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SECTION: EARTH SCIENCE 
 
УДК 556.532 (477.7) 

Непша Олександр Вікторович, Донець Ірина Анатоліївна, 
Хомотюк Юрій Павлович  

Мелітопольський державний педагогічний університет 
 імені Богдана Хмельницького 

(Запоріжжя, Україна) 
 

ОСОБЛИВОСТІ ГІДРОЛОГІЧНОГО РЕЖИМУ РІЧОК ПІВНІЧНО-ЗАХІДНОГО ПРИАЗОВ’Я 
 
Анотація. В статті розглянуто особливості річкового стоку річок на прикладі річок 

Північно-Західного Приазов’я – Молочної, Обитічної та Берди. Умови стоку і коливання 
рівня річок Північно-західного Приазов’я визначаються головним чином, кількістю 
атмосферних опадів і характером рельєфу. 

Ключові слова: Північно-Західне Приазов’я, річка, витрата води, рівень води 
річок, річковий стік, режим живлення річки, рельєф басейну річки, кількість опадів. 

 
Nepsha Oleksandr V., Donets Iryna A., Khomotyuk Yuriі P. 

Bogdan Khmelnitsky Melitopol State Pedagogical University 
(Zaporizhzhia, Ukraine) 

 
PECULIARITIES OF THE HYDROLOGICAL REGIME  

OF RIVERS OF NORTH-WESTERN PRYAZOVIE 
 
Abstract. The article examines the peculiarities of the river flow of rivers using the 

example of rivers of the northwestern Azov region - Molochna, Obуtichna and Berda. The flow 
conditions and fluctuations in the level of the rivers of the North-Western Рryazovie region are 
determined mainly by the amount of atmospheric precipitation and the nature of the relief. 

Key words: North-Western Pryazovie, river, water consumption, water level of rivers, 
river runoff, river feeding regime, river basin topography, amount of precipitation. 

 
Річковий стік характеризується витратою води річки, об’ємом, модулем, шаром і 

коефіцієнтом стоку. Закономірно повторювані зміни в часі взаємопов’язаних 
характеристик водного потоку – витрати і рівня води – визначають водний режим річки. 
У водному режимі виділяються річні цикли, що відображають річну зміну кліматичних 
елементів і нерівномірність надходження води протягом року, а також змін з року в рік, 
що обумовлені багаторічними коливаннями стоку [1]. 

Умови стоку і живлення річок Північно-Західного Приазов’я визначаються 
головним чином, кількістю атмосферних опадів і характером рельєфу. 
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Рисунок 1 – Межі Північно-Західного Приазов’я [2,с.11] 

 
Кількість опадів, що випадають за період спостережень в середньому склало від 

555 мм на Приазовській височині до 435 мм в районі Молочного лиману. Розподіляються 
вони нерівномірно протягом року, і розподіл їх несприятливий. Так за нашими 
розрахунками найбільша кількість опадів (144,7 мм) випадає в саму теплу пору року 
(червень-серпень), а за теплий період (квітень-жовтень) випадає 60% опадів від річної 
норми. У теплий час посилюється випаровування, падає відносна вологість, що 
призводить до несприятливих умов формування річкового стоку. У зв’язку з цим в літню 
пору на формування стоку витрачається близько 20% опадів. В середньому ж за рік на 
формування стоку витрачається в басейні річки Молочної – 18%, Обитічної – 40% і Берди 
–37% атмосферних опадів. Решта стоку нормується за рахунок талих і ґрунтових вод [3]. 

У розподілі річного стоку спостерігається наступна закономірність: величини 
модуля стоку зростають в напрямку з заходу на схід. Так в західній частині досліджуваного 
регіону річний стік не перевищує 1 л/сек з квадратного кілометра. Ізолінія 1 л/сек ділить 
регіон на дві частини – західну і східну. На схід від цієї лінії величина модуля стоку швидко 
наростає і вже на Приазовській височині становить 2 л/сек з квадратного кілометра. Такий 
же характер має і розподіл атмосферних опадів. Ізогієта в 500 мм майже збігається з 
лінією 1 л/сек/км. На захід кількість опадів складає не менше 500 мм, в основному 400-
450 мм, а на схід на Приазовській височині збільшується до 550 мм. Така картина 
розподілу опадів і стоку в залежності від рельєфу показує пряму залежність між річним 
стоком, рельєфом і атмосферними опадами [3] (рис.1). 

Найбільші величини річного стоку відзначаються в басейні річки Берди –0,13 км. 
Стік рік Молочної і Обитічної приблизно однаковий – 0,29-0,28 км відповідно[4, с. 95-96]. 
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Рисунок 1 – Середній багаторічний стік річок Запорізької області [5] 

 
Величина сезонного стоку для цих річок так само не однакова. У верхів’ях річок 

Молочної найбільша величина стоку спостерігається взимку, а річки Обитічної і Берди – 
навесні. У нижній течії річок найбільші величини річкового стоку характерні для Обитічної 
і Берди в зимовий період, а Молочної – навесні. Сезонні і річні величини стоку розраховані 
нами за період 5 років і показані в таблиці 1. 

В цілому по регіону зимові і весняні величини річного стоку як літні так і осінні 
приблизно рівні. Відмінності їх невеликі, але в зимово-весняний період річки виносять 
води майже в два рази більше, ніж в літньо-осінній. 

Якщо розглянути розподіл величин витрати річки, то картина буде інша. Так, 
середньорічні величини витрати річки Молочної відрізняються в верхній і нижній течії 
тільки по сезонах. Найбільші витрати характерні в верхній течії взимку, а в нижній в кінці 
зими – початку весни (лютий-березень). У період літніх дощів у верхів’ях величина витрат 
зростає в травні, а в нижній течії в травні-червні [6, с. 35-40]. 

 
Таблиця 1 

Річні і сезонні величини стоку річок (км3) 
Річка Гідрологічний 

пост 
Пори року 

зима весна літо осінь за рік 
Молочна Токмак 0,09 0,08 0,04 0,07 0,28 

Терпіння 0,09 0,1 0,06 0,04 0,29 
Обитічна Шевченко 0,041 0,043 0,027 0,025 0,13 
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Приморськ 0,084 0,075 0,049 0,065 0,28 
Берда Захаріївка 0,06 0,067 0,036 0,047 0,21 

Осипенко 0,1 0,093 0,061 0,052 0,31 
 
Для річок Обитічної і Берди величини витрати води у верхній і нижній течії мають 

значні відмінності як в середніх річних, так і за порами року. Для річки Обитічної найбільші 
величини витрати в верхній течії характерні в лютому-березні та грудні. 

Найменші величини витрат річок Молочна і Обитічна спостерігаються у вересні, а 
річки Берди –в липні. 

Величини витрати річок показані в таблицяз 2 і 3. 
Найбільші величини витрати спостерігаються взимку у верхів’ї річки Молочна і в 

низов’ях Обитічної і Берди, а навесні – в низов’ях Молочної і в верхів’ях Обитічної і Берди. 
Найнижчий показник витрати води спостерігається в нижніх течіях річок Молочної і Берди 
восени, а в верхів’ях цих річок і на Обитічній влітку. 

Нами було проаналізовано витрати річок в багатоводний і маловодний роки за 
весь період спостережень. 

Витрата – кількість води (м3), що протікає через живий переріз річки за одну 
секунду. 

 
Таблиця 2 

Розподіл витрати річок (м3/сек) 
Річка Гідрологічний 

пост 
Місяці 

січень лютий березень квітень травень червень 
Молочна Токмак 0,66 0,93 1,03 0,75 0,8 0,54 

Терпіння 1,3 1,55 1,36 0,89 1,33 1,27 
Обитічна Шевченко 0,41 0,63 0, 67 0,47 0,51 0,47 

Приморськ 0,69 1,06 1,36 0,7 0,94 0,48 
Берда Захаріївка 0,74 1,2 1,2 0,8 0,85 0,78 

Осипенко 1,1 1,4 1,7 1,2 1,1 1,45 
 

Таблиця 3 
Розподіл витрати річок (м3/сек) 

Річка Гідрологічний 
пост 

Місяці За рік 

ли
пе

нь
 

се
рп

ен
ь 

ве
ре

се
нь

 

ж
ов

те
нь

 

ли
ст

оп
ад

 

гр
уд

ен
ь 

Молочна Токмак 0,4 0,46 0,67 0,57 0,58 0,73 0,67 
Терпіння 0,49 0,62 0,62 0,53 0,87 0,99 0,99 

Обитічна Шевченко 0,23 0,34 0,26 0,29 0,44 0,54 0,43 
Приморськ 0,17 0,62 0,27 0,9 1,4 1,7 0,86 

Берда Захаріївка 0,65 0,67 0,62 0,91 1,0 1,1 0,88 
Осипенко 0,54 0,35 0,26 0,43 0,72 1,09 0,94 
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Для складання таблиці витрат води ми брали подекадні дані гідрологічних постів. 
Спостереження проводились на трьох річках Північно-західного Приазов’я: Молочної, 
Обитічної і Берди. Для кожної річки користувалися даними двох постів, які розташовані у 
верхній або в нижній течії. На річці Молочній перший пост розташований біля міста 
Токмака (абс. висота 37,04 м), другий пост біля села Терпіння (абс. висота 8,76 м). На річці 
Обитічній перший пост розташований біля села Шевченко (абс. висота 41,92 м), другий – 
біля міста Приморська (абс. висота 1,68 м). На річці Берда перший пост розташований біля 
села Захаріївка (абс. висота поста 42,8 м), другий – село Осипенко (абс. висота  
6,24 м). 

Як вже вище зазначалося, на величину річкового стоку безпосередньо впливають 
такі чинники: клімат, рельєф, джерело живлення. Річки Приазов’я протікають по території 
двох геоструктурних регіонах. Верхів’я їх розташовані на Приазовському кристалічному 
масиві, тому вони мають значний похил (річка Молочна до 330 см/км і річка Берда до  
677 см/км) і тому мають більш швидку течію. В середній і нижній течії більшість річок 
протікає по акумулятивний рівнині Причорноморської западини і мають більш стриману 
– повільну течію [7, 8]. 

Основне джерело живлення річок – атмосферні опади. Розподіляються вони вкрай 
нерівномірно: найбільша кількість їх випадає влітку, переважно у вигляді злив. Влітку дуже 
велика випаровуваність території – вона складає до 890 мм на рік. Найменше опадів 
випадає в зимові місяці [7, 8]. 

Характер водного режиму річок більшою мірою визначається особливістю повені. 
Так для всіх річок північно-західного Приазов’я характерна весняна повінь. У літній та 
осінній період характерні паводки. 
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Анотація. Відсутність достатньої кількості продуктивної вологи в ґрунтах 

південних регіонів України – природна справа, але травнево-червнева посуха у степовій 
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Abstract. The lack of a sufficient amount of productive moisture in the soils of the 

southern regions of Ukraine is a natural matter, but the May-June drought in the steppe zone 
of Ukraine directs the views of agricultural producers in the direction of irrigation. 
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Зрошенням охоплені території степової агрокліматичної зони України, що 

характеризується значним геоморфологічним розчленуванням території, як то долини 
малих річок, яри, балки та строкатістю ґрунтового покриву (від світло-каштанових до 
чорноземів південних). Великий вплив на ведення сільського господарства здійснює 
кліматичний чинник. Запорізька область, яка відноситься до південного Степу України, 
кожний 3-4 рік повторюються посухи, що зменшують урожайність сільськогосподарських 
культур на 20-50% [1]. 

За офіційними статистичними даними в Україні обліковується 5,48 млн. га 
меліорованих, у тому числі 2,17 млн. га зрошуваних і 3,3 млн. га осушуваних земель з 
відповідною меліоративною інфраструктурою (водосховища, магістральні та розподільні 
канали, захисні дамби, насосні станції, трубопроводи, басейни добового регулювання, 
колекторно-дренажна мережа та інші гідротехнічні споруди і об’єкти) [2]. 
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Згідно даних інвентаризації до складу міжгосподарських зрошувальних систем 
входять 423 головні водозабірні споруди, 1730 насосних станцій, 96 водосховищ з 
корисним об’ємом 463 млн. куб. метрів. Протяжність постійної зрошувальної мережі 
складає 7,3 тис. км, у тому числі канали – 3,3 тис. км та трубопроводи – 3,9 тис.  
кілометрів [2]. 

У 2021 році фактично поливалось близько 600 тис. га сільськогосподарських угідь, 
а двостороннє регулювання здійснювалось на площі близько 250 тис. га. Проте наявна 
водогосподарсько-меліоративна інфраструктура є достатньою для забору та подачі води 
на зрошення не менше 1,8 млн га, а водовідведення надлишкових вод на площі понад 1 
млн гектарів [2]. 

У роки ведення ефективного зрошення в Запорізькій області отримували 30% 
продукції рослинництва.  

Економічні розрахунки ефективності зрошувальних меліорацій, проведені в 
Інституті аграрної економіки УААН, показують, що додатковий чистий прибуток від 
зрошення в 2,6 разів вищий у порівнянні з неполивними землями [3]. 

В Запорізькій області шкода від посушливих явищ дуже велика, у зв’язку з чим 
використовуються наступні заходи утримування вологи у верхньому родючому шарі 
ґрунту: 

− покриття поверхні ґрунту мульчею для зменшення інтенсивності випаровування; 
− застосування мономолекулярних плівок з тією ж метою; 
− снігозатримання (найбільш ефективний захід). 
Ці заходи сприяють збереженню вологи, що дуже важливо для умов сухого степу, 

але їх застосування обмежується за площею у зв’язку з великою затратністю заходів. Вони 
можливі тільки на присадибних ділянках та в овочевих фермерських господарствах. Для 
затримання вологи на великих площах застосовують агролісомеліоративні заходи, 
зрошення, агротехнічні заходи. 

Зрошення є надійним і високоефективним засобом боротьби з засухою та сприяє 
підвищенню врожайності сільськогосподарських культур. У залежності від способу 
розподілу вологи по полю виділяють наступні види зрошення: поверхневе (наземне), 
підгрунтове, дощування, лиманне. При наземному зрошенні вода до рослин подається по 
борознах або суцільною плівкою по поверхні ґрунту. При цьому виділяються: полив по 
мілких, глибоких борознах, полив напуском по вузьким смугам [4]. 

При підгрунтовому зрошенні вода під невеликим тиском безперервно подається 
до коренів рослин по спеціальних трубах, розташованих під шаром ріллі на глибині 40-50 
см на відстані 70-120 см одна від одної. При підгрунтовому зрошенні найбільше 
зволоження поверхневих шарів спостерігається на третій-четвертий день після поливу і 
обумовлює певні зміни мікроклімату [5]. 

При дощуванні вода розприскується по полю дощувальними установками у 
вигляді дощу. Цей вид зрошення має певні переваги у порівнянні з наземним: відсутня 
мережа борозен, що забезпечує вільний рух машин по полю, а також можливою є подача 
невеликих поливних норм. 

При лиманному зрошенні грунт зволожується затопленням у період паводків 
талими водами, які утримуються штучно на схилах завдяки системі споруджуваних валів, 
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що забезпечує хорошу вологозарядку ґрунту і виключає можливість застосування 
вегетаційних поливів. При лиманному зрошенні врожаї зернових зростають на третину, а 
сіна – у 2-4 рази у порівнянні з суходольними луками [6]. 

На прикладі сільгоспугідь Запорізької області можемо виділити наступні види 
поливів: 

1. Вологозарядковий полив, який проводять до сівби: восени, взимку, ранньою 
весною та влітку перед повторною сівбою. Цей полив, створюючи запаси вологи не тільки 
у верхніх шарах ґрунту, але й у більш глибоких, попереджує виникнення ґрунтової засухи. 
У посушливі роки вологозарядка є ефективною для усіх зрошуваних культур, але 
найбільші прибавки врожаю дає озима пшениця. 

2. Передпосівний полив роблять до сівби і в тих випадках, коли шар ріллі містить 
критично малу кількість вологи. Цей полив прискорює появу сходів. Весною потреба у 
ньому може виникнути для пізніх культур у дуже посушливий рік. Глибину зволоження 
розраховують на глибину до 0,4-0,5 м. 

3. Підживлюючий полив застосовують після сівби у тому випадку, коли верхній 
шар ґрунту дуже висушений та існує загроза, що насіння не зможуть прорости або дадуть 
погану схожість. Для цих випадків використовують дощування.  

4. Вегетаційні поливи є основними при зрошенні. Їх проводять у період вегетації 
сільськогосподарських культур. Цими поливами створюється сприятливий водний режим 
під час росту і дозрівання сільськогосподарських культур. 

5. Удобрювальні поливи – поливи розчинами мінеральних добрив. 
6. Освіжаючі поливи проводять дощуванням у літні місяці в жаркі години дня для 

рослин під час відповідних фаз розвитку рослин. 
7. Промивні поливи застосовують на засолених ґрунтах для видалення з ґрунту 

водорозчинних солей. 
8. Впровадження мікрозрошення (краплинного, імпульсивного, аерозольного, 

підґрунтового) [3-8]. 
Агротехнічних вимог при поливі треба суворо дотримуватись. Не можна допускати 

розмиву, перенесення ґрунтових частинок та руйнування структури ґрунту; необхідною 
умовою є рівномірний розподіл зрошувальних вод по полю і в заданому шарі ґрунту; слід 
попереджувати втрати води на зволоження шарів ґрунту; забезпечити збереження 
наземної і кореневої маси зрошуваних культур від пошкодження. 

Дія зрошення особливо проявляється у жаркі суховійні дні, найбільш небезпечні 
для росту і розвитку сільськогосподарських культур. Внаслідок ґрунтового зволоження 
при зрошенні та підсилення випаровування з її поверхні, підвищується і вологість 
приземних шарів повітря, що послаблює ґрунтову засуху, знижує транспірацію, зберігає 
тургор рослин. 

Розвиток зрошення в Україні відбувався на рівні досягнень розвинених країн світу. 
Як один із напрямків науково-технічного прогресу в сільському господарстві, зрошення 
стало обов’язкової складовою технологічного комплексу землеробства. Але є 
недопустимим перебільшення його значення, або повне його ігнорування. 

Довготривале використання зрошення в сухостеповій зоні України призвело також 
до низки проблем. На значній площі сільськогосподарських земель спостерігається 
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зниження родючості ґрунту, причому не тільки в результаті підтоплення і засолення, але і 
втрата запасів гумусових речових (за даними агрохімслужби в середньому з 1 га орних 
земель щороку втрачається в Степу 0,5-0,6 т гумусу) [7, 8].  

Зрошення дасть найбільший ефект тільки у комплексі з іншими агротехнічними 
заходами – полезахисним лісорозведенням, правильним сівозміною, обробкою ґрунту і 
внесенням добрив. 
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и его особенности. Проведен перекрестный и сравнительный анализ влияния различных 
факторов на рост эффективности в шелководстве по средством внедрения технологий. 
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Sericulture is the process of growing silkworms and producing silk from them. 

Caterpillars of the domestic silkworm are the most commonly used silkworm species in 
sericulture. Other types of silkworms are also farmed for the production of "wild silk". 

Silk is a fiber made up of two different proteins, sericin and fibroin. Approximately 80% 
of the silk fiber consists of fibroin, which is concentrated in the core. This core is surrounded by 
a layer of sericin (which makes up the remaining 20% of the silk). [5] 

Sericulture in the conditions of Uzbekistan is one of the oldest branches of agriculture. 
It gives a textile raw material - silk thread, which is highly valued because of the special qualities 
that determine the use of silk in everyday life and technology. Uzbekistan ranks fourth after 
China, India and Japan. At present, a transition is being made: from market relations, the forms 
of production in agriculture are being improved, including in sericulture. Unfortunately, 
sericulture is characterized by seasonality and short duration. Grena incubation takes 15 days, 
feeding of silkworm caterpillars - 35-40 days, and with high-speed feeding this period decreases. 
Carrying out repeated feeding allows you to extend the working season and get an additional 
crop of cocoons. Reducing the cost of silkworm cocoons is an important condition for increasing 
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the profitability of sericulture. The cost of cocoons, like any product, consists of the total cost 
of production costs: grain, pesticides, fertilizers, mulberry leaves, depreciation of equipment. 
The efficiency of sericulture can be significantly increased by improving the organization of 
harvesting and improving the quality of products. Of all the variety of factors for increasing the 
efficiency of production of silk cocoons, the acceleration of scientific and technological progress 
and the comprehensive industrialization of production, and the improvement of the 
management mechanism are of particular importance. 

 

 
Fig.1. Professional activation by creating new jobs in the silk sector [9] 

 
There are also many problems in the world sericulture. These are periodic ups and 

downs in demand for products made from natural silk, as well as a low level of mechanization 
of labor-intensive processes. The main producer of cocoon raw materials - China, does not have 
serious technical means for the main technological processes. However, the unique 
industriousness of the Chinese, high-quality, strict implementation of technological 
requirements, allows them to maintain world leadership in the production of cocoons and raw 
silk. The situation is the same with mechanization in Korea, Vietnam, India, Bulgaria, etc. [2] 

This is another prerequisite for the need for the widespread introduction of the 
equipment created by us and the improvement of technologies, the management of innovative 
processes in sericulture, which will allow us to compete favorably with other countries. Works 
aimed at improving the technology of sericulture processes through the widespread 
introduction of integrated mechanization and automation will reduce labor costs and improve 
product quality. [3] 

More attractive mechanized work will reduce staff turnover and give impetus to a more 
efficient use of the achievements of scientists in sericulture. Naturally, at the initial stage, 
silkworm breeding will require significant costs. But only in this case, the farmer can get a 
significant profit. In the first year of operation, it will be less, but over time, the funds invested 
in the business will pay off. At the same time, it must be remembered that the more accurately 
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all the necessary operations for breeding silkworms are carried out, the better the result, the 
more caterpillars curled the cocoon, the higher its grade and the greater the yield. Since feed, 
namely mulberry leaves, plays an important role, reducing the amount of feed consumed per 
unit of production contributes to a significant reduction in the cost of cocoons. Skillful 
distribution of the leaf makes it possible to reduce its quantity, and compliance with the rules 
for its harvesting preserves the fodder value. Fertilization and disinfection are not only 
additional costs, but also a real opportunity to increase the yield of silkworm cocoons and 
increase the profitability of production. Naturally, you need a skill that comes with experience. 
Accuracy, diligence can partially compensate for the lack of experience of a novice silkworm 
breeder. At the present stage of development of sericulture, silkworm breeding is becoming 
predominantly the occupation of farmers. A family of three or four people, having a converted 
premises of 80 m2 and 2 hectares of mulberry plantations, is able to get 500 kg of silkworm 
cocoons for five rearings without outside help. If, however, for the preparation of fodder to 
resort to the labor of hired workers, then the yield will increase. It will increase the profitability 
of production and the use of premises (for example, a film worm farm) for other purposes during 
the period when the silkworm breeding season has passed. [7] 

The integration of agriculture with the processing industry has not only economic but 
also social significance. It contributes to a more complete use of potential opportunities, an 
increase in employment, the emergence of additional sources of income, a sharp reduction in 
product losses, which is constantly more than 20-35/2 of the total amount of production. [8] 

The study allows us to draw the following conclusions and suggestions aimed at 
improving the efficiency in the management of sericulture: in contrast to other branches of 
agriculture, sericulture is characterized by a short production period. The feeding of the 
silkworm lasts 25-36 days and the final product - a silk cocoon - is obtained on the 36-41st day 
from its beginning. This specific feature of silkworm rearing makes it difficult to transfer it to an 
industrial basis and hinders the specialization of the industry. More than 85% of silkworm 
rearing is carried out in the houses of farmers, almost no mechanization of labor-intensive 
processes was used; [5] 

Uzbekistan has significant potential for rearing cocoons, production of raw silk and silk 
fabrics; for the full revival of silkworm caterpillars, it is necessary to provide the necessary 
amount of high-quality feed. If the productivity of mulberries in the republic is increased by 3-
4 times, i.e. up to 100 c/ha, then for those currently being sold. 500-620 thousand box greens 
are enough for 55-60 thousand hectares of plantations. To strengthen the fodder base of 
sericulture, it is necessary: [4] 

• reconstruct old plantations and establish only plantations of intensive type; 
• comply with the agrotechnics of cultivation, which is possible only on plantations and 

already with the use of mechanization; 
• set the service life of linear plantations up to 40 years, plantations - up to 20 years, 

depreciation rates - 2.5 and 5%, respectively. 
• The maximum efficiency of the material incentive reaches, firstly, when it corresponds 

in its level to the resource potential of the economy, and secondly, when it is closely related to 
the final results of production. In the field of material incentives, it is important to ensure that 
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wages are dependent on the result of work and thereby create real advantages for those who 
work better;[1] 

• that farms that sell their cocoons to silk-winding mills should carry out all the 
calculations themselves. To do this, they need to draw up an agreement at wholesale prices with 
a silk-winding enterprise at the beginning of the year and, on this basis, carry out the sale of 
cocoons; 

• successful achievement of strategic goals and objectives to ensure efficiency in 
sericulture in general requires the implementation of a number of organizational and legal 
measures to manage innovation processes in this area; 

• formation of an effective regulatory framework to accelerate the modernization and 
improve the quality of sericulture; 

• stimulating the growth of the innovative level of producers to modernize and improve 
the quality of silk production; 

• formation of the investment system; 
• improvement of technology certification, according to the world market standard. In 

order to increase the efficiency of sericulture, a transition from extensive to normal, intensive 
and high technologies is necessary, which will make it possible to improve the quality and profits 
of producers. 
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ЭТАПЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ 

ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
 
Аннотация. В целях обеспечения экономической устойчивости химических 

промышленных предприятий в статье освещены этапы внедрения модели обеспечения 
экономической устойчивости предприятий химической промышленности. Автором 
выявлены особенности внедрения современной системы контроллинга и научное 
обоснование эффективности ее применения в деятельности химических промышленных 
предприятий, действующих в нашей стране, составляет основную суть исследования. 

Ключевые слова: промышленность, экономическая стабильность, модель, этапы, 
менеджмент, контроллинг. 

 
Introduction 
Today's market economy environment is characterized by complexity and instability. 

This is reflected in the movement of a large number of financial, market conditions, inflation, 
social and other influences on the economic stability of any enterprise. Such effects have a 
negative impact on the stable operation of the enterprise due to a decrease in production 
volumes and demand for the manufactured product, ultimately leading to a decrease in the 
profit and solvency of the enterprise and bankruptcy. 

From this point of view, the problem of finding effective ways and methods of ensuring 
the economic stability of the enterprise in order to prevent the negative consequences of the 
above-mentioned factors and the environment of uncertainty is urgent for any enterprise, 
especially chemical industry enterprises. 
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In such circumstances, in our opinion, the controlling system is an effective model for 
ensuring the economic stability of chemical industry enterprises, and its wide implementation 
is of urgent importance in the presence of uncertainties in the operating environment of 
chemical industry enterprises. 

Literature review 
In the conditions of rapid integration and globalization of the world economy, the 

primary goal of any enterprise, especially chemical industry enterprises, is to make a profit, or 
to gain a place in the market of oil and gas, chemical products, to surpass competitors, etc. In 
this case, controlling directs the actions of enterprises to these goals and can be considered as 
a system of enterprise profit management [3]. 

Here S.V. In his work, Slabinsky states that "the majority of managers (61.6%) do not 
take into account the factors of uncertainty when making tactical and strategic management 
decisions", which affects the efficiency of the enterprise. However, "85% of managers explain 
this situation with the absence or incompleteness of information, the complexity of practical 
methods of managing an enterprise in an unstable environment" [6]. 

Therefore, according to Uzbek economists Ulashev I.O., Atamuradov Sh.A., strategic 
planning is the process of collecting actions and conclusions in the development of special 
strategies to achieve the company's goals [5]. 

Thus, we can see that the level of uncertainty remains high in today's market economy. 
This once again confirms that it is necessary to develop a methodology for modeling the activity 
of chemical industry enterprises from the point of view of economic stability by introducing a 
controlling system based on the principles of warning effects based on the information obtained 
by modeling and forecasting possible situations both tactically and strategically. [4] 

The first stage of the formation of a system of controlling the economic stability of 
chemical industry enterprises is the establishment of a special, separate structural structure, 
this controlling service. The purpose of this section is to determine the measures that can 
destabilize the economic stability of the enterprise or reduce the possibility of not achieving  
it. [2] 

The experience of implementing a controlling system in large chemical industry 
enterprises shows that often this structural unit consists of the following employees: the head 
of the controlling service, the curator of the production process, financial flows (specialist in 
management accounting), the curator of information flows. [1] 

If we talk about the sources of information on which the activity of the controlling 
department or service should be based, the following main types can be singled out: 

 management and financial accounting information; 
 administrative-management and staff table; 
 technological processes (assessment of technical and production risks); 
 contracts and agreements (commercial and legal risk assessment); 
 financial and economic, production budgets of the enterprise: supply plan and sales 

plan, production plans, etc.; 
 regulatory framework; 
 statistical database; 
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 methodological support aimed at evaluating the effectiveness of corporate 
management and control;  

 information on the standard values of the indicators set to achieve the goal.[7] 
Analysis and results 
The principles of the model of ensuring the economic stability of chemical industry 

enterprises based on the control system can be divided into the following main stages: 
 determining the purpose, object and subject of the controlling system; 
 determination of directions for ensuring the economic stability of the enterprise on 

the basis of controlling; 
 formation of approaches to achieving the goal; 
 development of monitoring parameters and forecast indicators of corporate 

management measures; 
 development of corporate management methodology in the enterprise based on the 

controlling system; 
 formation of an accountability mechanism to increase the attractiveness of the 

management decisions made; 
 forming a system of indicators for evaluating the effectiveness of controlling in the 

enterprise; 
 forming a monitoring and control system; 
The model of ensuring the economic stability of chemical industry enterprises based on 

the control system generally relies on a number of principles and consists of successive stages 
(Figure 1). 

 

 
Figure 1. Stages of formation of a model for ensuring economic  

stability of chemical industry enterprises 
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Within the framework of the dissertation research, the purpose of the controlling 
system is the wide implementation of the mechanisms of the controlling system in ensuring the 
economic stability of the enterprise. 

At the stage of determining the directions of ensuring the economic stability of the 
chemical industry enterprise on the basis of controlling, it is necessary to make a decision on 
which parts of the chemical industry enterprise will be managed based on the introduction of 
the controlling system. It is effective if all links of the chemical industry enterprise are included 
in the controlling system. However, this is a costly and complicated process. From this point of 
view, according to the decision of the enterprise, its separate departments can be included in 
the management process based on the introduction of control. In this case, the economic 
stability of a separate division can be considered as a subject of management. [1] 

When forming a system of managed indicators, it is necessary to determine which 
indicator will be used as the final indicator to assess and forecast the level of economic stability 
of the chemical industry enterprise. 

Then, it can be based on normative indicators or statistical information, taking into 
account different approaches to achieve the goal of ensuring the economic stability of the 
chemical industry enterprise. 

Development of monitoring parameters and forecast indicators of corporate 
management measures to ensure economic stability of the chemical industry enterprise and it 
is necessary to divide them into two groups in space-time sequence. 

The first group is used in the short term for tactical management purposes, which 
implies the implementation of constant, current monitoring of the level of economic stability of 
the enterprise. 

The second group is used for medium- and short-term strategic management purposes, 
which allows forecasting the enterprise's activity in order to increase the level of economic 
stability on the principle of preventive management. 

The next stage is the development of a corporate management methodology in the 
enterprise based on the controlling system, which includes, firstly, taking into account the 
system parameters selected at the goal setting stage, secondly, current assessment and 
forecasting of the target indicators taking into account the environment and uncertainty, and 
thirdly, the time-space series - it should create an opportunity to carry out the analysis. 

After the methodology of assessing and forecasting the level of economic stability of 
the chemical industry enterprise is formed, it is necessary to form the mechanism for making 
corporate management decisions and the principles of responsibility for the decisions made. 

At the sixth stage, the responsibility mechanism for increasing the attractiveness of 
management decisions is formed, and in this case, if necessary, a decision should be made to 
apply warning or adaptive management effects. In addition, at this stage, if there are cases of 
inconsistency with the law or the current situation, then the goals of the enterprise can be 
revised. 

Then a system of indicators for evaluating the effectiveness of controlling in the 
chemical industry enterprise is formed. In this case, the evaluation of efficiency should have a 
probabilistic description, which is conditioned by the presence of random factors that can be 
influenced by the management system. 



«Current challenges of modern science» ISCIENCE.IN.UA 
Issue 2(78)  

 

23 
 

The last stage of ensuring the economic stability of the chemical industry enterprise on 
the basis of the control system should be the monitoring of this system and the formation of 
the control system. 

The strategy is to increase the volume of oil and gas production based on the 
modernization of existing oil and gas processing enterprises and the construction of new 
production enterprises, the formation of a deep processing system in enterprises, the large-
scale use of modern innovative technologies, the rapid development of the transport-logistics 
system and raw material bases. should be justified. 

The controlling system is an effective model for ensuring the economic stability of 
chemical industry enterprises, and its wide implementation is of urgent importance in the 
conditions of uncertainties in the operating environment of chemical industry enterprises. The 
thesis presents the model of ensuring the economic stability of chemical industry enterprises 
based on the control system and the stages and principles of its formation. 

Conclusions 
In this article, the methodology for assessing the effectiveness of ensuring the economic 

stability of chemical industry enterprises based on the control system is proposed and meets 
the requirements related to the effective operation of enterprises in an environment of 
uncertainties: 

indicators can also be used to assess the level of economic efficiency of the enterprise. 
indicators allow to take into account the change of input and output parameters of the 

controlling system, which is relevant in the conditions of economic crises. 
the indicators included in the methodology for evaluating the effectiveness of the 

introduction of the controlling system can be calculated quantitatively, that is, they are accurate 
and can be used to optimize the process of ensuring the economic stability of chemical 
industrial enterprises based on the use of controlling. 

 the proposed levers are considered a scientifically based method for interpreting the 
obtained results, and it allows determining the level of effectiveness of ensuring the economic 
stability of chemical industry enterprises based on the control system with practical and 
economically based recommendations in making management decisions. 
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RIVOJLANTIRUVCHI TA’LIM QOIDALARI 
 

O‘quv jarayonida o‘rnatilgan ijtimoiy-tarixiy tajriba va o‘qituvchi tomonidan amalga 
oshirilgan (subyektiv) tajribasining “to‘qnashuvi” mavjudki, ikki turdagi tajribaning (ijtimoiy-
tarixiy va individual) o‘zaro ta’siri shaxsni uni ijtimoiy tajriba bilan “to‘ldirish” yo‘lida emas, balki 
ularni doimiy muvofiqlashtirish orqali, o‘quvchi tomonidan to‘plangan barcha imkoniyatdan 
foydalanishi kerak.  

Rivojlantiruvchi ta’lim bir qator qoidalarga amal qiladi. 
o‘quvchining shaxs sifatida rivojlanishi nafaqat meyoriy faoliyatni o‘zlashtirish, balki 

doimiy boyitish, subyektiv tajribani o‘z rivojlanishining muhim manbai sifatida o‘zgartirish orqali 
amalga oshiriladi; 

o‘qitish o‘quvchi faoliyati sifatida bilishni (o‘zlashtirishni) ta’minlovchi jarayon sifatida 
rivojlanishi, uning mohiyatini, psixologik mazmunini aks ettiruvchi shartlar bilan tavsiflashi 
kerak; 

tegishli bilim va ko‘nikmalarni egallash asosida bilish qobiliyatlarini shakllantirish 
o‘qitishning asosiy natijasi bo‘lishi kerak. 

Ushbu qoidalardan kelib chiqqan holda, biz o‘qitish faqat rivojlanishni ko‘zda tutishi, 
o‘quvchining o‘z taqdirini o‘zi belgilash va bilishda o‘zini - o‘zi anglash huquqini tan olgan holda, 
bilim, ko‘nikmalarni egallashga yordam beradigan o‘quv ishining usullarini o‘zlashtirishi va ularni 
hayotda qo‘llashi kerakligidan kelib chiqamiz.  

Rivojlantiruvchi ta’lim usuli shunchaki bilim birligi emas, balki shaxsiy ta’lim bo‘lib, unda 
qotishma kabi motivatsion ehtiyoj, hissiy va operatsion komponentlar birlashtirilishi kerak. Bu 
o‘quvchi uchun uning subyektiv tajribasida mustahkamlangan shaxsiy qarashlari, qadriyatlari, 
munosabatlari bilan boyitilgan ijtimoiy borliqni subyektiv jihatdan muhim tushunishidir. Ushbu 
tajribaning mazmunini anglashi, imkon qadar ko‘proq foydalanilishi, ilmiy mazmun bilan 
boyitilganligi va kerak bo‘lganda o‘quv jarayonida aniqlashtirilishi kerak. shu bois boshlang‘ich 
sinflarda rivojlantiruvchi ta’lim texnologiyasini qo‘llashning nazariy asoslarini ko‘rib chiqib, 
amaliy mashg‘ulotlar tashkil etilishi maqsadga muvofiq.  

Psixika rivojlanishining harakatlantiruvchi kuchi, L.S. Vigotskiy maktabi bilan 
hamkorlikda ishlaydigan ko‘plab mahalliy psixologlarning fikriga ko‘ra, uning obektiv voqelik 
obektlarini, asboblarni, belgilar tizimini o‘zlashtirishdagi faoliyatidir. Ushbu harakatlantiruvchi 
kuch tashqi dunyo bilan munosabatlarning yangi shakllariga bo‘lgan ehtiyoj va bu ehtiyojlarni 
qondirishning eski usullari o‘rtasidagi ziddiyatni bartaraf etish asosida yuzaga keladi [3]. 

Maqsadli va tizimli mashg‘ulotlarni tashkil etadigan bolaning aqliy rivojlanishiga 
yo‘naltirish, rag‘batlantirish, dinamika berish. 

Rivojlantiruvchi ta’limning an’anaviy ta’limga nisbatan afzalliklari borligini ta’kidlash 
mumkinmi? Talabalarning ta’lim faoliyati shakllanishini, ularning intellektual rivojlanish 
darajasini, jamoa va shaxsning rivojlanish xususiyatlarini, shuningdek, ko‘nikma va qobiliyat 
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darajasini baholashga imkon beradigan ko‘rsatkichlarni belgilash mumkinmi? Bu savollarga 
ko‘plab tadqiqotlarda javob berilgan. N.V. Repkina (1997) ishida aks etgan keng qamrovli so‘rov 
natijalari alohida ahamiyatga ega [126]. 

Olingan natijalarga ko‘ra, rivojlantiruvchi ta’limning ”80 foizida yuqoridagi ko‘rsatkichlar 
an’anaviy ta’lim sharoitidagi jarayonlarning xususiyatlaridan farq qiladi va asosan 
rivojlantiruvchi ta’lim tizimi loyihasida nazarda tutilgan xususiyatlarga mos keladi. 

Rivojlantiruvchi ta’lim dasturlari bo‘yicha ishlagan barcha sinflarda an’anaviy tizim 
bo‘yicha o‘qitiladigan eng yaxshi sinflarda ularning darajasiga mos keladigan yuqori darajadagi 
amaliy ko‘nikmalar qayd etildi. Ushbu natijalar bilan aniqlangan va bizning tadqiqotimiz uchun 
muhim bo‘lgan xulosalardan biri shundaki, “rivojlantiruvchi ta’lim tizimi nafaqat kuchli 
rivojlantiruvchi, balki undan kam bo‘lmagan ta’lim salohiyatiga ega” [2]. 

V. V. Davidov rivojlantiruvchi ta’lim psixodidaktika tushunchasi bilan chambarchas 
bog‘liqligini ko‘rsatadi: “Aytishim kerakki, rivojlantiruvchi ta’lim tushunchasi psixo-didaktik 
bo‘lib, ko‘p tarmoqli muammolarni hal etuvchi imkoniyatini berishi maqsadga muvofiq bo‘lgan 
sohaga tegishli [2]. 

Bu muammolarni, bir tomondan, psixologiyadan o‘rganilishi mumkin, chunki u aqliy 
rivojlanishning yosh davrlarini va muayyan yetakchi faoliyatning xususiyatlarini o‘rganishga 
yondashuvga ega, boshqa tomondan, didaktika, chunki u faoliyatni tashkil etadigan o‘quv-
uslubiy vositalarni belgilaydi. Lekin bu ishlarning barchasi izchil va yagona mantiqda amalga 
oshirilishi kerak” [3]. 

1. Rivojlanish to‘liq o‘rganish bilan belgilanadi amalda na mayllarga, na tananing 
kamolotiga bog‘liq emas. 

2. Rivojlanish ta’limga umuman bog‘liq emas va asosan faqat mayllarga, organizmning 
tabiiy kamolotiga va uning imkoniyatlari bilan belgilanadi. 

3. Rivojlanish o‘rganishga bog‘liq, ammo, bundan tashqari, organizmning tabiiy 
kamolotiga ham bog‘liq [1]. 

L.S. Vigotskiyning ta’lim va rivojlanish o‘rtasidagi bog‘liqlik muammosi haqidagi 
qarashlarining mohiyati u kiritgan “proksimal rivojlanish zonasi” tushunchasi bilan bog‘liq bo‘lib, 
u nazariy va amaliy ta’lim psixologiyasida oltmish yil davomida faol qo‘llaniladi. 

L.S. Vigotskiy o‘z nazariyasining eng muhim qoidalaridan birini quyidagicha 
shakllantirdi: “O‘rganishning muhim xususiyati shundaki, u proksimal rivojlanish zonasini 
yaratadi, ya’ni bolani hayotiga motivatsiya beradi, bir qator ichki rivojlanish jarayonlarini 
uyg‘otadi va harakatga keltiradi [2]. 

Shunday ekan, bola uchun bu jarayonlar faqat boshqalar bilan o‘zaro munosabatlar va 
o‘rtoqlar bilan hamkorlik sohasida mumkin, ammo rivojlanishning ichki yo‘nalishini uzaytirib, 
ular bolaning o‘ziga xos ichki mulkiga aylanadi. 
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ЁШЛАРНИ МИЛЛИЙ ҚАДРИЯТЛАР РУҲИДА ТАРБИЯЛАШДА ТАБАҚАЛАШТИРИЛГАН 

ТАЪЛИМ ДАСТУРИНИГ ПСИХОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ 
 
Ўзбекистон Республикасининг истиқболли тараққиёти бугунги кунда ёш 

авлоднинг ҳар томонлама мукаммал даражада шаклланишига боғлиқдир. Шу нуқтаи 
назардан, ёшларни миллий қадриятлар руҳида тарбиялаш муаммоси психологияда энг 
долзарб масалалардан бири хисобланади. Ушбу масалани илмий-амалий жиҳатларини 
ўқувчиларда ўрганиш чиқиш, билимларни замон талаблари асосида ривожлантириш 
имконини беради. 

Очиқ ахборот тизими шароитида жаҳон миқёсида шахс, жамият ва давлатнинг 
ахборот, ахборот-психологик хавфсизлиги билан боғлиқ глобал муаммоларни ҳал 
қилишнинг аҳамияти янада ортиб бормоқда. Бугунги информацион курашлар, 
мафкуравий ва ғоявий жараёнлар кескинлашган таҳликали ва мураккаб даврда ғоявий 
қарашлари бир қадар беқарор ёшларни турли мафкуравий хуружлардан асраш, тинч ва 
осойишта ҳаётимизга хавф туғдириши мумкин бўлган тазйиқларга қарши изчил 
курашишга ундаш, уларда жамият ва унинг аъзоларига нисбатан онгли муносабатни 
шакллантириш, содир бўлаётган воқеликларга дахлдорлик ҳиссини қарор топтириш 
айниқса долзарб аҳамият касб этмоқда. 

Глобал ахборот маконида Ўзбекистон Республикаси мустақиллигининг маънавий 
асосларини мустаҳкамлаш, ёшлар онги ва қалбида миллий ғоя ва она Ватанга муҳаббат 
туйғуларини сингдириш, инсон манфаатларини энг олий ва устувор қадрият сифатида 
қарор топтириш, маънавиятимиз ва амалий ҳаётимизда рўй бераётган мафкуравий 
жараёнларда собит ғояга ва мустаҳкам қарашларга эга бўлган янги давр кишисини 
шакллантириш муҳим вазифа сифатида белгилаб олинди. Миллий ғоя миллат 
тараққиётини, унинг барқарорлигини таъминлашнинг асосий манбаси ҳисобланади.  
Табиийки, «Токи ҳаёт мавжуд экан, мамлакатлар, давлатлар ва уларнинг манфаатлари 
бор экан, улар ўз тараққиёт йўлини, эртанги кун уфқларини ўзининг миллий ғояси, 
миллий мафкураси орқали белгилаб олишга интилади». Негаки, миллатнинг 
эркинлигини, унинг ўзига хослигини унинг маънавияти, миллий ғояси моддий кучга 
айлангандагина таъминлаш мумкин бўлади.  

Мустақил ҳаётга қадам қўяётган янги авлод жамиятда мавжуд бўлган бунёдкор 
ғоялар таъсирида тарбияланади. Муайян қарашлар ва ғояларни ўз эътиқодига 
сингдиради, ўз навбатида, янги ғояларни яратади ва тарғиб қилади. «Миллий ғоямизнинг 
узвий таркибий қисмларини ташкил қиладиган комил инсон, ижтимоий ҳамкорлик, 
миллатлараро тотувлик, динлараро бағрикенглик каби тамойилларнинг маъно-
моҳиятини бугунги кунда мамлакатимизда олиб борилаётган маънавий-маърифий, 
таълим-тарбия ишларининг марказига қўйиш, уларни янги босқичга кўтариш, ёш 



ISCIENCE.IN.UA «Current challenges of modern science»  
Issue 2(78)  

 

28 
 

авлодимизни ҳар томонлама мустақил фикрлайдиган етук дунёқараш эгалари қилиб 
тарбиялашдан иборат» дир. 

Бу жараён мактабгача таълим муассасаларида «Одоб дурдоналари» 
машғулотларида миллий ғояга доир илк тушунчалар эртак ва афсоналар воситасида 
болаларга сингдирилади. Умумтаълим мактабларида 1-4 синфларда миллий ғоя ҳақидаги 
дастлабки маълумотлар «Одобнома», «Алифбе», «Ўқиш», «Конституция сабоқлари», 
«Она тили» каби ўқув предметларида ривоятлар, урф-одатлар, байрамлар воситасида 
ўқувчиларга етказилади. Юқори синфларда эса, яъни 5-6 синфларда «Ватан туйғуси», 7-9 
синфларда «Миллий истиқлол ғояси ва маънавият асослари» ўқув фани мазмунига 
сингдирилган. 

Академик лицей ва касб-ҳунар коллежларида умумтаълим фанлари бўлимида 
«Миллий истиқлол ғояси: асосий тушунча ва тамойиллар» фани 40 соат ўқитилиши йўлга 
қўйилган. Шунингдек, «Маънавият асослари», «Жаҳон тарихи», «Ўзбекистон тарихи», 
«Ўзбекистон конституцияси», «Она тили ва адабиёти», «Шахс ва жамият» фанлари 
дастурида миллий истиқлол ғоясига доир масалалар қамраб олинган. 

Ўзбекистон Республикаси Биринчи Президентининг 2006 йил 25 августдаги 
«Миллий ғоя тарғиботи ва маънавий-маърифий ишлар самарадорлигини ошириш 
тўғрисидаги қарорга асосан Миллий ғоя ва мафкура илмий-амалий маркази ташкил 
этилди. 

Марказнинг асосий вазифаларидан бири миллий манфаатларимиз, ҳаёт 
тарзимизга зид бўлган зарарли ғоялар ва мафкуравий хуружларнинг моҳиятини очиб 
бериш, тобеликка қаратилган мафкуравий хатарларга қарши самарали кураш олиб 
бориш, ёшлар онгига миллий тафаккур ва соғлом дунёқараш асосларини сингдириш, 
уларни онгли яшаш, ўз фикрига эга бўлиш, турли маънавий тажовузларга қарши собит 
тура олишга қодир бўлган, иродали, фидойи ва ватанпарвар инсонлар этиб тарбиялашга 
йўналтирилган илмий-амалий тавсиялар тайёрлашдан иборатдир. 

Маълумки, ғоя – инсон тафаккурида вужудга келадиган, ижтимоий характерга эга 
бўлган, руҳиятга кучли таъсир ўтказиб, жамият ва одамларни ҳаракатга чорлайдиган, 
мақсад-муддао сари етаклайдиган кучли, теран фикрдир. мустақиллик йилларида 
жамиятимиз ҳаётида шаклланган миллий ғояни кенг тарғиб этиш, унинг ҳаётбахш, 
адолатли, ривожлантирувчи жиҳатларини ёшлар онгига сингдириш, бунда энг қулай 
таълим-тарбия усуллари, методлари, технологияларидан фойдаланиш, шу жараёнда 
фикрлар ва ёндашувлар ранг-баранглигига алоҳида эътибор қаратиш, ёшларда юксак 
маънавият ва мафкуравий собитқадамликни шакллантиради, жамиятимизнинг асосий 
ривожлантирувчи кучи ҳисобланган ёшларни ягона ғоя атрофида бирлаштириш ва шунга 
доир маънавий таълим-тарбия кўламини кенгайтиради, ёшларнинг манфаатлари ва орзу-
умидларини ифодалайдиган, уларни ягона мақсад сари жипслаштирадиган ва 
ривожланишлари учун кенг йўл очадиган ёшлар жамоаларининг фаолиятини 
уйғунлаштиради, ёшларни ўзбек халқининг миллий менталитетидан келиб чиққан ҳолда 
шарқона демократия принципи асосида тарбиялаш ва бу жараённинг узлуксизлигини 
таъминлаш, уларни турли манфаат, мақсад ва интилишларини ифодаловчи ғояларга 
муносабат билдира олишга ўргатади. 
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Юқорида баён қилинган фикрларга асосланган ҳолда ёшларга миллий ғоянинг 
умуммиллий мафкурага айланишини тушунтириш; турли мафкураларнинг миллий ғоя 
ривожланишига таъсири ва ўзаро боғлиқлигини аниқ мисоллар ёрдамида етказиш; 
жамиятнинг ривожланиш жараёнида миллий мафкуранинг тарбия концепциясига 
айланиши ҳақида маълумот бериш; уларни миллий мафкуранинг ўзбек халқи ва 
Ўзбекистон жамияти тараққиётига кўрсатадиган таъсири англатиш педагогик таълим-
тарбия жараёнининг устувор мақсадларидан бирига айланиши керак, деган хулосани 
беради. 
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ФОРМУВАННЯ ПОНЯТЬ ЯК СКЛАДОВОЇ ГЕОГРАФІЧНИХ  
ЗНАНЬ УЧНІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ЗАКЛАДІВ 

 
Анотація. Головною часткою географічних знань є поняття. Процес засвоєння 

поняття йде в двох напрямах: число понять стає більшим і одночасно розширюється обсяг 
і зміст раніше засвоєних. Тому поняття в процесі навчання перебувають на різних щаблях 
формування. У міру навчання зміст понять поглиблюється, вони стають більш повними за 
змістом і більш міцними за засвоєнням.  

Ключові слова: географічні знання, географічні поняття, етапи формування 
понять, шкільний курс географії. 
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FORMATION OF CONCEPTS AS A COMPONENT OF GEOGRAPHICAL  

KNOWLEDGE OF STUDENTS OF SECONDARY SCHOOLS 
 
Abstract. Concepts are the main part of geographical knowledge. The process of 

assimilation of a concept goes in two directions: the number of concepts becomes larger and 
at the same time the volume and content of previously learned ones expands. Therefore, 
concepts in the learning process are at different stages of formation. In the course of learning, 
the content of concepts deepens, they become more complete in content and more solid in 
assimilation. 

Keywords: geographical knowledge, geographical concepts, stages of concept 
formation, school geography course. 

 
Географія – навчальний предмет світоглядного характеру, що формує у учнів 

комплексне, системне уявлення про свою країну та про Землю в цілому. Це єдиний 
навчальний предмет, здатний успішно виконати завдання інтеграції змісту освіти в галузі 
природних та суспільних наук, забезпечуючи значний внесок у підвищення 
загальнокультурного рівня учнів [1]. 

Під системою знань розуміється комплекс взаємозалежних знань, що утворюють 
певну цілісність. До складу географічних знань про сучасний світ включають основні теорії 
та вчення, знання про процеси та явища, знання про об’єкти. 

Як зазначають В.М. Самойленко та ін. [2], І.П. Касіяник, В.З. Мисько [3], емпіричні 
й теоретичні географічні знання засвоюються в різний спосіб, хоча у мисленнєвому 
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процесі уявлення й поняття взаємопоєднані і є одним цілим. На основі ж географічних 
знань власне й формуються вміння та навички учнів. Найважливішими завданнями 
шкільної географії є формування в учнів географічних знань у вигляді фактів, уявлень, 
понять, закономірностей і теорій. Відображаючи по-своєму географічну дійсність, ці 
знання цілеспрямовано й скеровано набуваються по-різному.  

Логіка їх формування – від уяви про Землю як природне тіло та планеті людей до 
уявлення про зв’язок кожної людини зі складовими його земельного будинку. Натомість, 
засвоєння цих системних знань не являються самоціллю, а служать засобом становлення 
у учня словесно-логічного та образного мислення. І оволодіння ним методами науково-
географічного пізнання. 

При вивченні географії з 6 до 11 класи школярі опановують закінчену систему 
фізико-географічних. екологічних та соціально-економічних (у тому числі економіко-
географічних та політико-географічних), а також деякими економічними знаннями, 
освоюють шляхи застосування в реальному житті [4]. 

Формування географічних понять в учнів відбувається від загального до 
абстрактного, від часткового до загального, від окремого судження до загального. 
Можливий і інший шлях-від загального до приватного. Поняття не можна сформувати, 
завчивши його визначення. Необхідна організація пізнавальної діяльності учнів по роботі 
з джерелами географічної інформації. Потрібно мати на увазі, що за значимістю поняття 
різні: поняття фундаментальні провідні й другорядні. Тому наголос треба робити на 
основні поняття. Наукові поняття, в тому числі і географічні, знаходяться в супідрядності, 
утворюючи певні системи. У зв’язку з цим у процесі їх вивчення треба звертати увагу на 
приналежність поняття до тієї чи іншої системи [5, с. 37]. 

У формуванні понять виділяються кілька етапів. Етапи формування понять: 
1 етап – запровадження нового поняття-розкриття його сутнісних ознак. Діяльність 

учнів характеризується осмисленням ознак поняття. Цей етап зустрічається щодо розділів 
і тем, у яких це поняття зустрічається уперше. 

2. етап – розширення обсягу та поглиблення змісту поняття. Він характеризується 
ширшим і свідомішим, ніж на першому етапі, застосування понять у подібних і нових 
ситуаціях (шлях судження від загального до приватного). Другий етап формування понять 
вимагає від учнів оволодіння низкою прийомів навчальної роботи з усіма джерелами 
знань та відповідними їм прийомів розумової діяльності, обов’язкове включення до 
самостійної роботи. 

3. етап – приведення засвоєних понять у певну систему та узагальнення знань з 
метою засвоєння закономірностей [5-7]. 

Таким чином, формування загальних понять відбувається в нерозривному зв’язку 
і на основі поодиноких понять, які на першому етапі використовуються для утворення 
уявлень та відокремлення суттєвих ознак. З другому етапі засвоєні загальні первинні 
поняття застосовуються учнями як теорія пояснення особливостей природи знову 
досліджуваної території, тобто слугують методом формування одиничних понять і 
водночас дозволяють використовувати дедуктивний метод. За допомогою узагальнення 
та систематизації загальних понять на третьому етапі учні підводяться до розуміння 
основних закономірностей. 
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Так, формування таких нескладних понять, як ізотерма, басейн океану, плато, 
здійснюються власне на одному уроці. Поняття, які введені в попередньому класі, 
проходять другий та третій етапи формування. 
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Самовоспитание – управляемое личностью саморазвитие. Но, в то же время, 

самовоспитание и саморазвитие не одно и то же. Саморазвитие – процесс объективный, 
не зависящий от разума и воли человека. Самовоспитание - процесс изменения 
человеком самого себя под влиянием сознания и воли. Саморазвитие – первично. С 
возрастом оно перерастает в самовоспитание, это происходит тогда, когда оно 
становится подконтрольным сознанию, когда студенты все сознательнее начинают 
участвовать в совершенствовании своего "Я". 

Самовоспитание – высшая форма саморазвития. Зрелое самовоспитание 
предусматривает сознательное и целенаправленное участие человека в разностороннем 
развитии собственной личности. При самовоспитании человек уже не подражает, а 
стремится сам определить свою цель и достичь ее освоенными им или новыми 
средствами и способами. Здесь уже имеет место его творчество. 

Сущность стимулирования самовоспитания заключается в развитии 
потребностно-мотивационной сферы личности и создании необходимых условий для 
формирования у нее здоровых потребностей и мотивов деятельности (поведения).С 
позиций системного подхода стимулирование самовоспитания в его социально-
педагогическом аспекте выступает как много- уровневая целенаправленная система 
взаимодействия объекта, субъекта стимулирования и условий среды, в результате 
которого развиваются и обогащаются потребности в самовоспитании. 

Объектом стимулирования являются все студенты независимо от того, насколько 
интенсивно и эффективно занимаются они самовоспитанием. В роли субъекта 
стимулирования самовоспитания вы- ступает как общество в целом, его социальные 
институты (вуз, профессорско-преподавательский и студенческий коллективы, органы их 
самоуправления, семья и т.п.), герои литературы, искусства, другие известные личности, 
а так же сами студенты. 

Третий компонент системы стимулирования – это единство цели, принципов, 
содержания, организационных форм, методов и средств деятельности педагогов и других 
субъектов, обеспечивающих адекватное возрастным, социальным и индивидуальным 
особенностям саморазвития личности студента. Это система средств и методов, с 
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помощью которых субъекты стимулирования создают возможности для самовоспитания 
студентов, развивают и закрепляют их потребность в работе над собой. 

Стимулирование самовоспитания студентов представляет собой 
целенаправленный процесс управления саморазвитием личности, основанный на 
гармонизации целей воспитания и самовоспитания юношей и девушек. С учетом этого 
наиболее общая цель стимулирования самовоспитания – способствовать саморазвитию 
и осознанной социализации студентов. 

В процессе стимулирования самовоспитания студентов кура тор, вузовский 
педагог решает следующие задачи: способствует самопознанию студентов, 
формированию у них адекватной самооценки; способствует включенности студентов в 
разнообразные виды деятельности и в социальные отношения и тем самым овладению 
ими системой социальных ролей; помогает студентам определенным образом 
организовать их жизнедеятельность, отбирает из окружающих условий необходимый 
материал; осуществляет отбор, модификацию и включение в учебно-воспитательный 
процесс педагогически целесообразных средств и стимулов самовоспитания; создает 
условия для саморазвития студентов.  

Стимулирование самовоспитания – динамичный, развивающийся процесс, 
предусматривающий непрерывность и длительность его осуществления, что обусловлено, 
прежде всего, соответствующим характером процесса самовоспитания. Еще одной 
особенностью является его комплексный характер. Это обусловлено тем, что личность 
формируется в целом, а не по частям, развитие определенных черт характера и качеств 
идет одновременно, в комплексе, а не по очереди - сначала одно, затем другое. Вместе с 
тем для стимулирования само воспитания, как и для воспитания, характерна 
отдаленность и неодинаковость результатов. 

Стимулирование самовоспитания основывается, прежде всего, на учете 
общепедагогических принципов, а также на ряде специфических принципов. В их числе – 
учет особенностей самовоспитания студентов, единство и взаимосвязь педагогической 
диагностики самовоспитания и самопознания студентов, направленность 
стимулирования самовоспитания студентов на освоение социальных ролей, 
включенность студентов в социальные отношения, личностно значимой доминанты, 
новизны и достаточного разнообразия стимулов самовоспитания. Рассмотрим их. 

Поскольку стимулирование самовоспитания всегда направлено на студентов и, 
прежде всего, на развитие и обогащение их мотивационной сферы, то оно не может быть 
эффективным, если осуществляющие его субъекты не учитывают закономерностей и 
принципов самовоспитания как системообразующего компонента системы 
стимулирования, его особенностей, ибо какими бы ни были усилия педагогов и других 
субъектов стимулирования самовоспитания, его эффективность в конечном счете зависит 
только от самих студентов. Поэтому есть основания учет особенностей самовоспитания 
выделить в самостоятельный принцип, которым должны руководствоваться педагоги при 
его стимулировании. Он исходит из такой закономерности, как взаимосвязь воспитания 
и самовоспитания. 
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Правила реализации данного принципа: 
1. Общая диагностика воспитанности и развития студентов, осуществляемая 

педагогами, должна предусматривать и диагностику самовоспитания - выявление целей, 
содержания, мотивов и стимулов, средств и способов работы юношей и девушек над 
собой, ее регулярность и результативность, а также тех трудностей, которые они 
испытывают при этом. 

2. Педагогическая диагностика особенностей самовоспитания студентов должна 
сочетаться со стимулированием их самопознания. 

3. Стимулирование самовоспитания немыслимо без знания закономерностей и 
принципов самовоспитания, его методики и условий эффективности. 

4. При выявлении особенностей самовоспитания студентов необходимо 
учитывать их возрастные, индивидуальные и психологические особенности, 
предшествующий социальный опыт. 

5. Выявленные педагогом особенности самовоспитания студентов ни в коей мере 
не могут быть использованы во вред самим студентам. Задача педагога, опираясь на них, 
помочь юношам и девушкам осознать свои достоинства и недостатки, причины их 
сформированности и ориентировать на самовоспитание как на управляемое самой 
личностью саморазвитие. 

6. Учет особенностей самовоспитания студентов предполагает осознание 
педагогами сущности и значения самовоспитания, его роли в социализации личности, 
безграничную веру в возможности самовоспитания каждого юноши и девушки. 

7. Учет особенностей самовоспитания требует индивидуализации и 
дифференциации используемых при его стимулировании средств и методов, новизны и 
достаточного разнообразия стимулов, призванных побуждать учащихся к работе над 
собой. 

8. Учет особенностей самовоспитания студентов предполагает их периодическую 
диагностику и внесение по ее результатам необходимых коррективов в процесс 
стимулирования самовоспитания [1].  

Диагностика самовоспитания должна сочетаться с самопознанием студентов. 
Приобщение студентов к самопознанию – самонаблюдению, самоконтролю, самоанализу 
– позволяет получить необходимое представление об уровне сформированности у них 
самооценки, являющейся основой самовоспитания, облегчает задачу его диагностики. В 
сочетании с самопознанием студентов диагностика их самовоспитания позволяет 
определить содержание, движущие силы, средства и способы, интенсивность и 
результативность самовоспитания каждого юноши и девушки и те трудности, которые 
они, возможно, испытывают, работая над собой, и на основе этого наметить конкретную 
программу по оказанию им необходимой помощи в самовоспитании. Сказанное 
позволяет считать единство и взаимосвязь педагогической диагностики и самопознания 
студентов еще одним специфическим принципом стимулирования самовоспитания, 
определяющим его эффективность. Диагностика самовоспитания должна сочетаться с 
самопознанием студентов. Приобщение студентов к самопознанию – самонаблюдению, 
самоконтролю, самоанализу – позволяет получить необходимое представление об уровне 
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сформированности у них самооценки, являющейся основой самовоспитания, облегчает 
задачу его диагностики. 

В сочетании с самопознанием студентов диагностика их самовоспитания 
позволяет определить содержание, движущие силы, средства и способы, интенсивность и 
результативность самовоспитания каждого юноши и девушки и те трудности, которые 
они, возможно, испытывают, работая над собой, и на основе этого наметить конкретную 
программу по оказанию им необходимой помощи в самовоспитании. Сказанное 
позволяет считать единство и взаимосвязь педагогической диагностики и самопознания 
студентов еще одним специфическим принципом стимулирования самовоспитания, 
определяющим его эффективность. 
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Анотація. Одним із шляхів активізації пізнавальної діяльності учнів є 
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Метою навчально-виховного процесу є гармонійне формування та всебічний 

розвиток особистості громадянина, повне розкриття його творчих сил, набуття власного 
«Я», неповторної індивідуальності. Він має стати суб’єктом життєдіяльності, а не лише 
опанувати певну сукупність загальнонаукових знань, навичок та умінь. Тому на 
сьогоднішній день постає проблема оптимізації та вибору методів навчання, які б 
забезпечували умови для формування всебічно розвиненої особистості, що свідомо 
використовує свої знання та здібності [1]. 

Одним із шляхів активізації пізнавальної діяльності є впровадження проблемного 
навчання під час уроків географії. Методи проблемного навчання гарантують розвиток 
творчих здібностей учнів. 

При виборі методів навчання необхідно враховувати: 
• можливості цих методів для реалізації поставлених цілей та завдань уроку; 
• відповідність методів специфіки географії як навчального предмета, його змісту 

та обраних форм організації навчання; 



ISCIENCE.IN.UA «Current challenges of modern science»  
Issue 2(78)  

 

38 
 

• індивідуальні особливості учнів певної вікової групи, конкретного класу; 
• можливості матеріально-технічної бази. 
Мета проблемного навчання − не лише дати знання учням, а й показати способи 

їх отримання, сприяти формуванню пізнавальної самостійності учнів, розвинути в них 
творчі здібності [2]. 

Кожен учитель географії має насамперед чітко усвідомити значення таких понять, 
як «проблема», «проблемне завдання», «проблемна ситуація», «дослідні (пошукові) 
вміння». 

У кожній галузі науки є свої специфічні проблеми, які повторюються у навчальних 
предметах. Для географії можна назвати такі характерні проблеми: 

а) визначення зв’язку між географічним середовищем та галузями господарства; 
б) доцільність розміщення галузей господарства у конкретних районах; 
в) витрачання невідновних природних ресурсів; 
г) море як джерело постачання продуктів харчування та ін. [3]. 
У дидактиці та методиці викладання географії під проблемою розуміють 

загальноосвітні пізнавальні завдання, які є актуальними протягом року чи кількох років 
навчання та розкриваються у матеріалі всього курсу або його окремого розділу (великої 
теми). Достатньо виділити по кожному курсу проблеми (їх небагато), і можна 
конструювати проблемні завдання відповідно до типології проблем. Одним із шляхів 
активізації пізнавальної діяльності є запровадження проблемного навчання на уроках 
географії. Методи проблемного навчання гарантують розвиток творчих здібностей  
учнів [4]. 

Проблемна задача. Проблемну задачу називають ще «пізнавальним завданням», 
«логічним завданням», «проблемним завданням (питанням)» тощо. В основі проблемної 
задачі лежить дослідницький (пошуковий), творчий характер самостійної пізнавальної 
діяльності учнів. Проблемним завданням може бути завдання, спосіб вирішення якої 
учневі заздалегідь невідомий, але в нього достатньо знань і умінь у тому, щоб самостійно 
відшукати його чи спосіб виконання завдання. Проблемна задача може бути поставлена 
у вигляді питання (коли дані входять до запитання) або завдання (коли дані входять до 
спонукальної пропозиції). Це не змінює її змісту − скрізь відомі компоненти, пов’язані з 
невідомими. Отже, вважатимуться взаємозамінними такі поняття, як «завдання», 
«питання», «завдання». Усі ці поняття мають однакове значення. Проблемні завдання 
можна сконструювати за відеофільмами, картинами, за матеріалом певних документів, за 
даними про об’єкти природи та виробництва. Основною особливістю проблемних питань, 
завдань, завдань є те, що вони мають приховану суперечність та передбачають передусім 
пошук. Для вирішення завдань завжди потрібні нові знання, які має здобути учень 
спочатку під безпосереднім керівництвом вчителя, а потім самостійно [5]. 

Проблемна ситуація. Проблемна ситуація є усвідомлене учнем утруднення, 
подолання якого вимагає пошуків нових знань та способів дій. Проблемна ситуація 
характеризує певний психічний стан учня, що виникає у процесі виконання завдання, що 
допомагає йому усвідомити протиріччя необхідністю виконання завдання та 
неможливістю здійснити його за допомогою наявних знань; усвідомлення протиріччя 
пробуджує у учня потребу у відкритті (засвоєнні) нових знань про предмет, способів чи 
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умов виконання дії. Процес мислення якраз і починається з аналізу проблемної ситуації 
на основі наявних знань, умінь та життєвого досвіду. 

Проблемна ситуація за своєю психологічною структурою охоплює як предметно 
змістовний аспект, а й мотиваційний, особистісний (пізнавальні потреби, інтелектуальні 
можливості особистості − її творчі здібності та накопичений досвід). Тому вчитель має 
враховувати індивідуальні можливості учня. Таким чином, проблемна ситуація охоплює 
такі основні компоненти: 

1) невідомі знання, які треба засвоїти, спосіб чи умови дії, що розкриваються у 
проблемній ситуації; 

2) дія, яка є необхідною умовою пошуку нових знань чи способу вирішення 
проблемного завдання; 

3) можливості учня аналізувати умови поставленого завдання та засвоювати нові 
(відкриті) знання. Ані доволі важке, ані досить легке завдання не створить проблемної 
ситуації. 

Вчитель повинен обов’язково керувати процесом вирішення проблемних завдань, 
оскільки кожне з них є штучною конструкцією і будується учителем спеціально для 
навчальних цілей. 

Вирішення проблемних завдань утричі підвищує ефективність навчання. А для 
цього потрібно поступово прищеплювати учням дослідні пошукові вміння, які 
передбачають необхідність: 

• враховувати та зіставляти всі дані в умовах задачі між собою та з вимогами 
завдання, виявляти їхню узгодженість та суперечливість; 

• виявляти надлишкові дані та ті, яких не вистачає; 
• співвідносити кроки пошуку рішення між собою та з питанням поставленого 

завдання; 
• доводити кожен висновок; 
• використовувати всі можливі докази та визначати, чи достатньо їх; 
• намагатися вичерпати всі можливі висновки відповідно до питання завдання; 
• перевіряти рішення та їх відповідність вимогам завдання. 
Проблемні завдання сприяють: 
1) глибокому засвоєнню географічних знань лише на рівні їх творчого 

застосування; 
2) освоєння методів пізнання та наукового мислення; 
3) набуття досвіду творчої діяльності [5]. 
Поняття «проблема», «проблемне завдання», «проблемна ситуація», «дослідні 

вміння» є основними в теорії проблемного навчання. При цьому слід зрозуміти, що 
проблемне навчання сприймається як важлива складова всього процесу пізнавальної 
діяльності учнів [3, 6]. 

Вважаємо, що навчально-пізнавальні завдання мають доповнювати традиційну 
систему навчання. Адже, по-перше, пізнавальні завдання неможливо вирішувати без 
засвоєння певної суми знань. По-друге, більшу частину цих знань учні отримують у школі 
поза межами завдань, і не кожен навчальний матеріал потрібно будувати на основі 
проблемних завдань. По-третє, практично перед учнями можна поставити значну 
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кількість проблем, але далеко не кожна з них була дидактично виправдана. Вирішення 
проблемних ситуацій сприяє міцному засвоєнню системи знань, визначається 
навчальними програмами, і не завжди сприяє розвитку продуктивного мислення. Крім 
того, значну частину навчального матеріалу учні засвоюють шляхом наслідування, 
безпосереднього відображення, запам’ятовування та відтворення. 

Оскільки досвід творчої діяльності набувається в результаті цілеспрямованого 
навчання, то необхідно організувати його за допомогою спеціально створених 
педагогічних ситуацій, які вимагають від учнів творчої діяльності на доступному їм рівні. 
Ці ситуації конструюються та пропонуються учням у вигляді проблем та проблемних 
завдань, завдань, питань, які співвідносяться з відповідними методами проблемного 
навчання: частково-пошуковим, проблемного викладу знань, навчально-дослідним та 
науково-дослідним. 

Основні вимоги до планування проблемного уроку: 
1) що вже знають та вміють учні; 
2) що нового повинні дізнатися та навчитися; 
3) що з нових знань та способів діяльності учні можуть засвоїти шляхом 

самостійного пошуку. 
Створення ігрових ситуацій у процесі проблемного навчання. Розробка 

проблемних завдань, представлених у незвичайній для учнів формі, на основі яких можна 
інсценувати на уроці різні ігрові ситуації, проводити уроки подорожі, які є одним з 
перспективних напрямків у розвитку проблемного підходу в навчанні географії [6]. 

Ігри можна організувати щодо всіх материків. Розглядаючи вплив господарської 
діяльності на природу Північної Америки, можна провести урок із умовною назвою 
«Врятуйте острів Робінзона!», а вивчаючи особливості природи, населення Бразилії та 
Перу, − урок «Подорож Амазонкою». 

Навчальна гра дозволяє досягти цілого ряду важливих цілей: 
• дидактичних (формування та застосування нових знань, умінь і навичок, 

розширення кругозору тощо); 
• розвиваючих (розвиток пам’яті, мови, розумових процесів − аналізу синтезу, 

зіставлення і т. ін., творчих здібностей); 
• виховних (виховання самостійності, колективізму, відповідальності, волі, навичок 

співробітництва та ін.) [3]. 
Ігрові методи навчання сприяють розвитку творчого мислення, формуванню 

практичних умінь і навичок, що дозволяють стимулювати увагу та підвищувати інтерес до 
занять. 

Отже, ефективність сучасного уроку географії залежить передусім від активізації 
пізнавальної діяльності учнів, її творчого, дослідницького характеру. Адже навчання – це 
пошук істини учнями. 
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ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ  

В ОПТИМІЗАЦІЇ РУХОВОЇ АКТИВНОСТІ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ 
 
Анотація. Одним з обов’язкових факторів здорового режиму життя є 

систематичне, відповідне статі, віку і стану здоров’я використання постійних фізичних 
навантажень. Вони являють собою поєднання різноманітних рухових дій, які студент 
використовує у повсякденному житті, а також організованих чи самостійних занять 
фізичною культурою і спортом, об’єднаних терміном «рухова активність». 

Ключові слова: студентська молодь, фізкультурно-оздоровчі технології, рухова 
активність, фізична культура і спорт. 
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THE USE OF MEANS OF PHYSICAL CULTURE AND SPORTS  

IN OPTIMIZING THE MOTOR ACTIVITY OF STUDENT YOUTH 
 
Abstract. One of the mandatory factors of a healthy lifestyle is the systematic use of 

constant physical activity appropriate to gender, age and health. They represent a combination 
of various motor actions that a student uses in everyday life, as well as organized or 
independent physical education and sports, united by the term "motor activity". 

Key words: student youth, physical culture and health technologies, motor activity, 
physical culture and sport. 

 
Студентська молодь протягом всіх років навчання залучена до сфери розумової 

діяльності, і як результат, в неї спостерігається обмеження рухової активності. З іншого 
боку, значна частина студентів захоплюється спортом, який став одним з видів суспільної 
діяльності. Високий рівень досягнень в спорті вимагає від студента-спортсмена виконання 
дуже великих за обсягом і інтенсивністю фізичних навантажень. Звідси виникає важливе 
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завдання – визначення оптимальних, а також мінімальних і максимальних норм рухової 
активності [1]. 

Мінімальні межі повинні характеризувати той об’єкт рухів, який необхідний 
людині для збереження нормального рівня функціонування організму. Оптимальна межа 
повинна визначати той обсяг рухової активності, при якому досягається найкращий 
функціональний стан організму, високий рівень виконання навчально-трудової та 
суспільної діяльності. Максимальна межа повинна застерігати від надмірно високого 
обсягу фізичного навантаження, який може призвести до перевтоми, різкого зниження 
рівня працездатності в навчанні, праці. Звичайно, межі ці відносні, перемінні і 
визначаються багатьма факторами: віком, статтю, рівнем тренованості, характером 
діяльності (розумова, фізична), способом життя, темпераментом. 

Зниження рухової активності викликає стан гіпокінезії (нестача рухів), що 
характеризується низкою суттєвих порушень не тільки в роботі різних фізіологічних 
систем організму, але і в соціальній поведінці людини. Гіпокінезія спричиняє негативний 
вплив на опорно-руховий апарат (зменшується м’язова маса, втрачаються швидкісно-
силові якості, витривалість, що призводить до зміни кісткової і хрящової тканини). Люди, 
які ведуть малорухливий спосіб життя, зазвичай, відрізняються недостатнім розвитком 
органів дихання і кровообігу [3]. 

Навчання у вищих навчальних закладах і заняття спортом вищих досягнень 
пред’являють до студентів високі вимоги. Студентам, зайнятим у сфері великого спорту, 
слід враховувати, що їх діяльність носить престижний характер. Для підтримки цього 
престижу їм доводиться витрачати не тільки вільний, але і часто навчальний час 
(перебування на зборах, участь у змаганнях і т. ін.). Великі фізичні і розумові 
навантаження призводять до загального стомлення, найчастіше знижуючи розумову 
працездатність студентів-спортсменів. Тому перед вищою школою виникає складне 
завдання – створити для студентів-спортсменів такий режим навчання, життя і 
тренування, який без зниження рівня спортивних досягнень забезпечував би можливість 
успішного навчання. 

Дослідження показують, що використання фізичної культури і спорту в обсязі 9 – 
12 годин на тиждень, або 1,3 – 1,8 годин щодня створює стійкі передумови до фізичного 
вдосконалення студентів. Для цього в режимі дня повинні використовуватись ранкова 
зарядка на свіжому повітрі протягом 20 – 30 хвилин і більше, щоденні прогулянки по 30 – 
60 хвилин, а у вільний від навчання час – різноманітні фізкультурні заходи (походи за 
місто, ігри і розваги на свіжому повітрі і ін.) тривалістю 2 – 4 години. За рахунок 
використання фізичних вправ з підвищеною інтенсивністю можна скоротити їх обсяг. 
Наприклад, 2-годинну ходьбу зі швидкістю 4,5 км на годину цілком замінить 15-хвилинний 
біг зі швидкістю 10 км на годину або 30 хвилин гри в баскетбол [2, 4, 5]. 

В активізації використання студентами засобів фізичної культури дуже важлива 
мотиваційна сторона. Оздоровчі заходи повинні викликати «функціональне» задоволення 
від їх виконання («м’язову роботу») [1]. 

Часте повторення фізичних вправ з поступовим збільшенням фізіологічних 
навантажень зазвичай стають потребою студентської молоді, і тим самим вони стають 
більш приємні і цікаві для них. 
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Руховий і розумовий види діяльності людини взаємопов’язані. У період напруженої 
розумової праці у людей зазвичай спостерігається зосереджений вираз обличчя, стиснуті 
губи, напружена шия. Встановлено, що при розумовій роботі, що не вимагає зусиль і точно 
координованих рухів, найчастіше напружені м’язи шиї, плечового поясу, міміки і мовного 
апарату, тому що їх активність тісно пов’язана з нервовими центрами, які керують увагою, 
емоцією і вимовою. 

Таким чином, нервова система воліє активізувати кору головного мозку, зберегти 
працездатність, якщо цей процес йде досить довго і монотонно, то кора головного мозку 
звикає до цих подразнень, починається процес її гальмування, працездатність знижується. 
Щоб обмежити утворення монотонної напруги, необхідні активні рухи. Вони гасять 
нервове збудження і звільняють мускулатуру від зайвої напруги [1, 3]. 

Для профілактики нервово-емоційного і психофізичного стомлення 
використовуються такі форми, як рекреація та релаксація. 

Рекреація – відновлення за допомогою рухових дій розважально-цікавого 
характеру. Релаксація – зменшення напруження, поступове ослаблення, будь-якого стану 
після припинення дії факторів, що викликали цей стан [2]. 

Розрізняють відпочинок пасивний (сон) і активний, пов’язаний з руховою 
діяльністю. Фізіологічне обґрунтування активного відпочинку пов’язане з ім’ям фізіолога І. 
М. Сеченова, він вперше здогадався, що зміна роботи одних м’язів роботою інших краще 
сприяє відновленню сил, ніж повна бездіяльність [2]. 

Цей принцип став основою організації відпочинку і в сфері розумової діяльності, 
де відповідним чином організовані фізичні навантаження в процесі і після закінчення 
розумової праці надають ефект в збереженні і підвищенні розумової працездатності. 

Існують різноманітні форми використання рухової діяльності в активному 
відпочинку: в режимі навчально-трудового дня – ранкова гігієнічна гімнастика, 
фізкультурна пауза, навчальні (обов’язкові і факультативні) і самостійні заняття студентів 
з фізичного виховання, заняття на навчальних практиках; у вільний від навчання час – у 
вихідні дні (туристські походи, прогулянки, спортивні змагання та інші заходи), в 
студентських гуртожитках, заняття в спортивних секціях [2, 7]. 

Взаємопов’язаний процес залучення студентської молоді до цінностей фізичної 
культури через теорію і практику, істотно активізує культурний потенціал особистості 
студента, розширює його світогляд, підвищує духовність, сприяє формуванню активної 
життєвої позиції. 
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Ряд дослідників робить акцент на шкільні роки людини [1-3], так як саме в цей час 

здійснюється організований і цілеспрямований педагогічний процес освоєння фізичної 
культури. 

Розглядаючи фізичну культуру як специфічну сферу діяльності, фахівці практично 
всіх наук пов’язують її з вивченням людини, вказують на можливість ефективного 
використання системи засобів, методів і форм фізичної культури в довготривалому 
процесі особистісного становлення і розвитку людини. Але, для того щоб систематично і 
цілеспрямовано формувати людину, в тому числі і засобами фізичної культури, педагогу 
необхідно знати закони цього формування і спиратися на них у своїй діяльності.  
Ю.В. Александров вказує на різні шляхи формування особистості в молодшому шкільному 
віці [4]. Тут багато чого буде залежати від того, яка міра готовності до шкільного навчання 
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проходить кожна конкретна дитина, і від системи тих педагогічних впливів, які він 
відчуває. Педагогу необхідно знати і враховувати вже наявний особистий досвід дитини, 
а також вивчати соціальне середовище, використовуючи її позитивні можливості для 
виховання. 

Визначення вікових особливостей молодшого школяра, що сприяють реальному 
освоєнню світу культури як важливого чинника соціалізації, дозволяє формувати ціннісне 
ставлення і розвивати ціннісні орієнтації. При цьому в якості найважливіших механізмів 
формування ціннісних орієнтацій і ціннісного ставлення виділяються наступні [4, 5]: 

1. Ідентифікація як механізм соціалізації в молодшому шкільному віці, що 
представляє собою когнітивне і емоційне ототожнення себе з однолітками і дорослими. В 
даному віці оціночна діяльність переноситься всередину самого себе, а її підставою є 
зразок, ідеал. Через механізм ідентифікації відбувається привласнення, на відповідному 
рівні, досягнень людства, в тому числі і в сфері фізичної культури. 

2. Рефлексивне прийняття і освоєння соціальних ролей як механізм, який має 
безпосередній стосунок до формування особистості, завдяки якому з’являються нові 
мотиви, відбувається їх супідрядність, видозмінюються системи поглядів, етичних норм і 
відносини.  

3. Відокремлення як феномену соціогенезу особистості, як механізм, визначення 
буття особистості дозволяє індивідуалізувати присвоєну поведінку, ціннісні орієнтації та 
мотиви людини.  

4. Механізм зсуву мотиву на мету, що дозволяє предмет, який тривалий час 
насичувався позитивними емоціями, перетворити в самостійний мотив і викликати нові 
мотиви, в тому числі і ідеальні.  

5. Механізм інтеріоризації, що веде до перетворення загальнолюдських цінностей 
на вищі психічні функції особистості. Будь-яка функція в культурному розвитку 
особистості виникає двічі: спочатку як категорія інтерпсихічна в соціальному плані, потім 
як інтрапсихічна в психологізації всередині особистості.  

6. Екстеріоризація як процес породження зовнішніх дій творчою зміною 
навколишнього середовища, шляхом створення нових об’єктів на основі перетворення 
ряду внутрішніх структур, сформованих на основі інтеріоризації зовнішньої соціальної 
діяльності. 

Для шкільного періоду так званого «власне дитинства» (6-8 років або перший рік 
навчання) характерна слабкість волі. Слабкість волі молодшого школяра проявляється в 
малій самостійності, наслідуванні, легкому навіюванні. Молодший школяр не здатний 
керувати собою, керуючись поглядами і переконаннями. Він наслідує інших, він 
довірливий. У нього навіть не виникає думки критично сприймати те, що говорить 
вчитель. У поведінці молодшого школяра значну роль відіграють почуття, які стають все 
більш складними, емоційно-забарвленими, глибокими і стійкими. 

Молодший школяр знаходиться в ролі об’єкта виховання, проте, враховуючи, що 
центральною категорією виховання є ціннісні відносини, необхідно сприяти становленню 
його суб’єктності. Бути суб’єктом означає займати активну позицію по відношенню до 
власного життя, будувати її свідомо і цілеспрямовано. Це найважливіше психолого-
філософське положення, яке полягає у формуванні суб’єктності школяра, активної, творчої 
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позиції по відношенню до життя взагалі. Формування суб’єктності, так само як і її 
подальший прояв, відбувається тільки в процесі активної творчої діяльності самої людини. 
Дитина як суб’єкт володіє наступними важливими особистісними якостями і 
властивостями: мотиваційною спрямованістю; саморегуляцією, самодисциплінованістю; 
емоційністю, сформованістю системи почуттів [3]. Суб’єктна позиція молодшого школяра 
звично розглядається як педагогічне завдання по відношенню до навчальної діяльності. 
Ми розглядаємо формування суб’єктної позиції школяра як пріоритетне завдання 
фізкультурної діяльності. 

Ґрунтуючись на наукових даних, можна стверджувати, що неухильне зростання 
обсягу знань, якими необхідно оволодіти молодшому школяреві, призводить до 
погіршення їх здоров’я. Це є підставою для пошуків нових методик викладання, що 
базуються на фізіологічних можливостях організму, який росте, причому робити це слід 
педагогічно на всіх навчальних дисциплін, а не тільки на уроках фізичної культури. 
Навчання знань, без урахування потреби в реалізації рухів школяра призводить до того, 
що цінності фізичної культури залишаються незатребуваними в шкільній практиці, 
особливо учнями молодших класів. Згідно з дослідженнями вчених перша сторона впливів 
рухів на організм дитини виражається в прямій участі рухового аналізатора в будь-якому 
вигляді навчання: в здатності утримувати статичну позу; у виконанні рухів, необхідних для 
розумової роботи, а саме: рух пальців і кисті, рух очей, голосових зв’язок і артикуляції рота 
при читанні, переміщення тіла в просторі, маніпулювання з самими різними предметами. 
Друга сторона впливів на організм полягає в тому, що м’язова діяльність викликає 
підвищення тонусу кори головного мозку, створюючи тим самим сприятливі умови не 
тільки для функціонування вже наявних зв’язків, а й виробленню нових. Обмеження 
рухової діяльності веде до того, що розвивається, а потім і атрофується один з видів пам’яті 
– рухова, моторна. Запобігати втрат можливо, якщо взяти на озброєння рухові дії 
школярів, а це вимагає від вчителя знання вікових закономірностей становлення рухових 
функцій. Учитель може і повинен використовувати м’язову діяльність дітей як засіб 
підвищення успішності [1, 2, 3, 6]. 
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«ТРИГОНОМЕТРИЯ» ТАРАУЫ БОЙЫНША МАТЕМАТИКАЛЫҚ  
ОЛИМПИАДАҒА ДАЙЫНДЫҚ ӘДІСТЕМЕЛІК ЖҮЙЕСІ 

 
Аннотация. Мақалада математикадан оқушылардың республикалық 

олимпиадасының қалалық және облыстық кезеңдерін ұйымдастыру үлгілік есептермен 
ұсынылған, ал одан кейінгі кезеңдер, республикалық және халықаралық, күрделірек: 
"зерттеу сипатындағы көптеген авторлық есептер бар". Барлық деңгейдегі 
олимпиадаларда сапалы нәтижелерге қол жеткізу үшін олимпиада қатысушыларын 
жүйелі түрде дайындау қажет.  

Кілттік сөздер: олимпиада, тригонометрия, тригонометриялық функциялар, 
олардың графиктері және монотондылық, шектеу, жиілік қасиеттері, тригонометриялық 
теңдеу мен теңсіздіктер. 

 
Аннотация. В статье представлена организация городского и областного этапов 

республиканской олимпиады школьников по математике с примерными отчетами, а 
последующие этапы, республиканский и международный, более комплексные: «много 
авторских докладов исследовательского характера». Для достижения качественных 
результатов в олимпиадах всех уровней необходима системная подготовка участников 
олимпиад. 

Ключевые слова: Олимпиада, тригонометрия, тригонометрические функции, их 
графики и монотонность, предел, частотные свойства, тригонометрические уравнения и 
неравенства. 

 
Annotation. The article presents the organization of the city and regional stages of the 

republican Olympiad for schoolchildren in mathematics with exemplary reports, and the 
subsequent stages, republican and international, are more complex: "many author's reports of 
a research nature." To achieve high-quality results in Olympiads of all levels, systematic training 
of participants in Olympiads is necessary. 

Keywords: Olympiad, trigonometry, trigonometric functions, their graphs and 
monotonicity, limit, frequency properties, trigonometric equations and inequalities. 

 
Тригонометрия бөлімі "математикадан олимпиадалық тапсырмалардың негізгі 

тақырыптарының кодификаторына" енгізілген және "олимпиада оқушылардың білім 
сапасын анықтайды және мұғалімдерді жоғары деп саналатын пәндік дайындық деңгейін 
сипаттай отырып бағыттайды", сондықтан бұл мектеп курсының бағдарламасына сәйкес 
келетін қиындықтардың жоғарылауы және сәтті шешілетін есептер болуы мүмкін 
олимпиадалық математика бағдарламасын білу қажет. 
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Зерттеудің мақсаты мен әдістері: мақалада біз математикалық олимпиада 
тапсырмаларында тригонометрия бөлімін қолдану мүмкіндіктерін қарастырамыз. Ол 
үшін IX–XI сыныптарға арналған математикадан олимпиадалық тапсырмалардың 
мазмұнына әдістемелік талдау жасалды, Қазақстанда оқушылардың республикалық 
олимпиадасын өткізу бойынша әдістемелік ұсынымдар, тригонометрияны оқыту 
ерекшеліктеріне, бейінді және жалпы білім беретін мектептердің оқушыларына қатысты 
ғылыми және оқу-әдістемелік әдебиеттер зерделенді. 

О. В. Захарованың зерттеуінде бейіндік сыныптарда тригонометрияны оқыту үш 
тәсіл тұрғысынан қарастырылады: белсенді, мазмұнды, тұлғаға бағытталған. 
Тригонометрия бөлімін білуді қажет ететін есептер саласын кеңейте отырып, автор 
кестеде көрсетілген келесі түрлерін бөліп көрсете отырып, геометриялық, геодезиялық, 
астрономиялық, физикалық мазмұндағы есептерді оқытуға қосуды ұсынады: 

 
Кесте 1  

«Тригонометриялық мазмұндағы оқу-пәндік  
міндеттерді оқытудың түрлері мен мақсаттары» 

Тригонометриялық мазмұндағы оқу-пәндік міндеттерді оқытудың 

түрлері мақсаттары 

пәндік-танымдық тригонометрия бөлімін меңгеру 

тәжірибеге бағытталған тригонометрияның қолданбалы рөлін көрсету 

гуманитарлық 
бағыттағы 

тригонометрияны табиғи процестерді зерттеудің ғылыми құралы 
ретінде қолдану 

 
Тригонометрия бойынша олимпиадалық тапсырмалардың тақырыбы мен 

мазмұнын талдай отырып, біз олимпиада тапсырмалары күрделілік деңгейіне 
байланысты жалпы білім беретін мектептер үшін типтік математика бағдарламасына; 
математикалық үйірмелер бағдарламасына; олимпиадалық резерв мектебінің 
бағдарламасына сәйкес келетінін анықтадық. 

Оқушылардың 2021-2022 оқу жылының республикалық олимпиадасы оны 
ұйымдастыру ережелеріне сәйкес өткізілді. Жалпы білім беретін мектептердің IX–XI 
сыныптары үшін олимпиадалық тапсырмалар жиынтығын құру принциптерін 
тұжырымдаймыз, олардың талаптары олимпиадалардың міндеттерін қанағаттандыруы 
керек: 

1. Олимпиадалық тапсырмалардың мазмұны оқушының білімді энциклопедиялық 
емес, нақты жаңа жағдайларда қолдану қабілетін анықтауға бағытталуы керек. 

2. Олимпиадалық тапсырмалар қатысушылардың шешім қабылдау кезінде жаңа 
идеяларды қалыптастыру және дамыту қабілеттерін қалыптастыратын ғылыми 
шығармашылық элементтерін қамтуы керек. 

3. Олимпиадалық тапсырмалар математика: арифметика, алгебра, геометрия, 
тригонометрия, жалпы білім беретін мектептердің IX–XI сыныптары үшін, олимпиаданы 
өткізу сәтіне қарай тиісті сыныпта оқыған бөлімдерінің материалдары негізінде жасалады. 

4. Олимпиада тапсырмаларына әр түрлі өсіп келе жатқан қиындық деңгейінің 
міндеттерін қосу қажет. 
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5. Олимпиадалық тапсырмалардың шарттары дұрыс болуы керек, тиісті сынып 
оқушыларына таныс емес терминдер мен ұғымдар болмауы керек. 

6. Олимпиада деңгейіне байланысты тапсырмалар жаңа типтегі тапсырмаларды 
қамтуы керек, ал тапсырма авторлары "олимпиаданың бастапқы кезеңдері үшін 
ұсынылған тапсырмалардың абсолютті жаңалығы қажет емес" деп санайды. 

Тригонометрияны олимпиадалық математика бөліміне енгізу А. Н. Марасанов 
"оның жеке тақырыптарында да, олардың арасында да ішкі байланыстардың едәуір 
санының болуын негіздейді. Тригонометрия координаттар әдісімен және математикалық 
талдау, геометрия, алгебра сияқты пәндермен өте тығыз байланысты", және принциптерге 
сәйкес есептер жүйесін құрастырады: сабақтастық; эвристикалық оқыту; есептердің 
функцияларына сәйкестік; саралау. Аталған принциптер пәнішілік байланыс принципін 
біріктіреді. 

Математиканы бейіндік оқытуда пәнішілік байланыс принципін іске асырудағы 
тригонометрияның рөлі О.В. Захарованың жұмысында да көрсетілген: "X–XI 
сыныптардағы тригонометрияны зерттеу бейіндік оқыту жүйесінде шешуші рөл атқарады, 
өйткені математикалық әдістердің әмбебаптығы алгебра, геометрия және 
Математикалық талдаудың формальды ұғымдарында жалпы ғылыми әдіснама 
деңгейінде білімнің әртүрлі салаларының теориялық материалының практикамен 
байланысын көрсетуге мүмкіндік береді". 

Тригонометрия оқушының есепті шешудің бірнеше идеясын қалыптастыру 
дағдыларын қалыптастыруда да маңызды рөл атқарады, мұны тригонометрия 
оқулығының авторы А.И. Новиков атап көрсетеді: "Тригонометрияның көптеген есептерін 
әртүрлі тәсілдермен шешуге болады, міндетті түрде шешімге емес, бірақ қажетті нәтижеге 
әкеледі. Есептерді шешудің кең спектрін меңгеру оқушының математикалық мәдениетінің 
ажырамас бөлігі болып табылады". 

2015-2020 жылдар кезеңінде өткізілген IX–XI сынып оқушыларының 
республикалық математикалық олимпиадасы тапсырмаларының мазмұнын талдай 
отырып, біз тригонометриялық есептер келесі тақырыптар бойынша құрастырылғанын 
анықтадық: 

- Тригонометриялық өрнектердің бірдей түрлендірулері. 
- Сандық аргументтің тригонометриялық функциялары, олардың графиктері және 

монотондылық, шектеу, жиілік қасиеттері. 
- Тригонометриялық теңдеулер мен теңсіздіктер. 
Тригонометрия әртүрлі интеллектуалды байқаулардың оқу бағдарламасына 

енгізілген. Тригонометрия олимпиадашыларға арналған әртүрлі оқу құралдары мен оқу 
бағдарламаларының мазмұнын құруда белгілі бір орын алады.  

Әрі қарай, Х–XI сынып оқушыларының қалалық олимпиадаларында ұсынылған 
әртүрлі тригонометриялық есептерді шешу әдістерін көрсетеміз, олар математиканың 
бірнеше бөлімдерінен математикалық білімді кешенді қолдану және пәнішілік байланыс 
принципін жүзеге асыруды көрсетеді. 

 
№ 1 Есеп 
𝑦 = sin 𝑥

6
+ sin 𝑥

7
 функциясының периодын табыңыз. 
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A) 84π B) 26 π C) 13 π D) дұрыс жауап жоқ. 
Шешімі: y=sinαx (α>0) функциясының 2π/α периоды бар екені белгілі.  
Сондықтан бұл  
функцияның бірінші қосылғышының периоды 12π, ал екіншісі 14π. Содан кейін бұл 
функцияның T=ЕКОЕ(12, 14)π=84π периоды болады. 
Жауабы: A) 
№ 2 Есеп 
2sin23.750(1+ cos7.50) − (2sin23.750− 1)2өрнегінің мәнін табыныз. 

A) √2−√6
4

  B) √6−√2
4

  C) − √6+√2

4
  D) √6+√2

4
 

Шешімі: Берілген өрнектің мәнін табу үшін оны келесідей түрлендіру керек: 
2sin23.750(1+ cos7.50) − (2sin23.750− 1)2 = 

= (1 − cos7.50)(1 + cos7.50) − (sin23.750− cos23.750)2 = (1− cos27.50) − cos27.50 = 

= sin27.50 − cos27.50 = −cos150 = −√
1+cos300

2
= −√

1+√3 2⁄

2
= −

√2+√3

2
. 

Содан соң  

√𝑎± 𝑏√𝑐 = √
𝑎 +√𝑎2 − 𝑏2𝑐

2
±√

𝑎 −√𝑎2 − 𝑏2𝑐

2
 

формуласын пайдаланып, өрнектің мәнін табамыз: 

−
√2+√3

2
= −

1

2
[√

2+√22−12⋅3

2
+ √2−√22−12⋅3

2
] = −

1

2
[√

3

2
+√

1

2
] = −

√6+√2

4
. 

Жауабы: C)  
№3 Есеп 
ABCDA1B1C1D1 кубы берілген. Найти тангенс угла между плоскостями BC1D и  
ABCD жазықтықтар арасындағы бұрыштың тангенсын табыңыз. 
 

 
 
Шешімі: ∠С1OC = 𝛼 (сызба бойынша) бұрышының тангенсын табу керек.  
Куб қабырғасының ұзындығын a деп белгілейік. Онда есептің шешімі келесі түрде 

табылады: 
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BD = 𝑎√2 ⇒ OB = OC = 𝑎√2 2⁄ =

= 𝑎 √2⁄ ,CC1 = 𝑎 ⇒ tg𝛼 = CC1 OC⁄ =

𝑎 (⁄ 𝑎 √2⁄ ) = √2.

 

Жауабы: √2. 
№ 4 Есеп 
ABCD трапециясында AC және BD диагональдары сәйкесінше 1 мен 3√2 тең және 

K нүктесінде қиылысады. ∠AKB=450. Трапецияның биіктігін табыңыз 
 

 
 
Шешімі: Трапецияның биіктігі BM=CN=h болсын (сызба бойынша). AKD 

үшбұрышындағы∠AKD есептің шартына сәйкес 1350 тең. Сондықтан ∠CAN=∠KAD=α деп 
есептесек, онда ∠BDM=∠KDA=450 − α. 

𝛥ACN: CN/AC=h/1=h=sin α. 
𝛥BDM: BM/BD=h/3√2= 
=sin(450 − α) =>  
=>h=3√2sin(450 − α). 
Осы қатынастардан келесі есептеулер шығады 
3√2sin(450 − α)=sinα => =>3(cosα−sinα)=sinα=> =>3cosα=4sinα=> 
=>9cos2α=16sin2α=>=>9(1−sin2α)=16sin2α=> sin2α=9/25=> sinα=3/5=h. 
Жауабы: 3/5  
Ғылыми зерттеулер мен әдістемелік жұмыстар авторларының мақалада айтылған 

пікірлеріне сүйене отырып, біз тригонометрияны олимпиадалық тақырыпқа қосу 
тригонометриялық олимпиадалық тапсырмаларды шешуде математиканың бүкіл 
курсының білімін кешенді қолдану мүмкіндіктеріне негізделген деген қорытынды 
жасаймыз. 

Математикадан республикалық олимпиада тапсырмаларының күрделілік 
деңгейін арттыру мазмұны тригонометриялық материалға, математикалық үйірме мен 
олимпиадалық резерв мектебінің сабақтарына негізделген олимпиадалық есептерді 
шешуге оқушыларды оқыту қажеттілігін көрсетеді, бұл мұғалімнен мектеп 
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бағдарламасынан шығуды және тригонометриялық есептерді шешудің жаңа әдістерін 
көрсетуді талап етеді. 

Оқушының жетістікке деген жеке қажеттілігін жандандыру олимпиадалық 
дайындықты жүзеге асыратын мұғалімге білім беру процесін оның академиялық 
жетістіктеріне бағыттауға мүмкіндік береді. 
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КОПИНГ - СТРАТЕГИЯ ПСИХОЛОГИК МУАММО СИФАТИДА 

 
Аннотация. Мазкур мақола копинг-стратегия психологик муаммо сифатида 

мавзусига бағишланган. Шунингдек, мақолада сратегияларнинг илмий таснифи, енгиш 
стратегиясининг психологик табиати, замонавий ва хорижий адабиётларда копинг-
стратегия масаласининг ўрганиш ҳолати, инсоннинг мураккаб вазиятларда ечим топиш 
имконияти, ресурслар ва уларнинг инсон ҳаётидаги роли, стрессга мослашишнинг 
психологик ўзига хосликлари ва шахснинг қийин вазиятлардан чиқиб кетишининг 
когнитив жиҳатлари каби масалалар ҳам батафсил ёритилган.  

Калит сўзлар: Копинг-стратегия, енгиш стратегияси, стресс, когнитив соҳа, 
психология, ўзаро таъсирлашув, вазият, тажриба, кўникма, хулқ-атвор, ички, ташқи, 
таъсир. 
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КОПИНГ- СТРАТЕГИЯ КАК ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА 
 
Аннотация. Данная статья посвящена теме копинг-стратегии как 

психологической проблеме. Также в статье научная классификация стратегий, 
психологическая природа копинг-стратегий, состояние изучения вопроса копинг-
стратегий в современной и зарубежной литературе, способность человека находить 
решение в сложных ситуациях, ресурсы и их подробно освещаются роль в жизни 
человека, психологические особенности адаптации к стрессу и когнитивные аспекты 
выхода человека из трудных ситуаций. 

Ключевые слова: копинг-стратегия, копинг-стратегия, стресс, когнитивная 
область, психология, взаимодействие, ситуация, опыт, навык, поведение, внутреннее, 
внешнее, влияние. 
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COPING STRATEGY AS A PSYCHOLOGICAL PROBLEM 

 
Annotation. This article is devoted to the topic of coping strategy as a psychological 

problem. Also in the article the scientific classification of strategies, the psychological nature 
of coping strategies, the state of the study of the issue of coping strategies in modern and 
foreign literature, the ability of a person to find a solution in difficult situations, resources and 
their role in human life, the psychological characteristics of adaptation to stress and cognitive 
aspects of a person's way out of difficult situations. 

Key words: coping strategy, coping strategy, stress, cognitive area, psychology, 
interaction, situation, experience, skill, behavior, internal, external, influence. 

 
Маълумки, Инсон туғилгандан умрининг охирига қадар, ташқи таъсирлар ва 

мураккаб шароитлар қуршовида бўлади. Ва ана шу ташқи таъсир ва ҳаётий 
қийинчиликлар инсон организмида “енгиб ўтиш стратегиялари” пайдо бўлишига сабаб 
бўлади. Яъни, ҳар бир инсон ҳаёт йўли давомида ўзига хос стратегияларни ўзлаштира 
боради. Вақт ўтиб, ушбу ўзлаштирилган стратегиялар унинг фаолият самарадорлигини 
белгиловчи омиллар турига айланади. Кимдир ҳаётда муваффаққиятли кимдир эса, 
ҳаётда муваффаққиятсиз кунларни бошдан кечиради. Гарчи, муваффаққиятсизлик ва 
мураккаб шароитлар ҳар бир инсон доимий ҳаёт шарти сифатида бўлсада, бироқ уни 
енгиб ўтиш ёки унга таслим бўлишда инсонлар фарқланадилар. Шу боис, ўтган асрда 
психология фанига копинг -стратегия тушунчаси кириб келди. Айниқса, замонавий 
тадқиқотчилар бу масалага кўпроқ эътибор қаратишни таъкидламоқдалар. Копинг-
стратегия муаммосига бағишланган илмий адабиётларнинг таҳлилидан шу нарса маълум 
бўлдики, ҳаётий мавжуд вазиятларнинг ноаниқлиги, инсон учун ҳақиқий вазиятли 
кўринишда бўлиб, инсон ушбу вазиятларда ечим топишга ҳаракат қилади. Баъзилар тезда 
бунинг уддасидан чиқса, баъзилар муаммонинг ечимига йўл топа олмайди. Чунки, уларда 
ҳаётий ресурслар яъни интеллект, кўникма ва малака, соғлиқ ва шарт-шароитлар 
етишмайди. Бошқаларда эса, ушбу ресусрлар мавжуд бўлгани боис, улар стрессли 
вазиятлар ва қийин ҳолатлардан тезда чиқиб кета оладилар.  

С.К. Нартова – Бочавернинг ёзишича, копинг-стратегия (инглиз тилидан олинган 
бўлиб - ҳар қандай вазиятни бошқариш, енгиш, чиқиб кетиш йўлини топа олиш 
қобилиятидир). Кенг маънода айтганда, қийин ҳаётий вазиятлардан чиқишнинг зарурий 
усулидан фойдаланишдир [1, 20-30]. 

Ушбу тушунчанинг муаллифи Р. Лазарус саналади. Муаллиф мазкур муаммони 
болаларда тадқиқ этган бўлиб, уларнинг ривожланиш жараёнида ўзлаштирадиган енгиш 
стратегиялари билан ўрганган. Яъни копинг -стратегия бу - инсоннинг атроф-муҳит ва 
одамларнинг ўзаро таъсирига ва талабларига мос келадиган когнитив хатти-ҳаракатлари 
ҳисобланади [2]. Демак, ҳар бир шахс стрессли вазиятларга ихтиёрий ва ихтиёрсиз 
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муносабатда бўлади. Ихтиёрсиз реакциялар - бу онгли назоратни талаб қилмайдиган, 
оптимал ўрганиш орқали қайта-қайта ва самарали ўрганиладиган ва нерв системаси ва 
темперамент билан боғлиқ бўлган реакциялардир [2, 819]. 

Хориж тадқиқотчиси П.Кеннедейнинг айтишича, инсонлар одатда стрессни 
енгишнинг 3 усулидан фойдаланадилар [3, 41-51]: 

– Вазиятни баҳолаш; 
– Муаммога эътибор қаратиш; 
– Ҳиссиётларга эътибор қаратиш. 
Юқоридаги мулоҳазага мувофиқ, инсон вазиятдан чиқиш йўлини - кўпроқ, ўз 

фикрини, қадриятларини ва мақсадларини ўзгартириш орқали топади, масалан, ҳазил 
туйғуси орқали кўпроқ бунга эришади. Бунда янги кўникмаларни ўрганиш ва маълумот 
қидириш жуда муҳимдир. Стрессли вазиятларда туйғуларга эътибор қаратиш - бу ҳис-
туйғуларни назорат қилиш, салбий ҳис-туйғулардан холос бўлиш, завқ ва дам олиш 
усулларини мунтазам равишда қўллаш қобилиятидир. Одамлар ушбу уч усулни турли 
вақт ичида ўзлаштириш учун, бир неча механизмлардан фойдаланадилар. Эркаклар 
муаммога ақлий йўналсалар, аёллар эса, ҳиссий жиҳатдан йўналадилар. Шунинг учун, 
тажрибасиз эркаклар ҳаётда кўпроқ юқотишларни ва зўриқишларни бошдан кечиради. 
Шунинг учун, кўпчилик тадқиқотчилар назарида курашиш онгли ва ихтиёрий ҳаракат 
сифатида таърифланади.  

Умуман олганда, инсон енгиш стратегиясидан фойдаланиб, ўз идрокини бузади 
ёки вазиятни инкор этади. Енгиш стратегиясида инсон хато қилиши мумкин, бир 
томондан унинг ҳаракатлари ҳақиқатга яқинлашиши учун, уни шахс қаттиқ назорат 
қилади. Бундай ҳолатда муаммо ечим топадими ёки йўқми, у инсон томонидан муаммо 
деб тан олинади.  

Л.Ю. Субботининг қайд этишича, ҳимоя механизмида инсон ҳақиқатни 
“текширмайди” балки, ўзидаги салбий ҳис-туйғуларни сиқиб чиқариш учун, ўз ҳолатини 
мустақил равишда ўзгартиради. Демак, ҳимоя механизми, салбий ҳис-туйғуларни 
камайтириш, муаммоларни ҳал қилиш ёки муаммо билан боғлиқ ҳодисаларни ўз ичига 
олади. Яъни вазиятни инкор этиш, хавфни бостириш, муаммони рационал ҳал этиш ва 
бошқалар [4, 76]. Бошқача айтганда - бу муаммони идрок этиш ёки у билан боғлиқ ҳис-
туйғуларга қаратилган кураш стратегиясидир. З. X.Сиерральтанинг фикрича, инсонга 
тегишли енгиш стратегияларининг уч гуруҳи ажратилади [5, 13]: 

– Стратегияларнинг биринчи гуруҳи – бу ижтимоий ёрдамни излашни ўз ичига 
олиб, у бошқа одамлардан ёрдам кутиш ёки кимгадир суяниш билан характерланади; 

– Иккинчи гуруҳга эса, стресс билан курашиш стратегияси бўлиб, унда инсон 
қийин вазиятдан чиқиб кетишнинг энг мақбул усулларини қидиради; 

– Учинчи гуруҳга стрессни камайтириш мақсадида инсон ички ва ташқи 
воқеликни тўлиқ идрок этишга ҳаракат қилади. Ва вазиятни ўзгартиришга уринади, у 
ҳақда маълумотлар тўплайди. Ва охир-оқибат муаммодан холос бўлади.  

Канадалик врач Г. Сельенинг фикрича, стресс - бу организмнинг кучли 
таъсирларга бўлган реакциясидир, табиатига кўра стресс реакцияси - организмнинг 
зарарли омиллар таъсирида барқарорликка еришиш усули ҳам саналади. Шу боис, 
нормал соғлом танада ноқулай омилларга қарши курашиш механизми мавжуд. Бироқ, ўз 
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вақтида эътибор қилинмаса ноқулай омил таъсирида организм ўлиши мумкин. Бу 
механизм стресс реакцияси ёки умумий мослашиш синдроми деб аталади [6, 44]. Ушбу 
фикрлардан шу маълум бўладики, копинг - стратегия қобилияти бу – психиканинг 
стрессли вазиятларга қарши курашиш тажрибаси ёки зўриқишлардан холос бўлиш 
стратегияси ҳисобланади. Демак, ушбу масалада стресс муаммосига ҳам эътибор 
қаратиш ўринли саналади. Бундан ташқари, А.Н. Деминнинг таъкидича, стрессорлар - 
стресс реакциясини келтириб чиқарадиган ташқи ва ички муҳит омиллари,  
жумладан [7, 44]: 

– Aтроф муҳитнинг зарарли кучайтирувчилари (физик ва кимёвий, омиллар); 
– Турли касалликларда физиологик жараёнларнинг бузилиши, шу жумладан 

танадаги инфекция (юқумли касалликлар); 
– Вақт йўқлигида ишлаш, маълумотни тезда қайта ишлаш зарурати; 
– Ўзининг ва бошқаларнинг ҳаётига хавф туғдирадиган вақтда ишлаш; 
– Ҳаёт учун хавфни сезиш; 
– Кўниккан турмуш тарзидан маҳрум бўлиш, ажралиш; 
– Индивидуал гуруҳий босим, турли таъқиблар; 
– Воқеъаларни назорат қилишнинг етишмаслиги; 
– Ҳаётда мақсаднинг йўқлиги; 
– Ташқи таъсирларнинг йўқлиги (рағбатлантириш) ва бошқалар. Мазкур 

стрессоген омиллар инсон организмига салбий таъсир этиб, унда чарчоқ, уйқусизлик, 
депрессия, безовталик, умидсизлик каби кечинмаларни пайдо этади. Айниқса, сурункали 
стресслар ўта хавфли салбий оқибатларга олиб келиш мумкин.  

Бундан ташқари, стресс жисмоний (жисмоний, кимёвий, биологик омиллар) ва 
ҳиссий (салбий ҳис-туйғуларни келтириб чиқарадиган психологик омиллар) га ҳам 
бўлинади. Стресс белгилари ижтимоий мавқеъ ва иш туридан қатъи назар, барча одамлар 
томонидан бошдан кечирилади. Тадқиқотчилар стресли вазиятларни енгишнинг асосий 
стратегиялари сифатида, соғлом эътиқод, қўллаб-қувватлаш, оқилона ҳаракат, ижобий 
ҳис-туйғуларни кўрсатиш, мослашувчанлик ва ҳазилкаш бўлишни самаралироқ деб 
топдилар. Яъни ҳаётда барча инсонлар керак бўлса барча касб эгалари шундай 
стратегияларга эга бўлсалар, ҳар қандай стресс ёки зўриқишлар олдида иложсиз 
қолмайдилар. Бундан ташқари, шундай стратегиялар борки улар инсонни 
муваффаққиятсизликка ва умидсизликка олиб келади. Яъни душманлик, қарор қабул 
қила олмаслик, фантазиядан воз кечиш, ўзини ўзи айблаш, вазиятга шунчаки юзаки 
қараш, доимий эътиборсизлик, чидамсизлик ва бошқалар.  

Кулгининг салбий ҳис-туйғуларга қарши курашиш стратегияси сифатидаги 
таъсирини чуқур ўрганиш Н. Купер ва Р. Мартин томонидан олиб борилган. 
Муаллифларнинг айтишича, стресснинг юқори даражаси камдан-кам куладиган 
одамларда учраса, кўп куладиган одамларда стрессларнинг кучайиши кузатилмайди ёки 
улар енгил бошдан кечирилади. Бундан ташқари, кўп куладиган эркакларда стресснинг 
кучайиши ижобий таъсирнинг пайдо бўлишига асос бўлган [8, 74]. Стрессли ёки қийин 
вазиятда психологик соғломликнинг муҳим шарти сифатида, икки турдаги кураш 
стратегиялари фарқланади. Яъни муаммога йўналтирилган, уни фаол ҳал қилишга 
интилиш бўлса, иккинчиси ундан қочиш, яъни муаммоли вазиятни тарк этиш. Биринчиси, 
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иккинчисидан кўра кўпроқ психологик саломатликка ва стрессорга муваффақиятли 
мослашишга боғлиқдир. Бундан ташқари, курашдан қочиш гиёҳванд моддаларни 
истеъмол қилиш ва алкоголизмга берилиб кетиш билан характерланади.  

Хулоса қилиб айтганда копинг-стратегик хулқ (енгиб ўтувчи хулқ-атвор усуллари) 
муаммосини психологик долзарб кечинма сифатида ўрганиш нафақат фан учун балки 
жамият учун ҳам ўта аҳамиятли саналади. Чунки, жамият ва инсоният учун салбий 
иллатлар саналган алкоголизм, гиёҳвандлик, майда безорилик, ўғирлик, ўз жонига қасд 
қилиш (суицид), кабиларнинг асл сабаби кўпинча, инсондаги ақл-идрокнинг пастлиги, 
эмоционал интеллектнинг кам ривожланганлиги ҳамда социал интеллектнинг 
етишлмаслиги, бардошлиликнинг шаклланмаганлиги кабилар билан узвий боғлиқдир. Шу 
боис, ушбу масалани кенгроқ ўрганиш, уни омма онгига тадбиқ этиш ҳамда уни 
психологик илмлар таркибига олиб кириш зарурати кабилар, амалга оширилиши 
кутилаётган ўта долзарб ишлар туркмидан биридир.  
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Анотація. Значне місце у формуванні правосвідомості юриста посідає рівень його 

інтелектуальної культури. Складовими елементами інтелекту особи є розум, мудрість, 
мислення, знання, ерудиція, компетентність, інтуїція тощо. Тобто інтелект є якісним і 
кількісним станом розуму, його критерієм. Значну роль у правосвідомості юриста відіграє 
інформаційна культура як ступінь володіння належним обсягом інформації для 
забезпечення прав і свобод громадян, вміння отримувати й ефективно реалізовувати її у 
правоохоронній діяльності 
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THE PLACE OF A LAWYER’S INFORMATIONAL AND INTELLECTUAL  

CULTURE IN THE FORMATION OF HIS LEGAL AWARENESS 
 
Abstract. A significant place in the formation of legal awareness of a lawyer is occupied 

by the level of his intellectual culture. Constituent elements of a person's intelligence are 
reason, wisdom, thinking, knowledge, erudition, competence, intuition, etc. That is, intelligence 
is a qualitative and quantitative state of mind, its criterion. A significant role in the legal 
awareness of a lawyer is played by information culture as the degree of possession of the 
appropriate amount of information to ensure the rights and freedoms of citizens, the ability to 
obtain and effectively implement it in law enforcement activities 

Key words: lawyer, legal awareness of a lawyer, general legal awareness of a lawyer, 
informational culture of a lawyer, intellectual culture of a lawyer. 

 
Вирішальну роль у правосвідомості юриста відіграє інформаційна культура як 

ступінь володіння належним обсягом інформації для забезпечення прав і свобод 
громадян, вміння отримувати й ефективно реалізовувати її у правоохоронній діяльності 
згідно із Законом України «Про інформацію» від 2 жовтня 1992 року [1]. У сучасних умовах 
проблему підвищення рівня правосвідомості юриста на основі розвитку його 
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інформаційної культури слід розглядати в контексті масштабного розуміння творення 
новітньої правової держави України, оскільки інформація є вихідним інструментом 
управлінських операцій. У цьому і полягає значення, цінність та корисність інформаційної 
культури для правосвідомості юриста. Особливу роль у цьому відіграють головні 
принципи інформаційної культури. Серед них − принципи культури одержання 
інформації: достовірність, точність, необхідність, корисність; принципи культури 
використання інформації: справедливість, раціональність, доцільність; культури 
поширення інформації: об’єктивність, відповідальність; культури зберігання інформації − 
надійність. Кожен із цих принципів дуже наближений до принципів правосвідомості [4]. 

Кожен юрист зобов’язаний систематично отримувати необхідну інформацію. Без 
цього не формуватиметься його правосвідомість. Сьогодні існує достатньо джерел 
інформації, які доступні кожному, але в цьому є певні перешкоди. Мова йде про 
конфіденційну та таємничу інформацію. Уміння вибрати достовірну і точну інформацію із 
цих джерел без порушення законності залежить від рівня правосвідомості юриста. 
Правосвідомість понукає відчувати ступені необхідності одержання інформації, а також 
шкідливість зайвої інформації, яка не стосується конкретної юридичної справи. 
Інформаційна культура дозволяє використовувати одержані відомості, не приховуючи 
окремі поняття і ц применшуючи їх значення. Правильний раціональна розподіл 
інформації допомагає ефективному задоволенню інформаційних потреб і підвищенню 
рівня правосвідомості юриста [2, 3]. 

Також необхідним процесом у правосвідомості є обмін інформацією дотримання 
принципу об'єктивності правдивості. Тому юрист усвідомлює, що за порушення цих 
принципів може настати відповідальність. Принцип надійності дає можливість 
сформувати належний рівень професійної правосвідомості при якому недопущення 
розголошення та просочування інформації є першою вимогою у правоохоронній 
діяльності. 

Значне місце у формуванні правосвідомості юриста посідає рівень його 
інтелектуальної культури. Складовими елементами інтелекту особи є розум, мудрість, 
мислення, знання, ерудиція, компетентність, інтуїція тощо. Тобто інтелект є якісним і 
кількісним станом розуму, його критерієм. Інтелектуальну культуру людини визначають 
певні інтелектуальні властивості особливості сприйняття пам'яті, мислення, уяви, а також 
творчість яка виявляється у практичному мисленні. Кращому розумінню інтелектуальності 
культури допомагає знання таких категорій, як інтелектуальна глибина пізнання, 
інтелектуальний потенціал інтелектуальна свобода, інтелектуальні емоції  
тощо [3, 4]. 

Зрозуміло, що інтелект має велике значення для правосвідомості юриста. Мова 
йде про те, що розумовими задатками, своїм інтелектом треба уміло користатися, тобто 
повинна бути певна культура виявлення інтелекту. Адже надмірна віра у свій розум, 
винищування свого інтелекту, впевненість у розумовій діяльності дуже шкодить 
формуванню правосвідомості. У протилежному випадку правосвідомість, яка сформована 
завдяки низькій інтелектуальній культурі є фальшивою Вона в такому випадку не 
відповідає реальності, і юридична діяльність буде викривленою. 
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Неоціненну користь у формуванні правосвідомості юриста приносить внутрішня 
культура, яка служить якісною характеристикою душі людини У цілому можна сказати, що 
внутрішня культура в основному є наслідком генетичної спадковості, але розвивається 
разом зі свідомістю у процесі соціалізації юриста [4]. 

Такі основні принципи внутрішньої культури, толерантність, взаємоповага, 
невпевненість та ін. надають правосвідомості юриста правильної орієнтації. Тобто ці 
принципи скеровують правосвідомість до загальнолюдських цінностей, до співжиття у 
суспільстві. Адже юрист, в першу чергу, − людина, а професіонал – у другу чергу. Тому йому 
треба будувати правосвідомість на таких засадах, які б відповідає досконалості у 
духовному розумінні. 
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ВПЛИВ ЕЛЕКТРОКАТАЛІЗУ НА ПРОЦЕС ВИГОРЯННЯ КОКСОВОГО ЗАЛИШКУ ВУГІЛЛЯ 
 
Розглянуто теоретичні основи прцесу вигоряння коксового залишку при 

спалюванні вугілля і вплив на цей процес електроннокаталітичного процесу. Наведено 
результати досліджень електрокаталітичничної інтенсифікації процесу вигоряння 
коксового залишку вугілля. 

Ключові слова: електрокаталіз, вугілля, горіння, коксовий залишок, кокс 
 
The burning rate of any solid fuel includes several stages: the release of volatile 

compounds, thanks to which the solid fuel ignites and heat energy is obtained at the beginning 
of the combustion process; burning of coke residue, thanks to which most of the heat energy is 
obtained. You can increase the release of heat by burning the coconut residue. 

Theoretical foundations. Combustion of coke residue is a heterogeneous process, 
which is determined by the kinetics of combustion (on the surface or in depth) of the 
hydrocarbon mass of the particle, as well as by the diffusion transfer of oxygen and combustion 
products to the surface of the burning particle. The structure of the hydrocarbon material of 
the solid fuel particle has a great influence on the kinetics of combustion. 

Crystallographic studies of coke have established that it has crystalline inclusions and 
even individual single crystals. The content of crystallites in coke depends on the coking 
temperature and usually depends on the coking temperature and increases with increasing 
process temperature. Similarly, crystalline inclusions are affected by the geological age of the 
fuel. Thus, fuel carbon has a heterogeneous surface structure. 
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Along with microcrystalline heterogeneity, the fuel has another type of heterogeneity - 
porosity. The carbon surface has a large surface of microcracks and pores of various shapes 
and sizes. Irregularity, roughness and porosity of the structure of the carbon surface is a 
consequence of the lack of a clear crystalline structure of the carbon of the fuel. 

During heterogeneous combustion of carbon, the reaction takes place on its surface, 
which receives oxygen from the environment. There is a large number of results of studies of 
the interaction of carbon with oxygen and other gases at different temperatures and oxidant 
concentrations. Now it is believed that the interaction of carbon with an oxidant (oxygen, 
carbon dioxide, water vapor) takes place with the participation of intermediate unstable 
formations, which are in an adsorbed state on the outer surface of the pores for a longer or 
shorter period of time. thus, the interaction occurs through the formation of an adsorbed gas 
layer on the carbon surface. According to this scheme, the surface tends to form a chemical 
bond with the substances of the phase with which it comes into contact. 

During the interaction of the carbon of the coke particles with oxygen in the process of 
chemisorption, oxide and carbon dioxide are formed. However, oxygen can never be absorbed 
in its pure form.  

Oxygen atoms, which are near the carbon surface, are adsorbed on the surface and held 
on it due to chemical forces. At the same time, there is a deep union of oxygen and carbon 
atoms with the creation of complex hypothetical compounds of the CxOy type. These compounds 
decompose over time with the release of CO and CO2. At high humidity of the burning fuel, when 
there may be a significant amount of water vapor in the combustion products, or when carbon 
is oxidized by water vapor, hydrogen and methane may appear in the primary products. When 
a number of primary products are obtained at the same time, there is a possibility of interaction 
of carbon with several oxidants. Thus, carbon combustion is characterized by a variety of 
reactions. 

The main result of the process of burning carbon at high temperatures is the interaction 
of oxygen with carbon by reactions 

C+ O2 = CO2 
2С + О = 2 СО. 
These are the first reactions. Together with them, the interaction of CO with oxygen 

diffusing from the volume is possible at the surface of the carbon particle 
2СО + О 2 = 2 СО2, 
2 recovery is possible on the surface of the particle: 
СО2 + С= 2 СО. 
These are secondary reactions. 
In addition to the listed reactions, the following reactions are also possible: 
C + H2O = CO + H2, 
C + 2 H2O = CO 2 + H 2, 
C + H2 = CH4, 
2 H2 + O2 = 2 H2O, 
CH4 + 2O2 = CO2 + 2 H2O, 
CO + H2O = CO2 + H2. 
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There is a large amount of experimental data on determining the kinetic constants of 
the carbon reaction of various fuels with gases. These data, which were obtained by the authors 
using various methods on different types of carbon material, are diverse [1, 2]. 

Description of research methodology. Based on all the above, a study of the coke 
residue combustion process was conducted. For this purpose, the residual carbon content in 
the slag during the burning of anthracite at the experimental plant was investigated. The 
installation (Fig. 1) consists of a boiler with a capacity of 12 kW, on which a ceramic chamber, a 
fuel preparation system, and an ignition system are mounted. 

 

 
Figure 1 - Scheme of bench installation for optimization of solid fuel combustion. 

1 - boiler; 2 - circulation capacity; 3 - expansion tank; 4 - water supply collector; 5 - natural gas collector;  
6 - main riser; 7 - overflow line; 8 - drain valve; 9 - system power supply valve; 10 - water supply valve to 

the heater; 11 - regulating valves; 12 - return pipeline; 13 - straight pipeline; 14 - ceramic chamber;  
15 - electrodes; 16 - step-up transformer 

 
The ceramic chamber is designed to reduce heat loss to the environment and prevent 

the occurrence of a short circuit on the metal body and other parts of the boiler and is made of 
heat-resistant ceramics with a wall thickness 10 мм. There is no bottom in the camera. The 
camera itself is mounted on ceramic supports at a height 150 mm from the bottom of the boiler. 
An ignition system consisting of a gas burner is installed in the lower part of the chamber. Air 
supply to the chamber was carried out due to exhaust ventilation, which is connected to the 
chimney, thus creating a forced draft. The fuel preparation system consisted of a system of 
electrodes into which fuel was placed. 

A water circulation system is mounted on the boiler itself, which consisted of a 
circulation tank with a diameter 200 ммand a height of 1000 мм, which is connected to the 
boiler in the upper and lower parts by means of pipes with a diameter of 50 мм. 100 dm3 of 
distilled water was poured into this system. The water temperature was determined in the 
circulation tank using an industrial expansion thermometer with an accuracy of ±1ºС. 

Research results and their discussion. In order to create different fuel combustion 
conditions using electrocatalysis, electrode systems of various designs were used and the 
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voltage and time of fuel treatment were varied. There was also variation in voltage and time. 
After complete combustion of the fuel, sludge samples were taken and analyzes of the residual 
carbon content in the sludge were carried out according to DST 11022-90. The results of the 
research are presented in table. 1. 
 

Table 1 - Results of studies of the intensification of solid fuel combustion 

No 
p.p. 

Electrode system 
number 

Voltage, kV 
The average value 
of the increase in 
heat release, % 

Changes in the degree of 
fuel burnout, % 

1 The first 8 7.64 Decreased by 25% 
2 The second 8 8.56 Decreased by 16% 
3 The second 4 20,13 Increased by 32% 
4 The second 2.8 7.18 Increased by 24.9% 
5 The third 2.8 11.00 Increased by 30% 

 
As can be seen from Table 1, with different processing methods, different values of 

increasing the degree of fuel burnout were achieved. Thus, with the first system of electrodes 
and a voltage of 8kV and the second system of electrodes and the same voltage, a decrease in 
the degree of burnout was observed and amounted to 25 and 16%, respectively. The greatest 
increase in the degree of fuel burnout occurred when processing the second system and a 
voltage of 4 kV and was approximately 32%. When using the third system, the degree of carbon 
burning is not much less than in the previous system at 4 kV, but it is much lower than the 
average value of the increase in heat release and does not exceed 11%, while in the second 
system at a voltage of 4 kV water reaches 20%. In addition, mathematical studies were carried 
out on the combustion of coke residue and the rate of oxygen diffusion for different particle 
sizes and different oxygen concentrations. 

In fig. 2 presents the dependences of the combustion of coke residue during processing 
for different particle sizes and oxygen concentrations. The oxygen concentration varied from 
21% to 15%. Below 15% according to literature data [ 2 ] process combustion does not occur. 
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Figure 2 Combustion of coke residue at different oxygen concentrations for a particle size:  

a) 2·10 - 4 м; b) 5·10 - 4 м; c) 10·10 - 4 м; d) 50·10 - 4 м. 
1- O2 21%; 2 O2-20%; 3- O219%; 4- O2 18%; 5- O2 17%; 6- O2 16%; 7- O2 15%. 

 
As can be seen from these curves, the dynamics of coke residue combustion is the same 

for different particle sizes. Only the burning time of the coke residue increases. Oxygen 
concentration significantly affects the process of burning coke residue. Thus, at an oxygen 
concentration of about 21%, the coke residue burns out more intensively and almost completely 
burns out during the time period during which the calculations were carried out.  

When the concentration of oxygen decreases, combustion decreases. This is confirmed 
by literature data [1] for conventional coal burning.  

 

 

 



«Current challenges of modern science» ISCIENCE.IN.UA 
Issue 2(78)  

 

69 
 

 
Fig. 3 Dependence of oxygen diffusion rate on particle size at oxygen concentration: 

a) 21%; b) 20%; c) 19%; d) 18%; e) 17%; f) 16%. 
1 – without processing; 2 - with processing. 

 
In fig. 3 shows the dependence of the oxygen diffusion rate of compounds at different 

particle sizes. As can be seen from fig. 3 on the diffusion of oxygen into the coal grain both with 
and without processing, the concentration of oxygen and the particle size are affected. Thus, 
with an increase in the fraction, the rate of diffusion decreases significantly. Similarly, with 
reduced concentration, the speed decreases for all particle sizes. The rate of diffusion is 
affected by the coal processing itself. The rate of diffusion increases significantly, which in turn 
intensifies the burning process of the coke residue. 

Conclusion. When electrocatalysis is used, coal particles burn more intensively due to 
more intensive oxygen diffusion. The particle size does not affect the combustion process itself. 
It only affects the duration of burning of the particle. 
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SECTION: TOURISM AND RECREATION 
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СУЩНОСТЬ ВОСПРИЯТИЯ РИСКА ПОТЕНЦИАЛЬНЫМИ ТУРИСТАМИ 
 
Аннотация. В этой статье дается общая характеристика рисков, которые могут 

возникнуть во время туристской поездки. Анализируя указанную литературу, мы даем 
общий обзор факторов, влияющих на возникающие риски. Мы также выделим наиболее 
распространенные факторы. И на основе накопленной информации мы определили виды 
борьбы с ними и меры профилактики. Профилактические пути предусмотрены для 
человека, планирующего туристскую поездку, и специально для туристических агентств. 

Ключевые слова: турист, риски, факторы, туристские организации, восприятие 
риска 

 
Восприятие риска – это процесс, в ходе которого люди оценивают вероятность 

возникновения потенциального ущерба или нежелательных последствий при принятии 
определенных решений. Когда дело касается туризма, восприятие риска является 
важным фактором, который влияет на принятие туристами решений о том, какие места 
посетить, какие виды отдыха выбрать и какие услуги использовать. 

Рост числа угроз в сфере туризма, а также широкое освещение этих событий в 
средствах массовой информации усилили озабоченность туристов и организаторов 
туристических направлений вопросами безопасности, связанными с путешествиями. 
Войны, стихийные бедствия, болезни, терроризм и т.д. наносят ущерб имиджу мест 
назначения, что приводит к последующему снижению числа посещений. Попытка 
уменьшить влияние этих негативных событий имеет важное значение для управления 
туристическими направлениями со стороны государственных органов власти и 
менеджеров рынка компаний. 

Потенциальные туристы могут воспринимать риск различными способами, в 
зависимости от своих личных характеристик и опыта, а также от характеристик и 
особенностей места назначения. Некоторые люди могут оценивать риск очень высоко и 
избегать путешествий в определенные страны или регионы, в то время как другие могут 
быть более расслабленными и готовыми к риску [1, с. 612]. 

Существуют различные факторы, которые могут влиять на восприятие риска 
туристами. Один из таких факторов - это опасность в связи с возможностью 
террористических актов или криминальной деятельности. Другие факторы могут 
включать в себя возможность заболевания, несоблюдение правил безопасности на 
дорогах, экстремальные виды отдыха и т.д. 

Кроме того, возможности для восприятия риска у туристов могут быть ограничены 
информацией, которая им доступна о месте назначения. Например, недостаток 
информации о безопасности может привести к тому, что туристы будут воспринимать 
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риск как более высокий, чем это может быть на самом деле, а наличие детальной 
информации о безопасности и рисках может помочь снизить восприятие риска и 
повысить уверенность туристов. 

Как правило, туристы стремятся найти баланс между желанием получить 
удовольствие от путешествий и максимизировать безопасность, поэтому восприятие 
риска является важным фактором, который может повлиять на их решения в 
планировании путешествия [2, c. 234-235]. 

На восприятие риска потенциальными туристами может влиять множество 
факторов, включая: 

● Риски для здоровья: предполагаемый риск заражения болезнями во время 
путешествия, например, риск заражения COVID-19. 

● Риски безопасности: Предполагаемый риск причинения физического вреда или 
травм во время путешествия, например, риск быть ограбленным или заблудиться в 
незнакомом месте. 

● Риски безопасности: Предполагаемый риск кражи, терроризма или других форм 
преступности во время путешествия. 

● Политические риски: Предполагаемый риск политической нестабильности или 
беспорядков в стране или регионе назначения. 

● Экологические риски: Предполагаемый риск стихийных бедствий, таких как 
ураганы или землетрясения, в стране или регионе назначения. 

● Финансовые риски: Предполагаемый риск финансовых потерь, связанных с 
путешествием, например, риск потери денег из-за отмены рейсов или бронирования 
отелей. 

Факторы, влияющие на восприятие риска потенциальными туристами, включают 
личный опыт, освещение в средствах массовой информации, рекомендации из уст в уста 
от друзей и семьи, а также информацию, предоставляемую туристическими компаниями 
и государственными учреждениями. Кроме того, такие факторы, как возраст, пол, 
культура и уровень образования, также могут влиять на то, как люди воспринимают риски 
и принимают решения о путешествиях [3, c. 6-10]. 

Потенциальные туристы могут принимать разные решения, основанные на своем 
восприятии риска. Некоторые могут решить не рисковать и отказаться от поездки, если 
они считают, что риск слишком высок. Другие могут принять решение отправиться в 
путешествие, несмотря на риск, возможно, из-за своей жажды приключений или 
потребности в отдыхе и развлечениях. 

Чтобы справиться с восприятием риска, туристы могут принимать меры 
предосторожности, например, изучать информацию о месте назначения, соблюдать 
рекомендации по безопасности, выбирать более безопасные виды деятельности и т. д. 
Также важно, чтобы туристы понимали, что восприятие риска может быть субъективным 
и что они могут обращаться за советом к профессионалам в туристической индустрии. 

Чтобы снизить восприятие риска, туристические организации могут предпринять 
такие шаги, как предоставление точной и прозрачной информации о потенциальных 
рисках, внедрение мер безопасности и популяризация положительных качеств 
туристических направлений. Решая потенциальные проблемы и демонстрируя 
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приверженность безопасности путешественников, туристские организации могут помочь 
потенциальным туристам чувствовать себя более уверенно и комфортно во время 
путешествия к месту назначения [4, c. 473-474]. 

Для того чтобы решить вопрос восприятия риска потенциальными туристами, 
туристские организации могут использовать несколько подходов. 

● Во-первых, они могут обеспечить прозрачную и точную инфоармацию о 
возможных рисках в той или иной стране или регионе, а также предложить советы по 
безопасности и рекомендации для туристов. 

● Во-вторых, они могут использовать маркетинговые кампании, чтобы привлечь 
туристов с определенными интересами и склонностями к риску, например, тех, кто ищет 
экстремальные приключения. 

● В-третьих, туристские организации могут сотрудничать с правительственными 
и местными органами власти, чтобы улучшить общую безопасность в регионе, что может 
уменьшить риски для туристов. 

● Наконец, туристские организации могут использовать современные технологии, 
такие как мобильные приложения и интерактивные карты, чтобы помочь туристам 
получить информацию о местных условиях и рисках, а также обеспечить связь с 
экстренными службами в случае необходимости [5, c. 11-13]. 

Решение о том, какой уровень риска приемлем для каждого потенциального 
туриста, может быть сильно зависеть от их личных ценностей, опыта путешествий, 
здоровья и финансового положения. Некоторые люди могут быть готовы рискнуть и 
отправиться в страну с высоким уровнем преступности или политической 
нестабильностью, тогда как другие могут считать, что такое путешествие слишком 
рискованно. 

Для того, чтобы снизить риск и увеличить уровень безопасности во время 
путешествия, потенциальные туристы могут принимать следующие меры: 

● Изучение информации о стране или регионе, куда они собираются поехать. 
Например, ознакомление с рекомендациями по безопасности, уровню преступности, 
медицинской ситуации и климатическим условиям. 

● Планирование маршрута и бронирование жилья и транспорта заранее. 
● Соблюдение мер безопасности и осознанное поведение во время путешествия, 

такие как оставаться на освещенных улицах, не носить при себе ценные вещи, быть 
осторожными с незнакомыми людьми и т.д. 

● Приобретение страховки для путешествий, которая может покрыть 
медицинские расходы, утерю багажа и т.д. 

● Советоваться с другими путешественниками и местными жителями для 
получения советов и рекомендаций [6, c. 315-318]. 

Несмотря на то, что риск всегда присутствует при путешествиях, соответствующие 
меры безопасности и правильное планирование могут снизить вероятность 
возникновения нежелательных событий и помочь туристам насладиться своим 
путешествием безопасно и уверенно. 

Кроме того, для уменьшения рисков, связанных с путешествиями, можно 
использовать страхование. Страхование может помочь покрыть расходы на медицинскую 



«Current challenges of modern science» ISCIENCE.IN.UA 
Issue 2(78)  

 

73 
 

помощь, эвакуацию в случае чрезвычайной ситуации и другие расходы, связанные с 
путешествием. 

Таким образом, различные факторы, представляющие угрозу личной 
безопасности и безопасности туристов, напрямую связаны с внутренними и внешними 
факторами. Чтобы этого не произошло, важно разработать комплексные меры 
предварительной подготовки, собрать информацию. Этим может заниматься как 
физическое лицо, планирующее туристическую поездку, так и специальные туристские 
агентства. 
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