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УДК 613.8:614.253.52 

Пак В’ячеслав Олександрович 
 (Мелітополь, Україна) 

 
РОЛЬ ЛІКАРЯ У ПРОПАГАНДІ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ 

 
Анотація. Здоров’я населення – це й запорука сприятливої соціально-моральної 

атмосфери, довіри до держави, а лікар як фахівець є гарантом його збереження, захисту 
та зміцнення. Участь у формуванні здорового способу життя у громадян нашої країни є 
невід'ємною складовою професійної діяльності кожного медичного працівника, 
незалежно від спеціальності та посади. 

Ключові слова: спосіб життя, здоровий спосіб життя, медична активність 
населення, збереження здоров’я населення, лікар. 

Vyacheslav Pak 
 (Melitopol, Ukraine) 

 
THE ROLE OF THE DOCTOR IN PROMOTING A HEALTHY LIFESTYLE OF THE POPULATION 

 
Abstract. The health of the population is also a guarantee of a favorable social and 

moral atmosphere, trust in the state, and a doctor as a specialist is a guarantor of its 
preservation, protection and strengthening. Participation in the formation of a healthy lifestyle 
for the citizens of our country is an integral part of the professional activity of every medical 
worker, regardless of specialty and position. 

Key words: lifestyle, healthy lifestyle, medical activity of the population, preservation 
of the health of the population, doctor. 

 
Спосіб життя − це характеристика поведінки конкретної людини, певної групи 

людей або населення країни. 
Спосіб життя характеризують такі поняття, як: 
• рівень життя (забезпеченість людини матеріальними благами); 
• якість життя (стан здоров’я, тривалість життя, умови довкілля, харчування, 

побутовий комфорт, соціальне оточення, задоволення культурних потреб, психологічний 
комфорт); 

• стиль життя (індивідуальні особливості поведінки); 
• устрій життя (національно-суспільний порядок життя, побуту, культури). 
Спосіб життя людини буває здоровим і не здоровим. Дотримуватись здорового 

способу всього життя дуже важке завдання. Людей, які дотримуються здорового способу 
життя від народження і до смерті, швидше за все, дуже мало. Тут необхідно дотримуватись 
золотої середини, а то можна дійти до такого аскетизму, що зіпсуєте собі та всім близьким 
життя [1, с. 180-182]. 

Це недосяжно складне завдання залежить від багатьох факторів: 
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• традицій та обстановки в сім’ї; 
• особистої поведінки; 
• стану довкілля. 
Здоровий спосіб життя − типові та істотні для конкретної суспільно-економічної 

формації види, типи та способи життєдіяльності людини, які підвищують адаптивні 
можливості її організму і сприяють повноцінному виконанню нею соціальних функцій при 
активній достатній тривалості життя. Можливість адаптувати і підтримувати практичну 
діяльність звичок, які зміцнюють здоров’я людини, її сім’ї і суспільства. Поведінка людей, 
яка формується на основі науково обґрунтованих рекомендацій, спрямованих на 
збереження та зміцнення здоров’я, забезпечення високого рівня працездатності, 
досягнення активного довголіття [2, с. 238]. 

В свою чергу здоровий спосіб життя людини характеризується: 
• свідомим створенням умов праці, що сприяють збереженню здоров’я та 

максимально високій працездатності; 
• активною участю у культурних заходах, щоденною достатньою фізичною 

активністю, зменшенням пасивних форм відпочинку, тренуванням психічних здібностей; 
• відмовою від шкідливих звичок (переїдання, вживання наркотиків, включаючи 

алкоголь та куріння, всіх видів маній); 
• раціональним, збалансованим харчуванням (4-5 разів на добу у невеликих 

кількостях, з максимальним розмаїттям продуктів); 
• дотриманням правил особистої та суспільної гігієни; 
• формуванням доброзичливих міжособистісних відносин у трудових колективах, 

хворих та інвалідів; 
• добрими житлово-побутовими умовами; 
• діяльністю, спрямованої на відновлення фізичних сил та підвищення стійкості 

психіки; 
• дбайливим ставленням до навколишнього середовища, високою культурою 

поведінки протягом усього життя; 
• створенням та підтримкою міцних внутрішньо-сімейних зав’язків, заснованих на 

безкорисливому коханні та повазі; 
• свідомою участю у профілактичних заходах, що проводяться медичними 

установами, виконанням лікарських розпоряджень, вмінням надавати першу допомогу, 
читанням популярної медичної літератури та ін. (позитивна медична активність). 

Поряд із спадковістю, станом довкілля здоровий спосіб життя є важливим 
фактором, що впливає на здоров’я людини та тривалість життя: 

• підвищує трудову активність; 
• створює фізичний та психічний комфорт організму; 
• активізує життєву позицію, захисні сили організму; 
• покращує загальне самопочуття; 
• знижує частоту гострих захворювань та загострень хронічних захворювань; 
• збільшує тривалість життя. 
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Такий спосіб життя має реалізовуватися в сукупності з усіма основними формами 
життя: трудовий, громадський, сімейно-побутовий, дозвілля. Він є основою профілактики 
хвороб. 

В своїй роботі О.В. Лотоцька та ін. відзначають, що на жаль, в Україні дуже низький 
рівень освіти населення з питань здорового способу життя [3, с. 41]. 

Основний принцип формування здорового способу життя полягає у підтримці та 
підвищенні доступності того, що корисно для здоров’я, та в обмеженні чи забороні того, 
що шкодить здоров’ю. 

Значне місце у формуванні здорового способу життя належить медичній 
активності. 

Медична активність – це ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших людей, 
засноване на взаємовідносинах із системою охорони здоров'я держави. 

Вона включає: 
• відвідування медичних установ, виконання медичних призначень, 

розпоряджень; 
• поведінка при профілактиці, лікуванні, реабілітації; 
• участь у охороні та покращенні здоров'я населення, турботу про здоров’я інших 

людей; 
• відмова від шкідливих звичок, традицій, звичаїв, які порушують здоров'я 

людини. 
Дотримання перерахованих умов належить до позитивної медичної активності, 

отже, є складовою здорового життя. 
Недотримання перерахованих умов належить до негативної медичної активності, 

отже, є чинником ризику здоров'я людини. 
За цими поняттями судять про медичну поінформованість і, насамперед, 

дотримання гігієнічних норм як індивідуума, його сім’ї, а й усієї нації. 
Тому для лікаря, як носія всього нового та передового в галузі медичної науки, 

пропаганда позитивної медичної активності є потребою та необхідністю на весь період 
життя. 

Медична активність як спосіб життя залежить від конкретної соціально-
економічної, політичної обстановки. 

Підвищення рівня позитивної медичної активності та грамотності населення – 
найважливіше завдання всього медичного персоналу. 

Збереження здоров’я населення – дуже важка проблема. Як вирішити цю проблему 
кожен вирішує сам, але людина не повинна забувати, що і відповідати за це рішення вона 
буде своїм здоров'ям та життям [4].  

Основні оперативні функції громадського здоров’я − найважливіші види діяльності, 
які повинні здійснюватися в суспільстві в метою забезпечення максимально високих 
показників здоров'я і благополуччя, а також найбільш повного дотримання принципу 
соціальної справедливості щодо здоров’я [5, с. 8].  

В Європейському регіоні ВООЗ ці функції такі:  
− епіднагляд і оцінка стану здоров’я благополуччя населення;  
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− моніторинг і реагування на небезпеки для здоров’я і при надзвичайних ситуаціях 
в галузі охорони здоров’я;  

− захист здоров’я, включаючи забезпечення безпеки навколишнього середовища, 
праці, харчових продуктів та ін.; 

− зміцнення здоров’я, включаючи вплив на соціальні детермінанти і скорочення 
нерівностей за показниками здоров’я;  

− профілактика хвороб, включаючи раннє виявлення порушень здоров’я;  
− забезпечення стратегічного керівництва в інтересах здоров’я і благополуччя; 
− забезпечення сфери охорони здоров’я кваліфікованими кадрами в достатній 

кількості;  
− забезпечення організаційних структур і фінансування; 
− інформаційно-роз’яснювальна діяльність (адвокація), комунікація та соціальна 

мобілізація в інтересах здоров’я, сприяння розвитку досліджень у сфері охорони здоров’я 
для наукового обґрунтування політики і практики [5, с. 8]. 

Державні структури просто зобов’язані, якщо вони зацікавлені в цьому, вживати 
максимально можливих заходів для пропагування здорового способу життя. 

Ефективність пропаганди здорового способу життя та масового зміцнення 
здоров'я оцінюється за кількістю осіб, які дотримуються рекомендованої поведінки. Тут 
важливо зазначити, що від ступеня зацікавленості людей у власному здоров’ї більшою 
мірою залежить успіх цього напряму у роботі з формування здорового способу життя. 

Медичні працівники повинні добре знати види фізичної активності, вміти їх 
рекомендувати та пропагувати. 

Роль медичної спільноти є провідною у цьому комплексі заходів. Лікар в очах 
інших громадян має бути незаперечним авторитетом і виглядати здоровою людиною. 
Тільки тоді хвора людина, звертаючись по медичну допомогу, може повірити їй. Лікар, 
який палить, зловживає алкогольними напоями, має зайву вагу або навпаки виснажений, 
погано пахне, має неохайний зовнішній вигляд і взагалі виглядає не здоровою людиною, 
не має морального права займатися медичною практикою. У такому вигляді він 
дискредитує всю медичну спільноту [6]. 

Лікар зобов’язаний усіма доступними йому засобами (лекції, бесіди, ЗМІ, Інтернет 
тощо) пропагувати здоровий спосіб життя та зразково дотримуватися його норм і правил. 
Він має бути чесним із пацієнтами та колегами, повинен боротись із професійними 
недоліками інших лікарів, розвінчувати обман і шахрайство [7]. 

Для того, щоб поради лікаря звучали переконливо, лікареві недостатньо лише 
орієнтуватися в теоретичному матеріалі здорового способу життя. Йому потрібно бути 
активним його прихильником. Саме на собі він може відчути всі зміни, що відбуваються в 
організмі, його побутовій та професійній діяльності під впливом здорового способу життя. 
Знання методик, що називається «зсередини», допомагає лікареві давати поради щодо 
реальної зміни способу життя, а не лише формально перераховувати необхідні заходи. 

Зміна способу життя вимагає від людини величезних вольових зусиль, оскільки 
дуже складно зламати стереотипи, що склалися в сім’ї та суспільстві. І тут потрібна не 
тільки порада, а й яскравий приклад, здатний надихнути і заразити самої ідеєю здорового 
життя. Саме таким прикладом має бути лікар. 
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Складність у вирішенні цієї проблеми полягає в тому, що в основі здорового 
способу життя лежить певна діяльність людини, яка для певної частини населення − 
завдання, яке важко здійснити. На відміну від діяльності у основі негативної медичної 
активності лежить відпочинок. 

Участь у формуванні здорового способу життя у громадян нашої країни є 
невід’ємною складовою професійної діяльності кожного медичного працівника, незалежно 
від спеціальності та посади. 
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MARKETING WAYS FOR ALTERNATIVE ENERGY MARKET DEVELOPMENT 

 
Abstract. The article considers current trends in the development of the global 

renewable energy market. The features and problems of using renewable energy sources are 
studied. Based on the generalized experience and practice of stimulating the production and 
use of renewable energy sources, the possible directions of state influence on the formation of 
the domestic market for alternative energy sources are determined. 
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МАРКЕТИНГОВЫЕ ПУТИ РАЗВИТИЯ РЫНКА АЛЬТЕРНАТИВНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ 
 
Аннотация. В статье рассмотрены современные тенденции развития мирового 

рынка возобновляемых источников энергии. Изучены особенности и проблемы 
использования возобновляемых источников энергии. На основе обобщенного опыта и 
практики стимулирования производства и использования возобновляемых источников 
энергии определены возможные направления государственного воздействия на 
формирование внутреннего рынка альтернативных источников энергии. 

Ключевые слова: возобновляемые источники энергии, альтернативные 
источники, «зеленая энергия», энергоэффективность, альтернативные источники 
энергии, электроэнергетика. 

 
Renewable energy is derived from natural sources such as wind and sunlight. Solar, 

geothermal, wind, bioenergy, hydropower, and ocean power are some of the major sources of 
renewable energy. Currently, renewable energy is utilized in heating, electricity, cooling, and 
transport sectors. Renewable energy collectively provides around 7% of the world’s energy 
demand. Renewable energy is relatively more expensive than fossil fuel. Several factors are 
responsible to drive the usage of renewable energies, the most crucial being the attribution of 
global warming due to carbon dioxide (CO2) emission from the combustion of fossil fuels. The 
concern about the reduction of greenhouse gas emissions, increase in search for energy security 
along with the aversion to traditional nuclear power, and lack of progression in the application 
of the nuclear power are expected to drive the demand for geothermal power market during the 
forecast period. Governments of various developing and developed countries have focused on 
promoting renewable energy sources due to increase in output efficiency, less pollution, and 
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low maintenance costs. All these factors collectively surge the demand for renewable energy, 
thereby augmenting the global renewable energy market growth. [17] 

The history of the development of energy (as a physical quantity) is reflected in a 
number of works [9; 10], etc.). Researchers note that back in 1686, G. W. Leibniz was close to 
what corresponds to modern ideas about mechanical energy, although he did not use this term. 
In 1807, the English scientist Thomas Young, one of the founders of the wave theory of light, 
introduced it into scientific use, thereby giving this concept a scientific status [9]. The concept 
of kinetic energy was first used by the British physicist and mechanic W Thomson [10]. 

 

Fig.1. Wide observation to renewable energy sources [18] 
 
In 1847, at a meeting of the Physical Society in Berlin, G. Helmholtz first introduced the 

term potential energy into mechanics, understanding it as the energy of stressed forces, and 
also described and mathematically substantiated the law of conservation of force (energy). 
According to other authors [10], the concept of potential energy was first used in 1853 by a 
Scottish engineer, mechanic and physicist, one of the founders of technical thermodynamics, 
W. Rankin. Nobel Prize winner R. Feynman, noting the various forms of existence of energy, 
writes: “There is energy associated with motion (kinetic energy); the energy associated with the 
gravitational interaction (it is called the potential energy of gravity); thermal, electrical and light 
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energy; elastic energy in springs; chemical energy and, finally, the energy that a particle 
possesses by virtue of its existence alone - this energy directly depends on the mass” [12]. 

One of the main disadvantages of renewable energy sources is the dependence on 
external factors (the presence of solar radiation directly from the wind, and so on) and the 
instability of electricity generation. To compensate for the drops that arise, again, it is necessary 
at the expense of the base generation. Technologies that are associated with the accumulation 
and storage of energy from renewable energy sources can solve this fundamental problem. It is 
the creation of industrial storage devices that can accumulate very large amounts of energy that 
will make it possible to make the final and total transition to "green" energy. 

  

Fig.1. Alternative energy sources. [16] 
  
Energy plays an extremely important role in ensuring the sustainable and safe 

development of society. From the point of view of the resource criterion, the sufficiency and 
reliability of providing electricity and heat to the growing needs of the economy and the 
population are of decisive importance; harmful substances into the environment. [14] 

According to statistics, as a result of the efforts made in the EU countries, Canada, as 
well as in rapidly developing economies (Brazil, India, China), electricity generation from 
renewable sources amounts to tens of billion kWh, in the USA - more than a hundred billion 
kWh per year. In the EU countries, in which the share of these sources in the production and 
consumption of electricity in 2001 was less than 1%, as in Russia, in 2004 it reached 8.2%, and 
in 2010 - 12% [22, With. 12; 19, p. 12]. In the United States, the corresponding figures were about 
2.2% in 2004 and 4.0% in 2010 [1]. 

The European Directive on renewable energy sources of June 2008 (EU Renewable 
Energy Directive) provides for an increase in this indicator by 2020 to 20% (in 2009 it was 
specified: 21% for the generation of electricity and 20% for thermal energy). The new US 
legislation, adopted under President B. Obama, provides for an increase in this indicator to 10% 
in 2012 and up to 25% in 2020 [2]. It is estimated that the implementation of this law in the 
United States, in addition to environmental benefits, by 2030 will save consumers $ 300 billion 
and create more than 400 thousand jobs. 
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The experience of Australia deserves attention, not least because of the similarity of its 
economy with the Russian one in terms of the significant contribution of the primary sector, 
primarily fuel and energy and minerals, to GDP production. In 2000, a law was passed there 
providing for the introduction of a mandatory norm for the use of renewable energy sources 
and bringing their share in total consumption to 10% by 2010. Since, due to the high rates of 
development (Tables 1-3), this indicator was achieved already in 2009, then a new law was 
adopted (an addendum to the law on renewable energy), obliging to increase this share, as in 
the EU, up to 20% by 2020 [3]. 

The data on China and India are indicative. In May 2009, the latter set the task of 
bringing the share of renewable energy sources to 10% by 2012, primarily through the 
accelerated development of solar energy, which turns this country into one of the world leaders 
in this field [4]. 

In China, its 2006 Renewable Energy Law requires large energy pools to generate 3% of 
electricity from renewable sources (excluding hydropower) by 2010 and 8% by 2020. According 
to the new program for the long-term development of the country's energy sector, the share of 
these sources in 2020 is set at 15%. In 2010, the energy intensity of China's GDP should have 
decreased (no data for 2010 yet) by 20% compared to 2005; in 2010-2015 (according to the XII 
five-year plan for the development of the country) - by another 20-23%, or 36% of the 2005 
level [5] In 2020, in accordance with the intentions stated in the 2009 Copenhagen Accord, 
compared with the same base year, the reduction should be 40-45%; it was announced that by 
2050 the energy intensity of GDP would decrease by 75–85% compared to 2010, or by 60–68% 
from the level of 2005 [5]. The real rate of decline in the energy intensity of GDP in China in 
2006-2009. amounted to 3.5% in average annual terms, ensuring a 15% reduction in the energy 
intensity of GDP. If, in terms of the average annual rate of decline in the energy intensity of 
GDP, the normative threshold for Russia (3.3% in 2008-2020) is close to China's, then in terms 
of the share of renewable sources in the total volume of its production, Russia is more than four 
times inferior to China. 

It is noteworthy that laws to support the development of alternative energy in China 
and India, as well as developed countries, were adopted during the global economic crisis and, 
despite the decline in production and investment, are yielding significant results. The 
development of this energy, including renewable energy, is considered there not only as an 
important direction for the transition to a new (sixth) technological order, for which the 
development of alternative energy is one of the most important distinguishing features, but also 
as a powerful anti-crisis tool, first of all, solving the problem of employment [5]. 

As for the energy sector itself, the development of alternative energy will continue to 
stimulate the diversification of sources of energy supply for the growth of the world  
economy. [15] 

According to British Petroleum Corporation forecasts, in the next 20 years, non-fossil 
fuels may for the first time become a major factor in the growth of energy production: their 
contribution to the increase in production, which in 1990-2010. amounted to 17%, may increase 
to 36% in 2010-2030, including renewable sources - from 5 to 18%. At the same time, the total 
contribution of non-fossil energy sources (including the energy of water and the atom) to the 
growth of energy production for the first time in modern history can exceed the contribution of 
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any single fossil energy source. At the same time, the total share of coal, oil and natural gas in 
the growth of energy production is likely to decrease from 83 to 64% [6]. 

In recent years, the G7 states and a number of other OECD energy-importing countries 
have increasingly raised the issue of eliminating these fossil fuel subsidies and using them 
instead to stimulate the development of alternative energy, including under the pretext of 
climate change mitigation. According to their calculations, this would contribute to the 
maximum possible (along with the countries of Eastern Europe that are not members of the EU) 
reduction of greenhouse gas emissions in Russia: in 2020 - by 17%, in 2050 - by 34% less than 
in the case if the mentioned subsidies were kept [7]. 

Noting the need for technological innovation, one cannot underestimate the importance 
of qualitative changes in the field of institutional innovation. A number of considerations 
regarding formal institutions, most notably the development of the regulatory framework, have 
been outlined above. Here we especially emphasize the important role of development in the 
sphere of informal institutions (traditions, stereotypes of behavior, etc.) and traditional 
experience and knowledge directly related to them. 

We are talking about the need and opportunities for the rediscovery and practical use 
of the so-called traditional knowledge and culture - customs of behavior, skills, technologies, 
etc., which are characterized by resource conservation, including energy conservation, 
combined with adaptation to complex natural, first of all, climatic conditions. They have been 
accumulated for centuries by the local population, especially the indigenous peoples of Russia, 
as well as foreign countries: for example, in the construction of houses - the traditions and 
experience of using wood (logs), deer skins and snow, bamboo and teak. The huge and unique 
potential of this knowledge and technology is still poorly reflected or completely absent in 
modern standards. At the same time, its efficient use would significantly reduce the costs of 
transition to a new type of economy with a high share of alternative energy, primarily energy-
saving and energy-efficient systems, as well as renewable sources. 

To do this, it is necessary to solve a very complex double task: to ensure the maximum 
possible identification, thorough documentation and scientific expertise of this category of 
knowledge, which is impossible without the movement towards each other of their carriers - the 
local population and representatives of the scientific community. This, in turn, will require the 
first to overcome traditional isolation and alienation, and the second to move away from the 
perception of both traditional knowledge and culture as something insignificant, unworthy of 
the attention of “big” science and industry, and a sense of the superiority of modern specialists 
and the latest technologies. The world leaders in the field of power engineering as a whole are 
still the USA, Germany, Japan, France, Italy. Obviously, in the foreseeable future, Russia cannot 
compete with them on the global market, nor can it completely replace foreign solutions and 
technologies with imports. The market has already been divided, and the main share in its 
structure in the coming years will continue to be occupied by the largest foreign companies. 

Therefore, the main goal for today is the integration of all companies into global chains, 
cooperation with world leaders, technology transfer and further localization of the production 
of equipment that is not available in country, including for projects in the field of alternative 
energy. 
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The active development in recent years of the renewable energy sectors has made it 
possible to connect a large number of domestic machine-building, metalworking and electrical 
enterprises to the development of renewable energy. And every year the level of localization of 
key equipment for renewable energy will grow, thus forming new high-tech branches of the 
domestic industry. 

Such a rigid approach to assessing knowledge, which a priori establishes its value, 
should give way to an approach based on assessing the effectiveness of the contribution of 
knowledge to the development of the economy, security and progress of society. 
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Аннотация. В данной статье были рассмотрены практические и теоретические 

аспекты развития брендинга в школах. Автор представляет рекомендации по 
маркетинговым каналам для увеличения количества клиентов в частных школах. 

Ключевые слова: имидж, бренд, стратегия бренда, частная школа, система 
школьного образования. 

 
The branding of a school often tells a lot about that school’s values and culture, and 

goals. School branding ideas that make an impact are not only limited to logos, school colors or 
themes, and mascots. It should be a branding that resonates with the school’s identity as well. 

After all, students, teachers, and parents who scout for the best schools do not choose 
with their eyes, but they choose with their hearts. So, if you can penetrate through that with 
proven unparalleled excellence, you will be considered as one of the revered educational 
institutions in history. 

There are many definitions of the word "brand". As a rule, everyone chooses those 
definitions and characteristics of this term that are beneficial to them. 

So, a brand is a product familiar to a certain group of consumers, which has a certain 
community of adherents and embodies intangible values that are important for this community. 

The public school is a non-profit organization and does not sell anything to anyone. 
Children from the nearest district come here to study. Here, a private school, on the contrary, 
sells its educational services to attract students: on the Internet, at educational exhibitions, at 
meetings with parents. But this does not mean that a private school should be engaged in brand 
development, but not a public school. The school brand is not about "sales", it's about the 
perception of the school. 

The market for private schooling is growing at a tremendous pace, and the experience 
of the pandemic has given additional impetus to the demand for an alternative to public 
education. 

P. According to the concept of Farquhar [1], brand equity is studied as a means of 
delivering added value for the company or for the consumer. D. Aaker [2] studies it as a sum of 
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brand name related assets, i.e. consumer awareness, loyalty, perceived quality and other 
financial assets. J. For Kapferer [3], brand equity is defined as the mental image (trademark) of 
the consumer's reflection and proposed values. K. According to Keller [4], brand equity is 
defined as the mental image (trademark) of the values that are reflected and offered to the 
consumer. In our opinion, brand equity is the added value given by the consumer to each 
product and service. 

 

 

 
Fig.1. Best school brand ideas 

 
D. Aaker and K. According to Keller's theories, there are 4 main assets of brand equity, 

which include perceived quality, brand loyalty, brand awareness, and brand constituents (brand 
associations). B. Yuu, N. Donathu, and S. Lee argues that the level of brand equity can only be 
evaluated as positive when the level of brand quality, brand loyalty, brand associations, and 
awareness are clearly visible. [5] 

S. Gronrus considers the quality of services as a positive opinion generally accepted by 
users of the service. [6] D. In Auker's research, although he recognizes perceived quality as one 
of the components of brand equity, he argues that it does not differentiate between goods or 
services and that it should be taken into account when evaluating brand value. [7] 

The fact that consumers' brand awareness and brand founders are the main factors in 
the formation of brand equity is based on the researches carried out by Huang and  
Sarigollu [8], Keller [9], Rossiter and Percy [10]. This awareness, brand associations should be 
able to fit comfortably in the memory of consumers. Brand associations and brand awareness 
have a positive effect on brand equity because it is perceived as a sign of quality and loyalty 
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and helps the customer consider the product at the point of purchase. This leads to positive 
brand behavior and positive decision making. 

Several researchers agree that brand equity is associated with higher brand preference 
and loyalty. In Chang and Lui's brand preference model, customers' prior knowledge of a brand 
(brand loyalty) is identified as a key factor associated with a greater willingness to continue 
using services. [11] That is, brand loyalty forces consumers to continuously purchase a product 
and resist switching to another brand under the influence of internal psychological factors. 

In the theories of relationship marketing, "trust" is considered as one of the main factors 
in the formation of brand equity. [12] From this point of view, "trust" is studied as a 
psychological state that favors the attitude of a person to the actions of others. Consumer trust 
in service providers can be studied as a factor in the formation of brand equity. 

Summarizing the opinions of the above scientists who have conducted scientific 
research in this field, we can say that the characteristic of a brand is a set of specific 
characteristics associated with the brand name. Brand identity is a consumer-related aspect, 
meaning that an effective brand has a set of enduring characteristics specific to a particular 
consumer and increases brand equity. This is a unique feature - the brand represents a 
collection of quality accessories that add value beyond its functional benefits. 

Thus, brand identification allows the consumer to join or separate from the group that 
constitutes his social circle, as indicated. Therefore, a consumer who identifies with a particular 
brand will be willing to be closer to that brand and will be proud to promote the brand, thus 
increasing perceived brand equity. 

Parents during the distance saw a lack of modern teaching methods and educational 
content. The sacred cow of the lesson, traditionally inaccessible to outsiders, suddenly 
appeared in front of the parents, and even on a daily basis. Emotions about this spread like 
circles on water - in the form of memes, posts on the Internet, and even a social movement of 
parents to abolish distance education. Confidence in public education and the firm belief "as 
we studied, so let our children study" have been shaken. 

The market responds to demand. In addition to the well-known private schools - 
philanthropic initiatives that showed how expensive quality education can cost - projects began 
to appear that the founders consider as a business: kindergartens "grow" into schools, and 
projects that have already proven themselves in the market are scaled up, open branches or 
master new locations. 

The market for private education is growing rapidly, and parental demand is also 
growing rapidly, but the acute problem of choice is not removed. By what criteria to choose? 
What skills will the school instill in the child and what values will be taught? What is the 
atmosphere like in it? What will she really give the child? And, in general, how does one school 
differ from another? 

In search of answers to these questions, parents turn to various and not always reliable 
sources of information. This is because schools, even private ones, are too closed and not used 
to thinking about how a parent perceives them, and often do not pay attention to marketing. 

Private school education has recently begun to be seen as an area where serious 
business projects are possible. Therefore, many marketing tools that are actively used in other 
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areas are still in their infancy in education, the culture and experience of their use is only being 
formed. 

Moreover, there is a strong opinion that working with a brand is not about school, that 
the most important thing is the quality of education, which will always speak for itself, but to 
invest money and time in the design of a corporate identity or space, work on systematic 
communications and integrity its image is a secondary, less essential task, something like a 
beautiful wrapper. 

Philip Kotler in his writings gives a simpler and more understandable definition of the 
concept of a brand - it is "a term, sign, symbol, drawing, or a combination of them, designed to 
identify the goods or services of sellers and differentiate them from the goods or services of 
competitors". Within the framework of this article, it is important to understand the difference 
between the terms "brand" and "trademark". A brand implies the benefits of a product that 
excite the emotions of the consumer, form a positive image of the product in his mind. A brand 
is tied to a specific product, when a trademark exclusively guarantees legal protection, both in 
general of the trademark, and in particular its name. Based on the foregoing, it can be argued 
that a brand is a complex that forms a positive attitude towards the product in the consumer. 
In other words, this is the image of a trademark, which is formed as the end result of marketing 
activities aimed at promoting a product on the market, a set of positive images behind the 
symbol [2]. 

When an educational organization offers educational services and ensures a 
sustainable level of their quality, it begins to work on creating its own image. 

Let's consider each of the components of the brand of an educational institution: The 
quality of educational services - it means the contribution of an educational organization to the 
development of students' training, their mental functions, good breeding, creativity, and the 
formation of a healthy lifestyle. It is also a clear vision of the goals of education and upbringing, 
formulated as the mission of an educational organization; connections of the educational 
organization with different social institutions. A positive image of the head of an educational 
organization is the professional characteristics of the head (knowledge and understanding of 
the education development strategy, various training and education technologies, economic 
and organizational and legal foundations for the functioning of the educational institution), as 
well as his personal traits (character, charm), social characteristics (biography, status, lifestyle, 
values, role behavior). The image of the staff means the qualifications of the employees of the 
educational organization, their personal qualities, appearance, pedagogical, social and 
managerial competence of the employees. The style of an educational organization consists in 
an effective organizational culture of an educational organization; the presence and effective 
functioning of children's associations, the visual identity of the institution, its traditions, as well 
as the style of interaction between participants in the educational process. The level of 
psychological comfort means the presence of respect in the system of teacher-student 
relationships; comfortable, conflict-free communication, goodwill and optimism in the team, 
timely psychological assistance to all participants in the educational process in the institution. 
External attributes mean the presence of the corporate identity of the organization (symbols), 
forms, own newspaper, own colorful website on the Internet [5]. 
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It should be noted that the process of finding and developing your own style, image and 
work on the reputation of an educational organization can take a lot of time and effort, but this 
is a justified investment that will make the organization more competitive in the educational 
services market. 

Thus, for the effective implementation of brand positioning, a set of measures is 
required, which, in addition to advertising campaigns, should include public relations. On the 
one hand, it is necessary to connect all kinds of PR tools to the process of promotion and 
positioning in order to create a favorable communication climate in society and a manageable 
public position. It is necessary to understand and follow the steps of creating a strategy for 
building and positioning a brand, which in turn are based on the main forms and methods of 
brand promotion: market research, identification of a potential target audience; development 
of the concept of brand positioning, selection of the necessary marketing tools to be used; 
forming of budget; analysis of the degree of effectiveness of all steps; control. Thus, based on 
the information presented in the article, it can be argued that the modern brand of an 
educational organization is a condition for increasing its competitiveness. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ БРЕНДОВОГО КАПИТАЛА УНИВЕРСИТЕТА  
В ПЕРИОД ТРАНСФОРМАЦИИ СИСТЕМЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Аннотация. В данной статье рассматривается значение капитала 

олигархического бренда в контексте трансформации системы высшего образования. 
Автор обосновывает актуальность вопроса формирования имиджа вузов, создания и 
развития их бренда в условиях трансформации системы высшего образования. 

Ключевые слова: имидж, капитал бренда, стратегия бренда, высшие учебные 
заведения, бакалавр, магистр, система высшего образования. 

 
The changes that took place as a result of reforms in the educational system, including 

higher education, are of great historical importance from a socio-political, legal, economic and 
spiritual point of view. The implemented reforms not only brought great positive changes in our 
country, but also brought our country's reputation to a new level in the international arena. A 
number of regulatory documents have been adopted in this regard. 

All conditions and opportunities are being created in higher educational institutions for 
the implementation of the state policy aimed at confidently solving all the issues put forward 
by modern science and industry. 

As with any sustainable developing society, we must admit that we have flaws. Young 
people's access to higher education and the exercise of their constitutional rights were 
somewhat limited. In the higher education reforms carried out in the next five years, such cases 
were completely stopped and became a thing of the past. 

As a result of higher education reforms, the door of opportunities has been opened for 
any citizen who wants to get higher education in our country. More precisely, regardless of age, 
conditions were created to receive higher education in the form of day, evening and intensive 
education. That is, every citizen of our country, regardless of age, nationality and population, 
had the opportunity to fully use his constitutional rights. In addition, citizens with seniority and 
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work experience gained the opportunity to enter a higher educational institution without an 
exam and on the basis of an interview with the recommendation of the higher organizations of 
the enterprise where they work. In particular, 71 organizations in our Republic were given the 
right to recommend that their employees with at least 5 years of work experience enroll in part-
time and evening education at state HEIs in the 2021/2022 academic year. According to the 
referral given by them, the introduction of the rule of recommending employees to study on the 
basis of a differentiated payment-contract without an exam, according to the results of the 
interview, was an unexpected news for our people. It was also noted that each organization can 
issue such referrals to up to 100 employees. This rule of higher education reform was adapted 
to the essence of market relations. 

Regarding the reform of higher education, the right of citizens to receive higher 
education, the issue of covering high school and college graduates with higher education was 
one of the acute problems waiting to be solved. The sharp difference in the ratio of school and 
college graduates to higher educational institutions has led to the departure of thousands of 
young people to near and far countries due to the fact that they cannot satisfy the needs of 
young people who are thirsty for knowledge. 

The level of coverage of school graduates with higher education will be increased to 50 
percent in 2030. Taking this into account, state grants for student admission to higher 
educational institutions will be doubled. 

The number of higher education institutions increased to 141, admission places 
increased from 66 thousand to 182 thousand. Training of specialists was started in 26 branches 
of educational institutions of foreign countries. Gradual increase of the coverage level of higher 
education, formation of a healthy competitive environment in the system, optimization of study 
loads, introduction of digital technologies into the educational process, ensuring financial 
independence of higher education institutions, increasing the salary of professors and teachers 
by an average of 3.5 times are the initial results of higher education reforms. 

Theoretical foundations, models and modern trends of issues such as creating and 
managing brand capital are presented by foreign scientists D. Aaker [2], Kumar V., Thomas Gad, 
A. Asher, R. Barro [4], Douglas D. [5], E.C. Andrade [6], E. Hanushek [7], Kozma B.R.,  
A. Maddison, G. Philip [8], L. Pritchett and other foreign scientists are reflected in the research 
works. 

David Aaker [3] in 1991 and Keller [9] in 1998 contributed to the development of the 
concept of brand equity. But even though the basis of this concept was formed and modified 
from year to year, approaches to optimize its management and determine its value are still being 
considered by world scientists. 

According to Shez and Sesoda in 2000, brand equity management is divided into two 
trends [10], namely: 

First, brand building, brand management techniques, and this management 
presupposes the need to maximize the value of a company's brand equity and create the means 
to measure that value. 

Second, it is necessary to show the financial indicators of brand equity in the financial 
account, to capitalize the costs incurred for the creation of brand equity, and to depreciate it 
as a tangible asset. 
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Development of the image of HEIs, creation and development of their brand and other 
issues E.O. Akvazba, E.V. Balatsky, N.N. Bedenko, K.N. Gojenko, A.Kh. Jankaziev, A.P. Kolyadin 
from the scientists of the CIS countries, L. Polishchuk, A.K. Scientific articles, monographs and 
dissertations of Savina, V.I.Sukhochev and others were studied and analyzed, and relevant 
recommendations were given. 

The core of the brand is a marketing-oriented product that focuses on satisfying 
consumer demand. A brand does not satisfy a physiological need like a product, it promotes a 
wide range of consumption, including images, associations and traditions. 

Looking at the origin of the word brand, the original meaning of the word, Webster's 
Dictionary and Thesaurus says that it comes from the Old Viking tribe, meaning to burn with a 
brand. That is, in ancient times, in order to distinguish their domestic animals from other tribes, 
they pressed a hot iron stamp on the forehead of the animal, and later this stamp helped to 
distinguish them between tribes. Based on this, we can say that the brand is an ancient 
phenomenon. 

It seems that in order for a brand to have its position, it must have an identity, and 
through this identity, a brand image is formed in the mind of the consumer, and this, in turn, 
creates an intangible asset in the company, that is, a theory of brand equity. If we look at the 
history of the world, the strategies created by the company have changed their form over the 
years, depending on the time, and today they have a modern, that is, contemporary look. At the 
same time, the branding strategy has also been perfecting its image in the minds of consumers, 
changing its identity over the centuries. Of course, the enterprise wants to occupy the highest 
position in the mind of the consumer in relation to competing brands, but it does not fully know 
how to find and adapt the corresponding identical one and thereby apply the strategies to gain 
the image. This creates an obstacle not only in capturing the international market, but also in 
conquering the domestic market. 

Implementation of brand strategy in Uzbekistan, introduction of modern marketing and 
its management system in an innovative way, modernization of production in a modern way has 
become the demand of today. We know that the basis of the modern world economy is formed 
on the basis of small business and private entrepreneurship, and the introduction of branding 
strategy in its expansion is one of the main reasons for its expansion and becoming global. 

Tashkent city and Samarkand regions are leading when analyzing the contingent of 
professors and teachers who have been working in the higher education system of our country 
for the last 20 years. In particular, the number of professors and teachers in these regions was 
7,555 and 2,555 in the 1998-1999 academic year, respectively, and 10,048 and 3,323 in the 2018-
2019 academic year, respectively. The large number of professors and teachers in these regions 
is explained by the large number of higher education institutions in this region. The next places 
are occupied by Andijan, Fergana, Bukhara regions and the Republic of Karakalpakstan. 

In order to clarify this analysis, it is appropriate to consider the change of the contingent 
of professors and teachers working in the higher education system and its trend. We compare 
our analysis with changes over the last 20 years and the last 4 years. In the last 20 years, Jizzakh 
and Kashkadarya regions have been leading in attracting professors and teachers to the higher 
education system. In particular, in Jizzakh region, the number of professors and teachers 
increased by 167.7 percent compared to the 1998-1999 academic year, while in Kashkadarya 
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region, this figure is 111.3 percent. The lowest rate is observed in Surkhandarya region and 
Tashkent city. Their figures are 38.8 percent and 33.0 percent, respectively. 

Ultimately, ensuring the effectiveness of the brand in higher education is achieved as a 
result of mutual competition between providers of educational services, between consumers for 
the use of quality economic educational services, and at the same time, between providers of 
educational services and their applicants. 

If we analyze the number of teachers of higher educational institutions, by the academic 
year of 2018/2019, there are 26,664 people, which shows that this indicator has increased by 
1.5 times compared to the academic year of 1998/1999. This shows that there is a healthy 
competition between professors and teachers. 

The analysis of the scientific potential of higher education institutions in the region 
shows that 10,115 professors work in Tashkent, and the scientific potential is the highest in the 
republic (45.4%). Tashkent, Samarkand, Namangan and Bukhara regions are in the next places. 
This shows that competition between professors and teachers in higher education institutions 
in this region is relatively strong. 

Organization of teaching on the basis of programs of foreign higher education 
institutions (excluding joint education programs) to increase to 26 in 2020, to increase the share 
of professors who have advanced their qualifications or completed internships abroad by 2.7 
times in 2020 compared to 2018, foreign professors involved in higher education institutions of 
the republic - it is predicted to increase the share of teachers by almost 6 times. 

In particular, the number of students who entered the additional contract at an 
increased rate increased somewhat as a result of the implementation of promotional activities 
to attract foreign citizens to study in our country at the Tashkent State University of Economics. 
In particular, we can see that the efforts made by the Faculty of International Tourism to 
improve the image of the faculty through Facebook, Instagram, PR projects, presentations and 
other means have borne fruit. 

In the 2017/2018 academic year, 24 students were admitted to the Faculty of 
International Tourism on the basis of an additional contract, while in the 2018/2019 academic 
year, this figure was 182, and a total of 12.3 billion soums were transferred to the university 
treasury. 

Applicants who submitted documents to the Tashkent State University of Economics 
mostly chose international tourism, the image of this direction seemed attractive to them. This, 
in turn, serves to form the brand of the faculty, and these indicators can be considered as brand 
effectiveness. 

The experience of developed countries shows that the rate of distance education of 
economic education increases due to the increase in the practical importance of new 
information technologies. Through this factor, it is possible to reduce the gap between the 
quality of economic education services in the regions of the republic, to sharply reduce the cost 
of education services, to facilitate the use of economic education by the general public, and as 
a result, to expand the scope of competition. 

In the last 5-8 years, the material and technical foundations of the development of the 
competitive environment in Uzbekistan's higher education system have been sufficiently 
expanded. For example, in the use of the Internet, Uzbekistan ranks third in the CIS after Russia 
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and Ukraine, and in the second place in the use of mobile phones. This shows that the 
possibilities of distance education are also expanding. In particular, it is possible to promote 
the use of educational programs such as "Euro-MBA", "European Master Management", which 
are widely used in the practice of developed countries. 

At this point, it should be noted that the developing competitive environment requires 
higher education institutions to use brand strategies to increase their competitiveness. 
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Abstract. This article deals with the problem of designing and using innovative teaching 

technologies at a university. The essence of the concept of "innovation" is revealed. Some types 
of technologies are considered, such as structural-logical technologies, integration 
technologies, gaming technologies, training technologies, information and computer 
technologies, interactive technologies, case studies, reflection, a method of analyzing a specific 
situation, etc. 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ВУЗЕ: КЛАССИФИКАЦИЯ 
 
Аннотация. В данной статье рассматривается проблема проектирования и 

использования инновационных технологий обучения в вузе. Раскрыта сущность понятия 
«инновация». Рассмотрены некоторые виды технологий, как структурно-логические 
технологии, интеграционные технологии, игровые технологии, тренинговые технологии, 
информационно-компьютерные технологии, диалоговые технологии, «кейс-стади», 
рефлексия, метод анализа конкретной ситуации и др. 
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The main task of the 21st century, a kind of axis of aspirations of millions and billions 

of people, will undoubtedly be to improve the quality of life, including the quality of education, 
which determines the conditions for the development of the individual. That is why the reform 
and improvement of the system of education and science are the determining factor in solving 
most problems in the context of globalization. The paradigm of education is changing, which is 
characterized not only by the high quality of professional education, but also by the new 
philosophy of education as the foundation of civil society. 

Education has become one of the main state priorities in many countries of the world. 
Most of them have now embarked on a radical change, seeking to create a flexible mobile higher 
education system that meets new requirements in a globally competitive environment. At the 
same time, the main goal - increasing the adaptive potential of universities and training 
programs is planned to be achieved through the reform of the academic and organizational 
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structure, updating the infrastructure, teaching methods and technologies, improving the 
pedagogical process, and improving the quality of the teaching staff [1]. 

Today, knowledge of a foreign language is an urgent need for awareness, replenishment 
and updating of students' knowledge, therefore, the search for technologies to optimize foreign 
language teaching is increasingly being sought. A foreign language is a socio-historical product 
that reflects the histories of the people, their culture, the system of social relations, and 
traditions [2]. 

In didactics, an important place is occupied by technologies aimed at enhancing the 
activity of students. If we proceed from this, that each technology assumes the availability of 
means that activate the activity of students, then it should be noted a number of technologies 
in which these means are the main ones for achieving the main result. The principle of activity 
implies a high level of motivation, the need to acquire knowledge and develop skills, and obtain 
outcomes in accordance with personal requests. G.K. Selevko, summarizing the advanced 
pedagogical experience, emphasizes that activity to a greater extent arises as a result of 
“targeted managerial pedagogical influences and the organization of the pedagogical 
environment, i.e. applied pedagogical technology” [3]. Analyzing the content of pedagogical 
technologies, the teacher notices that monodidactic technologies are rarely used in practice. 
For the most part, based on the author's idea, a technology is constructed that combines 
elements of various technologies. At the same time, we are talking about the creative activity of 
a specialist based on the innovation process [4]. 

The innovation process is a set of procedures and means by which a scientific discovery, 
an idea is transformed into a social, including educational innovation [5]. 

Educational innovations are considered to be innovations specially designed, developed 
or "accidentally discovered" as a result of pedagogical initiative. 

The dictionary by S.I. Ozhegov gives the following definition of this concept: new - "first 
created or made, appeared or emerged recently, instead of the former, newly discovered, related 
to the near past or to the present, insufficiently familiar or little known" [6]. 

It is advisable to use the concepts of "technology" and "technological" approach as the 
basis of the system-forming framework of innovative learning. 

Technology is usually called the process of processing the source material in order to 
obtain a material with predetermined properties. Any activity, most scientific educators note, 
can be either technology or art. Art is based on intuition, and technology is based on science. 
The word "technology" itself comes from the Greek "tache" - which means art, craftsmanship 
and "logos" - the science of law. 

Thus, innovative learning technologies imply the development of the ability to act jointly 
in completely different situations, thereby contributing to the emergence of a new type of 
relationship between a teacher and a student and provides conditions for the realization of self-
expression, initiative, creativity and competitiveness of future specialists [5]. 

An analysis of the scientific and specialized literature shows that various types of 
learning technologies are used in the experience of universities in different regions. Consider 
some of them that are more acceptable in teaching a foreign language: 

• Structural-logical teaching technologies are a phased organization of the learning 
system that provides a logical sequence for setting and solving didactic tasks based on an 
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adequate choice of content, forms, methods and teaching aids at each stage, taking into 
account the phased diagnostics of the outcomes. 

• Integration technologies are didactic systems that provide integration of diverse 
knowledge and skills, various types of activities at the level of integrated courses, learning 
topics, learning problems and other forms of learning organization. 

• Gaming technologies are didactic systems for the use of various games that form the 
ability to solve problems based on a comprehensive choice of alternative options: entertaining, 
game design, individual training, solving practical problems, etc. 

• Training technologies is a system of students’ activities to develop certain solutions. 
This includes psychological trainings for intellectual development, solving managerial problems. 

• Information and computer technologies are implemented in didactic schemes of 
computer training on the basis of the “learner-machine” dialogue with the help of various types 
of training programs (information, control, training, etc.). 

• Interactive technologies are a form of organization and a teaching method based on 
interactive thinking in interacting didactic systems of the subject-subject level: "learner-
teacher", "teacher-author", "learner-author", etc. [5]. 

It should be emphasized that all modern learning technologies are focused on 
interactive learning, in whatever form they are implemented. The meaning and purpose of new 
learning technologies is to form a conscious attitude to the methods of learning activities, 
considered as joint activities, cooperation. Therefore, a number of researchers  
(V.P. Bespalko [7], I.P. Podlasy [8], V.M. Monakhov [9], Sh.T. Taubaeva [10], etc.) considers 
them as more effective methods of learning used in the classroom. 

The authors note that among the innovative learning technologies, the most effective 
are "case studies" (learning using specific learning situations) and reflection (a method of self-
knowledge and self-assessment). 

The a method of analyzing a specific situation can be used in the study of any discipline. 
There are situations that can be used as teaching material so that students learn to analyze and 
systematize information [5]. 

Another equally effective method of teaching is "reflection". Reflection is considered as 
a "human science" technology. 

The most appropriate and necessary way of self-ascension is reflection as a way of self-
knowledge, self-assessment, self-analysis and as a pedagogical technology that ensures active 
perception of educational material by students. Reflection acts as a technology for self-
diagnosis of the success and effectiveness of the teacher's pedagogical actions, as a means of 
flexible response to a particular pedagogical phenomenon, life situation. If we consider 
reflection as a pedagogical technology, then we can try to determine the conditions and stages 
of "learning" reflection. 

Thus, we can conclude that there are various types of modern learning technologies, 
such as: structural-logical technologies, integration technologies, gaming technologies, training 
technologies, information and computer technologies, interactive technologies, case studies, 
reflection, a method of analyzing a specific situation, etc. It should also be noted that a 
university teacher, as the main subject of innovative activity, must possess innovative skills and 
abilities, be able to design and use innovative technologies in their classes, activate the 
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motivational and cognitive activity of students, stimulating them to creative thinking and 
independent learning. 
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Анотація. Шкільна програма з географії передбачає обов’язковий мінімум 

екскурсій у природу в осінній і весняний період і екскурсії на промислове. 
сільськогосподарське виробництво чи транспортне підприємство. Кожна екскурсія має 
велике навчально-виховне значення, воно полягає в поглибленні учнями набутих знань, 
в поширенні загального світогляду та в чисто прикладному вимірі. 
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THE PLACE AND ROLE OF THE FIELD TRIP IN TEACHING GEOGRAPHY 
 

Abstract. The school geography program provides for a mandatory minimum of field 
trips in the fall and spring and industrial field trips. agricultural production or transport 
enterprise. Each excursion has a great educational and educational value, it consists in 
deepening the knowledge acquired by students, in spreading the general outlook and in a purely 
applied dimension. 

Key words: geographical excursion, nature excursion, school geography course, 
students, method of conducting the excursion. 

 
Географічна екскурсія – одна з форм організації навчально-виховного процесу в 

школі. Її проведення таке ж обов’язкове, як проведення вчителем уроку, оскільки 
екскурсія, яка проводиться за програмою є одним із видів уроку. На уроці-екскурсії процес 
навчання реалізується не в умовах класного приміщення, а в природі під час 
безпосереднього спілкування учнів з об’єктами і явищами природи. Під час екскурсії 
відбувається накопичення в учнів змістових уявлень, які слугують основою для 
формування фізико – географічних і економіко-географічних понять. Отже, екскурсії 
мають виключно важливе значення. Вони забезпечують зв’язок теорії з практикою, дають 
змогу показати учням в натурі ті географічні об’єкти і явища, які в умовах певної школи 
можливі для безпосереднього вивчення чи ознайомлення з ними. це має велике значення 
для реалізації краєзнавчого принципу у викладанні географії [1]. 

Географічні екскурсії можна підрозділити на два види: екскурсії краєзнавчо-
географічні, або місцеві і далекі екскурсії.  

Краєзнавчо-географічні (місцеві) екскурсії є найважливішим засобом пізнання 
географії рідного краю, його історії, перетворення природи і господарства. Вони 
включають види: 
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1. Екскурсії в природу; 
2. Місцеві виробничі екскурсії; 
3. Екскурсії по населеного пункту (міста, села); 
4. Екскурсії в краєзнавчі музеї, на виставки. 
Екскурсії у природу можуть бути комплексними чи присвячуватися вивчення 

одного з компонентів природи. Ці екскурсії в переважній більшості є одноденними. Разом 
з тим одноденні походи в найближчі околиці є навчально-тренувальними, що виробляють 
досвід перед вчиненням багатоденних походів [2]. 

Виробничі екскурсії організовуються на найближчі промислові та 
сільськогосподарські підприємства (заводи, фабрики, електростанції, ферми, 
птахофабрики тощо). 

Екскурсії по населеному пункту знайомлять із загальним виглядом міста чи села, 
мікрорайонами, особливостями планування й забудови. Інтерес представляє з’ясування 
історії розвитку населеного пункту, економічна оцінка географічного положення, 
порівняння минулого з сьогоденням. 

Краєзнавчі музеї створені в багатьох містах і навіть в окремих школах. Шкільні 
краєзнавчі музеї – це результат добре поставленої роботи географічних гуртків, клубів, 
краєзнавчих товариств. В музеях, як правило, сконцентровані численні експонати, що 
відображають різноманіття природи, економіки та культури свого краю. 

За характером організації і методиці проведення до музейних екскурсій дуже 
близькі екскурсії на виставки. Особливо цінні екскурсії на виставки досягнень народного 
господарства, дитячої творчості (шкільні, міські, районні та ін.). 

Далекими екскурсіями прийнято вважати багатоденні поїздки на значні відстані 
від місця проживання на автомобілях, поїздом, на теплоході або літаком. Маршрути таких 
екскурсій зазвичай виходять за межі своєї області, краю і навіть країни. Вони можуть 
пролягати по найбільших річках, призводити до узбережжям морів і океанів, перетинати 
кілька природних зон н гірські країни. 

Екскурсія зазвичай складається з трьох періодів: підготовчого, власне екскурсії і 
заключного, або камерального, коли учасники обробляють зібрані матеріали [1, 2]. 

Підготовчий період включає складання плану екскурсії, охоплює основні етапи і 
види робіт, накопичення учасниками знань по темі екскурсії. Скоростиглі екскурсії, без 
серйозної підготовчої роботи, малоефективні і часто перетворюються на звичайні 
розважальні прогулянки. 

Безпосередньо перед екскурсією з її учасниками проводиться вступна бесіда, в якої 
пояснюються цілі і завдання, визначаються можливі організаційні варіанти, 
розподіляються обов’язки. 

Заключний (камеральний) період, коли учасники екскурсії обробляють зібрані 
матеріали. Результати обробки зібраних в екскурсіях матеріалів – описи, фотомонтажі, 
колекції, замальовки, картографічні роботи – зазвичай поповнюють географічні кабінети, 
шкільні краєзнавчі музеї, музеї та фонди туристських клубів, виставок і салонів [1, 3]. 

Екскурсія в природу. Підготовка вчителя до проведення навчальної екскурсії в 
природу включає: 

1) формулювання мети і завдань екскурсії; 
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2) вибір маршруту, ознайомлення з ним на місцевості, вивчення природи району 
екскурсії і його визначних пам’яток; 

3) визначення об’єктів спостереження, кількості і розміщення зупинок під час 
екскурсії, змісту і методів роботи з учнями на кожній зупинці; 

4) визначення загального завдання та індивідуальних і групових завдань учням; 
5) розробка рекомендацій по екіпіровці, груповому й індивідуальному 

спостереженню учасників екскурсії. 
Формулювання мети і завдання екскурсії залежить від вимог шкільної програми з 

географії. Необхідно враховувати час проведення екскурсії, оскільки цим визначається 
підготовка учнів до самостійної роботи під час виконання практичних завдань, а також 
можливість збору краєзнавчого матеріалу для наступних тем курсу географії [4, 5]. 

Коли вчитель знайомиться з маршрутом, то уточнює географічне положення 
зупинок, зміст прояснень і завдань учням, форму і об’єм записів, а також виконує ескізи 
малюнків, схем, які повинні будуть зробити учні. Необхідно також заздалегідь вибрати 
оптимальний варіант розміщення бригад (груп дітей), який дасть можливість об’єднувати 
і порівнювати результати практичних робіт (нівелірування, визначення глибини, ширини 
і швидкості течії річки і ін.), які вони виконують. Чим менше бригад, тим легше вчителеві 
контролювати їх роботу, тому кількість учнів у бригаді повинна бути оптимальною і кожен 
член бригади був весь час зайнятим. Цим досягається найбільша ефективність і користь 
таких занять [1, 2]. 

Під час проведення навчальних екскурсій, як і на класних уроках, можуть бути 
використані інформаційно-рецептивний, репродуктивний і проблемний методи навчання. 

Екскурсія на місцеве підприємство. Мета і завдання екскурсії на місцеве 
підприємство: ознайомлення з виробничим процесом в даній галузі, з технологією та 
організацією виробництва, шляхами підвищення ефективності роботи на підприємстві, зі 
змістом праці людей різних професій, з заходами по збереженню навколишнього 
середовища. Крім цього, розширити знання учнів про спеціалізацію, концентрацію і 
кооперування виробництва, шляхи зниження собівартості продукції. 

Підготовка вчителя до екскурсії на підприємство, включає: 
– вивчення відповідної літератури по тій галузі куди планується здійснити 

екскурсію; 
– відвідання підприємства, визначення об’єктів які підлягають вивченню; 
– складання плану проведення екскурсії, в якому передбачити послідовність 

вивчення виробничих об’єктів, зміст пояснення вчителя і екскурсовода, запитання і 
завдання учням для спостереження і збору матеріалу; 

– разом з екскурсоводом виділити запитання, які потребують особливої уваги; 
– учні повторюють теоретичний матеріал, що стосується галузі виробництва 

підприємства куди здійснюється екскурсія; 
– вчитель заздалегідь групує учнів на бригади (кількість учнів в бригаді залежить 

від кількості цехів або ділянок виробництва), дає завдання кожній бригаді: зібрати 
відомості про цех, його особливість, яку продукцію він виготовляє; 

– кожен учень отримує конкретне завдання по підготовці розповіді про зміст праці 
однієї з професій в цеху, відомості про яку збирає його бригада [1]. 
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По завершенні екскурсії проводяться підсумки під час яких екскурсовод розповідає 
про перспективі підприємства та покращення умов праці на ньому, а вчитель відзначає 
активніших учнів під час екскурсії та орієнтує їх про подальші завдання по вивченню 
предмету. 

Кожна екскурсія має велике виховне значення, воно полягає в поглибленні учнями 
набутих знань, в поширенні загального світогляду та в чисто прикладному вимірі. 
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(інтегральна, загальні та спеціальні компетентності).  

Ключові слова: професійна компетентність, майбутній вчитель фізичної культури, 
інтегральна, загальні та спеціальні компетентності. 
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(Melitopol, Ukraine) 
 

PROFESSIONAL COMPETENCE OF THE FUTURE PHYSICAL CULTURE TEACHER AS AN 
INTEGRATIVE HOLISTIC EDUCATION 

 
Abstract. The analysis of the professional functions of the physical education teacher 

made it possible to clarify the content of his professional competence. As an integrative 
education, it is a complex of different types of competences forming a three-level hierarchy 
(integral, general and special competences). 

Key words: professional competence, future physical culture teacher, integral, general 
and special competences. 

 
Вітчизняні науковці Н.М. Бібік, Г.В. Єльникова, І.Г. Єрмаков, О.І. Зайченко, 

В.І. Маслов, І.С. Мінтій, О.В. Овчарук, В.В. Сидоренко [1, 2, 3, 4] та інші дотримуються 
трирівневої структури професійної компетентності, та варіюють лише назви її складників: 
ключові (надпредметні, надфахові), базові (загально-фахові, загальнопрофесійні) та 
спеціальні (спеціально-фахові) компетентності. Такий підхід відображає традиційне 
виділення загальноосвітньої і професійної складових у змісті професійної підготовки, де 
перша представлена ключовими, а професійна – базовими та спеціальними 
компетентностями.  

У затверджених наказом Міністерства освіти і науки України Методичних 
рекомендаціях щодо розроблення стандартів вищої освіти (2016) [5] також визначається 
три рівні компетентностей з використанням дескрипторів «Національної рамки 
кваліфікацій» («знання», «уміння», «комунікація» та «автономність та відповідальність»): 

1) інтегральна компетентність – узагальнений опис кваліфікаційного рівня, який 
виражає основні компетентністні характеристики рівня щодо навчання та/або 
професійної діяльності. За її основу приймається опис відповідного кваліфікаційного рівня 
Національної рамки кваліфікацій;  
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2) загальні компетентності – універсальні компетентності, що не залежать від 
предметної області, але важливі для успішної подальшої професійної та соціальної 
діяльності здобувача в різних галузях та для його особистісного розвитку. Їх перелік 
нараховує до 5-15 компетентностей, які рекомендовано обирати з переліку проекту 
TUNING, 

3) спеціальні (фахові, предметні) компетентності – компетентності, що залежать 
від предметної області, та є важливими для успішної професійної діяльності за певною 
спеціальністю. Це 10-20 компетентностей, що рекомендовано обирати з переліків проекту 
TUNING (які, проте, не є вичерпними). 

У своєму дослідженні ми дотримуємось останнього підходу, виокремлюючи у 
змісті професійної компетентності майбутнього учителя фізичної культури інтегральну, 
загальні та спеціальні компетентності.  

Для визначення конкретного змісту професійної компетентності майбутнього 
учителя фізичної культури нами були проаналізовані переліки предметно-специфічних та 
загальних компетентностей в галузі «Освіта» для трьох циклів вищої освіти Проекту 
Європейської Комісії «Гармонізація освітніх структур в Європі» (Tuning Educational 
Structures in Europe, TUNING) [6], проекти стандартів вищої освіти першого 
(бакалаврського) рівня вищої освіти за галуззю знань № 01 Освіта спеціальності 017 
«Фізична культура і спорт» [7] та спеціальності 014.11 «Середня освіта (Фізична  
культура)» [8], освітньо-професійні програми першого рівня вищої освіти за спеціальністю 
№ 014.11 Середня освіта (Фізична культура) галузі знань № 01 Освіта Мелітопольського 
державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького.  

Враховуючи зазначені раніше передумови формування професійної 
компетентності учителя фізичної культури, ми виокремили в її структурі наступні 
компетентності: 

 інтегральна – що містить узагальнений опис кваліфікаційного рівня, що виражає 
його основні компетентністні характеристики. За її основу приймається опис відповідного 
кваліфікаційного рівня Національної рамки кваліфікацій. Для рівня 6 «Бакалавр» за  
НРК [9] інтегральна компетентність визначається у такий спосіб: «Здатність розв’язувати 
складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у певній галузі професійної діяльності 
або у процесі навчання, що передбачає застосування певних теорій та методів відповідної 
науки і характеризується комплексністю та невизначеністю умов»; 

 загальні компетентності – це знання, розуміння, навички та здатності, якими 
студент оволодіває в межах виконання певної програми навчання, що мають 
універсальний характер; 

 спеціальні компетентності, специфічні для предметної та безпосередньо 
пов’язані із спеціальними знаннями у ній, що визначають профіль програми, тобто 
роблять її індивідуальною, істотно відмінною від інших програм [10, с. 289-290].  

Ми конкретизували зміст інтегральної компетентності майбутніх учителів фізичної 
культури – бакалаврів за спеціальністю 014.11 середня освіта (фізична культура) галузі 
знань 01 Освіта відповідно до вимог професійної діяльності. 

Зміст загальних і спеціальних компетентностей ми уточнили з огляду на функції 
його професійної діяльності, наведену раніше – термінальні, інструментальні та 
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операціональні функції, що утворюють блоки загальнотрудових, загальнопедагогічних і 
спеціфічних [11].  

Термінальні функції – загальнопедагогічні (навчальна, виховна, розиваюча) і 
специфічна (оздоровча) – задають мету професійної діяльності, а інструментальні і 
операційні – засоби та шляхи її досягнення. Загальні компетентності необхідні для 
успішної реалізації загальнотрудових та загально-педагогічних функцій майбутнього 
учителя фізичної культури, спеціальні – необхідні для здійснення специфічних функцій 
майбутнього учителя фізичної культури [12]. 

Слід відзначити, що розподіл компетентностей на загальні та спеціальні досить 
умовний, адже професійна компетентність є інтегративним цілісним утворенням, що 
забезпечує на основі практичного досвіду, знань і умінь ефективну реалізацію усіх видів 
та аспектів професійної діяльності, а отже кожна з компетентностей може бути 
необхідною для реалізації професійних задач та забезпечення професійних функцій будь 
якої групи у невизначених та мінливих умовах професійної діяльності [13, 14].  
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PROSPECTS FOR THE RETURN OF THE BIPOLAR SYSTEM, ON THE EXAMPLE  

OF US-CHINA RELATIONS 
 
Annotation. The current political space is dominated by the problem of US-China 

relations, which indicates the possibility of renewing the bipolar international system. 
A new opportunity for the world to return to bipolarity, according to the theorists of 

political realism, which is also based on the historical experience brought by the "Cold War", 
will be more peaceful than in the case of a multipolar international order. 

Key words: USA, China, Cold War, Bipolar System, Relations, Cold Peace, Return. 
 
The 20th century contained many socio-political processes and significantly determined 

the direction and character of the current century's political events. One such phenomenon, 
which emerged in the last century and still remains relevant today, is the "Cold War" which 
originated in the bipolar international system and is unprecedented in its nature, the traces left 
by it are the subject of research and judgment in modern scientific circles.  

Under the so-called geopolitical order, the world was divided into two camps. Each of 
them was headed by the USA and the USSR. The main essence of their confrontation was the 
expansion of the spheres of influence and gaining advantage in all regions of the world. 
Subjugation of as many countries as possible, priority geopolitical positions, arms race, nuclear 
race - these and others collectively represented what is meant by the term "Cold War".  

After the "Cold War", which ended with the victory of the USA and its bloc, and 
consequently with the collapse of the USSR, the USA emerged as the sole hegemon of the world, 
and it is still considered so. However, in today's international situation, it is of great importance 
to discuss the relations between the USA and China, as a hegemon and a state firmly on the 
way to the rise. Among them, relations developed against the background of ideological or 
geopolitical disagreements can have a significant impact on current processes in the world. In 
the complex relations of states throughout history, a number of confrontations and aspects of 
cooperation were seen, although the environment of their relations was always characterized 
by competition, which in turn raises questions and opinions in scientific circles about the 
possibility of the return of the bipolar system. 

In today's international situation, the relations between the USA and China, as the 
hegemon and the main power on the way to the rise, are of great importance. Relations 
developed in the background of ideological or geopolitical disagreements can have a significant 
impact on current processes in the world. 

In the complex relations of states throughout history, a number of confrontations and 
aspects of cooperation were manifested. However, the environment of their relations was 
always competitive. China's claim to become the most powerful state is perceived as a threat to 
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America. China's growing military potential, strengthening its position in the East and the 
world's first growing economy are at stake. There are expectations that there will be a large-
scale balance of power or competition between China and the United States in the economic 
arena, and a major military confrontation is unlikely. In fact, the new political system conceived 
under the term "Cold Peace" will be generally peaceful, but by no means “warm”. [1] Although 
there is a risk of military conflict in Taiwan, the high predictability of the issue and the terms of 
nuclear deterrence will most likely deter invasion and preserve the "cold peace". 

According to some critics, the geopolitical system is already bipolar. However, to a 
significant degree asymmetric due to US military dominance. Which does not prevent the 
existence of bipolarity, because for example in 1970 - the period commonly called bipolar, the 
GDP of the Soviet Union was about 40% of the GDP of the USA. [2] Similarly, in 2020, according 
to a study by the Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), China's nominal 
defense spending was 32% of US defense spending, the same as in 2019. [3] The US military 
advantage over China is enhanced by its extensive network of alliances, while China has fewer 
long-range allies. In addition, the US has a nuclear (3,750 warheads against China's 
approximately 350, expected to increase by 1,000 units by 2030) [4] and a significant military-
technological advantage. However, the US has at least 65 overseas bases, while China has only 
one - in Djibouti. [5] The gap in the named areas is simply too great. When it comes to the 
economy, China is much closer to the competition. Its nominal GDP was 71% of that of the 
United States in 2020, a 4% increase over the previous year, according to data published by the 
International Monetary Fund (IMF). In 2021, the same rate increased to 74%. [6] 

According to studies, China has moved sharply closer to the United States: the 
Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) reports that spending in 
China was 84 percent of the U.S. in 2019, compared to 47 percent in 2010. In the mentioned 
statistics, Japan ranks third. [7] China also leads in trade and investment. [8] It is the economic 
sphere, the "battlefield" where they will mainly confront each other and, according to the 
researchers, there will be a strict balancing of forces and competition. between the US and 
China. 

In addition, it is worth noting that both countries emerge from the pandemic intact in 
terms of structural strength. The United States has the strongest financial system and its 
currency is still dominant. It has one of the most favorable demographic prospects among the 
leading powers. And China has enormous innovation capacity, a high savings rate, and the 
ability to mobilize and manage resources. Meanwhile, President Joe Biden's approval rating is 
massively higher than former President Donald Trump's, further boosting US soft power. 

In particular, the relations between the USA and China - two strong competing states - 
are attracting a lot of attention, due to the fact that in the conditions of globalization, the states 
are unprecedentedly interdependent with each other. The cooperation of the leading states is 
of great importance in the fight against such global problems and challenges, such as terrorism, 
drug trafficking, the spread of nuclear weapons, environmental problems and, in general, 
ensuring world stability and security, in the complex relations of states throughout history, a 
number of confrontations and aspects of cooperation were manifested, but however, the 
environment of their relations has always been characterized by competitiveness, which in turn 
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raises questions and opinions in scientific circles about the possibilities of the return of the 
bipolar system. 
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МЕТОДИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ЗАГАЛЬНОЇ І СПЕЦІАЛЬНОЇ ВИТРИВАЛОСТІ 

ЛЕГКОАТЛЕТІВ ІІ СПОРТИВНОГО РОЗРЯДУ 
 

Анотація. У спортивній практиці розрізняють загальну і спеціальну витривалість. 
Загальна витривалість характеризується здатністю виконувати тривалу фізичну роботу в 
основному помірній інтенсивності. Спеціальна витривалість виявляється в обраних видах 
спорту і формується на базі загальної витривалості. Загальна витривалість служить 
базою для виховання спеціальної витривалості. Головний принцип виховання загальної 
витривалості полягає у використанні найбільш широкого кола рухових дій з поступовим 
збільшенням тривалості їхнього виконання. Це сприяє залученню в роботу найбільшої 
кількості м'язових груп спортсмена. 

Ключові слова: загальна витривалість, спеціальна витривалість, легкоатлети, 
спортивне тренування, тренувальний процес. 
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METHODOLOGICAL FEATURES OF THE DEVELOPMENT OF GENERAL AND SPECIAL 
ENDURANCE OF TRACK AND FIELD ATHLETES OF THE II SPORTS CATEGORY 

 
Abstract. In sports practice, general and special endurance are distinguished. General 

endurance is characterized by the ability to perform prolonged physical work of mostly 
moderate intensity. Special endurance is found in selected sports and is formed on the basis of 
general endurance. General endurance serves as a basis for training special endurance. The 
main principle of education of general endurance is to use the widest range of motor actions 
with a gradual increase in the duration of their performance. This contributes to the 
involvement of the largest number of muscle groups of the athlete. 

Key words: general endurance, special endurance, track and field athletes, sports 
training, training process. 

 
Розрізняють загальну і спеціальну витривалість. Загальна витривалість 

проявляється при виконанні тривалої роботи. Робота проходить в аеробному режимі, 
частота серцевих скорочень 135-140 ударів на хвилину. Робота виконується від 40 хвилин 
до декількох годин. При такій роботі кисню достатньо для окислювально-відновної реакції. 
Втома настає від одноманітності імпульсів в кору головного мозку і від наявності 
енергоресурсів в організмі атлета. Основним засобом розвитку загальної витривалості є 
біг, бажано в горбистій лісовій місцевості. Навантаження при розвитку загальної 
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витривалості помірне або середньої інтенсивності. При розвитку загальної витривалості 
бажано застосовувати груповий метод, зазвичай, це 10-12 чоловік виконують роботу 
разом і в рівномірному темпі. Дуже ефективний біг зі змінною швидкістю, за бажанням 
легкоатлетів, по частоті пульсу від 130-140 ударів на хвилину до 175 ударів [1, 2]. 

В даний час розвиток загальної витривалості йде в підготовчому періоді, який 
починається з середини листопада і триває до середини квітня. В цьому періоді 
тренувального процесу набирається обсяг роботи, для дітей 15-17 років тижневий обсяг 
досягає до 100 км при шестиденному тренуванні. Після тренування на місцевості 
обов’язково застосовувати загально-розвиваючі вправи і вправи з легкими обтяженнями 
25%-30% від максимальних. 

Атлетам другого спортивного розряду необхідно враховувати циклічність в 
тренувальному процесі [3]. 

Найменший цикл – тижневий. При розвитку загальної витривалості підвищення 
обсягу навантажень йде поступово [4]. 

Для атлетів другого розряду ми пропонували приблизний план в підготовчому 
періоді: 

1. Понеділок. 12 км рівномірної роботи і обов’язкові загально- розвиваючі вправи 
5-10 хвилин. 

2. Вівторок. 12-13 км, біг зі змінною швидкістю. 
3. Середа. 15 км бігу з рівномірною швидкістю на пульсі 135-145 уд. 
4. Четвер. Обсяг збільшити до 18 км, на пульсі 130-140 ударів на хвилину. 
5. П’ятниця. Йде послаблення навантаження, біг 10 км і 10-12 хвилин спеціальних 

вправ легкоатлетів. Туди входять всілякі стрибкові вправи. 
6. Субота. Тренування можна замінити грою, баскетболом, волейболом та ін. 
7. Неділя. Відпочинок, бажано парна, лазня. Лазня повинна бути нетривалою. 
Навантаження в 1, 2, 3 тиждень йде з поступовим підвищенням в кілометражі. На 

четвертий тиждень навантаження знижується до першого тижня. Мезоцикл – місяць, 
чотири тижні. У цьому циклі навантаження підвищується від тижня до тижня до 
четвертого тижня, при якій навантаження дорівнює першому тижню. 

При розвитку загальної витривалості величезне значення має взуття, так як на 
підготовчому періоді в нашій зоні доводиться проводити тренування на дорогах з 
асфальтовим покриттям. На такому покритті кросові туфлі повинні добре амортизувати, 
мати м’який супінатор. Більшість травм припадає на травмування ахіллесового сухожилля 
і окістя від жорсткого ґрунту. Рекомендується взуття фірми «Adidas», «Reebok». На 
вітчизняні кросівки бажано на підошву наклеювати мікропористу гуму. Верхній одяг 
повинен не продувається вітром і бути легким і зручним. 

При регулярних цілорічних тренуваннях змінюється функція і форма легкоатлета, 
спортсмен відчуває відчуття повного здоров’я, підвищується його спортивна форма. Під 
спортивною формою треба розуміти стан оптимальної готовності до спортивних 
досягнень, яку спортсмен отримує в результаті відповідної підготовки на кожному новому 
щаблі спортивного вдосконалення, спортсмен відчуває відчуття повного здоров’я [5]. 

При розвитку загальної витривалості в організмі легкоатлета йде процес 
найскладніших функціональних і морфологічних змін, поліпшується кровообіг, обмін 
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речовин. У звичайної людини частота серцевих скорочень дорівнює 60-70 ударів, у атлета, 
що виконує тривалу тренувальну роботу, пульс у спокої дорівнює 45-50 ударів в хвилину, 
збільшується систолічний об’єм лівого шлуночка (серце в спокої працює економічно). В 
результаті тренувань всі органи і системи набувають більш високий функціональний 
рівень. 

Загальним підсумком при розвитку загальної витривалості, що призводить до 
спортивної форми, є (рис. 1): 

а) підвищена мобільність – швидша здатність організму до роботи і більш 
досконала здатність перемикатися з однієї діяльності на іншу; 

б) здатність виконувати м’язову роботу на такому високому рівні витривалості 
недоступною поза спортивною формою; 

в) економізація функцій, що виявляється в зменшенні енергетичних витрат; 
г) прискорений перебіг відновних процесів [1, 3]. 
 

 
Рисунок 1 – Блок-схема «Функції організму легкоатлета, які він набуває при розвитку 

загальної витривалості», складено за [1, 3] 
 
Розвиток загальної та спеціальної витривалості йде через спортивне тренування. 

Спортивне тренування – це керований процес, мета якого полягає в тому, щоб за 
допомогою планомірного і систематичного впливу на організм спортсмена підвести його 
в потрібний час до стану найкращої готовності. При тренуванні спортсменів тренер 
ставить завдання за певний час і до призначеного терміну досягти необхідних спортивних 
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результатів. Уже з характеру постановки завдань видно, що процес тренування повинен 
відрізнятися високою ефективністю і точністю, бути добре керований [4]. 

Щоб перейти до розвитку спеціальної витривалості, необхідно зменшити обсяг 
роботи і поступово збільшувати інтенсивність роботи, тобто підвищувати швидкість. 
Починаючи з початку квітня в нашій зоні необхідно проводити тренування на біговій 
доріжці стадіону, у відповідному полегшеному спеціального взутті – бігові туфлі-шиповки. 

Основним методом розвитку спеціальної витривалості є стандартно-повторний 
метод, коли задається довжина відрізка, швидкість його подолання, час паузи відпочинку 
і чим заповнюється пауза, і кількість відрізків. Загальна довжина відрізків в тренуванні в 
бігу на 800 м. Повинна перевищувати довжину дистанції в два – два з половиною рази. 
Приклад. Відрізків 20 м. має бути 8-10, це дорівнює відстані приблизно в 200 метрів [1]. 

У спортивному тренуванні атлет, який має результат другого розряду з бігу на  
800 м, 2 хвилини, середня швидкість на 200 м. дорівнює 30 сек. Але щоб домогтися 
результату менше 2 хвилин, необхідно в тренуванні долати цей відрізок в межах 28 секунд. 
Пульс після пробігу кожного відрізка повинен бути 175-185 ударів на хвилину. Пауза 
відпочинку між відрізками заповнюється легким бігом або швидкою ходьбою. Дуже 
важливим моментом є час паузи, вона визначається не за часом за частотою серцевих 
скорочень. Черговий відрізок пробігається на частоті серцевих скорочень 125 - 135 ударів 
на хвилину. Зазвичай у атлетів другого розряду відновний період становить 2-3 хвилини 
відпочинку. При частоті пульсу 125-135 ударів на хвилину, організм атлета не втрачає 
здатності до роботи [6]. 

Під час тренування може наступати мертва точка – неможливість продовжувати 
роботу, тут треба проявити вольові якості, після чого може відкритися друге дихання, коли 
всі функції організму в найвищому режимі. При застосуванні в тренуванні цього методу 
роботи йде в анаеробному режимі з виділенням великої кількості енергії і молочної 
кислоти як шкідливого продукту окислення, яка сковує м’язи ніг [7]. 

Домогтися високих результатів, застосовуючи стандартний метод можна в тому 
випадку, коли ти будеш збільшувати швидкість подолання відрізка і скорочуючи паузу 
відпочинку. Напружений інтервал – інтервал, протяжність якого настільки коротка, коли 
чергове навантаження як би поєднується із залишковою функціональною активністю 
певних систем організму, при такому інтервалі кількість молочної кислоти в організмі 
наростає. Інтервали такого типу характерні для режимів навантаження і відпочинку при 
вихованні спеціальної витривалості. Якщо в тренувальному занятті швидкість подолання 
відрізків явно знижується, час відновлення частоти серцевих скорочень до 130 ударів на 
хвилину збільшується, то щоб уникнути перевтоми, роботу припинити. Під час 
тренувального процесу обов’язково настає стомлення. Це визначається самопочуттям 
атлета, необхідно обов’язково стежити за кров’яним тиском [8]. 

Після тренування необхідно виконати самомасаж. Самомасаж стегна робиться в 
різних позах, у всіх випадках необхідна стійка опора для спини, це стіна, спинка стільця, 
стовбур дерева. На стегні можна проводити такі прийоми. Комбіноване погладжування 
двома руками, рух від коліна в бік паху, рука ковзає прямо або зигзагоподібно. Вижимання 
ребром долоні з обтяженням. Самомасаж задньої поверхні стегна роблять сидячи на  
лавці [9]. 
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Використовують ударні прийоми, рублення, биття, поплескування, розтирання 
зовнішньої частини стегна прямолінійне і спіралеподібне. На литковому м’язі проводяться 
поперемінне і комбіноване погладжування рухом від ахіллесового сухожилля до 
підколінної ямки. 

На малогомілкових м’язах теж можна проводити погладжування однією рукою, 
розминання. Дуже корисно лежачи на спині підняти ноги вгору і провести струшування 
м’язів. 

При розвитку спеціальної витривалості домогтися високого результату неможливо 
без швидкісних якостей, спортсмен юнак 15-17 років, який не може подолати 100 м. з ходу 
за 11,5 сек., домогтися результату першого спортивного розряду не зможе [10]. 

Тренувальний процес в бігу на 800 м. відрізняється від чистого спринтера, 
легкоатлету необхідна обов’язкова вибухова робота, це біг з низького старту. Легкоатлет, 
застосовуючи методику змінного бігу з прискореннями від 80 до 120 м. на граничній 
швидкості з відпочинком 2-3 хвилини легкого відновного бігу в межах 10-12 разів, 
прискорення виконуються з ходу. У змагальному періоді при шестиразовому тижневому 
тренуванні, необхідно один раз приділяти розвитку швидкості, це біг з максимальною 
швидкістю від 60 до 90 метрів [6]. 

Будь-яка робота над розвитком швидкості виконується тільки при достатній 
розминці, паузи відпочинку можуть займати 3-4 хвилини, і заповнюються легким бігом 
або швидкою ходьбою. Після виконання основної роботи в кінці тренування застосовувати 
стрибкову роботу і роботу з обтяженнями, але обтяження не повинні перевищувати 30-
35% від максимального. Закінчувати тренувальну роботу легким бігом протягом 10-15 
хвилин, переходом в ходьбу. Атлетам, які проводять до шести тренувань в тиждень, 
необхідно раз в 8-10 днів звертатися в фізкультурний диспансер, і проводити у вигляді 
контролю пробу «Летунова». Такий вид контролю обов’язковий, і проводити його може 
особистий тренер. Вранці після сну бажано порахувати пульс, він повинен бути в межах 
50-55 ударів на хвилину [11]. 

Атлети другого спортивного розряду зобов’язані дотримуватися режиму, 
восьмигодинний сон і вранці легка гімнастика 15-20 хвилин із застосуванням гімнастичних 
вправ-розминок.  
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Анотація. У роботі розглянуто можливості використання популярних онлайн-
сервісів та соціальних мереж для проведення практичних занять зі студентами з 
дисципліни «Фізичне виховання» у дистанційному форматі. Усі розглянуті сервіси та 
соціальні мережі тією чи іншою мірою можна використовувати при організації 
навчального процесу з цієї дисципліни. Для проведення навчальних занять у 
дистанційному форматі з можливістю зворотного зв’язку зі студентами рекомендується 
використовувати сервіси Skype та Zoom. 

Ключові слова: студенти, фізичне виховання, стрими, онлайн-сервіси, соціальні 
мережі. 
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USE OF ONLINE SERVICES DURING PHYSICAL EDUCATION CLASSES OF STUDENTS IN 
REMOTE MODE 

 
Abstract. The paper examines the possibilities of using popular online services and 

social networks to conduct practical classes with students from the discipline «Physical 
Education» in a remote format. All the considered services and social networks to one degree 
or another can be used in the organization of the educational process in this discipline. It is 
recommended to use Skype and Zoom services to conduct training sessions in a remote format 
with the possibility of feedback from students. 

Key words: students, physical culture, streams, online services, social networks. 
 
На даний момент системи освіти в усьому світі вживають заходів щодо організації 

процесу навчання в умовах пандемії коронавірусу (COVID-19). Освітнім організаціям 
довелося зіткнутися з несподіваними труднощами у зв’язку із запровадженням режиму 
самоізоляції. Закриття навчальних закладів та екстрений перехід на дистанційне навчання 
пов’язані з очевидними проблемами, зумовленими головним чином недостатнім 
технічним оснащенням, відсутністю або слабкою підготовкою як педагогів, так і тих, хто 
навчається до роботи в нових умовах. Ці та інші проблеми кидають виклик системі освіти 
у критичній ситуації. Одночасно, поряд із очевидними викликами та проблемами, новий 
формат навчання надає широкий спектр можливостей та перспектив для зміни та 
вдосконалення системи освіти [1-3]. 

Дистанційне навчання – це спосіб навчання з відривом, у якому викладач і 
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студенти фізично перебувають у різних місцях. У процесі такого навчання у людей, 
обтяжених сімейними та діловими турботами, а також які не мають можливості 
відвідувати заняття очної форми навчання, з’являється можливість отримати якісні освітні 
послуги [4]. 

Оскільки більшу частину програми навчання з дисципліни «Фізичне виховання» 
займає практична частина під керівництвом та контролем викладача, то найкращим 
варіантом у даному випадку буде організація прямих онлайн-трансляцій навчально-
тренувальних занять для студентів (або скорочено – стримів). Stream (стрім) – це пряма 
трансляція спортивних матчів по комп’ютерним іграм (кіберспортивних матчів) на сервісі 
Twitch. Метою сайту Twitch є забезпечення максимального зв’язку між аудиторією та 
гравцем. Цей зв’язок забезпечує «живий» чат, який дозволяє моментально коментувати 
події і таким чином донести до гравця враження та думки глядачів. Крім того, на сайті 
існують платні підписки та повідомлення, які мають виділення у чаті. За допомогою цих 
особливостей у глядачів складається враження присутності поруч із гравцем та вплив на 
ігровий процес [5]. 

Стрімер – людина, яка проводить трансляцію. Згодом визначення «стрім» 
перестало вживатися тільки для кіберспорту (тепер «стримати» можна також живі 
концерти, заняття йогою та медитацією, малювання, кулінарію, в’язання, експерименти та 
досліди). А отже, і прямі трансляції онлайн-тренувань теж можна називати спортивними 
стримами. 

У своєму дослідженні ми розглядаємо можливості використання різних онлайн-
сервісів та соціальних мереж (або майданчиків) для організації занять із студентами у 
дистанційному форматі, а саме трансляції навчальних занять. 

Майданчики для спортивних стрим: 
1. YouTube. Сервіс транслює, доставляє та зберігає різноманітні відеоролики. 

Користувачі інтернету мають можливість вибирати з каталогу та дивитися відео 
навчально-тренувальних занять, оцінювати їх, залишати коментарі, демонструвати їх 
друзям, розміщувати та редагувати на ресурсі власні відеофайли. Платформа YouTube 
повною мірою наповнена інформацією під різні види запитів: музичними кліпами, 
художніми фільмами, відео-блогами, серіалами, новинами, навчальними відео, майстер-
класами, відео-оглядами, трейлерами та іншим контентом. 

Переваги: 
− можливість безкоштовного використання; 
− доступність та простота для користувачів; 
− можливість запланувати трансляцію навчально-тренувального заняття та 

надіслати посилання учасникам; 
− наявність можливості записати трансляцію заняття; 
− відсутність обмежень за кількістю учасників; 
– можливість робити як відкриті, доступні для всіх користувачів, так і закриті, 

доступні лише за посиланням, трансляцією. 
Недоліки: 
– можливість безкоштовного використання для супроводу навчальних занять 

лише музики без авторських прав; 
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– необхідність створення облікового запису, підтвердження його за SMS – і лише 
через 24 години можливість проведення трансляцій; 

− проведення прямих трансляцій з мобільних пристроїв тільки у авторів, що 
набрали тисячу передплатників; 

− відсутність можливості спостереження учасників заняття та оперативного 
зворотного зв’язку. 

2. Facebook. Facebook є популярною соціальною мережею для спілкування. Дана 
мережа дозволяє користувачам створювати свою сторінку, можуть взаємодіяти з 
друзями, публікувати відео- та аудіозаписи навчально-тренувальних занять (комплексів 
вправ, що навчають відео тощо), фотографії, оцінювати матеріали, які «скидають» інші 
люди, створювати групи та спільноти. 

Переваги: 
− можливість безкоштовного використання; 
– наявність облікового запису Facebook у більшості користувачів; 
2. Instagram. Instagram – це соціальна мережа, яка розрахована на спілкування, 

просування послуг та обмін думкою, а ще це майданчик, де користувачі можуть ділитися 
своїми чи чужими фотографіями, підписувати їх хештегами та дивитися фото та відео 
контент, гортаючи стрічку. 

Переваги: 
– можливість безкоштовного використання; 
– наявність облікового запису Instagram у значної кількості користувачів; 
– доступність трансляції всім передплатникам, але при цьому можливість 

обмежити кількість учасників навчального заняття. 
Недоліки: 
– обмежений час зберігання прямого ефіру; 
– відсутність можливості заздалегідь створити посилання на трансляції 

навчальних занять; 
– доступність трансляції лише з мобільного телефону. 
3. Skype. Інтернет сьогодні надає багато цікавих можливостей для отримання 

інформації та спілкування, серед яких сервіс Skype, що надає можливості аудіо- та 
відеоспілкування, користується великою популярністю. Програма Skype для Windows 
використовується в усьому світі завдяки широкому функціоналу, що дозволяє також 
спілкуватися за допомогою письмових повідомлень різними мовами [6,с.82]. 

Переваги: 
– можливість безкоштовного використання; 
– наявність облікового запису Skype у значної кількості студентів; 
– можливість запису розмови/ефіру, що автоматично розсилається учасникам 

дзвінка (заняття) після його закінчення; 
– доступність використання як з мобільного телефону, так і з комп’ютера; 
– можливість бачити опонентів та виправляти їх.  
Недоліки: 
– обмежена кількість учасників відеодзвінка; 
– обмеження використання групових відеодзвінків; 
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– відсутність можливості створення посилання на трансляцію заняття заздалегідь; 
– можливість поділитись записом трансляції заняття лише через завантаження на 

інші платформи. 
4. Zoom – це хмарна платформа для проведення відео-конференцій, вебінарів та 

інших подібних онлайн заходів. Для роботи користувач отримує ідентифікатор та 
використовує його для проведення зустрічей. Головним плюсом цієї платформи є 
можливість запросити до ста учасників навчального заняття. Для участі або перегляду їм 
не потрібно встановлювати додаткові програми. Приєднатися до трансляції навчального 
заняття можна просто відкривши посилання в браузері [6,с.82]. 

Переваги: 
– можливість безкоштовного використання; 
– відсутність обмежень щодо кількості конференцій; 
– наявність можливості запланувати конференцію та розіслати ідентифікатор 

персональної конференції учасникам; 
– можливість бачити учасників конференції та виправляти їх.  
Недоліки: 
– наявність обмеження в 40 хвилин для групових конференцій; 
– відсутність можливості поділитися записом трансляції без завантаження на інші 

платформи; 
– відсутність навичок користування платформою у більшості студентів. 
З проведеного нами дослідження можна зробити такі висновки: 
1. Усі розглянуті онлайн-сервіси та соціальні мережі в тій чи іншій мірі можуть бути 

використані при організації навчального процесу з дисципліни «Фізичне виховання» у 
дистанційному форматі. 

2. Сервіс YouTube та соціальні мережі Instagram та Facebook можуть бути 
використані для демонстрації студентам комплексів фізичних вправ, відеоматеріалів, 
призначених для вирішення завдань технічної та тактичної підготовки учнів, а також 
містять теоретичні дані з теми фізичного виховання. 

Для проведення навчальних занять у дистанційному форматі з можливістю 
здійснення зворотного зв’язку зі студентами учнями підходять сервіси Skype та Zoom. 
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ҚАШЫҚАН ОҚЫТУДА ФИЗИКА ПӘНІНЕН ПРАКТИКАЛЫҚ САБАҚТАРДЫ ТИІМДІ 
ҰЙЫМДАСТЫРУ 

  
Короновирустық инфекцияға қатысты жағдай бірқатар мемлекеттік мекемелердің 

жұмысына қатты әсерін тигізді. Зерттеушілер індеттің мектептерге, оқушыларға және 
олардың отбасыларына қандай салдары болатынын, мұғалімдер оқыту барысында 
қандай жаңалықтар мен өзгерістер енгізу керек екендігін қызу талқылаған. Білім беру 
саласындағы саясаткерлер мектептер қашықтан жұмыс істей ала ма, соның ішінде негізгі 
алаңдаушылық оқушылардың осал топтарына: аз қамтылған, үлгерімі төмен, ерекше білім 
беруді қажет ететін оқушылардың білім алуы қалай болады, практикалық сабақтар қалай 
жүргізіледі және т.с.с сұрақтарға жауап іздеуге тырысты. Уақыт өте келе бұл мәселелердің 
барлығы біртіндеп шешіліп, қашықтан оқыту біздің өміріміздің ажыламас бөлігіне 
айналды.  

Қашықтан оқыту барысында әр мұғалімнің міндеті: оқылатын материалды 
барынша тиімді ұсынатындай етіп, оны анық көрсетіп, меңгеретіндей етіп құру. Қашықтан 
оқыту барысында алға қойған мақсатқа жету үшін педагогикалық әдістерді қолдануға 
мүмкіндік беретін ақпараттық-коммуникациялық технологиялардың мүмкіндіктерін 
тиімді пайдалану болып табылады.  

Физикадан қашықтан оқытудың ерекшелігі – ол оқушыны белсенді іс-әрекетті 
дамыту, өзін, күшін сынау, қызықты шығармашылық іс-әрекет пен қарым-қатынасты 
іздеу, өз ісін таңдау және оны нақты іс-әрекетпен толықтыру жағдайларымен 
таныстырады. Бұл оқушының жаңа дағдыларын игеріп, бұрыннан өзінде бар білімін 
жетілдіруін қамтамасыз етеді.  

Ал қашықтан практикалық сабақтарды жүргізу үшін мұғалімге көп уақыт қажет 
болды. Әдістемені қайта қарау керек болды, өйткені компьютерлік моделдеудің өзі үлкен 
тәжірибені қажет етеді.  

Физика пәнінен практикалық сабақтарда есептерді шығару кезінде басты 
мақсаттардың бірі физикалық құбылыстың моделімен жұмыс істеуге үйрету. 
Қашықтықтан сабақтарды өткізу үшін практикалық жұмыстарды жүргізуде келесі тәсіл 
әзірленді. 

− зертханадағы бар эксперименттік құралдарға негізделген мұғалімдердің 
жасаған бейнероликтері. Мұғалім құралдарды пайдалана отырып және дыбыс 
сүйемелдеуімен толық практикалық жұмыстың жасалуын бейнеге түсіріп оқушылардың 
назарына ұсынады. Алайда осы бейнероликті ұсыну үшін мұғалім кішігірім сценарий 
жасайды. Аз уақыттың ішінде, толық мәлімет беріп үлгеруі керек. 

− ары қарай мұғалімнің ұсынған өлшеулері арқылы оқушылар есептеу 
жұмыстарын өздері жүргізеді. 
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Бұдан өзге мұғалімдерге көмек ретінде практикалық жұмыстарды әзірлеу және 
орындау платформалары өте көп. Осы қосымшаларға жекелей тоқтала кететін болсақ:  

1. PhET модельдеу - бұл әртүрлі тәсілдермен қолдануға болатын өте икемді құрал. 
Мұнда сіз PhET модельдеулерін сыныпқа біріктірудің тиімді жолдарын үйренуге арналған 
бейнелер мен ресурстарды таба аласыз. PhET модельдеулері ғылымды оқыту мен оқуға 
арналған тегін интерактивті онлайн модельдеу болып табылады. Модельдеу көрнекі 
үлгілерге, себеп-салдарлық байланыстарға және бірнеше көріністерге баса назар 
аударады. Фет интерактивті симулторында «Физика» пәнінің «Механикалық қозғалыс», 
«Дыбыс толқындары», «Жұмыс, энегия және күш», «Жылу құбылыстары», «Квант 
физикасы» «Жарық құбылыстары», «Электр және магниттік құбылыстар» бөлімі 
қамтылған. 

2. Оқу эксперименті – ол арнайы құрал-жабдықтар көмегімен физикалық 
құбылыстарды оқып-үйренуге қолайлы жағдайда бақылау және қайталау. Сондықтан 
ол бір мезетте білім көзі, оқыту әдісі және көрнекілік түрі бола алады. Сабақ үстінде 
тәжірибелерді демонстрациялау, виртуалды оқу экспериментін қолдану, оқушылардың 
зертханалық жұмыстарды орындауы физиканы оқытуда экспериментальдық әдістің 
негізін құрайды. Техникалық-экономикалық колледждегі физика кабинетінің жалпы 
ауданы 48,50 м2, зертханаға шығатын есікпен жабдықталған. Кабинетте Интерактивті 
панель, Дербес компьютер, Үздіксіз қорек құрылғысы, Физика бойынша эксперименттер 
жасауға арналған деректер тіркеуіші бар компьютерлік өлшеуіш датчиктер комплекті, 
Физиканың зертханалық жұмыстары орындауға арналған құрал-жабдықтар бар. 
Демонстрациялық тәжірибелерді бүкіл топ алдында мұғалім қояды, ол сабақтың бір бөлігі 
болып табылады. 

3. Мектептегі көрсетілімдерге қойылатын жалпы дидактикалық талаптар: 
- Көрнекілік; 
- Қарапайымдылық; 
- Қауіпсіздік; 
- Сенімдік; 
- Қайталау және түсіндіру қажеттілігі; 
- Уақыт бойынша шектеулілігі; 
- Көрсетілімнің дер кезінде қойылуы. 
1. Тәжірибелерді қойғанда мұғалім студенттер мен көрсетіліп отырған 

құбылыстарды байланыстырушы болып келеді. Көрсетілімнің жақсы шығуы оның 
әдістемелік шеберлігіне және техникалық сауаттылығына байланысты болады. 
Физикадан лабораториялық сабақтар: жаппай орындалатын лабораториялық жұмыстар, 
физикалық практикум, фронталды эксперимент, сабақтан тыс орындалатын тәжірибелер 
мен бақылаулар. 

2. Демонстрациялық эксперимент студенттердің оқып-үйренетін құбылыстарды 
белсенді түрде қабылдау мүмкіндіктерін толық қамтамасыз ете алмайды, себебі олар 
өздері тәжірибе жасамайды, тек бақылап отырады. Жаттығулар арқылы келетін қажетті 
практикалық дағдылар калыптаспайды. Сондықтан демонстрациялық экспериментті 
студенттер өз бетінше орындайтын практикалық жұмыстармен толықтыру қажет. Олар 
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жаппай орындалатын лабораториялық жұмыстар, бақылаулар мен тәжірибелер, 
практикумдер т.б. 

3. Лабораторниялық жұмыстарды және тәжірибелерді орындау барысында 
оқушылар физикалық заңдардың объективтілігіне көз жеткізеді, ғылыми зерттеу әдістер 
туралы нақты түсініктер алады, физикалық өлшеулермен және физикалық құбылыстарды 
сандық жағынан бағалау тәсілдерімен танысады. 

4. Фронтал лабораториялық жұмыстар мен тәжірибелерді өткізу әдісінің ортақ 
жері – барлық оқушылар бірдей тапсыпмаларды бір типті құрал-жабдықтарды қолданып 
орындайды.  

Сыныптық-сабақтық оқыту жағдайында жұмыстарды жаппай орындау әдісінің 
артықшылықтары бар. Ол лабораториялық жұмыстарды, бақылауларды және 
тәжірибелерді өтілетін материалмен тығыз байланыстырады. 
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 ЗАДАЧА ОПТИМАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ С ИНТЕГРАЛЬНЫМ КРИТЕРИЕМ КАЧЕСТВА  

 
Аннотация. В данной работе рассматривается задача оптимального управлeния 

для нелинейного уравнения Шредингера со специальным градиентным слагаемым и с 
комплексным потенциалом, когда критерий качества является интегралом по всей 
области. При этом дается теоремы существования и единственности. Дается теорема о 
дифференцируемости решения рассматриваемой задачи оптимального управления.  

Ключевые слова: уравнениe Шредингера, задача оптимального управления, 
первая вариация функционала, комплексный потенциал. 
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 (Nakhchivan, Azerbaijan Republic) 
 

OPTİMAL CONTROL PROBLEM WİTH İNTEGRAL CRİTERİON QUALİTİES 
 

Abstract. In this paper, we consider an optimal control problem for a nonlinear 
Schrödinger equation with a special gradient term and with a complex potential, when the 
performance criterion is an integral over the entire domain. At the same time, existence and 
uniqueness theorems are given. A theorem on the differentiability of the solution of the 
considered problem of optimal control is given. 

Keywords: Schrödinger equation, optimal control problem, the first variation of the 
functional, complex potential 

 
Задачи оптимального управления для линейного и нелинейного уравнения 

Шредингера часто возникают в квантовой механике, ядерной физике, нелинейной оптике 
и в других областях современной физики и техники и изучение этих задач носит как 
теоретический, так и практический интересы . Одной из таких задач является 

задачей движении заряженных частиц в которой потенциал является неизвестным и 
подлежит определению. Известно, что если заряженная частица в постоянном 
однородном магнитном поле движется и направление магнитного поля выбрано вдоль 
оси , тогда движение такой частицы происходит в плоскости и это 
движение обычно описывается двумерным линейным уравнением Шредингера со 
специальным градиентным слагаемым [1, с. 82]. Подобные задачи оптимального 
управления для линейного уравнения Шредингера со специальным градиентным 
слагаемым ранее изучены в работах [4; 5, с. 6177-6187]. Отметим, что задачи задачи 
оптимального управления для линейного и нелинейного нестационарного уравнений 

 1 3

z   2, Eyx 
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Шредингера без специального градиентного слагаемого ранее подробно изучены в 
работах [6, с. 1044-1048; 7, с. 27-38; 8, с. 1691-1698; 9, 188-222; 10, с. 3-56; 11] и др. Однако 
задачи задачи оптимального управления для нелинейного уравнения Шредингера со 
специальным градиентным слагаемым наиболее мало исследованы. Задача 
оптимального управления для трехмерного нелинейного нестационарного уравнения 
Шредингера со специальным градиентным слагаемым и с комплекснозначным 
потенциалом, зависящим от обеих пространственной и временной переменных, ранее 
исследована в работе [12, с. 32-44], когда критерий качества является финальным. 
Поэтому данная работа, посвященная изучению задачи оптимального управления для 
трехмерного нелинейного уравнения Шредингера со специальным градиентным 
слагаемым и с комплексным потенциалом, когда управления являются вещевственными 
и мнимыми частями комплексного потенциала и выбираются из класса измеримых 
ограниченных функций, зависящих от временной переменной, а критерий качества 
является интегралом по всей области, представляет немалый научный интерес. 
Существование и единственность решения задачи оптимального управления с 
интегральным критерием качества по всей области для нелинейного уравнения ранее 
исследована в работе [13, с. 211-290]. 

Шредингера cо специальным градиентным слагаемым 
Пусть -ограниченная выпуклая область трехмерного евклидова пространства

, с границей , которая предполагается достаточно гладкой, -

произвольная точка области ,  - заданное число, , 
- боковая поверхность ; - банахово 

пространство функций, -раз непрерывно дифференцируемых на отрезке  со 
значениями в банаховом пространстве ; -лебегово пространство функций, 

суммируемых по модулью со степенью ;  банахово пространство 

функций, определенных и суммируемых по модулью с квадратом на отрезке  со 
значениями в банаховом пространстве ; банахово пространство 

измеримых ограниченных на  функций со значениями в банаховом пространстве 

; Соболевы пространства , определены, 

например, в работах ; - подпространство пространства , всюду 

плотным множеством в котором является множество всех гладких функций, равных нулю 

вблизи границы области ; . 

Рассмотрим задачу о минимизации функционала: 
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при условиях: 

  

, (2) 

  

  
(3) 

,    (4) 

где ; - заданные числа, 

- оператор Лапласа, оператор набла; - 

внешный нормаль границы  области ; комплексное число 
 

удовлетворяет 

условию: 
;  (5) 

- измеримая ограниченная функция, удовлетворяющая условию: 

,   (6) 

- заданная вектор-функция, компоненты 

которой удовлетворяют условиям: 
; (7) 

- комплекснозначные функции, удовлетворяющие 

условиям: 

;   (8) 

;    (9) 

 -заданный элемент, где .  

Задачу об определении функций из условий 

(2)-(4) при каждом  будем называть редуцированной задачей. Ясно, что 
редуцированная задача состоит из двух первой и второй начально-краевых задач для 
нелинейного уравнения Шредингера со специальным градиентным слагаемым и с 
комплексным потенциалом. 
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Определене 1. При каждом под решением редуцированной задачи (2)-(4) 
будем понимать функции , причем, 

 , 

, удовлетворяющие уравнениям (2) для 

почти всех  и любого , а начальным условиям (3) для почти всех  и 

краевым условиям (4) для почти всех .  

Следует отметить, редуцированная задача типа (2)-(4), то есть первая и вторая 
начально-краевые задачи типа (2)-(4) ранее изучены в работе [14, с. 28-43]. Исходя из 
результатов этой работы можно сформулировать утверждение:  

Теорема 1. Пусть комплексное число удовлетворяет условию (5), а функции 

, , , удовлетворяют условиям (6)-(9). Тогда 

редуцированная задача (2)-(4) при каждом имеет единственное решение 
 и для этого решения справедливы оценки: 

,  (10) 

  (11) 

где - постоянные не зависят от .  

Из этой теоремы следует, что функционал (1) имеет смысл в рассматриваемом 
классе решений редуцированной задачи. 
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подмножество пространства такое, что для любого  функционал: 

 

достигает своего наименьшего значения на . Если , то минимальное 
значение функционала на достигается на единственном элементе. 

С помощью этой теоремы можно дать следующее утверждение: 
Теорема 3. Пусть число  и функции , , , 

удовлетворяют условиям (5)-(9). Пусть, кроме того, . Тогда существует плотное 

v V

   , , ; , 1,2p p px t x t v p    

   
20

0
21 1 0, ,B C T W D

 
   

 

    1

20, ,C T L D

         0 2 1

2 2 2 20, , 0, ,B C T W D C T L D  

Dx  0,t T Dx

 , t S 

2a

 xa  txa ,1  p x  , , 1,2pf x t p 

v V

1 1 2 2,B B  

 
 

 

 


 

 
 

 0,12 2 10 0 0
2

2 2 2
2

2

2 2 2 61

1 1 1 1 1

,
, , 0,

W
W D W D W D

L D

t
t c f t T

t


  



  
      

 

 
 

 

 


        0,1 12 20

222
2

2

2

2 2 2 62

2 2 2 2 2

,
, , 0, ,

W W DW D
W D

L D

t
t c f t T

t


  



 
      



0, 1,2pс p  t

X
~

U

X
~

 I v U

0 1

G X
~

G

   
X

J v I v v


    

U 1

 vJ
U

2a  xa  txa ,1  p x  , , 1,2pf x t p 

H



ISCIENCE.IN.UA «Current challenges of modern science»  
Issue 7(73)  

 

60 
 

подмножество пространства  такое, что для любого  при  задача 
оптимального управления (1)-(4) имеет единственное решение. 

Теперь покажем, что при  и для любого  задача оптимального 
управления (1)-(4) имеет хотя бы одно решение. 

Пусть являются решением следующей сопряженной 

задачи: 
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, ,    (14) 

где -решение редуцированной задачи (2)-(4) 
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из пространств , удовлетворяющие уравнениям (12) для 

, краевым условиям (13) и (14) для  и , соответственно.  

Теорема 5. Пусть число  и функции , , , 
 

удовлетворяют условиям (5)-(9). Пусть, кроме того, -заданная функция. Тогда 
сопряженная задача (12)-(14) имеет единственное решение из пространства 

 и для этого решения справедливы оценки: 
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,  (17) 

где , -соответственно 

решения редуцированной задачи (2)-(4) и сопряженной задачи (31)-(33) при . 
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