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АРТ-ТЕРАПІЯ І АРТ-ПЕДАГОГІКА В НАВЧАННІ ДІТЕЙ 

РІЗНОГО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО РІВНЯ 
 

У статті аналізується роль арт-терапії та арт-педагогіки в навчанні і вихованні дітей 

різного інтелектуального рівня. В наш час в сучасній шкільній практиці ми спостерігаємо 

зниження рівня вихованості та освіченості учнів, дегуманізацію у відносинах між підлітками, 

ослаблення виховного впливу сім'ї. Засвоєння вельми розпливчастих соціальних норм, правил 

спілкування і поведінки, відсутність в суспільстві стійкої системи цінностей чинять 

негативний вплив на орієнтацію підлітка в системі соціальних відносин і нерідко стають 

причиною девіантних поведінкових проявів. 

Ключові слова: арт-терапія, мистецтво, арт-педагогіка, виховання, корекційно-

розвивальне навчання. 

 

Ні для кого не секрет, що сьогодні в школах зросла кількість педагогічно і соціально 

запущених дітей, дітей із затримкою психічного розвитку, у зв'язку з чим відкриваються класи 

компенсуючого і корекційно-розвиваючого навчання в рамках загальноосвітніх шкіл. 

Вітчизняна педагогіка має багатий досвід роботи з важкими дітьми. Великий вплив на 

формування системи корекційної роботи надав досвід організації колонії для дітей з 

девіантною поведінкою С.Т. Шацького, А.С. Макаренка та ін. Вони заклали і розвинули 

основні принципи, методи і зміст роботи з важкими дітьми та підлітками. До 30-х років XX ст. 

у вітчизняній педагогіці відбувається становлення системи профілактичної та корекційної 

роботи з дітьми девіантної поведінки, яка багато в чому визначає сучасні підходи до вирішення 

цієї проблеми. У 60-ті − 80-ті роки вітчизняна наука збагатилася новими дослідженнями. 

Відомий внесок в вирішення питання про відхилення як про соціальне явище внесли 

В.А. Афанасьєв, А.Г. Здравосмислов, В.Т. Кудрявцев, Я.І. Гилинський. На їхню думку, 

девіантна поведінка − це складний соціально-психологічний прояв, який характеризується 

великою різноманітністю ознак: відсутністю позитивних інтересів і прагнень, низькою 

загальною культурою, зневажливим ставленням до оточуючих, шкідливими звичками. 

А.Г. Здравосмислов приділяє особливу увагу історичному фактору і його впливу на 

криміналізацію сучасного суспільства. Він вважає, що революції, війни, репресії, придушення 

будь-якого інакомислення, застосування організованого насильства з боку держави протягом 

кількох поколінь сформували у народу толерантне ставлення до прояву насильства. Він 

зазначає сумний факт поширення в молодіжному середовищі нового типу особистості, 

вихованої на «цінностях» кримінального світу [3]. 

Девіантна, інноваційна поведінка пов'язана з готовністю до добровільного ризику, 

необхідного для самоактуалізації і самоствердження особистості в нових умовах. У певної 

частини молоді формується толерантне ставлення до раціонально-прагматичної поведінки, 

пов'язаною з готовністю до незаконних способів діяльності. Сім'я і ЗМІ стають найбільш 

ефективними каналами для продукування стереотипів агресивної поведінки. У зв'язку з цим в 

останні роки в педагогічній діяльності все більшого значення набуває корекційно-розвивальний 

аспект навчання. Нові підходи до загальної і фахової освіти передбачають створення 

оптимальних умов для навчання та розвитку дітей з різними індивідуально-психологічними 

особливостями, посилена увага до їх фізичного і психологічного здоров'я, до профілактики та 

корекції відхилень у розвитку. В цьому сенсі показовий досвід В.П. Кащенко, який багато і 
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продуктивно працював в даному напрямку. У 1908 р. він відкриває «Школу-санаторій для 

дефективних дітей». Пізніше Всеволод Петрович назве цих дітей винятковими. Назва була 

змінена не випадково. Справа в тому, що в кінці XIX ст. у вітчизняній психіатрії діагноз 

«дефективна дитина» ставився в рівній мірі епілептику, шизофреніку, девіанту, так як 

відхилення поведінки розглядалося з біологічної точки зору, а діти з відхиленою поведінкою, 

як клінічно хворі. В.П. Кащенко одним з перших виключив з поняття «дефективна дитина» 

важковиховуваних дітей. У своїй книзі «Педагогічна корекція» він говорив про те, що діти з 

відхиленнями в поведінці в силу ряду об'єктивних і суб'єктивних причин «вибиті з життєвої 

колії», але клінічно здорові. Він називає їх винятковими, які вимагають спеціального 

корекційно-профілактичного впливу. Основними домінантами в корекційно-профілактичної 

діяльності експериментальної школи були: методи, що інтегрують у собі зусилля педагога, 

психолога, лікаря; створення умов для розвитку емоційного, соціального, інтелектуального 

потенціалу дитини, формування його позитивних особистісних якостей, компенсації первинних 

порушень і корекції вторинних відхилень у розвитку; опора на виховні можливості мистецтва і 

творчу діяльність в процесі розвитку емоційного потенціалу дитини [2]. Цікаво, що дані ідеї 

В.П. Кащенко близькі ідеям арт-терапії, яка починає свій розвиток в західній психології в 20-х 

роках XX ст., а сам термін «арт-терапія» був вперше використаний А. Хіллом в 1938 р. і 

незабаром набув широкого поширення. 

В даний час вітчизняна педагогіка і психологія з великою увагою вивчає можливості арт-

терапії та педагогічної терапії або арт-педагогіки. Незважаючи на тісний зв'язок з лікувальною 

практикою, арт-терапія в багатьох випадках має переважно профілактичну і розвиваючу 

спрямованість, що має велике значення в діяльності освітніх установ. У педагогічній 

інтерпретації арт-терапія розуміється як турбота про емоційне самопочуття і психологічне 

здоров'я засобами художньої діяльності. Арт-терапія набагато частіше застосовується в різного 

роду тренінгах з клінічно здоровими людьми, тому концепт «терапії», в значенні медичного 

втручання, не є базовим, так як в більшості випадків арт-терапія оперує такими категоріями, як 

«самореалізація» людини, «гармонізація» його особистості і його способу життя. 

На думку багатьох видатних педагогів арт-педагогіка розглядає взаємодію педагогіки і 

мистецтва в корекційно-направленому процесі формування художньої культури дітей з 

проблемами розвитку. Сутність арт-педагогіки полягає, по-перше, в її виховній функції, вона 

впливає на морально-етичні, естетичні, комунікативно-рефлексивні основи особистості і сприяє 

соціокультурної адаптації з допомогою мистецтва. Мистецтву як важливому фактору 

виховання, розвитку та навчання дітей особливе місце відводили П.П. Блонський, 

А.С. Макаренко, С.Т. Шацький, В.А. Сухомлинський та ін. П.П. Блонський виявив необхідність 

послідовного вирішення цілого кола педагогічних завдань в роботі з важкими дітьми засобами 

естетичного впливу. Він вбачав прямий зв'язок естетичних почуттів і переживань з мораллю. 

П.П. Блонський говорив про те, що в основі поведінки лежить емоційна сфера, а це сфера 

чуттєва, тому вплив на неї засобами мистецтва є найбільш оптимальним. У його дослідженнях 

вперше серед загальних принципів шкільної роботи особливе місце зайняла система 

естетичного розвитку особистості. А.С. Макаренко розглядав естетичне виховання, перш за все, 

як один із шляхів морального виховання. Він вважав важливим внесення художнього початку в 

самий процес життя вихованців: «Краса − наймогутніший магніт, і приваблює не тільки гарне 

обличчя або фігура людини, але і гарний вчинок, красивий спектакль ... Бити на красу, значить 

бити напевно, оскільки прагнення до краси, міцно закладене природою в кожній людині, є 

кращий важіль, яким можна повернути людину до культури » [3]. В.А. Сухомлинський у 

«Листах до сина» пише: «Як гімнастика випрямляє тіло, так мистецтво «випрямляє» душу 

людини» [8]. Ці слова В.А. Сухомлинського як не можна краще відображають всю серйозність і 

важливість завдань, що стоять перед вчителями, які займаються навчанням і вихованням 

важких дітей, дітей шкіл-інтернатів та спеціальних шкіл. Як допомогти «випрямитися» цій 

юній душі, яка нерідко ще в ранньому дитинстві отримала серйозні травми? Як домогтися, щоб 

вихованець розумів слово вчителя, щоб він його сприймав, щоб воно до нього доходило? 

В.А. Сухомлинський у книзі «Про виховання» говорить: «... самими різними засобами 
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розвивати чуйність душі, будити совість, підтримувати духовність. Серед засобів такого впливу 

виховання красою, повинно бути на першому місці. Саме звернення до краси, 

облагороджування душі, переживання краси і знімає «товстошкірість», стоншує почуття 

дитини настільки, що вона стає сприйнятливішою до слова, а значить, стає здатною до 

виховання» [7]. 

Спілкування з мистецтвом не тільки розширює межі контактів з людьми, дозволяє 

побачити світ іншими очима, а й забезпечує духовну підтримку у важких життєвих ситуаціях. 

У зв'язку з цим особливе місце займає стан катарсису, який досягається шляхом як художнього 

сприйняття, так і в процесі художньої творчості, і звільняє людину від тяжкості переживань, 

негативних емоцій, просвітленням і піднесенням його світовідчуття. 

З усього вищесказаного можна зробити висновок, що застосування арт-терапії та арт-

педагогіки особливо органічно на предметах освітньої галузі «Мистецтво», наприклад, світової 

художньої культури, в умовах спеціальної загальноосвітньої школи або в класах 

компенсуючого і корекційно-розвиваючого навчання загальноосвітніх шкіл. Ця органіка 

обумовлена тим, що структурною основою арт-терапії та арт-педагогіки як двох 

взаємопов'язаних методів є різні види мистецтва (образотворче мистецтво, музика, література, 

театр, ритміка і т.д.), а предметним полем впливу − чуттєво-емоційна сфера особистості: 

процеси сприйняття і відчуттів, рефлексивних здібностей і емоційно-вольової регуляції, 

невербально-комунікативної культури, що відповідає предметному полю впливу і 

поліхудожній основі змісту предмета «Світова художня культура». 

Однак в результаті вивчення та аналізу наукових розробок вітчизняної і зарубіжної 

педагоги, психології, соціології, в області арт-терапії та арт-педагогіки, слід наголосити на 

необхідність більш точного позначення нюансів відмінностей в технологічних і методичних 

підходах арт-терапії та арт-педагогіки, які поки не цілком чітко виявлені. Можна припустити, 

що керуючись концепцією особистісно-орієнтованого навчання, згідно з яким в центрі 

навчання знаходиться той хто навчається, його мотиви, цілі, індивідуально-психологічні 

особливості, тобто сам учень як особистість, в роботі з дітьми з затримкою психічного розвитку 

більший акцент буде робитися на методи арт-терапії, а арт-педагогіка − ляже в основу роботи з 

соціально і педагогічно запущеними дітьми, для яких концепт «терапія» менш затребуваний. 

При такому підході методи арт-терапії та арт-педагогіки будуть переломлюватися через призму 

особистості учня, його потреби, здібності, інтелект, активність і інші індивідуально-

психологічні особливості, забезпечуючи персоналізацію педагогічної взаємодії, де педагог є 

співробітником, що активізує і заохочує творчу самостійність, ініціативу і самовираження учня. 

Можливо, саме в цьому напрямку продовжить свій подальший розвиток дослідницька 

діяльність вітчизняних і зарубіжних педагогів і психологів в області арт-терапії та арт-

педагогіки. 
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СОЦІАЛЬНЕ ВИКЛЮЧЕННЯ ЯК КАТЕГОРІЯ СОЦІАЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ 

 

У статті проаналізовано поняття соціального виключення як категорії соціальної 

педагогіки, на підставі аналізу досліджень вітчизняних і зарубіжних вчених. Виявлено 

категорії осіб, які відносяться до соціально виключених. 

Ключові слова: соціальне виключення, ексклюзія, соціально виключена особа, соціальний 

працівник. 

 

Сьогодні в Україні люди досить гостро переживають різні соціальні, політичні та 

економічні зміни. Одним з негативних наслідків глобальних та локальних криз у нашій державі 

є зростання соціальної нерівності та незахищеності населення. Тому ми вважаємо необхідним 

поглиблено розглянути поняття соціального виключення як категорію соціальної педагогіки. 

Зазначимо, що на сьогодні в україно- та російськомовній літературі вживається тотожний 

термін «ексклюзія», який є аналогом англомовного терміну «exclusion». Появу поняття 

«виключення» відносять до французької соціології середини 1960-х р. [30]. На той час це явище 

пояснювалось існуванням у суспільстві окремих осіб або груп населення, які є соціально 

непристосованими через певні індивідуальні вади, насамперед, безвідповідальність та 

легковажність. Пізніше (у 1970-х р.) у роботах Р. Ленуара було показано, що феномен 

«виключення» набуває характеру не індивідуальної невдачі та непристосованості деяких 

індивідів («виключених»), а соціального феномену, витоки якого полягають у принципах 

функціонування сучасного суспільства [11]. Термінологія проблеми соціального виключення 

була прийнята на рівні Європейського Союзу наприкінці 1980-х – початку 1990-х років. 

Визначаючи поняття та сутності соціального виключення вже тривалий час намагаються 

науковці різних країн. Питання соціального виключення як наукової категорії та проблеми і як 

самостійний предмет досліджували вчені в західних країнах − це роботи П. Абрахамсона [6], 

У. Бека [8], Т. Вершиніна, В. Герчикова, О. Пучкова [33], Н. Тихонова [37], Н. Чернініна; в 

Україні це поняття вивчали Н. Толстих [38, с. 81-85], О. Давидюк [14], С. Оксамитна [28], 

В. Хмелько [39, с. 14-17], Н. Ільченко та Р. Жиленко [18]. Визначення поняття соціального 

виключення, аналіз його форм і причин, обґрунтування різних методологічних підходів до 

дослідження виключення містять роботи Ч. Гора, В. Джадда, Дж. Девіса [15], Н. Кабіра, 

Р. Кастеля [19], Р. Ленуара, Р. Лістера [23], С. Паугама [29], Р. Рендольфа, Х. Сільвер [35], 

А. Турейна [5]. 

Мета статті – дослідити та узагальнити концептуальні підходи щодо визначення поняття 

й сутності соціального виключення; визначити категорію осіб, яких можна віднести до 

соціально виключених; сформувати авторське визначення поняття соціального виключення. 

Поняття «соціальне виключення» є неоднозначним; воно з’явилося в процесі еволюції 

уявлень і аналітичних категорій, здатних описувати процеси, що призводять до кризи чи 

розриву соціальних зв’язків індивідів з суспільством. Зародженню концепції сприяли 

політекономічні та соціологічні теорії минулих років. Спочатку концепція соціального 

виключення була опрацьована в розвинутих європейських країнах для вивчення та опису 

становища окремих груп населення (зародилася у західних економічних колах в 40 рр. ХХ ст.). 

У соціології ця проблема знайшла відображення в роботах К. Маркса (теза про прогресуючу 

поляризацію та пауперизацію пролетаріату) [24], М. Вебера в його розумінні нерівних 

«життєвих шансів» [12], у неоеволюціоністських теоріях стратифікації, в теорії структурації 

Е. Гіденса [13]. До суспільного та наукового обігу це поняття було введене французькими 

політиками і суспільствознавцями, проте впродовж 80-90-х років ХХ ст. досить швидко 

поширилося у більшості європейських країн. 

У пострадянських країнах дослідження соціального виключення практично відсутні. 

Навіть за наявності певної кількості публікацій з даної тематики можна вважати, що в Росії 
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також лише зароджуються такі дослідження. Після піонерських досліджень 1993-1998 рр. 

Н. Чернініної та досліджень Ф. Бородкіна [10], В. Герчикової, О. Пучкової [33], Т. Вершиніної 

реалізовано всього кілька порівняно невеликих регіональних проектів з проблем ексклюзії або 

тих, що з нею пов’язані певним чином (О. Балабанова – в Нижньому Новгороді, П. Романов – в 

Саратові, В. Пугін – в Архангельську тощо). У дослідженнях соціального виключення можна 

виділити окремі напрями. Зокрема, питаннями нерівного доступу до освіти займалися 

Р. Коллінз [20], П. Бурдьє [34], П. Сорокін [36], Д. Константіновський [21], Ф. Шерєга [42]; 

нерівністю в професійній сфері – Р. Мертон [26], Г. Батигін [7], Т. Заславська [16], 

М. Шабанова [40]; настановами та типами економічної поведінки людей – О. Льюіс, 

П. Штомпка [43], В. Бойков [9], К. Муздибаєв [27]; руйнуванням соціальних зв’язків – 

П. Лазарсфельд [22]; факторами та механізмами, що запобігають соціальній поляризації – 

Р. Мертон [26], Т. Шанін [41] М. Руттер та Н. Мадж [4]. 

До 2002 р. в Україні дослідження соціального виключення проводилися в межах 

соціології бідності. Вітчизняні дослідники проблеми соціального виключення С. Оксамітна та 

В. Хмелько у своїй спільній статті «Соціальна ексклюзія в Україні на початковій стадії 

реставрації капіталізму» відмічають, що «сучасний рівень розвитку України такий, що за 

деякими типовими для розвинених країн показниках виключеними слід вважати більше 

половини населення країни» [28]. Разом з тим, концепція соціального виключення з боку 

суспільної свідомості нині втрачає позиції у своїй гостроті, особливо на фоні інших критичних 

явищ і тенденцій, які часто проявляються у нашому соціумі. 

Підкреслимо, що виключення розглядається в двох формах: як процес (молодіжна 

контркультура, групи ризику) і як соціальний статус, становище виключеної групи. Поняття 

«соціальне виключення» пов’язане з проблемою нерівних можливостей певних груп населення 

в суспільстві (інвалідів, людей похилого віку, національних меншин тощо). Також до 

детермінантів нерівних можливостей зараховують гендерну нерівність, що виявляється в 

доступі до структур влади, сфер зайнятості, доходу та власності чоловіків і жінок. 

Поняття «соціальне виключення» має багато варіантів свого перекладу: соціальне 

виключення, соціальне вилучення, соціальна ізоляція, соціальна ексклюзія. Одностайності 

щодо визначення самого поняття «соціальне виключення» не дійшли навіть його західні 

дослідники, а в галузевих словниках, у тому числі англомовних, сам термін з’явився порівняно 

недавно. Поняття «соціальне виключення» (social exclusion), відповідно до європейської 

комісії, «означає ситуацію, коли люди мають перешкоди для повноцінної участі в 

економічному, соціальному і громадському житті і (або) коли їхній дохід та доступ до інших 

ресурсів (особистих, родинних, соціальних та культурних) є настільки неадекватним, що 

заважає їм мати життєві стандарти та якість життя, які вважаються прийнятними у тому 

суспільстві в якому вони живуть. У таких ситуаціях люди часто не можуть повною мірою 

користуватись своїми фундаментальними правами» [2]. Поняття «соціальне виключення» 

набуло поширення як у дискурсі соціальної політики різних країн, так і в суспільних науках з 

середини 1990-х рр. Попри велику кількість публікацій, де воно використовується в 

дослідженнях рівня бідності, ринку праці та тривалого безробіття, міграції, якості життя, 

громадянських прав і функціонування держави соціального забезпечення, можна констатувати, 

що сутнісні характеристики процесу соціального виключення не є чітко визначеними. 

Враховуючи багатоваріантність визначення поняття «соціальне виключення», можна 

виокремити такі: 

- це позбавлення людей можливості або їх нездатність брати участь у загальноприйнятих 

видах діяльності. Соціальне виключення породжується тоді, коли людина не має доступу до 

загальноприйнятих суспільних ресурсів; 

- Ф. Махлер описує це явище, як: «суспільна позиція тих груп, які деградували до 

периферійного статусу внаслідок домінації центральних груп…» [25]; 

- Ю.А. Зубок розглядає соціальне виключення як процес і виключення як соціальний 

статус, що характеризує маргіналізацію як форму втрати індивідом або групою соціальних 

зв'язків і відторгнення їх від суспільства (групи ризику, форми контркультури) [17, с. 64]; 

http://ua-referat.com/������
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http://ua-referat.com/����������_������
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- це відмова у базових соціальних правах, що забезпечують громадянам позитивну 

свободу участі у суспільному і економічному житті, через що надають їх базовим свободам 

негативного значення; 

- це процес ерозії визнання й поваги до громадянських прав, від яких залежать доходи і 

рівень життя; 

- поняття «соціальне виключення», яке найчастіше зустрічається в літературі, пов’язане з 

проблемою нерівних можливостей певних груп населення в суспільстві (людей з особливими 

потребами, людей похилого віку, національних меншин тощо). 

У проекті Закону України «Про соціальну роботу» соціальне виключення – це реальне 

або уявне, повне або часткове вилучення суспільством зі своїх лав однієї особи або групи 

людей, позбавлення чи обмеження їх доступу до суспільних ресурсів, структур і інститутів [31]. 

Найчастіше соціальне виключення розуміють як часткове або повне вилучення індивідів чи 

соціальних груп із соціальної структури суспільства й суспільних процесів, створення умов, які 

не дають можливості цим індивідам чи групам відігравати в суспільстві значущу роль. При 

цьому було б помилкою вважати, що до соціально виключених належать тільки представники 

так званих найнижчих щаблів суспільства. Соціально виключеними варто визнавати всіх, чиє 

життя визначається ступенем байдужості та жорсткістю контролю з боку інших груп 

суспільства, а не особистим вибором. Необхідні блага для цієї групи формуються за 

залишковим принципом, а інтереси враховуються лише в тому випадку, коли їх подальше 

ігнорування загрожує існуванню суспільства. У найбільш загальному розумінні соціальне 

виключення означає невідповідність частини населення стандартам життєдіяльності, що 

склалися в суспільстві, що зумовлюється передусім порушенням (невиконанням) чинного 

законодавства в умовах перехідного суспільства.  

Соціальне виключення можна розглядати за різними аспектами. Зокрема, вітчизняні 

дослідники Н. Ільченко, Р. Жиленко пропонують розрізняти два види виключення, залежно від 

їх причин. По-перше, це виключення, пов’язані з вродженими статусами особи чи соціальної 

групи (національність, расова приналежність, стать, фізичні та розумові вади тощо), тобто з 

дискримінацією на расовому, національному чи гендерному рівнях. Другий різновид 

виключення пов’язаний зі статусами набутими, тобто тими, які особа набуває завдяки своїм 

знанням, навичкам та здібностям впродовж свого життя. У західній соціологічній традиції 

склалося два підходи до соціального виключення. Перший з них соціальне виключення 

розглядає в широкому розумінні, розглядає ексклюзію на макрорівні, з позицій суспільства. 

Цей підхід концентрується на відсутності доступу до механізмів інтеграції та робить акцент на 

тому, хто має владу виключати і кого при цьому виключають. Основною при цьому є 

дискримінація. Другий підхід розглядає соціальне виключення у вузькому розумінні, на 

мікрорівні, тобто аналізує стан носіїв соціального виключення і зосереджується на специфіці 

прояву життєвої ситуації членів цієї групи по відношенню до інших членів суспільства [18]. 

Єдиного визначення не існує і до поняття «соціально-виключена особа» − це особа, що не 

може правильно функціонувати у технологізованому суспільстві у природній спосіб. Більш 

розширене визначення даного поняття характеризує клієнта соціальної роботи, який не в змозі 

задовольнити свої потреби, через що він повністю або частково позбавлений можливості брати 

активну участь у житті суспільства, громади, де він проживає, не здатний підтримувати 

соціальні зв'язки та вести спосіб життя, який є поширеним і прийнятним у відповідному 

суспільстві, членом якого він є. 

До соціально виключених категорій молоді, за визначенням Програми розвитку 

Організації Об’єднаних Націй (ПРООН), відносяться «молоді жінки й чоловіки зі складу 

корінного населення, етнічних груп та меншин, мігранти, біженці та внутрішньо переміщені 

особи; лесбійки, геї, бісексуали, трансґендери та інтерсексуали; молоді люди, хворі на 

соціально-небезпечні хвороби (ВІЛ, СНІД, туберкульоз); молоді люди з інвалідністю або ті, хто 

живе в бідності та/або в умовах конфлікту; молоді секс-працівники та споживачі наркотиків; ті, 

хто страждає від релігійної дискримінації; від домашнього або сексуального насильства; 

овдовілі молоді жінки, а також молоді жінки, яких примушують одружуватися та які є 
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жертвами торгівлі людьми, рабства або експлуатації в секс-бізнесі» [32]. Також до даної 

категорії можна віднести і бездомних, безробітних, психічнохворих, засуджених молодих 

людей. 

В Україні за різними ознаками до соціально-виключених груп належать: бездомні, 

жебраки; безробітні; бідні; жінки (гендерна нерівність); інваліди, фізично хворі особи; хворі на 

соціально-небезпечні хвороби (СНІД, туберкульоз); психічнохворі люди; наркомани, 

алкоголіки; засуджені; релігійні групи; національні меншини; сексуальні меншини; діти-сироти 

в дитбудинках; особи без реєстрації; жінки з маленькими дітьми, особливо одинокі матері; 

вікові групи (молодь, люди похилого віку); самотні молоді та літні люди; домогосподарки; 

мігранти; особи, що мігрують всередині країни тощо.  

Для подолання соціального виключення серед населення необхідним є відновлення 

соціальних зв’язків. Лише шляхом надання соціальної допомоги відновити соціальні зв’язки у 

суспільстві неможливо. Передусім, необхідно спрямувати зусилля на забезпечення зайнятості 

населення (оскільки зайнятість дає як джерело доходу, так і сприяє соціалізації особистості), 

має бути державна пропаганда та підтримка родин. Необхідно забезпечити постійний 

моніторинг населення, що стає соціально виключеним. Такі дослідження є важливими з 

погляду виявлення основних проблемних суспільних груп, з’ясування чинників, що до цього 

призвели, з метою визначення напряму соціального регулювання, виявлення найбільш дієвих 

засобів впливу. Соціальне виключення доцільно вивчати як з точки зору причин його 

виникнення, так і наслідків (або ознак). 

Поняття «виключення» виникло в французькій соціології, як існування у суспільстві 

соціально непристосованих окремих осіб або груп населення. До сьогоднішнього часу, не 

зважаючи на велику кількість публікацій з даної тематики, єдиного визначення поняття 

соціального виключення не існує. Прийнятним є вважати соціальне виключення, як термін, 

який пов'язаний з проблемою нерівних можливостей певних груп населення в суспільстві. 

На основі вивчення і дослідження вищесказаного, хочемо запропонувати власне 

авторське визначення поняття «соціально виключена особа» – це об’єкт соціальної роботи, 

який через економічні, політичні, релігійні, соціальні, психологічні та медичні бар’єри 

повністю або частково втратив зв’язки з суспільством. З огляду на це, хочемо підкреслити 

актуальність проблеми соціального виключення в Україні, недостатність її вивчення та 

вдосконалення пошуку подолання явища. Перспективу подальшого дослідження вбачаємо на 

основі досліджень досвіду зарубіжних країн світу в подоланні соціального виключення 

розробити власні концепції щодо подолання соціального виключення в Україні. 
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Агєєнко Тетяна Анатоліївна 

Харківська гуманітарно-педагогічна академія 

 

САМОСТІЙНА РОБОТА З «ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА З МЕТОДИКОЮ 

ВИКЛАДАННЯ» У КОНТЕКСТІ ПРОФЕСІЙНОГО САМОВИХОВАННЯ І 

САМОВДОСКОНАЛЕННЯ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ 

 

У статті досліджено актуальні проблеми професійного самовиховання. Проаналізовано 

завдання для самостійної роботи студентів, зорієнтовані на самовдосконалення особистості. 

Виявлено можливості творчого саморозвитку майбутніх педагогів у процесі організованої 

самостійної роботи з дисципліни «Образотворче мистецтво з методикою викладання». 

Ключові слова: образотворче мистецтво, методика викладання, самостійна робота, 

професійне самовиховання, самовдосконалення. 

 

Професія педагога, вчителя – одна з тих, яка змушує людину весь час зростати, 

змінюватися відповідно до нових соціальних вимог, відповідно до нових запитів суспільства, 

учнів, кожне наступне покоління яких привносить нові цінності, традиції, норми спілкування. 

Учитель не може дозволити собі «зупинитися» на тому етапі розвитку та освіти, який він 

отримав в процесі професійної підготовки [4]. Модернізація педагогічної освіти в Україні 

передбачає високий рівень професійної підготовки фахівців, здатних до активного сприймання, 

розуміння й творення матеріальних та духовних цінностей. Майбутні педагоги поряд із 

методами «передачі учням знань, управління самостійною пізнавальною діяльністю, 

самоконтролю і контролю» мають вміти використовувати «методи, які б допомагали 

забезпечити потрібний рівень активності учнів. Такими методами в загальній формі є методи 

виховання» [1, с. 243]. Творчий характер педагогічної діяльності вимагає постійного розвитку 

особистості. Для того, щоб досягти вершин педагогічної діяльності, відчувати внутрішнє 

задоволення від виконуваної роботи, майбутній учитель повинен постійно працювати над 

собою. Недарма В. Сластьонін до суттєвих рис, що характеризують особистість, відносить такі, 

як от: «спрямованість на самореалізацію, самовиховання, самоосвіту, самооцінку, самоаналіз, 

саморозвиток, самовизначення та ін.» [4]. 

Самовиховання – це систематична і свідома діяльність людини, спрямована на 

саморозвиток і формування своєї базової культури. Самовиховання покликане зміцнити і 

розвинути здатність до добровільного виконання зобов'язань, як особистих, так і заснованих на 

вимогах колективу, формувати моральні почуття, необхідні звички поведінки, вольові якості. 

Самовиховання – складова частина і результат виховання і всього процесу розвитку 

особистості [4]. Процес самовиховання майбутніх педагогів, як «свідомий та керований 

особистістю саморозвиток, у якому відповідно до вимог суспільства цілями та інтересами самої 

людини формуються сили та здібності, які вона запроектувала» реалізуються в процесі 

самостійної роботи студентів [2, с. 92].  

Вивченню досвіду професійної підготовки майбутніх педагогів присвячені численні праці 

у галузі психології, педагогіки, педагогічної психології (І. Зязюн, В. Лозова, М. Фіцула, 

І. Якиманська, Л. Нечепоренко, Г. Пономарьова та ін.). Дослідниками ґрунтовно розкрито 

специфіку розвитку творчості (Ю. Бабанський, Л Виготський, В. Моляко, О. Пєхота та ін.). 

Теоретичні розробки з теорії самореалізації пов’язані з працями таких вчених-дослідників, як 

А. Маслоу, К. Роджерс, Б. Ананьєв, Л. Рубінштейн та ін. Проте актуальні проблеми 

самовдосконалення особистості майбутнього педагога ще потребують свого подальшого 

розв’язання. 

Мета дослідження: розкрити та обґрунтувати вплив самостійної роботи студентів із 

«Образотворчого мистецтва з методикою викладання» на процес саморозвитку та 

самовдосконалення особистості майбутнього педагога. 

До типових проблем самовдосконалення особистості майбутнього педагога можна 

віднести такі, як от: 
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- Неузгодженість ближніх і дальніх цілей, коли ближні цілі не працюють на далекі цілі. 

Нажаль ще досить часто вибір вищого навчального закладу молодь робить, ґрунтуючись на 

другорядних для життєвої перспективи пріоритетах (близькість до місця проживання, малий 

конкурс, незначна плата за контрактну форму навчання тощо), маючи слабке уявлення про 

можливості застосування отриманих знань у майбутньому, не маючи реального інтересу до 

одержуваної педагогічної професії.  

- Множинність цілей. Тимчасові ресурси людини обмежені, і доводиться вибирати, для 

того щоб досягти високих результатів: приділяти більше уваги якійсь одній сфері, 

відмовившись від іншої. 

- Постановка нереальних цілей. Часто проблеми виникають тому, що студент не бачить 

своїх можливостей у якій-небудь сфері і прагне в зовсім невідповідну для себе сферу. Існуюча 

практика профорієнтаційної роботи зі школярами не знімає дану проблему. 

- Заниження життєвої планки. Це відбувається тоді, коли студент недооцінює свої 

можливості і в силу цього не вирішується на важливий життєвий крок. Наприклад: студентка 

мала бажання підготувати творчу роботу на виставку, але не представила її до огляду 

конкурсною комісією, вважаючи її невдалою. 

- Меркантильність при постановці цілей. Майбутній педагог, щоб розкрити свій творчий 

потенціал, повинен ставити перед собою високі цілі, які мають соціальне звучання. Проте, 

нажаль пріоритетом стає матеріальна вигода. (Так деякі випускники педагогічних вишів замість 

отриманої професії вчителя обирають більш «престижну» роботу продавця чи касира 

супермаркету). 

- Інфантилізм. Часом студенти, вже закінчуючи вуз, ще досить слабо уявляють, де 

конкретно вони можуть себе найкраще реалізувати, виявляють значну інертність у визначенні 

своєї професійної перспективи. 

Для того щоб стати особистістю, здатної до самореалізації, майбутній педагог повинен 

усвідомити себе як суб'єкта свого життя. Якості особистості як суб'єкта проявляються в 

узгодженні своїх можливостей із зустрічними умовами. Якості суб'єкта – це насамперед 

ініціатива і відповідальність. Особистість, проявляючи якості суб'єкта, повинна, спираючись на 

зовнішні вимоги, структурувати діяльність за своїми параметрами. Самореалізація особистості 

відбувається в процесі творчої діяльності. 

Неперевершеним вихователем молоді виступає образотворче мистецтво, в якому 

багатогранно розкривається естетичне ставлення людини до світу. Пріоритетним напрямком 

художньої освіти в Харківській гуманітарно-педагогічній академії є духовно-особистісний 

розвиток майбутнього педагога, тобто формування в нього таких якостей, як людяність, 

щирість, доброта тощо. Нашу робочу програму з «Образотворчого мистецтва з методикою 

викладання» побудовано саме за традиціями гуманної педагогіки. Спільна діяльність педагога й 

студентів в процесі навчання образотворчому мистецтву «сприяє формуванню пізнавальних 

якостей особистості (активності, самостійності, інтересу до знань), а також розумовому 

розвитку» особистості [3, с. 162]. 

Творче самовиявлення майбутніх педагогів повинно базуватися на ґрунтовному навчанні 

образотворчій грамоті. Тому протягом курсу навчання студенти знайомляться з видатними 

творами графіки, малярства, декоративно-ужиткового мистецтва, архітектури, скульптури, 

дизайну. Програма також передбачає активне звертання до життєвого досвіду студентів, до 

світу навколишнього. Для успішної реалізації програми використовуються різні методи 

розвитку творчої особистості: бесіди, дискусії, індивідуальна й колективна художня діяльність; 

передбачаються різні форми контролю (самоперевірка, взаємоперевірка); застосовуються нові 

педагогічні технології: проблемно-пошукові, розвивальні, проектні, інформаційні тощо; 

використовуються різні засоби навчання: різнопланові завдання, схеми-опори, тести, 

демонстраційний матеріал, таблиці тощо. Усе це сприяє активному розвитку мислення, пам’яті, 

волі, творчих здібностей, формуванню культури спілкування. 

Суттєвою перешкодою у цьому процесі стає сформоване школою відношення до 

образотворчого мистецтва як до «другорядного» предмета. Внаслідок цього деякі студенти 
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практично не мають досвіду художньої діяльності, адже в школі, де вони навчалися, уроки 

образотворчого мистецтва найчастіше проводилися як «уроки малювання на вільну тему», або 

взагалі замінювались на «більш важливі уроки». Тому в процесі навчання студентів 

«Образотворчому мистецтву з методикою викладання» велику увагу приділяємо проблемі 

усвідомлення значення образотворчого мистецтва як дисципліни, зорієнтованої на гармонійний 

естетичний розвиток особистості учня. 

Самостійна робота студента звичайно починається з роботи «над собою», з усвідомлення 

і прийняття об'єктивної мети як суб'єктивного, бажаного мотиву своєї діяльності. 

Професійне самовиховання, як і будь-яка інша діяльність, має у своїй основі досить 

складну систему мотивів і джерел активності. Потреба в само-зміні та самовдосконаленні 

особистості виступає рушійною силою і джерелом самовиховання майбутнього педагога. Ця 

потреба не виростає автоматично, вона усвідомлюється молоддю поступово, з визнанням 

необхідності вирішити протиріччя між вимогами, що висуваються суспільством відносно до 

вчителя, і наявним рівнем його розвитку як особистості і професіонала [4]. Постійний розвиток 

й самовдосконалення особистості майбутнього педагога в процесі самостійної роботи 

передбачає не тільки практичну художньо-творчу діяльність у різних техніках зображення, але 

й виконання творчих завдань «на роздуми»: написання есе, «міні-творів», виконання завдань 

пошуково-експериментальної спрямованості у галузі теорії та історії образотворчого 

мистецтва. 

Наведемо приклад одного з таких творчих завдань «на роздуми». У своєму есе на тему: 

«Чи можна вважати образотворче мистецтво другорядним предметом?» студентка 31-Ш групи 

психолого-педагогічного факультету Т. Пешик написала так: «На мою думку, мистецтво 

повинно бути серед головних предметів у школі... Усі інші предмети розвивають раціональне 

мислення, але є ще ірраціональне мислення, яке розвивається виключно завдяки мистецьким 

дисциплінам... Якщо говорити про сучасну людину, яка має бути креативною, гнучкою, уміти 

нестандартно вирішувати поставлені завдання, то ми розуміємо, що для розвитку цих умінь 

необхідно застосовувати ірраціональне мислення. Учень повинен навчитися мислити 

художніми образами, розвивати фантазію, почуттєву сферу для того, щоб у будь-якій сфері 

діяльності проявити свою творчість, гнучкість мислення... Високий рівень викладання 

мистецтва відіб’ється і на рівень сприйняття та усвідомлення інших предметів. Так, чим краще 

буде розвинута емоційна, почуттєва сфера особистості, тим краще буде вплив і літературного 

твору на особистості учнів... Набуття учнями предметних компетентностей з мистецтва 

сприятиме розвитку емоційного інтелекту – дасть можливість учням розуміти свої та чужі 

емоції, сформує вміння знаходити засоби для управління емоціями». 

Тож бачимо, що процесі виконання студентами творчих завдань «на роздуми» у них 

формується потреба в самовихованні, що надалі підтримується особистим джерелом активності 

(переконаннями, почуттями обов'язку, відповідальності, здорового самолюбства і т.п.). 

Суб'єктивна постановка певної мети поведінки або своєї діяльності породжує свідоме 

напруження волі, визначення плану діяльності на майбутнє. Здійснення цієї мети неминуче 

супроводжується виникаючими перешкодами як об'єктивного (зовнішнього), так і 

суб'єктивного (внутрішнього) характеру. 

До зовнішніх факторів, що впливають на процес самовиховання студентів у процесі 

самостійної роботи можна відносити: відповідальне ставлення до своєї майбутньої професії 

педагога (положення вчителя в суспільстві: позитивне або негативне ставлення); колектив 

групи (психологічний клімат, згуртованість, відносини всередині колективу і т.д.); стиль 

викладання педагога, наставника, куратора (створення для студентів ситуації успіху, підтримка 

їх починань і т.д.); фактор вільного часу (наявність часу для читання художньої літератури, 

періодики, відвідування музеїв, театрів, виставок, перегляду фільмів і телепередач, вивчення 

методичної,психолого-педагогічної літератури). 

До внутрішніх факторів, що впливають на процес самовиховання, можна віднести такі 

особисті джерела активності студента, як от: самооцінка, переконання, почуття обов'язку, 

відповідальності. 



С О Ц І А Л Ь Н О - Г У М А Н І Т А Р Н И Й  В І С Н И К  ●  2 0 1 7  ●  В И П У С К  1 7  

 

 

 
15 

Безперечно, процес самовиховання має носити постійний, безперервний характер. Він 

повинен бути спрямований на адаптування індивідуально-неповторних рис особистості до 

вимог педагогічної діяльності, на постійне підвищення професійної компетентності та 

безперервний розвиток соціально-моральних якостей. До основних форм і методів 

самовиховання звичайно відносять: самоаналіз, самокритику, самооцінку, самонавіювання, 

емоційно-уявне перенесення в становище іншої людини та ін. Активним засобом формування 

самооцінки майбутнього педагога є співвідношення студентами своїх результатів із ідеалом 

особистості та діяльності педагога-вихователя, і така робота повинна починатися якомога 

раніше, з першого курсу. Правильно сформований ідеал педагога – умова ефективності 

самовиховання. Однак даний ідеал не повинен перетворитися на сухий шаблон, стереотип, 

позбавлений здатності змінюватися відповідно до нових вимог життя. 

Процес професійного самовиховання майбутніх педагогів надзвичайно індивідуальний. 

Однак він завжди повинен починатися з самопізнання. Щоб працювати над собою, студентам 

потрібно чітко усвідомлювати власні позитивні якості й власні недоліки, свої труднощі та 

досягнення. Використання різнопланових за формою та змістом завдань для самостійної роботи 

студентів із дисципліни «Образотворче мистецтво з методикою викладання» не тільки сприяє 

формуванню художньо-професійної компетентності майбутніх педагогів, але й дозволяє 

розкрити творчий потенціал особистості, розвиває її здатність до самореалізації, 

самовдосконалення. Самовиховання і самоосвіта – дві нерозривні процесу, що не існують 

окремо одне від одного. Отриманий у процесі навчання рівень знань, умінь та навичок ще не є 

показником професіоналізму. Сучасний педагог має бути готовим до самостійного наукового 

пошуку, до творчості. Активним засобом саморозвитку та самовдосконалення особистості 

майбутнього педагога є самостійна робота з «Образотворчого мистецтва з методикою 

викладання». 
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МАЙСТЕРНІСТЬ І МАЙСТЕР (ТЕОРІЯ ТА СУЧАСНА ПРАКТИКА) 

 

У статті розглядаються творчі аспекти акторської майстерності, професійні, 

організаторські здібності виконавця та значення особистих якостей викладача в роботі зі 

студентами. Актуальність публікації зумовлена тим, що нині в Україні існує попит на акторів 

для театру, кіно та телебачення, але бракує фахівців зі спеціальною для викладання 

акторської майстерності. 

Ключові слова: акторська майстерність, викладач, виховання, педагогіка, виконавець. 

 

Підготовку фахівців театральної галузі здійснюють навчальні заклади, факультети і 

відділення, де викладачами здебільшого працюють «теоретики» – фахівці, які відмінно 

закінчили ВУЗ та залишися на кафедрі. Проте досвідчених акторів з почесними званнями, котрі 

мають талант та успішно й плідно займаються педагогічною діяльністю, обмаль. Така ситуація 

зумовлює недостатньо якісний рівень опанування випускниками театральних ВУЗів акторської 

майстерності. Крім того, відчувається кадровий «голод» стосовно специфічних професій 

педагогів – гримерів, спеціалістів зі сценічного руху, каскадерів та ін.  

Набуття навичок акторської майстерності як необхідний чинник певного різновиду 

професійної діяльності стає дедалі все затребуванішим поза межами театру. Так, викладання 

курсу «Акторська майстерність» під час підготовки фахівця за такими спеціальностями, як 

кіно-, телемистецтво або естрадний спів, вже можна вважати традиційним явищем. Цей курс 

має на меті ознайомити студентів із характером та особливостями акторської діяльності, 

складниками професійної вправності, розкрити тонкощі та «секрети» не тільки акторської 

майстерності, а й керівництва творчим процесом, створення сприятливої атмосфери в 

різноманітних творчих осередках. 

У Харківській державній академії культури навчально-методичний комплекс курсу 

«Акторська майстерність» розроблений з урахуванням вимог модульно-рейтингової системи та 

складається з двох основних частин. Теоретична частина містить узагальнюючий матеріал, 

засвоєння якого надасть можливість студентському загалу зрозуміти основи акторської 

майстерності, її складові, закономірності та специфіку акторської творчості 

високопрофесійного рівня. Основний обсяг курсу складається з практичних занять, під час яких 

здійснюються постановки вистав або уривків з п’єс з використанням усіх технічних засобів: 

світла, музики, декорацій, звукових ефектів та ін., що сприяє засвоєнню теоретичного 

матеріалу, а також допомагає виявити студентові свої акторські здібності перед публікою. 

Метою курсу є засвоєння та опрацювання студентами теоретичного матеріалу на практиці, 

набуття навичок самостійної творчої роботи, свідомого аналізу та розбору ролей, що сприятиме 

розширенню меж майбутньої професійної діяльності – від репрезентанта ролі на сцені до 

критика. Плідність навчального процесу забезпечується такими чинниками: базування на 

традиціях та напрацьованому досвіді видатних педагогів попередніх поколінь, аналіз та 

вивчення кращих зразків сучасної практики, активне використання принципів індивідуальної та 

самостійної роботи студентів. Якою б не була спрямованість курсу, головна роль – сприяння 

оптимальному засвоєнню студентом знань і набуття навичок – належить педагогові, зусилля 

котрого мають зосереджуватися на якомога глибшому опануванні студентами творчого 

інструментарію та професійної майстерності. В цій ситуації надзвичайне значення мають 

професійний хист або майстерність самого викладача. 

Свого часу видатний російський митець В. Даль тлумачив термін «майстер» – як 

особливо освічений у своїй справі. Майстерність педагога, тим більше такого, котрий 

допомагає набути творчих навичок – майже найскладніша серед видів професійної діяльності. 

Так, педагог з акторської майстерності, по-перше, має особисто на практиці знати «премудрості 
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лицедійства», без чого неможливо професійно відтворити ні свій власний, ні, тим більше, 

чужий етюд, або уривок з ролі. По-друге, для актора-педагога майже рівноцінну роль з 

особистою акторською майстерністю відіграють його теоретичні знання. Знання – основа 

світогляду особистості педагога, важливе значення для професійної діяльності має їх 

специфіка: безсистемність чи системність здобутого знання, його істинність, вірогідність чи 

хибність, зміст і спрямованість практичного застосування цих знань тощо. Але можна з 

упевненістю зазначити, що без знань викладач з акторської майстерності може виховати тільки 

«собі подібних», імітаторів, але не тих «Учнів» з великої літери, котрі, йдуть далі нього, 

зберігаючи та примножуючи кращі традиції вчителя й театрального мистецтва загалом. 

Утім, професійне опанування акторської майстерності для викладача зумовлює наявність 

іншого – інформаторського хисту: спроможність доступно й зрозуміло передати студентові – 

людині, часто без будь-якого сценічного досвіду, – знання й уміння, на фундаменті котрих 

актор-вихованець зможе творчо самореалізувати себе на сцені. І в цій ситуації виявляється 

четверта складова майстерності педагога – глибоке знання психології людини, що значною 

мірою впливає на якість засвоєння студентом знань. 

Професійна майстерність викладача спрямована на кінцевий результат – усебічне 

формування актора. Педагогічна діяльність «Майстра» зумовлює творчий підхід до кожного 

конкретного студента, вміння зважати на його здібності й інтереси в процесі формування 

творчої мети. Студент – людина з неповторними індивідуальними здібностями, власним 

ставленням до навколишнього світу. Він – співучасник виховного процесу – керується своїми 

принципами, що зумовлюють його поведінку. Таким чином, студент як об’єкт педагогічної 

діяльності водночас є її суб’єктом зі своїм ставленням до педагога, котре часто базується на 

підсвідомих (чуттєвих) факторах. Справа ускладнюється й тим, що традиційний вік сучасного 

студента-актора 18-23 роки – період, під час якого в людині активно відбуваються, перш за все, 

психологічні зміни, формування особистості. Отже, протягом 4-5 років викладач має справу 

здебільшого з психологічно нестабільною людиною, до якої неможливо застосувати 

шаблонний підхід, що потребує від педагога постійного творчого пошуку. Немаловажну роль у 

взаємодії викладача зі студентом відіграє навколишнє середовище (від оточення за місцем 

проживання до мікроклімату в навчальному колективі). Можна констатувати складність та 

серйозність процесу вирішення завдань, котрі ставить перед собою викладач акторської 

майстерності. 

Педагогічне мистецтво – це «театр одного актора», специфіка котрого чудово 

розкривається в системі К.С. Станіславського. В ній уперше вирішується питання свідомого 

опанування підсвідомого процесу творчості, виявлення таланту особистості в її діяльності. 

Система Станіславського – наука про акторську творчість, про те, як виявляти, формувати, 

розвивати та збагачувати різноманітні здібності, і не тільки сценічні. Викладачі, як і актори, 

мають пам’ятати слова К. Станіславського стосовно розвитку здібностей: «Що слід робити з 

початківцями та зовсім неуспішними учнями? Які потрібні йому вправи, на зразок, 

сольфеджіо? Які арпеджіо для розвитку почуттів та переживання потрібні акторові? Їх слід 

перелічити по номерах, влучно в збірниках для систематичних вправ у школі та вдома» [5, 

с. 320]. У педагогіці не повинно бути нічого «взагалі», приблизного. Приблизність у здійсненні 

принципів руйнує самі принципи. Першим і головним принципом системи 

К.С. Станіславського є основний постулат реалістичного мистецтва – життєва правда! 

Викладач, як і актор на сцені, не може допускати нічого приблизного, нарочитого, брехливого, 

фальшивого.  

Інший важливий для педагога принцип школи К.С. Станіславського – його вчення про 

надзавдання – те, заради чого викладач-майстер здійснює своє виховне завдання, йдучи до 

кінцевого результату – донести до свідомості студента певні ідеї та принципи. Надзавдання – 

це найдорожче, найзаповітніше, найістотніше бажання викладача-майстра, воно зумовлює його 

ідейну активність [7, с. 94]. Маючи надзавдання за мету, викладач не помиляється під час 

відбору матеріалу, вибору технічних та виразних засобів у вихованні актора. На жаль, молоді 
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викладачі часто забувають про надзавдання педагога: для чого працюємо, до чого прагнемо, яка 

кінцева мета? 

Інший принцип системи К.С. Станіславського – активність та дія. Дія – це вольовий акт 

людської поведінки, спрямований на певну мету. В дії візуально проявляється єдність 

фізичного та психічного стану. Викладач є одночасно митцем та інструментом свого мистецтва, 

а здійснювана ним дія слугує йому матеріалом для відтворення образу. Особистість викладача 

проявляється в дії, яка має бути обґрунтованою, доцільною та продуктивною. Окремі викладачі 

вбачають в системі К.С. Станіславського лише елементи внутрішнього та зовнішнього 

самопочуття. Але К. Станіславський у роботі над роллю пропонував відштовхуватися не від 

самопочуття, психічного стану, а від логіки, фізичних дій, які за умов правильного їх 

здійснення здатні рефлекторно викликати і відповідну логіку почуттів, діяти на психіку з її 

підсвідомістю. Концепція К. Станіславського про «живу фізичну дію» як основа підготовки з 

відповідною логікою почуттів потребує тренінгу майже всіх органів сприйняття майбутнього 

викладача. Зі сприйняття починається жива органічна дія, зокрема педагогічна. В іншому разі 

педагог неспроможний знайти порозуміння з аудиторією. 

Але якщо теорію достатньо вивчити, то педагогічну техніку та методи слід опанувати. Це 

і є головним завданням педагога театрального навчального закладу – не тільки допомогти 

здобути студентові знання та набути навичок акторської майстерності, але й усвідомити 

необхідність самовдосконалення впродовж творчого життя, зокрема педагогічної діяльності. 

Отже, в опануванні майстерності акторського впливу на аудиторію значне місце відводиться не 

тільки природним задаткам педагога, а й постійному прагненню вдосконалювати свій талант, 

здобувати знання, аналізувати досвід, набутий у процесі навчання, виховання, практичної 

діяльності. 

Вочевидь, неможливо з’ясувати тонкощі педагогічної творчості, зокрема феномену 

творчого піднесення, не зрозумівши сутності таких понять, як психіка людини та психологія. Ці 

поняття близькі й безпосередньо пов’язані з духовним світом людини. Творча сфера – теж 

мистецтво. Більше того, основою всіх творчих процесів є психіка людини. Отже, жодний вид 

творчої діяльності не відбувається поза межами психіки, особливо акторська майстерність. Чи 

зможе, наприклад, актор зв’язати до купи почуття поза свідомості? Або без необхідних знань 

чи розуміння того, що він грає? Чи без уміння мислити та здатності сприймати й осмислювати 

навколишнє середовище? Або без емоцій чи уяви? Звичайно, не зможе. Коли ж таке 

трапляється, то отримуємо не дію, а невиразну «халтуру». О. Довженко в 1966 р. занотував у 

щоденнику: «Причини сірості, безкрилості, нудної буденності нашого мистецтва полягають, 

головним чином, у тому, що автори творів стоять холодні і байдужі в одній площині з фактами, 

предметами своїх творів… Нема ні любові, ні пристрасті …» [3, с. 320]. 

Кожний талановитий «майстер» – викладач по суті – неповторний, здатний вести за 

собою студентів, передати їм багатство творчого досвіду, культури, почуттів. На нашу думку, 

таке насіння починає проростати в Харківській державній академії культури. Студенти, 

навчаючись, сподіваються стати справжніми педагогами. Зауважимо: педагогічного мистецтва 

можливо повною мірою навчитися, але неможливо навчити стати викладачем-майстром, якщо 

він не опанує трьох відмінностей: уміння поважати і любити людину більше себе, набувати 

життєвого досвіду; передавати досвід і здобувати знання. 

Почуття майже не підпорядковуються нашій волі не тільки на сцені, а й у житті. Вони 

виникають мимоволі, а інколи й на усупереч нашій волі. Неможливо людину примусити 

кохати, ненавидіти, жаліти, гніватися, але виконати певну розумову і вольову дію може будь-

коли кожна людина, якщо вона заздалегідь засвоїла мотиви і мету цієї дії. Педагогічна 

майстерність ґрунтується на цих принципах. Отже, педагог (актор) є інструментом 

педагогічного (акторського) мистецтва. Необхідно, щоб педагог (актор) володів своїм тілом. 

Закріпачена людина не може результативно діяти. Педагог має все бачити, чути, стежити за 

дисципліною і реакцією студентів, логікою думки, формулювати висновки тощо, що 

неможливо без концентрації внутрішньої та зовнішньої уваги. 



С О Ц І А Л Ь Н О - Г У М А Н І Т А Р Н И Й  В І С Н И К  ●  2 0 1 7  ●  В И П У С К  1 7  

 

 

 
19 

Педагогічний талант зумовлений індивідуальністю викладача, гостротою його розуму, 

нестандартними підходами до життєвих явищ, умінням правдиво й оригінально викласти перед 

аудиторією, що потребує попередньої підготовки викладача до занять з урахуванням специфіки 

студентської аудиторії. Оригінально продуманий та зрежисований план наступного заняття 

сприяє досягненню викладачем оптимального внутрішнього творчого стану. 

Але недостатньо вміти добре грати, слід забезпечити належні умови навчатися 

мистецтва. Про успішну реалізацію педагогічних планів можна серйозно говорити в тому разі, 

коли викладач забезпечений усім необхідним для нормального виконання своїх 

функціональних обов’язків. Зайве переконувати будь-кого, що результативність кожного 

студента, а тим більше представників мистецьких професій, безпосередньо залежить від умов, у 

яких вони виховуються. Ідеться саме про відповідні нормальному навчальному процесові 

обставини (наявність репетиційних та спеціалізованих аудиторій, театральної сцени), по-друге, 

чи можливо серйозно дискутувати про якість вистави, зіставляючи репрезентацію на «кухні» та 

на великій сцені. 

Актор, котрий намагається діяти відповідно до вимог й відчувати ритм життя, повинен 

здебільшого розраховувати на велику аудиторію. Звідси і широка мізансцена й «посил звуку» 

до зали, а не «бормотальний реалізм», де монологи та діалоги «вивалюються до рампи» і глядач 

їх не чує. Крім того, опрацювати роль, утілити зміст п’єси в певну художню форму, зазвичай, 

можливо лише на сцені або в репетиційній залі. Не тільки від психологічної атмосфери в 

колективі, а й наявності в педагога всіх необхідних театральних атрибутів для постановки 

(зала, звук, світло, грим, костюм, декорація та ін.) залежить як якість виховного процесу 

взагалі, так і акторської майстерності, продемонстрованої студентами в конкретній виставі. 

Отже, аналіз вищенаведеного матеріалу уможливлює висновок про те, що для повного 

виявлення акторської майстерності необхідні оптимальні робочі умови: загальносценічні й 

індивідуальні. Перша група – усе необхідне технічне та матеріальне забезпечення для 

нормального здійснення навчального процесу. Звичайно, значну роль у відтворенні художнього 

образу відіграє самостійна робота студента-актора. Однак не все в його силах і можливостях. 

Головним чином, створення належних умов залежить від наполегливої діяльності педагога та 

адміністрації навчального закладу. Виявлення високої педагогічної майстерності в кожному 

окремому разі є великим мистецтвом. К.С. Станіславський стверджував, що творчий підхід в 

умовах фронтальної, диференційованої та індивідуальної роботи проявляється по-різному, хоча 

в основі має багато спільного. Кращі представники педагогічної праці, керуючись 

надзавданням, відповідально ставляться до вибору методів навчання, шукаючи і знаходячи 

творчі рішення в підході до студентів, у виборі засобів виховання та впливу. Лише такий шлях 

надає можливість реально формувати акторську майстерність майбутніх діячів театрального 

мистецтва та дійсно виконувати викладачеві високу місію морального виховання, що і може 

бути предметом подальшого вивчення. 
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ХІМІЧНИЙ ЕКСПЕРИМЕНТ ЯК ЧИННИК ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО 

СПІЛКУВАННЯ УЧНІВ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ ХІМІЇ В ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ 

НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ 

 

У статті досліджено роль хімічного експерименту в організації навчального спілкування 

учнів під час вивчення хімії в загальноосвітніх навчальних закладах. Проаналізовано 

літературні джерела з проблеми дослідження. Виявлено, що навчальне спілкування учнів 

успішно формується за допомогою лабораторних дослідів, практичних робіт з хімії в умовах 

групової навчальної діяльності школярів. 

Ключові слова: хімічний експеримент, навчальне спілкування, хімія, загальноосвітні 

навчальні заклади, групова навчальна діяльність. 

 

Хімічний експеримент належить до однієї з найбільш традиційних проблем методики 

навчання хімії, а в умовах модернізації шкільної хімічної освіти в Україні є досить актуальною. 

У вітчизняній методиці навчання хімії вчені та вчителі активно досліджували і досліджують 

різноманітні проблеми шкільного хімічного експерименту: удосконалення методики 

демонстраційного та учнівського експерименту, безпечність та самозабезпечення, форми 

організації, формування теоретичних знань та експериментальних компетентностей учнів з 

хімії тощо. Водночас, проблема застосування хімічного експерименту з метою організації 

навчального спілкування учнів є актуальною, але недостатньо дослідженою. 

У процесі наукового дослідження з’ясовано, що для навчального хімічного експерименту 

характерні такі функції: навчальна, виховна, розвивальна, евристична, коригувальна, 

узагальнювальна та дослідницька [1, с. 62; 6, с. 5]. У зв’язку із впровадженням в освітній 

процес компетентісного підходу [8] нами виокремлено комунікативну функцію навчального 

хімічного експерименту, яка сприяє формуванню та розвитку в учнів навчального спілкування 

– монологічного та діалогового мовлення, культури мовлення через дотримання норм сучасної 

літературної мови та вимог нової хімічної номенклатури тощо. 

Аналіз літературних джерел засвідчує, що проблемі навчального спілкування присвячені 

наукові дослідження О.Т. Злобіної, Б.Ф. Ломова, А.В. Мудрика, І.М. Титової, Г.А. Цукерман, 

О.Г. Ярошенко та інших. Б.Ф. Ломов трактує спілкування як специфічну форму взаємодії 

суб’єктів [4, с.13]. І.М. Титова зазначає, що спілкування – це спеціально організована 

діяльність, в процесі якої відбувається навчання, виховання, розвиток учнів, яка базується на 

міжособистісних стосунках школярів [9, с. 9]. А.В. Мудрик зазначає, що спілкування – це 

процес обміну партнерів відомостями, данними, знаннями, емоціями, дослідом, уміннями, 

ставленням до чого-небудь, які партнери, співробітники сприймають як важливі, значимі, 

ціннісні [5, с. 6]. О.Г. Ярошенко зазначає, що спілкування – один з результативних чинників 

активізації навчальної діяльності й забезпечення високих результатів навчання та виховання 

школярів [11, с. 15]. В результаті дослідження дійшли висновку, що навчальне спілкування – це 

спеціально організована діяльність учнів, яка забезпечує їх навчання, виховання і розвитку та 

базується на партнерській міжособистісній взаємодії суб’єктів навчання. 

А.В. Мудрик виокремлює умови успішності спілкування та шляхи їх досягнення [5, с. 65-

69]. Вчений розкриває наступні умови успішного спілкування школярів: 

1) зміст спілкування в колективі має бути проблемним; 

2) соціально-орієнтований характер спілкування: пізнання різних сторін дійсності, 

визначення власної позиції; 

3) насиченість спілкування доступною інформацією.  

Для досягнення умов успішності спілкування вчений пропонує наступні шляхи: 
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1) організація різноманітної інформації в колективі; 

2) спілкування стає інтенсивним і привабливим для школярів, якщо їх діяльність стає 

суб’єктивно значимою для колективу і кожного школяра та враховує їх вікові особливості, 

інтереси і захоплення; 

3) широке використання колективної та групової навчальної діяльності; 

4) використання системи довготривалих і відносно короткочасних завдань окремим 

групам, використання яких потребує від учнів спілкування. 

Педагогічними дослідженнями О.І. Ярошенко [11; 12] доведено, що з-поміж різних видів 

навчальної діяльності школярів (фронтальна, індивідуальна, групова) групова діяльність 

вигідно вирізняється необмеженими можливостями для спілкування та співпраці. Подальші 

наші дослідження будуть спрямовані на організацію навчального спілкування за допомогою 

шкільного хімічного експерименту в умовах групової навчальної діяльності учнів. Ми не 

будемо розглядати методичні аспекти створення малих навчальних груп, адже вони детально 

розроблені О.Г. Ярошенко [12]. Ми ж зупинимося лише на деяких аспектах зазначеної 

проблеми. 

Групова навчальна діяльність школярів – це спільна їх діяльність з виконання 

пізнавальних завдань у складі малих груп, що створюються з урахуванням психологічної 

сумісності представників групи та діють відповідно тривалий час [11, с. 16]. В межах одного 

класу малі навчальні групи необхідно формувати з дотриманням таких умов: 

1) психологічної сумісності членів малої групи; 

2) урахування рівнів навчальних можливостей членів однієї групи. 

Практика доводить, що доцільно здійснювати поділ учнів на три типологічні групи: з 

високим, середнім та низьким рівнем навчальних можливостей. Рівневий підхід до навчальних 

можливостей учнів дає можливість щодо формування гомогенних та гетерогенних груп. До 

складу гомогенних груп увійдуть учні з приблизно однаковим рівнем навчальних можливостей. 

Гетерогенні групи об’єднують учнів з різним рівнем навчальних можливостей. 

Досвід вчителів переконує, що групи гомогенного складу цілком доцільно створювати на 

уроках в класах з поглибленим вивченням хімії за умов, що всі учні класу встигають з даного 

предмета. В інших випадках створюються гетерогенні групи, які очолюють консультанти. 

Консультант – це член групи, який висунутий на роль неофіційного керівника, що забезпечує 

організацію групи на успішне виконання завдання. Консультант – це учень з високим рівнем 

навчальних можливостей, який добре знає хімію, проявляє організаторські уміння. 

Комплектування малих навчальних груп розпочинається ознайомленням учнів з 

особливостями групової діяльності, якщо така впроваджується вперше. Для швидкого 

розуміння учнями специфіки даного для них виду навчальної діяльності учитель має 

роз’яснити їм такі питання: 

1) з якою метою комплектуються малі групи; 

2) яким має бути кількісний склад групи; 

3) хто має ввійти до складу групи, щоб групова діяльність забезпечувала відчутні 

результати учнів всім її виконавцям; 

4) які функції лідера малої навчальної групи та хто може бути обраним на цю роль. 

Досвід роботи вчителів хімії переконує, що доцільно створювати малі навчальні групи з 4 

учнів, що пов’язано з організацією робочих місць учнів. Один із способів створення 

гетерогенних груп передбачає, що вчитель на власний розсуд поділяє клас на малі групи з 

урахуванням рівнів навчальних можливостей школярів та призначає у кожній групі 

консультанта [12, с. 105].  

Навчання умінню працювати в групі розпочинається з того, що вчитель дає учням 

детальну інструкцію. Вона включає перелік стандартних дій, необхідних для успішності 

спілкування в групі. Цей перелік включає в себе відомості про: 

1) що таке групова робота; 
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2) яка послідовність дій в групі; 

3) ознайомлення із завданням; 

4) планування роботи; 

5) розподіл завдань в групі; 

6) групове виконання завдань; 

7) обговорення результатів групової роботи. 

Продовжуючи дослідження, зосередимо увагу на організації навчального спілкування з 

використанням навчального хімічного експерименту. В практиці навчання хімії традиційно 

прийнято поділ хімічного експерименту на демонстраційний, який проводиться вчителем, та 

учнівський, який виконується учнями у вигляді лабораторних дослідів, практичних робіт. В 

основу цієї класифікації покладено діяльність учнів та учителя [6, с. 7]. 

Лабораторні досліди – це такий експеримент, який виконується безпосередньо учнями 

під керівництвом вчителя в процесі пояснення вчителем нового матеріалу з метою набування 

учнями знань і умінь або в процесі бесіди під час повторення. 

Наведемо приклад групових лабораторних дослідів з метою організації навчального 

спілкування під час вивчення нового матеріалу.  

Лабораторний дослід 6. Взаємодія металів із солями у водному розчині [7, с. 176]. 

Мета: дослідити особливості реакції взаємодії розчинів солей з металами. 

Завдання: дослідити, чи всі метали взаємодіють з солями. 

Індивідуальні завдання: перший учень – CuCl2 i Zn, другий учень – NaCl і Zn, третій 

учень – CuCl2 і FeЮ, четвертий учень – ZnCl2 і Cu. 

Інструкція: 

1. Налийте в пробірку розчину солі об’ємом 1 см
3.
 

2. Додайте в пробірку гранулу або кілька ошурків металу. 

3. Спостерігайте за ефектами реакцій. 

4. Напишіть рівняння можливих реакцій. 

5. Перевірте результати дослідів один в одного. За якою ознакою можна зробити 

висновок, що відбулася реакція? 

6. Зробіть висновок про умови взаємодії солей з металами. 

Як бачимо обов’язковими елементами групової діяльності учнів з організації їх 

навчального спілкування є: 

1) постановка і усвідомлення мети (загальногрупового завдання); 

2) виконання індивідуального завдання кожним учасником групи відповідно до спільної 

мети; 

3) обов’язкова взаємна перевірка результатів робиш кожного, допомога і пояснення один 

одному утруднень, результатів, здобутих кожним членом групи; 

4) співвідношення висновку з поставленою на початку роботи метою. 

Спостереження за учнями доводить, що під час виконання лабораторних дослідів 

співробітництво школярів можливе здійснюватись по-різному. 

По-перше, співробітництво може бути на всіх етапах групового завдання. 

По-друге, учні можуть виконувати завдання індивідуально, але з елементами 

взаємодопомоги і періодичного обговорення дослідів. 

По-третє, кожен член групи виконує індивідуально частину спільного завдання, після 

чого здійснюється обговорення результатів і формулювання загального висновку. 

Розглянемо організацію навчального спілкування школярів у складі малих навчальних 

груп на практичних роботах з хімії. Практичні роботи – це такий експеримент, який 

виконується учнями під керівництвом вчителя за інструкцією підручника з метою 

вдосконалення, закріплення, конкретизація вже набутих знань і умінь та їх перевірці. Практичні 

роботи проводяться відразу ж після вивчення відповідних питань програми. Особливість 

практичних робіт полягає в тому, що провідним для них є формування практичних умінь і 
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навичок при високій самостійності практичних дій школярів. 

Педагогічні дослідження, практика доводять, що групова навчальна діяльність учнів на 

практичних роботах може бути однорідною і диференційованою. Так, на практичних роботах, 

що стосуються добування речовин і вивчення їх властивостей, використовується однорідна 

групова діяльність. Учні в складі малих груп монтують необхідний прилад, проводять 

добування відповідних речовин. Якщо хтось з членів групи припускається помилки, її відразу 

зможуть помітити і своєчасно виправити інші представники групи. Спілкування в групі під час 

практичних робіт організовує консультант. 

Практична робота розпочинається з перевірки підготовки учнів до роботи. Це здійснює 

консультант за планом: 

1) домашня підготовка до проведення практичної роботи; 

2) сформованість умінь виконувати досліди; 

3) уміння користуватись нагрівними приладами; 

4) дотримання правил техніки безпеки під час проведення практичної роботи; 

5) порядок на робочому місці; 

6) дисциплінованість під час виконання дослідів. 

Консультант по черзі опитує кожного члена групи і виставляє кількість набраних балів у 

картку обліку результатів групової роботи. Дані учні по-черзі виконують досліди, фіксують 

спостереження, описують їх. Оцінки консультантів враховуються під час виставлення оцінки 

вчителем за складений звіт про практичну роботу. 

Певну особливість має навчальне спілкування на практичних роботах щодо 

розв’язування експериментальних задач. Експериментальні задачі – це завдання практичного 

характеру, відповіді на які учні знаходять в процесі виконання дослідів.  

За своїм змістом експериментальні задачі можуть бути: 

а) на спостереження та пояснення явищ; 

б) на добування речовин; 

в) на проведення характерних реакцій; 

г) на розпізнавання речовин. 

Готуючись вдома до таких практичних робіт, учні проводять уявний хімічний 

експеримент. Практична робота розпочинається з розв’язування експериментальних задач. Учні 

в групах роблять висновок про найпростішу і раціональну послідовність виконання дослідів, 

з’ясовують перелік речовин, необхідних для їх проведення. При достатній кількості обладнання 

та реактивів дослід виконують всі члени групи. Якщо ж матеріальна база кабінету хімії не 

дозволяє це зробити, то експеримент проводить хтось один з групи, інші представники групи 

спостерігають, а потім обговорюють спостереження й дають їм пояснення. 

Отже, спілкування учнів забезпечується процесом розв’язування експериментальних 

задач. Аналіз змісту умов експериментальних задач, наявних у шкільних підручниках з хімії, 

показав, що їхнє розв’язування вимагає від учнів різного характеру навчальної діяльності – 

репродуктивний, частково-пошуковий, дослідницький. Характер діяльності задається самою 

умовою. Репродуктивні експериментальні задачі вимагають від учнів виконати певні процеси і 

явища та їх пояснити. Наприклад: до розчину натрій карбонату додайте кілька крапель розчину 

кальцій хлориду. Поясніть спостереження. 

Розв’язування подібних задач не вимагає від учнів застосування набутих знань у нових 

ситуаціях, а лише передбачає пересвідчились у правильності засвоєння наукової інформації, 

здобутої під час вивчення теми, з якої проводиться практична робота. Розв’язування таких 

задач має значення для формування спостережливості, розвиває практичні вміння учнів. 

Спілкування ж школярів буде спрямоване на з’ясування ефектів хімічних реакцій, 

вдосконалення хімічної мови та термінології.  

Частково-пошукові експериментальні задачі спонукають учнів до цілком свідомої 

діяльності, до застосування набутих знань у нових ситуаціях і самостійно знайти шляхи і спосіб 
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розв’язування певної задачі. 

Прикладом частково-пошукових експериментальних задач, наприклад, можуть бути: 

- доведіть за допомогою реакцій обміну склад амоній сульфату; 

- добудьте за допомогою досліду ферум(ІІІ) гідроксид з ферум(ІІІ) оксиду; 

- за допомогою експерименту здійсніть перетворення за схемою: алюміній → алюміній 

хлорид → алюміній гідроксид → алюміній нітрат. 

Розв’язування таких задач потребує від учнів організації пошукової діяльності. 

Навчальне спілкування базується на міжособистісній взаємодії та безпосередньому обміні 

думками в групі. Це дозволяє групі швидше та з меншою кількістю помилок, ніж це має місце в 

індивідуальній роботі, намітити план виконання дослідів, провести відповідний експеримент, 

пояснити й описати його результати. 

Дослідницькі експериментальні задачі – невеликі учнівські дослідження, які базуються на 

застосуванні набутих знань в нестандартних ситуаціях. Прикладом дослідницьких 

експериментальних задач можуть бути, наприклад, такі завдання: 

- глюкоза має хімічну формулу C6Н12О6. Яка будова молекули цієї речовини. Як 

практично довести будову молекули глюкози?; 

- треба добути в лабораторії купрум(ІІ) хлорид у кристалічній формі. Запропонуйте і 

здійсніть два найзручніших з практичного погляду способи добування. 

Навчальне спілкування під час розв’язування дослідницьких експериментальних задач 

буде спрямоване на реалізацію етапів дослідницької діяльності: систематизація фактів, явищ, 

процесів → побудова гіпотези → проектування досліду для перевірки гіпотези → складання 

плану експерименту → здійснення експерименту → оформлення результатів експерименту → 

формулювання висновку [2, с. 36-37]. 

Після одержання завдань малі групи учнів приступають до їх виконання. Спочатку 

відбувається ознайомлення з умовами задач, члени групи пропонують можливі варіанти 

виконання дослідів, називають основні та допоміжні реактиви. Пропозиції аналізуються і група 

зупиняє вибір на найбільш вдалому способі розв’язування завдання. Після цього проводиться 

експеримент, його наслідки також обговорюються. 

В якості критерію оцінювання ефективності розробленої методики формування 

навчального спілкування учнів використали індекс вираження експериментальних вмінь 

школярів розв’язувати експериментальні задачі. Дослідження проводили за відомою 

методикою Н. В. Кузьміної [3, с.61-62], адаптовано до нашого дослідження. Відповіді учнів 

оцінювалися за п’ятирівневою шкалою: високий, достатній, середній, низький рівень 

вираження вмінь, відсутність вмінь. 

Різному рівню вираження вмінь розв’язувати експериментальні задачі надавали умовні 

значення від +1 до –1: +1(а) – високий рівень; +0,5(в) достатній рівень; –0,5(с) – середній 

рівень; –1(d) низький рівень; 0(с) – відсутність вмінь. Додаючи здобуті дані, визначали індекс 

вираження вмінь учнів розв’язувати експериментальні задачі з хімії: 
 

N

edcba
I

)0()1()5,0()5,0()1( 
 , 

 

де І – індекс вираження вмінь учнів розв’язувати експериментальні задачі; а, b, с, d, e – 

алгебраїчна сума вираження вмінь; N – загальна кількість респондентів. 
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Дослідження проводили з учнями 8 класу, використовуючи метод малої вибірки [10, 

с. 64]. Результати дослідження наведені в таблиці 1. 

Таблиця 1 

Індекси вираження вмінь учнів розв’язувати експериментальні задачі 

 

№ 

п/п 

Види 

експериментальних 

задач 

Умовні позначення для визначення індексу 

вираження вмінь розв’язувати 

експериментальні задачі 
Індекс 

вираження 

вмінь N a 

+1 

b 

+0,5 

c 

–0,5 

d 

–1 

e 

0 

1 
Добування речовин в 

одну стадію 
27 21 6 – – – 0,88 

2 
Добування речовин 

через проміжну реакцію 
27 20 6 1 – – 0,83 

3 
Добування речовин 

кількома способами 
27 20 3 1 1 2 0,74 

4 
Виконання ланцюжка 

перетворень 
27 19 7 1 – – 0,81 

 

Результати експериментальних досліджень (таблиця 1) засвідчують, що індекси 

вираження вмінь учнів 8 класу розв’язувати експериментальні задачі достатньо високі і 

варіюють в межах 0,74-0,88. Певні труднощі відчувають учні в розв’язуванні 

експериментальних задач щодо добування речовин кількома способами. 

Таким чином, навчальне спілкування учнів в процесі виконання шкільного хімічного 

експерименту в умовах групової навчальної діяльності школярів справляє вплив на мислення 

учнів. Контакти й обмін думками істотно стимулюють мислительні операції, що впливає на 

ефективність навчання, виховання і розвиток учнів, а отже і формування їх предметних 

компетенцій. 
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Подчерняєва Наталія Дмитрівна 

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди 

 

ДИДАКТИЧНА ГРА ЯК ФОРМА ВИХОВАННЯ КУЛЬТУРИ МІЖНАЦІОНАЛЬНОГО 

СПІЛКУВАННЯ СТАРШОКЛАСНИКІВ В УМОВАХ РОБОТИ ЄВРОКЛУБУ 

ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 

 

У статті розглянуто дидактичну гру як форму виховання старшокласників 

загальноосвітнього навчального закладу в умовах діяльності євроклубів – осередків формування 

культури міжнаціонального спілкування старшокласників. Проаналізовано методи реалізації 

дидактичної гри. Визначено роль куратора/опікуна євроклубу в процесі формування культури 

міжнаціонального спілкування старшокласників. 

Ключові слова: дидактична гра, євроклуб, культура міжнаціонального спілкування, 

куратор, опікун. 

 

Інтеграція України в європейське і світове співтовариство вимагає виховання молодого 

покоління, яке має уявлення про самобутні культурні світи та їх взаємозв’язок, усвідомлює 

процеси толерантного неупередженого ставлення до представників різних етносів, володіє 

навичками взаємодії в сучасному полікультурному світі, готового до життя у європейському 

суспільстві, відкритого до ефективного міжнаціонального спілкування в нових історичних 

реаліях, стійкого до проявів расизму, ксенофобії і нетерпимості до людських відмінностей.  

Це вимагає застосування перспективних виховних технологій, які зумовлюють 

відтворення моделей та зразків поведінки, характерних для демократичного суспільства. 

Особливої актуальності сьогодні набуває діяльність євроклубів як осередків формування 

культури міжнаціонального спілкування старшокласників у загальноосвітньому навчальному 

закладі. Саме в старшому шкільному віці вирішуються  задачі завершального самовизначення 

особистості та її інтеграції у світ дорослих людей. Тому не лише загальна інформація про 

ровесників сусідніх країни, але й безпосередня співпраця, спілкування та розуміння 

європейських цінностей (людської гідності, свободи, демократії, рівності, верховенства права, 

поваги до прав людини) є важливою запорукою успішного співіснування людей різних націй та 

країн. 

Досвід культури міжнаціонального спілкування старшокласники мають отримати саме в 

школі. Добрим підґрунтям для цього можуть стати шкільні євроклуби. 

Розглядаючи діяльність євроклубу загальноосвітнього навчального закладу, ми звертаємо 

увагу на роботу куратора/опікуна євроклубу, який, допомагаючи старшокласникам критично 

аналізувати ситуації міжособистісної взаємодії, відповідально ставитись до прийняття рішень, 

забезпечує умови для налагоджування взаємодії з представниками інших націй, 

конструктивного вирішування конфліктних ситуацій, відмовляючись від традиційних методів. 

Тому однією з нетрадиційних форм виховання учнівської молоді є дидактична гра. 

Науково-методична література містить дослідження стосовно гри за такими аспектами: 

гра визначається як переддіяльність, школа соціального розвитку суб’єкта, вид діяльності, 

форма активності, яка направлена на адаптацію до зовнішніх умов і до їх змін (Л. Виготський); 

зв’язок гри з діяльністю уваги (С. Рубінштейн); теорія узагальненого характеру ігрової дії 

(А. Леонтьєв); гра і вчення як підготовчі форми діяльності, які передували праці (В. Ананьєв); 

відповідність змісту і порядку дій у грі реальній дії у поєднанні з можливістю вільного 

варіювання умовами дій (А. Леонтьєв); мотивація ігрової діяльності (Н. Ємельянова, 

В. Кругліков, Г. Китайгородська); гра як засіб практичної пізнавальної діяльності, дієвого 

засвоєння знань (І. Драгомирецький), педагогічний аспект гри (Р. Аппатова, Н. Ахметов, 

О. Селецька, С. Щербак). 

У сучасних педагогічних дослідженнях накопичено певний науково-теоретичний та 

практичний досвід щодо використання дидактичних ігор. Проте проблема застосування 

дидактичних ігор як однієї з форм виховання культури міжнаціонального спілкування 
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старшокласників у діяльності євроклубу загальноосвітнього навчального закладу вивчена 

недостатньо. 

Метою статті є визначення основних характеристик дидактичної гри як однієї з 

навчально-виховних форм роботи євроклубу, яка впливає на формування культури 

міжнаціонального спілкування старшокласників. 

У своїй роботі куратор/опікун євроклубу спирається на форми та методи навчання і 

виховання, які забезпечують розвиток креативності, швидке вирішення практичних завдань та 

за своєю сутністю розкривають складові культури міжнаціонального спілкування: 

  пошук знань про представників інших народів, який реалізується через завдання, що 

спонукають учнів до збору інформації про культуру народів; 

 розуміння та повага до відмінностей усвідомлюється через глибоке вивчення 

національно-культурних особливостей, що втілюється завдяки роботі з порівняльними 

характеристиками; 

  вивчення культури, традицій та мови свого народу реалізується через краєзнавчий 

матеріал тощо. 

Дослідники П. Шевчук і П. Фенрих приділили значну увагу ігровим та неігровим 

методам, що скеровані на закріплення знань та відпрацювання стійких навичок і вмінь [5]. 

Значна кількість запропонованих інтерактивних методів ефективно реалізується 

кураторами/опікунами євроклубів загальноосвітніх навчальних закладів. Розглянемо найбільш 

поширені та ефективні методи і форми роботи євроклубів у загальноосвітніх навчальних 

закладах. 

В умовах функціонування євроклубу загальноосвітнього навчального закладу визначено 

такі форми роботи зі старшокласниками: проведення зустрічей та клубних змагань; 

святкування дня народження євроклубу; проведення творчих конкурсів (конкурси малюнків та 

малюнка на асфальті, конкурс есе, статей на задану європейську тематику); випуск шкільних та 

міжшкільних бюлетенів та газет; святкування Дня Європи; організація днів національних 

культур європейських країн; організація днів/вечорів європейської кухні; організація заходів на 

теми «Європейські свята», «Європейські видатні особистості», «Європейське мистецтво», 

«Музика, яку слухає молодь всієї Європи», «Європейська культурна спадщина»; проведення 

вікторин за європейською тематикою; проведення міжнародних зустрічей дітей (онлайн) за 

темами, обраними міжнародним мотто для програми «Європа в школі»; організація 

обмінів/листування зі школами європейських країн; проведення «круглих столів» для 

старшокласників, парламентських ігор, ток-шоу; проведення КВК, «Що? Де? Коли?» за участю 

декількох шкіл; організація міжнародних проектів для учнів з різних європейських країн; 

квести; флешмоби; проведення лекторіїв (з використанням матеріалів навчальних модулів 

«Європейських студій») на теми європейської інтеграції. 

Розглянемо детальніше таку форму роботи євроклубу, як дидактична гра. 

Ефективність ігрового навчання підтверджена тисячолітнім досвідом ігрової діяльності. 

Філософське поняття феномену людини, як відмічає видатний філософ ХХ ст. Й. Хейзинга, 

включає поряд з видовими характеристиками «Homo Sapiens» ( людина розумна), «Homo 

Faber» (людина, що творить), ще й «Homo Ludens» (людина, що грає). В ігровому навчанні 

виявляються такі якості особистості, як цілеспрямованість, активність, динамічність і 

продуктивність мислення, міцність та оперативність пам’яті, прагнення до постійного 

самовдосконалення і віра у власні сили тощо. Саме тому у грі реалізована ідея єдності думки та 

дії. 

Уперше ділова гра була застосована в США у середині 50-х років. Сьогодні цей напрям 

розробки ігор для навчання перетворився у велику наукову галузь.  

Перша ділова гра для навчання була проведена у Радянському Союзі у 30-х роках, саме з 

цього часу можна констатувати початок навчання за допомогою гри в теоретичному аспекті.  

Інтенсивне використання ігор в другій половині XX ст. як засобу організації навчальної 

та виховної діяльності дає підстави підрозділяти ігри на позаутилітарні і дидактичні (ділові, 

імітаційні, організаційно-діяльнісні тощо). Перші є власне ігри, другі – модельно-навчальні, в 
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яких гра – технологічний спосіб навчання. Важливим теоретико-методологічним підґрунтям 

для педагогічних досліджень є положення про розвиток і формування особистості в ігровій 

діяльності, про значення ігрового навчання в підготовці особистості до життя і праці.  

У сучасній науковій літературі існує декілька різноманітних підходів до визначення 

поняття «дидактичні ігри». Так, у довідковій літературі дидактичні ігри розглядаються як 

спеціально створені або пристосовані для навчання ігри. Специфічною ознакою дидактичних 

ігор є поєднання умовного ігрового плану діяльності учнів з її навчальною спрямованістю 

(наявність наміру, плану, навчальної мети і передбачуваного результату). Дидактичні ігри, як 

правило, обмежені у часі, ігрові дії підпорядковані фіксованим правилам. У межах дидактичних 

ігор мета навчання досягається через вирішення ігрових завдань [9].  

Ю. Бабанський розглядає дидактичну гру як «цінний метод стимулювання інтересу до 

навчання; як засіб, що збуджує інтерес до навчання» [10, c. 198]. Як метод навчання, 

дидактичні ігри розглядає і М. Фіцула [12, с. 135].  

На думку П. Підкасистого, дидактична гра є методом навчання і одночасно активною 

навчальною діяльністю з імітаційного моделювання систем, явищ, процесів, які вивчаються; 

колективна цілеспрямована навчальна діяльність, коли кожен учасник і команда в цілому 

об’єднані рішенням головного завдання і орієнтують свою поведінку на виграш [11, с. 251].  

Ю. Мальований характеризує дидактичну гру як форму навчання, де «засвоєння учнями 

змісту освіти під керівництвом учителя опосередковано їхньою ігровою взаємодією, що 

регулюється певними встановленими правилами гри, порядком, режимом» [14].  

Схожої думки дотримується П. Щербань, який вважає дидактичну гру творчою формою 

навчання, виховання і розвитку студентів, школярів, дошкільників [15, c. 31]. 

За визначенням Г. Ковальчук, дидактична гра – метод імітації прийняття управлінських 

рішень у різноманітних ситуаціях шляхом гри за правилами, які дані або виробляються самими 

учасниками, який передбачає постановку проблеми та засвоєння навчальної інформації через 

дію [7].  

Отже, характерною рисою дидактичної гри є тісний зв’язок з дійсністю, наслідуванням 

реальних подій, що передбачає можливість вільної інтерпретації ролі. Тому варто підкреслити 

відмінність дидактичної гри від інсценізації, де всі ролі прописані та вивчені. 

Згідно з дослідженнями Г. Ковальчук, В. Мішкурова, М. Пащенко, В. Букатова, 

виділяють такі ознаки дидактичної гри: моделювання правдоподібної ситуації та встановлення 

правил; розподіл ролей між учасниками гри та їх взаємодія, автономність від керівника; 

наявність спільної мети учасників гри; колективне вироблення альтернативних рішень; 

наявність системи індивідуального чи групового оцінювання діяльності учасників гри [4; 7]. 

Таким чином, дидактична гра розглядається нами як форма виховання культури 

міжнаціонального спілкування старшокласників.  

Дидактична гра є своєрідним тренуванням подій, що можуть виникнути у майбутньому 

реальному житті. У ході гри, виконуючи ту чи іншу роль гравець (старшокласник) готується до 

вирішення проблем у непередбачених ситуаціях, може скоригувати свою поведінку. 

Використання дидактичної гри дозволяє продуктивно вирішувати проблему перетворення 

завдань навчально-пізнавальної діяльності із зовнішньої у внутрішню спонукальну силу – 

пізнавальну цілеспрямованість, яка виступає джерелом активності індивіда.  

Учений-психолог Л. Виготський зазначає, що гра є розумна і доцільна, планомірна, 

соціально координована, підлегла відомим правилам система поведінки або витрата енергії. На 

відміну від гри, у загальному понятті дидактична гра має чітко визначену мету у навчанні й 

вихованні і відповідний до неї педагогічний результат, які можуть бути визначені, чітко 

окреслені і характеризуються навчально-пізнавальною спрямованістю. Гра – це 

поліфункціональне явище. Вона є засобом оволодіння будь-якою діяльністю, стимулює цей 

процесс [3].  

У літературі наведено багато спроб класифікувати ігри за різними критеріями. Так, 

К. Баханов поділяє ігри за методикою проведення на сюжетні, рольові, ділові, імітаційні, ігри-
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змагання, ігри-драматизації; за дидактичною метою – ті, що актуалізують, формують, 

узагальнюють, контролюють та корегують [2, с. 124]. Однак критеріїв класифікації може бути 

більше. За кількістю учасників – колективні, групові та індивідуальні; за реакцією учасників – 

рухливі та тихі; за швидкістю виконання завдань – «швидкісні» та «якісні»; за характером 

діяльності учнів – репродуктивні, частково-пошукові, пошукові, творчі; за формою проведення 

– гра-подорож, гра-вікторина, гра-вистава, гра-змагання, гра-припущення тощо.  

Гра – це складне соціально-психологічне явище. Взаємодія у грі залежить від 

особистісних властивостей людини – її ставлення до навколишнього світу, здібностей до 

ігрової (двопланової) взаємодії та від її творчих здібностей [8]. Крім того, гра допомагає 

розкрити особистісні якості старшокласників – ініціативність, сміливість у прийнятті рішень, 

показати неординарний підхід до вирішення проблеми, вчить діловій взаємодії у колективі. 

Ігрові методи використовують для розвитку творчої активності старшокласників і активізації 

пізнавальної діяльності. 

У дидактичній грі реалізуються принципи оптимальної взаємодії учасників, завдяки яким 

досягається позитивний результат у засвоєнні знань:  

1. Принцип співробітництва. 

2. Принцип досягнення цілей гри.  

3. Принцип керування емоційно-інтелектуальним полем, можливість врахувати у грі 

особистісні характеристики старшокласників – їх інтересів, рівня навченості, а також 

можливості створення і підтримки гарного настрою учасників групи.  

4. Принцип колективної взаємодії, тобто вмінням працювати в команді («team work»).  

5. Принцип керування грою, який передбачає вміння куратора/опікуна імпровізувати [1; 

13]. 

Під час гри використовуються не лише інтелектуальні можливості старшокласника, а й 

його емоції. Старшокласники розігрують різні емоційні стани: згода, незгода, подив, 

розчарування, задоволення, хвилювання тощо, використовуючи певну міміку, жести, 

інтонацію. Ефективність будь-якої діяльності залежить від мотивації. У грі мотивація закладена 

у самому процесі виконання цієї діяльності, тобто у грі присутня внутрішня мотивація.  

Таким чином, у дидактичній грі необхідно використовувати всі засоби активізації, 

закладені у грі як у діяльності. Слід відзначити, що в педагогіці гру розглядають як 

самостійний вид діяльності дітей та підлітків; як засіб виховання;  як засіб організації 

навчальної діяльності.  

Отже, на підставі аналізу наукової літератури [1; 4; 5; 7; 10; 11; 12; 14] можна виділити 

такі особливості дидактичної гри: 

• у дидактичній грі домінує педагогічна мета, ігрова ситуація лише виступає фоном;  

• дидактична гра виступає засобом розвитку специфічних для культури міжнаціонального 

спілкування вмінь і навичок, мислення, ініціативності, реалізації творчого потенціалу 

особистості; 

• дидактична гра сприяє розвитку комунікативних та організаторських здібностей як 

необхідних чинників для налагодження доброзичливого клімату в міжнаціональному колективі; 

позитивного ставлення до навколишнього та диференційованого культурного середовища; 

• в основі діяльності учасників дидактичної гри лежить їх співпраця, співтворчість у 

вирішенні проблемного питання, прийняття особистісних і колективних рішень, вміння 

працювати «в команді»; 

• конструювання гри здійснюється на основі поєднання змісту навчальної діяльності і 

реальної діяльності старшокласника. 

У вихованні старшокласників з використанням дидактичної гри ми сформулювали такі 

завдання:  

• підвищити інтерес старшокласників до національної культури та культур  інших країн; 

• створити позитивну мотивацію до опанування культурою міжнаціонального 

спілкування;  
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• активізувати розумову діяльність;  

• розвивати вищі психічні функції; 

• підвищити комунікативну спрямованість занять і залучити старшокласників до активної 

діяльності; 

• сформувати толерантне ставлення до представників різних етнічних груп;  

• викликати потребу в спілкуванні, взаємодії з людьми різних національностей; 

• підвести до усвідомлення соціальної значущості ефективного міжнаціонального 

спілкування для національної та культурної ідентифікації особистості; 

• надати можливість для самореалізації кожному старшокласнику; 

• створити умови для його розвитку і самовдосконалення. 

Основною складовою ігрової діяльності є акт спілкування. Найбільш ефективним він 

буде в тому випадку, коли куратор/опікун і старшокласники позитивно налаштовані на 

спілкування. Досвід затверджує, що саме спілкування під час дидактичних ігор сприяє 

створенню позитивного мікроклімату в навчальній групі, що, в свою чергу, сприяє більш 

ефективному засвоєнню знань і формуванню комунікативних вмінь, що є необхідною умовою 

формування культури міжнаціонального спілкування старшокласників. 

Заняття з використанням дидактичної гри мають більшу продуктивність порівняно з 

традиційними методами навчання. Узагальнюючи досвід зарубіжних педагогів, М. Кларін 

визначає такі переваги використання дидактичних ігор: у ході гри старшокласники 

оволодівають досвідом діяльності, схожим з тим, який би вони отримали в дійсності; гра 

дозволяє старшокласникам самим вирішувати важкі проблеми, а не просто бути 

спостерігачами; ігри створюють потенційно більшу можливість перенесення знань та досвіду 

діяльності з навчальної ситуації в реальну; ігри забезпечують середовище, яке негайно реагує 

на дії учасників; ігри допомагають «стиснути» час; ігри психологічно привабливі для 

старшокласників; прийняття рішень в ході гри тягне за собою наслідки, на які старшокласнику 

неминуче доводиться зважати; ігри безпечні для старшокласників (на відміну від реальних 

ситуацій) [6, с. 120]. 

Отже, варто використовувати у діяльності євроклубу загальноосвітнього навчального 

закладу такі дидактичні ігри: колективні (тому що саме вони створюють «ситуацію успіху», яка 

потрібна для формування сприятливого середовища міжнаціонального спілкування); групові 

(тому що, привносячи елементи змагань, вони сприяють розвитку пізнавальної активності, 

спонукають до самовдосконалення, навчають працювати у команді); розвивальні (тому що 

спрямовані на розвиток особистості старшокласника); рухливі (для налагодження тісних 

стосунків та створення атмосфери довіри); рольові (дозволяють моделювати життєві ситуації, 

прогнозувати їх розвиток, відпрацьовувати різні моделі поведінки); ігри-подорожі, ігри-

змагання (тому що роблять процес навчання й виховання більш привабливим, створюють 

сприятливий емоційний фон, дозволяють розкритися творчім здібностям старшокласників). 

Підкреслимо практичне значення в умовах роботи євроклубу такої дидактичної гри як 

«Упередження», метою якої є надання можливості учасникам упевнитись в тому, що 

відповідний відгук на упереджене ствердження може послабити стереотип (передсуд). 

Завданням куратора/опікуна є розділення учасників на пари, вибір комунікатора ситуації та 

реципієнта в кожній парі, а також формулювання проблемних ситуацій, що містять 

упередження. Комунікатор має провокувати бесіду, реципієнт має відповісти на висловлене 

упередження, щоб послабити передсуд. По завершенні діалогу з проблемного питання 

проводиться аналіз ситуації та визначити: які аргументи в діалозі були ефективними; чи легко 

послабити стереотип (передсуд); чи впорався із завданням реципієнт; чи вдалось уникнути 

конфлікту; в яких ситуаціях легше переконати людину; чи змогли б вони втрутитись в 

подібний діалог в реальному житті тощо. 

Слід зауважити, що дана гра може супроводжуватись підвищеною напругою між 

учасниками, які усвідомлюють, наскільки важко переконати свого опонента; саме тому 

головним завданням координатора є відстеження емоційного стану учасників та своєчасне 

втручання в діалог, з метою попередження конфлікту, що може перерости в реальному житті 
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поза грою. Проте цінність проведення даної дидактичної гри полягає в тому, що вона навчає 

старшокласників розробляти власну стратегію переконання свого опонента, яку можна 

використовувати в подальшому житті, допомагає старшокласникам подолати стереотипи 

мислення стосовно представників інших національностей, розвиває навички логічного і 

критичного мислення та вміння вести конструктивний діалог. 

Варто підкреслити, що власне діяльність євро клубу та принципи його роботи можуть 

розглядатись як заздалегідь спланована гра, яка у своєму прояві виходить на новий рівень і 

може розвинутись до самоврядування, що, на нашу думку, є найбільш суттєвим результатом. 

Такий різновид діяльності сприяє формуванню в старшокласників свідомого ставлення та 

громадянської позиції щодо європейської інтеграції України, залучає їх до аналізу проблем 

світової спільноти, поширює знання про міжнародні та державні урядові й неурядові 

організації, навчає міжнародно визначених процедур ведення дискусій і прийняття рішень. 

Як бачимо, дидактична задача є необхідною умовою навчального та виховного впливу. 

Наявність однієї або декількох дидактичних задач, які реалізуються протягом всієї гри через 

здійснення ігрової задачі, ігрових дій, підкреслює навчальний характер гри, направленість 

навчального змісту на процеси пізнавальної діяльності учнів. Тільки при цій умові дидактична 

гра може виконати функцію навчання і разом з тим буде розвиватися як ігрова діяльність [4].  

Необхідно підкреслити, що для проведення гри куратори/опікуни часто обирають теми, 

які навіть опосередковано пов'язані із європейською інтеграцією, але, разом з тим, готують 

учасників до життя у єдиній Європі – формують майстерність спілкування, ефективної 

взаємодії, вибору професії і подальшого працевлаштування. 

Таким чином, старшокласники, беручи участь у дидактичних іграх у рамках діяльності 

євроклубу, не тільки знайомляться з реальним життям, навчаються активно слухати партнера, 

адекватно розуміти та уміти переконувати, налагоджувати взаємодію з представниками інших 

націй, але й розвивають у собі такі особистісні якості, як комунікабельність, товариськість, 

тактовність, емпатійність, толерантність, які характеризують культуру міжнаціонального 

спілкування. 

Важлива роль в діяльності євро клубу загальноосвітнього навчального закладу 

відводиться куратору/опікуну, який створює атмосферу доброзичливості й толерантності та 

спрямує роботу колективу лідерів євроклубу в необхідне русло, уміло поєднуючи різні форми і 

методи діяльності, звертаючи увагу на суттєві аспекти обговорюваної проблеми, надаючи 

можливість висловитись усім охочим.  

Участь старшокласників у роботі євро клубу та насичена програма заходів, 

різноманітність застосовуваних форм і методів сприяють розвитку гнучкості мислення, 

здатності створювати варіативність у розв’язанні творчої задачі, що є основою для активізації 

креативного мислення та використання його у вирішенні життєвих задач, формування 

особистості, здатної до міжкультурного діалогу. 

Перспективи подальших досліджень у даному напряму передбачають розгляд питання 

щодо підготовки кураторів/опікунів до використання дидактичних ігор та ігрових ситуацій у 

роботі шкільних євроклубів. 
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Шуплецова Людмила Юріївна 

Харківська гуманітарно-педагогічна академія 

 

ВИКОРИСТАННЯ МУЗИКИ В КІНЕЗІОЛОГІЧНИХ ВПРАВАХ 

ДЛЯ РОЗВИТКУ РОЗУМОВИХ ЗДІБНОСТЕЙ ДІТЕЙ 

 

У статті досліджено вплив музики на розумові здібності дитини та визначені 

кінезіологічні вправи, які допоможуть у цьому розвитку. Проаналізовані психологічні та 

педагогічні джерела, що розкривають шляхи покращення розумових здібностей дітей. 

Наведені приклади вправ, що гармонізують роботу головного мозку. 

Ключові слова: музика, музичне виховання, кінезіологія, розумові здібності. 

 

Мозок, добре влаштований, коштує 

більше, ніж мозок, добре наповнений. 

Мішель де Монтень 

 

Дошкільне дитинство визначається як оптимальний період для розвитку розумових 

здібностей. Так вважали педагоги – Ф. Фребель, Р. Штейнер, М. Монтессорі, С. Русова, 

Г. Люблінська, І. Сікорський. У дослідженнях сучасних психологів виявлено, що можливості 

розумового розвитку дітей дошкільного віку ще значно вище, ніж вважалося раніше. Учені 

довели, що при правильній медичній та педагогічній корекційній роботі слабкий розум можна 

розвинути до середнього, середній до високого, а високому допомогти стати талановитим, в 

цьому допоможуть сучасні методи розвитку розумових здібностей дітей. Професор, відомий 

японський громадський діяч Макото Шичида – автор унікальної методики, має докторську 

ступінь у галузі освіти. Тривалий час він займався дослідженням мозку. Це дозволило йому 

відкрити безліч цікавих фактів, які лягли в основу розробленої ним методики. Він змушував 

подивитися на можливості дитини по-новому. Макото Шичида доводив, що всі діти з самого 

народження володіють унікальними здібностями, які потрібно розвивати. Займаючись з малюком 

до 3-х років можливо виявити у нього самі різні творчі здібності, розвинути інтуїцію, пам'ять, 

вміння швидкого читання, схильність до математичних наук, освоєння іноземних мов. З 

трирічного віку у дитини починають розвиватися схильності до логічних міркувань, 

поліпшується дрібна моторика рук, формуються лінгвістичні навички [5]. Ніхто не стане 

сперечатися, що тренування пам'яті – обов'язкова складова гармонійного розвитку дитини. Вкрай 

важливо навчити дитину зберігати увагу для виконання конкретних завдань, використовуючи 

ігрові форми та розвиваючі вправи. Такі вправи дає нам кінезіологія – наука про розвиток 

розумових здібностей і досягнення фізичного здоров'я. За допомогою прийомів кінезіології 

оптимізуються основні психічні процеси (мислення, пам'ять, увага, слух, уява, сприйняття тощо), 

підвищується розумова працездатність, психоемоційний стан, зміцнюється здоров'я. 

Кінезіологічні вправи формують просторові уявлення, гармонізують роботу головного мозку. 

Актуальність проблеми полягає в тому що, не зважаючи на широке коло досліджень, 

пріоритет в питаннях вивчення можливостей і функцій впливу розвивальних вправ на розумові 

здібності досі належав психології, фізіології, біології. У педагогічній літературі нам вдалося 

зустріти лише кілька досліджень з даної теми.  

Метою даної статті є дослідження впливу кінезіологічних вправ посилених музикою на 

розумові здібності дитини.  

Кінезіологічні технології розвитку дітей використовують два основних механізми, які є 

«китами» пізнавальної діяльності мозку. Перший, спрямований на роз’єднання думок з рухами, 

необхідний на перших етапах занять, оскільки він формує навчальні навички. І другий, на 

практичному етапі якого, використовуються механізми автоматизації навичок, отже 

«тренуються» інтеграція рухів і думок. Проведення гімнастики мозку з дошкільниками має 

деякі особливості. Освітня кінезіологія дозволяє сформувати «здоровий фундамент» 

ментального і фізичного здоров’я дитини. У дошкільному віці вона проходить дуже важливий 
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відрізок шляху, на якому відбувається розвиток рухової та мовленнєвої активності. Рівнем 

розвитку природних потреб дошкільника в русі визначається ступінь розвитку сприйняття, 

розумового процесу й пам’яті. А кінезіологічні вправи підкріплені музичним супроводом 

краще розвинуть розумові здібності дитини, тому що музичне виховання дуже важливе для її 

розвитку. Воно допомагає створювати і зміцнювати нейронні зв'язки. Музика має велику силу 

емоційного впливу, виховує почуття людини, формує смаки. Тому музичне виховання потрібно 

починати в дошкільному віці, так як долучаючись до культурної музичної спадщини, дитина 

пізнає еталони краси, привласнює цінний культурний досвід поколінь. Музика пов’язана з 

розвитком емоційної чутливості, з вихованням таких якостей особистості, як доброта, вміння 

співчувати іншій людині, а також не можливо недооцінювати вплив музики на всебічний 

розвиток дитини. Музичні твори стимулюють роботу мозку на оптимальній потужності, 

викликаючи розвиток між нейронами головного мозку, зміцнення їх взаємозв'язку. Технологія 

використання кінезіологічних вправ з музикою усуне наявні відхилення в його розвитку, 

дозволить попередити нові та розвине мозок. Щоб досягти результатів, важливо правильно 

виконувати кінезіологічні вправи. Вони допоможуть синхронізації діяльності правої та лівої 

півкуль мозку, розвитку взаємозв’язків між півкулями, покращать сприйняття й пам’ять, 

усунуть проблеми з концентрацією уваги, розів’ють позитивне мислення, сприятимуть 

гармонійному мовленнєвому розвитку, розкриттю творчого потенціалу дитини. Кінезіологи 

розглядають причину порушень функцій навчання в нездатності правої та лівої півкуль до 

інтеграції (аналітичний мозок постійно блокує творчий початок образного мозку в його 

здатності до інтегративних дій). Основою недостатності інтелекту можна вважати 

недорозвинення лобових і тім'яних долей мозку [3].  

Для дітей з мінімальною мозковою дисфункцією характерна виражена нерівномірність 

розвитку окремих сенсомоторних та інтелектуальних функцій. Труднощі в навчанні таких дітей 

виникають у зв'язку з незрілістю певних функцій, дисгармонії дозрівання головного мозку, 

порушення міжпівкульної взаємодії. Останні дослідження доводять, що рух приносить 

безпосередню користь нервовій системі. М'язова активність, особливо координовані рухи, 

стимулюють продукцію природних речовин, що відповідають за ріст нервових клітин і 

збільшують число нервових зв'язків у мозку. Регулярне фізичне навантаження поліпшує 

кровообіг, тренується серцево-судинна система, яка безпосередньо пов'язана з діяльністю 

головного мозку. Також в процесі виконання фізичних вправ розвивається координація всіх 

кінцівок тіла в цілому. Ще одна перевага – активне постачання клітин головного мозку киснем, 

що покращує його діяльність. 

Дослідженнями вчених Інституту фізіології дітей і підлітків АПН (М. Кольцова, 

Е. Ісеніна, Л. Антакова-Фоміна) було підтверджено зв'язок між мовою та пальцевою 

моторикою. Рівень розвитку мовлення дитини знаходиться в прямій залежності від ступеня 

сформованості дрібної моторики рук. В. Сухомлинський писав: «Функція людської руки 

неповторна і універсальна, що від дитячих пальчиків, образно кажучи, йдуть найтонші 

струмочки, які живлять джерело творчої думки. Чим більше впевненості та винахідливості в 

діях дитячої руки, чим взаємодія руки зі знаряддям праці (ручкою, олівцем), складніша, тим 

яскравіше творча стихія дитячого розуму. Чим більше майстерності в дитячій руці, тим дитина 

розумніша». Педагог зробив висновок, що під час занять улюбленим видом творчої праці 

«відбувається складне явище: у кожний момент багато разів передаються сигнали від руки до 

мозку і від мозку до руки. Мозок учить руку, рука розвиває, учить мозок». «Справжнє розумове 

виховання, – підкреслював Василь Олександрович Сухомлинський, орієнтує людину на життя у 

всій його складності, у всьому багатстві» [4]. 

Історичний процес розвитку людини склався так, що найрозумніші трудові операції, які 

пов’язані з думкою і несуть думку «на кінчиках пальців», виконуються правою рукою. Ліва 

рука під час творчих трудових процесів відіграє допоміжну роль. Правою рукою ми тримаємо 

інструмент, у правій руці в нас – ручка й олівець, права рука художника створює безсмертний 

твір живопису. Правої руки людині досить для того, щоб піднятися на ті вершини 

інтелектуальної культури, яких вона досягла. Але трудова майстерність, мистецтво праці, 
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розум окремих особистостей розвивались би незрівнянно швидше, якби найтонші трудові рухи, 

освоєні в усіх людей тільки правою рукою, були б і в лівій руці. Йдеться тут не тільки ще про 

одну передумову трудового виховання. «Між рукою і мозком – багато зв’язків, які діють 

двосторонньо – рука розвиває мозок, творячи його мудрість, мозок розвиває руку, роблячи її 

розумним інструментом творчості, знаряддям і дзеркалом думки... Як розвивати розум учня, 

поглиблювати його інтелект – на мій погляд, це одна з найгостріших, не досить опрацьованих 

проблем шкільного виховання взагалі. Дати знання – це лише один бік розумового виховання, і 

його не можна розглядати без іншого – формування, розвитку розумових сил. Розвиток думки й 

розумових сил – це розвиток образного й логічно-аналітичного елементів мислення, а також 

вплив на рухливість розумових процесів – усунення уповільненості мислення. Як показав 

багаторічний досвід, необхідні спеціальні уроки мислення, їх треба проводити час від часу вже 

в дошкільний період. З початком занять у першому класі уроки мислення стають частиною 

розумового виховання. Це і живе, безпосереднє сприймання образів, картин, явищ, предметів 

навколишнього світу, і логічний аналіз, здобування знань, розумові вправи, знаходження 

причин і наслідків...» писав Василь Сухомлинський [4]. Пальчикові ігри – це свого роду 

цілеспрямована рефлекторна гімнастика для мозку, яка стимулює розвиток його окремих зон, 

зокрема мовних центрів. Розвиток дрібної моторики готує руки дитини до різних дій у 

майбутньому: малюванню, письму, різним маніпуляціям із предметами. Як правило, пальчикові 

ігри супроводжуються римованими віршами, поспівками або казками, що сприяють 

розширенню словникового запасу, а якщо вірш не просто промовляти, а наспівувати то – 

розвитку розумових здібностей та музичного слуху. Рекомендуємо вправи, які змусять мозок 

працювати на повну потужність [2]. 

 Вправа «Дзеркальне малювання». Покласти на стіл чистий аркуш паперу. Взяти в 

обидві руки по олівцю. Почати малювати одночасно обома руками дзеркально-симетричні 

малюнки, літери, цифри. При виконанні цієї вправи розслабляються очі та руки. Коли 

діяльність обох півкуль мозку синхронізується, помітно збільшиться ефективність роботи 

всього мозку. Якщо до вправ додати музику, то ефект посилиться.  

У кінезіології є такий цікавий прийом, не тільки корисний, але і захоплюючий. Більшість 

з нас виконують рутинні щоденні фізичні дії правою рукою (лівші – лівою). А якщо 

проекспериментувати, пробуючи чистити зуби, зачісуватися, застьобувати одяг, брати в руки ті 

або інші предмети іншою рукою? Дослідження показують, що виконання звичайних дій 

«незручною» рукою, активізують нові ділянки мозку і допомагають розвивати нові зв’язки між 

клітинами мозку. Такі вправи дуже подобаються дітям. 

 Вправа «Вухо – ніс». Лівою рукою взятися за кінчик носа, а правою рукою – ліве вухо. 

Одночасно відпустити вухо і ніс, плеснути в долоні, потім поміняти положення рук «з точністю 

до навпаки». Ритмічна музика допоможе виконувати цю вправу.  

 Вправа «Кочерга». Підняту стопу вивернути всередину і по 8 разів качнути нею вперед і 

назад. Те ж іншою ногою та використати музику в розмірі 4/4. Наприклад марш 

І. Дунаєвського [1].  

 Вправа «Спочинь». Ця вправа підійде для розслаблення тіла після напруження. Сидячи 

(можна стоячи або лежачи), ноги тримати паралельно, не схрещуючи. З'єднати попарно кінчики 

пальців обох рук, наче тримаючи невелику кулю і розташувати кисті перед грудьми. Погляд 

спрямований вниз, кінчик язика затиснутий між зубами. Перебувати в цьому положенні 1-2 

хвилини, до появи позіхання або до відчуття достатності. Музика повинна бути мелодійна та 

звучати в спокійному темпі. Наприклад «Вальс» муз. П. Чайковського. Вправа заспокоює, 

знімає нервово-м'язове напруження, гармонізує психічні процеси. Кінезіологи стверджують, що 

покращується робота правої і лівої півкуль головного мозку. 

  Вправа «Кнопки мозку». Ця вправа, як би включає «електричну» систему організму. У 

результаті активізується кровопостачання головного мозку і робота обох його півкуль, 

підвищується концентрація уваги, поліпшується сприйняття інформації. Вправа знімає 

розумову втому, допомагає зосередитися на запам'ятовуванні нової інформації і навіть 

покращує координацію рухів. Крім того, вона сприяє розслабленню, знімає нервове 
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напруження і дуже корисна, до речі, гіперактивним дітям. Вправу виконувати кожною рукою 

по 20-30 секунд. Вказівним і середнім пальцями однієї руки масажувати точки над верхньою 

губою (середина носо-губної складки) і посередині під нижньою губою. Долоня іншої руки в 

цей час лежить на животі. Одночасно з цим потрібно переводити погляд в різних напрямках: 

ліворуч-вгору і вправо-вниз тощо. Потім поміняти положення рук і повторити вправу. 

 Вправа «Ледача вісімка». Призначена для інтеграції роботи правої та лівої півкуль 

головного мозку, для узгодження рухів. При виконанні даної вправи дуже важливо не 

відривати свого погляду від кінчика рухомого пальця. Пам'ятайте, що вправа виконується не 

тільки руками, але і очима. Причому рух очей – основний. Не поспішайте. Притиснути голову 

вухом до лівого плеча. Ліву руку витягнути вперед. Не відриваючи погляду від кінчика 

вказівного пальця, малюйте рукою в повітрі перед собою знак нескінченності: «∞» (вісімку, що 

лежить на боці). Починати малюнок від центру вліво вгору. Це важливо – саме вгору! Рухи 

виконувати повільно. Малювати поспіль 8 разів. Витягнути руки перед собою, з'єднати вказівні 

пальці і повторити ту ж саму вправу двома руками. Починати рух з центру вгору в будь-яку 

сторону, не поспішати, рухи робити плавно. Мета вправи – включити в дію якомога більше 

м'язів. За твердженням фахівців, вправа дозволяє виявити приховані здібності та розширити 

межі можливостей мозку. Спочатку вправи проробляють без музики, а після доброго засвоєння 

рухів додають музичний супровід.  

Наш мозок потрібно постійно дивувати і змушувати працювати по-новому. Найзгубніше 

для нього – рутина. Американський професор Лоуренс Катц і письменник Меннінг Рубін 

придумали методику тренування нашого мозку. Головне правило – робити звичні справи 

незвичайним способом і тоді пам'ять покращиться, і навіть інтелектуальні здібності 

розвинуться. 

 Вправа «Впізнай, що це?». Навчіть дитину мові жестів, що залучають ділянки мозку, які 

мало або зовсім не працюють. Запропонуйте дитині заплющити очі та на дотик визначати 

знайомі предмети.  

 Вправа «Нові враження». Відвідайте з дитиною невивчені райони міста, парки, нові 

музеї, екскурсії – це свіжі відчуття і емоції, які мозку просто необхідні. 

 Вправа «Несподіваний ритм». Прискорення звичного повільного темпу життя в два рази 

або, навпаки, різкий перехід на спокійну діяльність допомагають стати зібраним, а зміна 

звичного способу життя допоможе напружувати волю і увагу. Все це покращує концентрацію. 

Все нове і незвичне, від занять до відпочинку, змушує мозок активізуватися і розвиватися. І це, 

виявляється, так просто!  

Вправи для інтеграції роботи правої і лівої півкуль головного мозку. Психофізіологічні 

вправи сприяють зняттю емоційної напруги. Вправи можуть застосовуватися як у вигляді 

цілісного комплексу, так і окремо, а також в будь-яких поєднаннях один з одним. 

  Вправа «Спокій і ніжність». Призначена для самостійного налаштування на будь-який 

вид діяльності, на успішне засвоєння нової інформації і для зняття психоемоційних стресів. На 

голову дитині покладіть обидві руки. Виявлено, що при такій позиції у дитини зменшується 

гострота емоційних переживань, що дозволяє легше знімати стрес, ніж без накладення рук на 

голову. Дихання у дитини при виконанні цієї вправи повинно бути глибоким, рівномірним без 

затримок. Особливо це важливо для зняття стресу. Закінчити вправу глибоким вдихом-

видихом. Після цього зняти руки з голови. Навчить дитину робити це самостійно.  

 Вправа «Налаштування на заняття». Покласти одну долоню дитині на лоб, а іншу на 

потилицю (над потиличними бугорами). Вибір рук довільний. Слідом за дорослим або 

самостійно дитина повторює наступний текст: «Я спокійний і уважний. Я добре себе почуваю. 

Я добре все розумію». Повторити 2-3 рази.  

 Вправа «Перехресно-паралельна ходьба на місці». Призначена для тренування взаємодії 

лівої і правої частин тіла. Досягнення кращої інтеграції (об'єднання в єдине ціле) двох півкуль 

головного мозку забезпечується шляхом їх почергового функціонального роз'єднання і 
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об'єднання при виконанні паралельних та перехресних рухів. Полегшує перехід на новий вид 

діяльності та перемикання з правопівкульної діяльності на лівопівкульну і навпаки. 

 Вправа «Перехресні рухи». Під час ходьби на місці доторкатися долонею лівої руки до 

коліна правої ноги (тобто протилежної), а долонею правої руки – до коліна лівої ноги. Таким 

чином, різнойменні руки і ноги стикаються один з одним по черзі, як би перехресно. Зробити 8-

12 таких кроків. Під час виконання вправи бажано дивитися на намальовані заздалегідь на 

папері або на дошці дві перехрещені лінії у вигляді літери «Х». Марш А. Філіпенка [1]. 

  Вправа «Паралельні рухи». Під час ходьби на місці доторкатися долонею лівої руки до 

коліна лівої ж ноги, а долонею правої руки – до коліна правої ноги. Однойменні руки і ноги 

стикаються один з одним по черзі, то з одного боку тіла, то з іншого. Зробити 8-12 таких кроків. 

Під час виконання вправи бажано дивитися на намальовані попередньо на папері або на дошці 

дві вертикальні паралельні лінії ||. Музика Д. Кабалевського «Барабанщики» [1]. 

 Щоб досягти хороших результатів, важливо правильно виконувати кінезіологічні 

комплекси. Використання цих вправ допоможе: гармонійному розвитку взаємодій і зв’язків між 

півкулями мозку; синхронізації діяльності правої і лівої півкуль; кращому розвитку сприйняття 

й пам’яті; усуненню проблем із концентрацією уваги й мислення; ліквідації порушень у роботі 

вестибулярного апарату; розвитку мови і позитивного мислення; підвищенню та розкриттю 

творчого потенціалу. 

Розвиваючи дитину, не забувайте про важливу складову ваших стосунків із дитиною. 

Обов'язково демонструйте їй свою любов і ласку, кажіть про свою любов, обіймайте малюка. 

Попросіть дитину допомогти. Коли малюк впорається з дорученням, обов'язково похваліть його 

і скажіть: «Спасибі тобі за твою допомогу! Ти мені відмінно допоміг! Я дуже тебе люблю!». 

Обійміть його, не відпускайте зі своїх обіймів протягом 8 секунд. Цього часу цілком достатньо, 

щоб ваша любов дійшла до сердечка крихітки. Ці дії закладають основу гармонійних взаємин 

між дитиною і батьками, а також входять у методику дивовижного професора Макото 

Шичида [5]. 

Таким чином, дитину треба розвивати з самого народження. Допоможуть у цьому 

різноманітні вправи з музичним супроводом. Ці вправи, змушують мозок працювати на повну 

потужність. Вони тонізують, знімають втому, тяжкість у голові, загострюють увагу й пам'ять, 

бадьорять, роблять дитину розумнішою, а також значно підвищують здатність концентруватися 

на виконуваній роботі. 
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КРИТЕРІЇ ВИЗНАЧЕННЯ СФОРМОВАНОСТІ КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ 

СТУДЕНТІВ-ПРАВНИКІВ 

 

У статті досліджено поняття комунікативні уміння майбутніх фахівців. 

Запропоновано критерії та показники їх рівнів сформованості. 

Ключові слова: студенти-правники, комунікативні уміння, критерії сформованості 

комунікативних умінь, засоби медіаосвітніх технологій. 

 

Нині у педагогіці вищої школи домінують погляди, згідно з якими складність мети і 

завдань підготовки фахівців викликає необхідність кардинальних змін у освітньому процесі, 

приведення всіх його компонентів у відповідність до нових умов професійної діяльності. 

Позитивним є досвід залучення засобів медіаосвітніх технологій, представлений у 

дослідженнях українських науковців-медіапедагогів: І. Бабенко-Єршова (преса і 

телебачення), Р. Бужиков (Інтернет), Ю. Горун (Інтернет), І. Гуріненко (преса, телебачення, 

Інтернет), Н. Духаніна (Інтернет), Ю. Казаков (преса, телебачення), Костюхіна (телебачення), 

І. Наумук (Інтернет), А. Онкович (преса), І. Сахневич (преса, кіно), Н. Шубенко 

(телебачення), О. Янишин (преса). Це дає можливість предюачити, що використання засобів 

медіаосвітніх технологій сприятиме ефективнішому розвиткові комунікативних умінь 

майбутніх правників.  

Аналіз досліджень із розвитку комунікативних умінь фахівців різних галузей засвідчує 

необхідність виокремити загальні та спеціальні комунікативні уміння. Вочевидь, що загальні 

– притаманні фахівцям різних галузей, а спеціальні залежать від специфіки діяльності в 

окремій галузі. Для визначення останніх деякі науковці пропонують термін фахові 

комунікативні уміння. На нашу думку, комунікативні вміння фахівця – це засвоєний спосіб 

виконання дій, який базується на здатності до застосування знань і розуміння з метою 

виконання завдань, пов’язаних із пошуком, опрацюванням і передаванням інформації, 

взаємодією з колегами та експертами з інших галузей знань у рамках професійної діяльності. 

Результати аналізу наукових робіт О. Бовдир, І. Дроздової, М. Ісаєнко, В. Лугового, 

Г. Онкович, О. Янишин, О. Ярошенко дозволяють також стверджувати, що питання 

визначення об’єктивних критеріїв та показники рівнів розвитку комунікативних умінь є 

надзвичайно складним. Воно залишається предметом наукової дискусії і наразі єдиний 

загальноприйнятий погляд відсутній. Недостатня його розробленість утруднює реалізацію 

ефективного впливу на формування комунікативних умінь, оскільки зазначені поняття є 

науковим інструментарієм оцінювання результатів дослідження. 

У Словнику української мови критерій тлумачиться як підстава для оцінки, визначення 

або класифікації чогось; мірило [1, c. 349]. У науковій літературі критерії оцінювання умінь 

та навичок є величина, обрана визначником якості навчальної діяльності. Це той інструмент, 

який дозволяє здійснювати розподіл отриманих даних за деякими попередньо 

стандартизованими ознаками (чи показниками), що характеризують незадовільний, 

задовільний, гарний і високий рівні прояву предмету дослідження. Звичайно, кількість таких 

рівнів обумовлюється міркуваннями доцільності й достатньої інформативності, але частіше за 

все їх вживається три або чотири [2, c. 7]. У Національному освітньому глосарії критерії 

стосовно оцінювання виконання вимог освітніх програм – це опис того, що і на якому рівні 

має зробити здобувач вищої освіти для демонстрації досягнення результатів навчання [3, 

с. 30].  

Таким чином, критерії оцінювання комунікативних умінь слід розглядати як підставу 

для визначення їх рівня сформованості, котрі визначають найсуттєвіші ознаки 
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досліджуваного явища. Вони відображають динаміку вимірюваної якості та розкриваються 

через низку показників. 

На підставі наукових досліджень, спостережень за навчально-пізнавальною діяльністю 

та видів комунікативних умінь соціальних педагогів О. Пасічник пропонує визначити 

мотиваційний, когнітивний, процесуальний та фаховий критерії сформованості 

комунікативних умінь та п’ять рівнів їхнього розвитку (високий, достатній, середній, 

задовільний і низький) [4, с. 100]. 

При дослідженні педагогічних умов застосування засобів мас-медіа для розвитку 

медіакомпетентності майбутніх державних інспекторів з пожежної безпеки І.  Гуріненко 

визначає три критерії (мотиваційно-ціннісний, когнітивний, операційно-діяльнісний) та 

показники рівнів (базовий, достатній, високий) сформованості [5, с. 9]. 

У розрізі предмета свого дослідження О. Янишин з опертям на інформаційний критерій 

класифікації комунікативних умінь, розроблений В. Тищенком та класифікацію показників 

розвитку медіаграмотності О. Федорова визначає такі критерії комунікативних умінь 

майбутніх документознавців у процесі застосування медіаосвітніх технологій: контактний, 

інформаційний, інтерпретаційний, мотиваційний та три рівні їхньої сформованості: високий, 

середній, низький [6, с. 110]. 

З урахуванням напрацювань зазначених науковців, специфіки фахової діяльності 

майбутніх правників, необхідних комунікативних умінь та особливості залучення засобів 

медіаосвітніх технологій пропонуємо виділити мотиваційний, контактний, когнітивний та 

діяльнісний критерії оцінювання комунікативних умінь студентів-правників. 

Мотиваційний критерій передбачає усвідомлення майбутніми правниками місця та 

ваги комунікативних умінь, а також мас-медіа для вдалого здійснення своєї фахової 

діяльності, бажання постійно підвищувати свою компетентність для успішної взаємодії з 

клієнтами, колегами та експертами з інших галузей знань. Показником даного критерію є 

сформованість внутрішньої мотивації до комунікативної взаємодії. 

Контактний критерій (обумовлений медіадидактичним підходом) характеризує 

частотність інтерактивної взаємодії (контактів) студентів із різними видами медіапродукту, 

дає можливість визначити показники частотності та діапазон контактів із різниими мас-медіа, 

вітчизняними та іншомовними. Показником цього критерію є сформовані уміння раціонально 

використовувати час для вирішення необхідних завдань, він тісно пов'язаний із рівнем 

сформованості мотиваційного критерію. 

Когнітивний критерій визначає обсяг теоретичних знань майбутніх правників щодо 

сутності, прийомів і передумов успішного спілкування, оволодіння засобами передавання 

інформації (вербальними і невербальними), розуміння особливостей створення та 

передавання медіа продукту, та технологій його впливу на суспільство. Показником цього 

критерію слугує сформованість умінь застосовувати здобуті знання у фаховій діяльності. 

Діяльнісний критерій поєднує навички критичного аналізу процесів функціонування 

медіа у соціальному просторі та уміння якісного відбору медіапродукту для освітньої та 

фахової діяльності, власного проектування; уміння чітко висловлювати думку в усній та 

письмовій формах з урахуванням усіх мовних норм; інтерпретувати зміст медіатекстів різних 

жанрів на основі критичного аналізу та пов’язувати його з функціями медіа в соціумі. 

Критерії оцінювання комунікативних умінь – це той інструмент, який дозволяє 

здійснювати розподіл отриманих упродовж експерименту даних за визначеними попередньо 

стандартизованими показниками, що характеризують високий, достатній, середній, 

задовільний, низький рівні розвитку, котрим притаманні певні здатності. Кожен із рівнів 

розвитку відтворює ступінь прояву його характеристик та вказує на вираженість характерних 

здібностей студента. Низький рівень характеризується здатністю виконувати прості завдання 

у типових ситуаціях у чітко визначеній структурованій сфері навчання, готовністю до 

навчання на наступному рівні. Задовільний – виконувати типові нескладні завдання у 
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типових ситуаціях у чітко визначеній структурованій сфері навчання під керівництвом з 

елементами самостійності. Середній – виконувати навчальні завдання середньої складності за 

визначеними алгоритмами за встановленими нормами часу і якості. Достатній – здатністю 

самостійно виконувати складні спеціалізовані навчальні завдання, зокрема в нестандартних 

ситуаціях. Високий – розв’язувати типові спеціалізовані задачі у процесі навчання, що 

передбачає застосування положень і методів відповідної науки і характеризується певною 

невизначеністю умов. Дані п’ять рівнів сформованості комунікативних умінь виділено з 

опертям на Національну рамку кваліфікацій [7]. 

Рівні сформованості комунікативних умінь за мотиваційним критерієм можна описати 

таким чином: 

 високий – стійка різнопланова внутрішня мотивація (професійно-пов’язані, емоційні, 

гносеологічні, моральні, естетичні, гедоністичні, жанрові та ін. мотиви) для використання 

засобів медіаосвітніх технологій у формуванні власних комунікативних умінь; прагнення до 

вдосконалювання своїх знань і вмінь у сфері медіа (пошук матеріалів з навчальною та 

науково-дослідною метою, намагання створити власний медіатекст); 

 достатній – достатньо сформовані професійно-пов’язані, моральні та естетичні 

мотиви для використання засобів медіаосвітніх технологій у формуванні власних 

комунікативних умінь; позитивно налаштовані до залучення мас-медіа в освітній процес та 

майбутню професійну діяльність; 

 середній – переважання окремих мотивів формування власних комунікативних умінь і 

засобів медіаосвітніх технологій; наявність прагнення до вдосконалення своїх знань і умінь у 

ході навчальних занять; 

 задовільний – недостатня мотивація для залучення нестандартних підходів для 

розвитку власних комунікативних умінь, прагнення до виконання завдань під керівництвом 

чи з допомогою інших; слабко виражені або відсутні креативні мотиви контактів з 

медіатекстами; 

 низький – відсутня внутрішня мотивація чи вузький спектр мотивів (при переважанні 

розважальних), неусвідомлення необхідності розвитку власних комунікативних умінь взагалі, 

та засобами медіаосвітніх технологій зокрема; відсутнє прагнення до вдосконалення своїх 

знань і умінь; відсутні креативні мотиви для контактів із медіатекстами. 

Рівні сформованості комунікативних умінь за контактним критерієм можна описати 

таким чином: 

 високий – щоденні контакти з різними видами медіа та медіатекстами з метою 

використання їх для професійного розвитку, створення власного медіапродукту; 

 достатній – регулярні контакти з різними видами медіа та медіатекстами з метою 

задоволення навчальних потреб з різних дисциплін 

 середній – контакти з різними видами медіа та медіатекстами кілька разів на тиждень 

для виконання поставлених викладачем завдань 

 задовільний – нерегулярні контакти з різними видами медіа та медіатекстами для 

виконання поставлених викладачем завдань чи задоволення особистих потреб 

 низький –  контакти з різними видами медіа та медіатекстами для задоволення 

особистих потреб, але без усвідомлення освітньої мети. 

Рівні сформованості комунікативних умінь за когнітивним критерієм можна описати 

таким чином: 

 високий –  уміння в повному обсязі застосовувати здобуті знання про 

особливості функціонування мас-медіа у суспільстві та майбутній професійній сфері для 

пошуку та аналізу необхідної інформації, а також оприлюднити результати власних 

досліджень за допомогою медіа; 
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 достатній – уміння в достатньому обсязі застосовувати здобуті знання про 

особливості функціонування мас-медіа для вирішення складних спеціалізованих навчальних 

завдань; уміння оприлюднити результати власних досліджень за допомогою медіа; 

 середній – уміння застосовувати здобуті знання про особливості функціонування мас-

медіа для виконання навчальних завдань середньої складності за визначеними алгоритмами 

за встановленими нормами часу і якості; 

 задовільний – уміння застосовувати здобуті знання про особливості функціонування 

мас-медіа для виконання типових нескладних завдань у типових ситуаціях у чітко визначеній 

структурованій сфері навчання під керівництвом з елементами самостійності; 

 низький – уміння застосовувати здобуті знання про особливості функціонування мас-

медіа для виконання простих завдань у типових ситуаціях у чітко визначеній структурованій 

сфері навчання. 

Рівні сформованості комунікативних умінь за діяльнісним критерієм можна описати 

таким чином: 

 високий – уміння на основі критичного аналізу медіапродукту та його функцій у 

соціумі, дати оцінку авторській концепції, аргументовано погодитися чи не погодитися з 

позицією автора; здатність до вирішення нестандартних проблемних з ситуацій, уміння 

правильно і вмотивовано обирати стратегію міжособистісної взаємодії; творчий підхід до 

процесу фахового спілкування з урахуванням функцій медіа у соціумі; практичне володіння 

мовленнєвою нормативністю в усній і писемній формах. Загалом пов'язаний із високими 

рівнями показників когнітивного та мотиваційного критеріїв. 

 достатній – уміння критично аналізувати процес функціонування медіапродукту в 

соціумі; здатність сприймати співрозмовника, але без урахування повною мірою ситуації 

спілкування; здатність до конструктивної міжособистісної взаємодії з використанням засобів 

вербальної та невербальної комунікації, володіння фаховою та загальнонауковою 

термінологією; процес спілкування іноді шаблонний, недостатньо гнучкий, в нових умовах 

відчувається невпевненість при прийнятті нестандартних рішень. Загалом пов'язаний із 

достатніми рівнями показників когнітивного та мотиваційного критеріїв. 

 середній – уміння критично аналізувати процес функціонування медіа в соціумі; 

уміння дати характеристику вчинкам і психологічному стану співмовця на основі неповних 

знань; уміння загалом правильно обирати стратегію міжособистісної взаємодії, однак не 

завжди дотримуватися послідовності її реалізації; здатність до вирішення стандартних 

проблемних ситуацій; розуміння функцій медіа у соціумі, проте відсутність творчого підходу 

до процесу фахового спілкування. В цілому, заснований на середніх рівнях показників 

когнітивного та мотиваційного критеріїв. 

 задовільний – уміння критично аналізувати медіадіатексти без чіткого розуміння їх 

функціонування у соціумі; уміння дати характеристику вчинкам і психологічному стану 

співмовця на основі поверхових знань; вибіркове використання вербальних та невербальних 

засобів комунікації, слабке володіння фаховою та загальнонауковою термінологією, 

сприйняття співмовця загалом стереотипне, інтуїтивне обрання стратегії спілкування, з 

опертям на особистий досвід. У цілому, заснований на задовільних рівнях показників 

когнітивного та мотиваційного критеріїв. 

 низький – відсутність умінь критично аналізувати функціонування медіа в соціумі, 

здібностей до критичного мислення; невміння визначити стратегію міжособистісного 

спілкування самостійно, потреба сторонньої допомоги, значні труднощі у процесі 

спілкування, низький рівень розуміння місця медіапродукту у професійній самореалізації. У 

цілому, заснований на низьких рівнях показників когнітивного та мотиваційного критеріїв.  

Засоби вимірювання у будь-якому педагогічному експерименті є тими інструментами, 

що надають можливість фіксації проміжних та кінцевих показників упродовж його перебігу й 

відстеження динаміки змін тих властивостей чи характеристик об’єкта, які є предметом 
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дослідження. Визначення критеріїв і показників розвитку комунікативних умінь стає основою 

для визначення відповідних рівнів. Тож визначаємо п’ять рівнів сформованості 

комунікативних умінь студентів-правників у результаті застосування засобів медіаосвітніх 

технологій (високий, достатній, середній, задовільний та низький), які визначаються за 

чотирма інтегрованими критеріями (мотиваційним, контактним, когнітивним та діяльнісним). 

Запропоноване обґрунтування критеріїв, показників та рівнів сформованності 

комунікативних умінь із залученням засобів медіаосвітніх технологій дозволяє зрозуміти 

оцінювання результатів, а також конкретизувати інструментарій для використання у 

подальших дослідженнях. 
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ОСОБЛИВОСТІ МОВНОЇ СВІДОМОСТІ ЮРИСТІВ 

 

У статті досліджено специфіку образів мовної свідомості представників юридичної 

професійної культури. Виявлено особливості впливу професійної культури на мовну свідомість 

юристів. Проаналізовано реакції, що є компонентами професійної культури юриста і 

репрезентують правосвідомість. 

Ключові слова: мовна свідомість, правосвідомість, мовленнєва майстерність, реакції, 

професійна культура юриста. 

 

Специфіка юридичної освіти полягає в необхідності формування професійних якостей, 

якими повинен володіти правник. Юридична освіта має забезпечувати: 1) ґрунтовне засвоєння 

теорії суспільного розвитку, загальнонаукових фундаментальних і спеціалізованих правових 

знань із одночасним оволодінням чинним законодавством; 2) формування юридичного 

мислення, глибоке розуміння права; 3) прагнення до постійного поповнення своїх знань [1, 

с. 321-325].  

Професійна діяльність юриста має свою специфіку. Кваліфікованому юристу необхідно, 

насамперед, володіти широким діапазоном знань і вмінь, які дозволятимуть не лише розуміти 

всі тонкощі правової діяльності, а й приймати відповідальні рішення, враховувати найдрібніші 

деталі при розслідуванні злочинів чи правопорушень, ефективно взаємодіяти та контактувати з 

людьми. 

Важливим аспектом діяльності юриста є етика поведінки, що передбачає наявність 

моральних якостей, певних принципів, поглядів, життєвої позиції. «У юридичних навчальних 

закладах повинна навчатись національно свідома молодь із високими моральними якостями, 

для якої робота юриста має бути внутрішнім покликанням, а не «модною», престижною чи 

вигідною професією» [1, с. 323]. 

Отже, особливості професійної діяльності юристів вимагають від фахівців наявності не 

лише професійних знань, умінь, навичок і досвіду, але й певних позитивних схильностей, 

інтересів, прагнень, а також здатності використовувати знання й уміння для досягнення 

поставленої професійної мети.  

Аналіз кваліфікованих характеристик майбутнього працівника правоохоронних органів 

виявив, що визначальним успіхом його діяльності є високорозвинені психічні процеси 

(концентрація уваги, високий рівень короткочасної та довготривалої пам’яті, емпатія, інтуїція 

тощо), а також спеціальні якості (вербальні здібності, комунікативна компетентність). 

Радикальні зміни у змісті форм і методів діяльності правників пред’являють досить 

високі вимоги до їх професійної підготовки, ділових якостей, психолого-педагогічної, етичної 

культури, а також мовленнєвій майстерності. 

Упродовж останніх років в Україні з’явилися дослідження, у яких розкриваються різні 

аспекти зазначеної проблеми, зокрема підготовка майбутніх фахівців до професійного 

спілкування (Т.В. Алексєєва, В.В. Баркасі, Н.П. Волкова, Л.П. Глазкова, В.В. Дарійчук, 

В.О. Калінін, Г.В. Мельниченко, І.Я. Морозов, В.Г. Пасинок, Л.С. Савенкова). 

З урахуванням вищезазначеного можна сказати, що майбутньому правнику за родом своєї 

діяльності доводиться не тільки оперувати законом, але й роз’яснювати, пояснювати, доводити, 

переконувати тощо. Тому він повинен уміти активно використовувати спеціальні прийоми 

впливу на людей, які дозволяють йому досягнути лінгвоправових комунікативних цілей з 

меншими витратами часу та енергетичними втратами. 
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Мовна свідомість у вітчизняній психолінгвістиці трактується як «сукупність 

перцептивних і концептуальних знань особистості про об'єкт реального світу, опосередкований 

мовою образ світу тієї чи іншої культури. Функціонування мовної свідомості пов'язано з 

механізмами створення, розуміння і зберігання мови у свідомості, тобто психічними 

механізмами, що забезпечують процес мовної діяльності людини» [2, с. 301-304]. 

А. Вежбицька вказує, що мовна свідомість володіє різними рівнями, вона містить факти, 

що лежать на поверхні, і факти, приховані глибоко [6, с. 244].  

У виборі мовних засобів і в процесах розуміння тексту беруть участь несвідомі механізми 

і усвідомлені дії. Як правило, цей вибір індивідуальний і ситуативно обумовлений. 

Загальновідомо, що мовна свідомість особистості відчуває певний вплив з боку 

професійної сфери. 

Мета нашого дослідження – виявити особливості впливу професійної культури на мовну 

свідомість юристів. Предметом дослідження є специфіка образів мовної свідомості 

представників юридичної професійної культури. 

Для досягнення поставленої мети ми зробили дослідження даних вільного асоціативного 

експерименту. Вивчивши спеціалізовані тексти, ми склали анкету, що включає 97 

багатозначних слів, які у представників різних спеціальностей можуть мати різне значення. 

Експеримент проходив у 2 етапи. В експерименті взяли участь студенти, які навчаються на 3-4 

курсах Сумської філії ХНУВС, а також юристи-фахівці, які працюють за фахом понад 10 років. 

Мовна свідомість юриста формується під впливом спеціалізованої сфери - 

юриспруденції. Центральним компонентом свідомості представників даної професійної групи 

повинна бути правова свідомість, яка тісно переплетена з моральною, політичною, релігійною 

формами суспільної свідомості. Одним із рівнів правосвідомості є професійна правосвідомість, 

яка «складається в ході спеціальної підготовки (наприклад, при навчанні в юридичному 

навчальному закладі), у процесі здійснення практичної юридичної діяльності» [3, с. 16-18]. 

С.С. Алексєєв говорить про те, що «суб'єкти цього рівня мають володіти спеціалізованими, 

деталізованими знаннями чинного законодавства, вміннями і навичками його застосування» [7, 

с. 49-54]. 

У правосвідомості відбивається суспільне життя. Як специфічні способи відображення 

В.В. Кожевников називає правові категорії і поняття: права і обов'язки, закон і законність, суд і 

правосуддя і т.д. [8, с. 15]. 

Розглянемо особливості сприйняття юристами таких понять, як «закон» і «права». 

Частотні реакції на стимул «закон»: конституційний, нормативний, кримінальний кодекс, 

кодекс, право, істина, порядок, дотримуватися, суд, правило, акт, сила. 

У юриспруденції поняття «закон» стосується сфери, яка моделює і регулює модель 

належної поведінки. Згідно з енциклопедією юриста, конституційний закон є сукупністю 

нормативних актів, які утворюють конституцію держави. «Конституційний закон – один із 

видів законів, передбачених Конституцією. Кримінальний кодекс – законодавчий акт, що 

відрізняється внутрішньою єдністю, який представляє собою систему взаємопов'язаних норм, 

котрі встановлюють підстави і принципи кримінальної відповідальності, визначають, які 

небезпечні для особистості, суспільства або держави діяння визнаються злочинами, 

встановлюють види покарань та інших заходів кримінально-правового характеру за вчинення 

злочинів»[5, с. 204-207]. 

Таким чином, отримані реакції є компонентами професійної культури юриста і 

репрезентують правосвідомість, що є центральним компонентом мовної свідомості юристів. 

Серед поширених реакцій на стимул «права» виділяються: обов'язки людини, 

громадянина, конституція, свобода, автомобіль. Кожна людина, будучи громадянином певної 

країни, має низку прав (у тому числі право на свободу) і обов'язків, проголошених 

конституцією. Реакція «автомобіль» репрезентує буденну свідомість. До реакцій даного типу на 

вказаний стимул відносяться поодинокі реакції водійські, машина, світлофор, авто, управління. 

Професія «юрист» відноситься до типу, який науковці називають «людина-людина». 

Робота представників даної спеціальності зосереджується на людях. Показово, що серед 
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реакцій на всі наведені стимули студентів 3 курсу переважають іменники назви істот (юрист, 

людина, аспірант, партнер, прокурор, адвокат, чиновник). У студентів 4 курсу розрив у 

кількості вживання іменників назв істот і неістот значно скорочується. І у фахівців, що 

працюють в органах суду, серед відповідей переважають іменники назви неістот (кодекс, акт, 

правило, свобода, обов'язки, робота, матеріал, конституція, чесність, істина). 

Таке зміщення в бік об'єктних відносин самі юристи пояснюють наступним чином: у 

процесі професійної діяльності фахівцям доводиться стикатися з прикладами дій різного 

ступеню жорстокості і тяжкості. Доводиться багато працювати з паперами, праця стає 

автоматичною. Існуюча система нормативів звітності формалізує діяльність юристів: правила, 

розпорядки, практика, стандарти, інструкції стають формують «світ» юриста. У кожній 

конкретній справі фахівець бачить вже не суб'єкта, а якесь абстрактні правовідносини без 

суб'єкта. У такому випадку з процесу виключаються емоції. Ймовірно, це є проявом механізму 

захисту від «професійного вигорання». 

Цікавий факт, що серед отриманих реакцій практично відсутні дієслова. Одиничними 

були реакції «дотримуватися, качати, порушувати, виконувати». Зазначені слова закріплені в 

повсякденній свідомості і відображають необхідність дотримуватися чинних законів. Люди в 

повсякденному житті стикаються з різними правовими приписами: у новинних та 

інформаційних повідомленнях про діяльність тих чи інших органів міститься інформація про 

те, як виконуються певні закони, що буде за порушення чиїхось прав, акцентується увага на 

тому, яких правил необхідно дотримуватися. Дані реакції можуть розглядатися як існуючі поза 

професійною культурою і не закріплені в професійній мовній свідомості. 

Аналізуючи реакції, ми звернули увагу на зміну характеру прикметників, які респонденти 

наводили на зазначені стимули. Найбільшу кількість реакцій-прикметників наводили студенти 

1 курсу. Із набуттям досвіду реакції-означення («яка, яке?») скорочуються. 

Змінюється і співвідношення реакцій-прикметників, що розглядаються з точки зору 

позитивної / негативної оцінки. Проведене дослідження показало, що найяскравіші емоції 

викликають слова, пов'язані з поточним станом, в якому випробовувані заповнювали анкети. 

Наводячи реакції на слова, які можна віднести до сфери професійної діяльності юристів, 

респонденти частіше використовували слова з позитивною оцінкою: мова – грамотна, 

правильна, чітка, зв'язна, цікава; інформація – потрібна, необхідна, корисна, важлива. 

Однак поступово в мові юристів починає переважати нейтральна лексика без емоційно-

оцінного компонента. Наведені студентами четвертокурсниками і юристами-фахівцями 

прикметники частіше відносяться до юридичної сфери і можуть бути розглянуті, як частина 

правової свідомості юриста (наприклад: нормативний, кримінальний, конституційний, 

державний, арбітражний). 

Таким чином, наші дані підтверджують, що теоретичні дисципліни, які викладають 

студентам у процесі навчання і в ході подальшої професійної діяльності, накладають відбиток 

на якість роботи, на самооцінку, самосвідомість і мовну свідомість юристів. Результати, 

отримані нами, опосередковано вказують на те, що в процесі професіоналізації юристи 

здобувають необхідні професійні компетенції і те, як змінюються їхні норми поведінки та 

ціннісні орієнтири, ідеали і внутрішні структури особистості. Уже на 3 курсі студенти 

починають пред'являти до себе, своєї праці підвищені вимоги, оцінюючи себе як учасників 

юридичної професійної культури. Відбувається формування професійної мовної свідомості – 

правосвідомості. 

Інтерес представників даної групи зміщується з людської сфери на предметну область: 

замість людини, юрист починає бачити якісь абстрактні правовідносини без суб'єкта. 

Аналіз інноваційних освітніх технологій, направлений на розвиток та формування мовної 

компетентності майбутніх правників, надає підстави зробити висновок про їх орієнтованість на 

побудову різноманітних форм лінгвокомунікативних відношень між суб’єктами, а також на 

побудову ефективного середовища як простору освітньо-мовного розвитку особистості. На наш 

погляд, розробка таких технологій повинна проводитись відповідно до принципу мотиваційної 

готовності до реалізації професійної мовної свідомості в професійній діяльності. 
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Враховуючи це, у рамках розробленої нами технології, тобто лінгвістичного тренінгу, в 

аудиторних умовах відтворюються фрагменти правозастосовної практики і відношення в ході її 

реалізації: використовується практичний матеріал для створення проблемних ситуацій, 

здійснюється проектування за реальною тематикою, імітаційне моделювання, розігрування 

ролей, ділові ігри тощо[4, с. 65-67]. 

Поява серед реакцій назв нормативних документів може свідчити про взаємозв'язок місця 

навчання і подальшого місця роботи. Таким чином, отримані знання реалізуються в 

професійній діяльності. Подібний взаємозв'язок є важливою складовою професійної мовної 

свідомості. 
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ФЕНОМЕН «ТЕАТРАЛЬНОГО ЧЕЛОВЕКА»: 

ХАРЬКОВСКИЙ ПЕРИОД ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С.И. ТУРБИНА 

 

В статье рассматривается жизнь и деятельность драматурга, очеркиста и 

театрального критика С.И. Турбина (1821-1884), дается анализ его основных пьес. 

Рассмотрены произведения, прототипом персонажей которых стал С.И. Турбин. Особое 

внимание уделено харьковскому периоду жизни драматурга. На основе переписки С.И. Турбина 

с А.Н. Островским и другими театральными деятелями сделаны выводы относительно 

эстетических предпочтений и этической позиции писателя и критика. Оценен вклад 

С.И. Турбина в формирование зрительской культуры Харькова. 

Ключевые слова: театр, «театральный человек», драматургия, публика, театральная 

критика. 

 

Театральную среду Харькова, как и любого другого, формировали актеры, критики и 

публика. Публика была разнообразной по социальному составу, но в ней ярко выделялся сегмент 

так называемых «театральных людей», которых отличали особые отношения с миром кулис. 

Понятие «театральный человек» известно всем, но строго научного определения его пока не 

существует. Беглый опрос показал, что некоторые считают, что «театральный человек» – это тот, 

кто работает в театре и предан ему всей душой. Другие полагают, что «театральным человеком» 

можно назвать того, кто часто смотрит спектакли и для кого театр – значительная и существенная 

часть жизни (то есть – театрал). Как мне кажется, «театральный человек» не только предан театру 

и связан с ним профессионально, но прежде всего, отличается тем, что для него все, что 

происходит на сцене, гораздо важнее происходящего в реальности. События собственной жизни 

воспринимаются им, как отрывки из спектаклей, а реакция на эти события, как правило, 

театрально преувеличена. Это делает его с одной стороны уязвимым, а с дугой – безжалостным по 

отношению ко всему, что не есть театр. Таким образом, быть «театральным человеком» – значит 

вести особое существование, центр тяжести которого неумолимо смещен от событий реальности к 

происходящему на сцене, а собственная жизнь порой превращается в театральное представление. 

Именно таким человеком был статистик, очеркист, драматург и критик С.И. Турбин, 

несколько лет влиявший на театральные вкусы просвещенной части публики г. Харькова. 

Сегодня очерки С.И. Турбина интересны, прежде всего, этнографам, а его короткие 

непритязательные драматические опусы давно канули в лету. Но сам он был настолько яркой и 

колоритной фигурой, что стал прототипом персонажей нескольких литературных произведений, 

авторы которых запечатлели, если можно так сказать, разные ипостаси его личности.  

С.И. Турбин родился 24 февраля (8 марта) 1821 г. в дворянской семье в г. Ливны 

Орловской губернии. Заметим, что неизбежные ассоциации с героями пьесы М.А. Булгакова 

имеют под собой основание: бабка писателя по матери, А.И. Покровская, до замужества – 

Турбина, тоже была родом из Орловской губернии. С.И. Турбин учился в Курской гимназии, 

затем в Московском университете (поскольку в списках студентов его имя обнаружить не 

удалось, видимо, был вольнослушателем) и в Николаевской военной академии. В промежутке 

между университетом и академией он успел послужить в армии на территории Польши, 

жениться и расстаться с женой, родившей ему сына. После окончания в 1854 г. Николаевской 

академии Генерального штаба С.И. Турбин служил сначала в артиллерии, затем в Генеральном 

штабе [3, с. 81]. Оказавшись в Петербурге, будущий писатель сблизился с литераторами, в 
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частности с А.Н. Островским. Именно благодаря этой дружбе до нас дошли некоторые письма 

С.И. Турбина, сохранившиеся в бумагах великого драматурга. 

С.И. Турбин и сам пробовал силы в драматургии, написав несколько пьес, посвященных 

жизни военных. Эти небольшие произведения актеры охотно включали во второе отделение 

своих бенефисных спектаклей. Многие из них даже посвящены известным актрисам: пьеса 

«Картинка с натуры» (1864) – А.И. Шуберт, «Хозяйка и постоялец» (1865) – Ю.Н. Линской, 

«Свекровь и теща» (1864) – О.В. Нечаевой. И.Ф. Петровская упоминает о творчестве 

С.И. Турбина в книге «Театр и зритель провинциальной России»: «Популярны были «картинки с 

натуры» С.И. Турбина. Кадровый офицер, С.И. Турбин по условиям службы жил в разных 

городах провинции, от Польши до Сибири. Его пьесы – зарисовки быта армейской среды. <…> 

Ставившиеся пьесы («Картинка с натуры», «Бойкая барыня», «Свекровь и теща») не претендуют 

на глубину. Но в них проявились и наблюдательность, и литературный талант автора, они 

реалистичны и занимательны, фигуры действующих лиц (денщика и наивно-бойкой дамочки, 

молодой офицерской жены) колоритны, хотя и стандартны» [10, с. 49]. Заметим, что пьесы 

С.И. Турбина шли на столичной и провинциальной сцене довольно долго, вплоть до начала ХХ в. 

По обязанностям службы (он занимался сбором статистических сведений) и по велению 

сердца С.И. Турбин исколесил всю Россию. Путевые впечатления изложил в цикле бытовых 

очерков, которые появились в 1857 г. сначала на страницах журнала «Современник», под 

общим заглавием «Записки бывалого. Из воспоминаний старого артиллериста». В 1863-1865 гг. 

в «Санкт-Петербургских ведомостях» публиковались его путевые очерки, посвященные 

Сибири: «От Осы до Тюмени и Омска», «От Омска до Томска» [4]. 

В 1872 г. сибирские очерки С.И. Турбина вышли отдельной книгой под названием 

«Страна изгнания и исчезнувшие люди» и удостоились положительного отзыва Н.С. Лескова. 

Н.С. Лесков, лично знавший С.И. Турбина, в 1870 г. изобразил его под именем майора Форова 

в своем нашумевшем романе «На ножах». Об этом пишет сын Н.С. Лескова, А. Лесков, в книге 

«Жизнь Николая Лескова по его личным, семейным и несемейным записям и памятям»: «Он и 

в самом деле был человеком чистой души и расы, неизменным в своих, по тому времени очень 

крайних, взглядах и убеждениях: Форов уходит в отставку, оскорбив «на словах» командира 

полка, оказавшего неуважение его жене. Сергей Иванович, по словам Лескова, дал командиру 

полка пощечину за не приглашение на полковой бал его жены, на которой он, как неколебимый 

атеист и нигилист, еще не был церковно женат. Грозило расстреляние. После многих 

ходатайств оно было заменено разжалованием в рядовые. Карьера была непоправимо 

искалечена. Это был <…> в своем роде и «антик» и «праведник». Солдаты, расставаясь с 

Форовым, бегут за ним и в виде высшей, какая есть, хвалы и благодарности кричат ему: «Да 

разве вы похожи на благородных?» [6, с. 218-219]. Об этом эпизоде, происшедшем именно в 

г. Харькове, вспоминают и другие современники С.И Турбина (актер Л. Самсонов, критик 

И. Дмитриев). Правда, Лесков несколько изменил и приукрасил события: на самом деле 

С.И. Турбин дал пощечину офицеру Шретеру, неуважительно отозвавшемуся о его 

гражданской жене. Дело замяли, никаких репрессий не последовало. 

Но Лескову для создания образа «нравственного нигилиста», отрицающего условности, 

но при этом доброго и честного человека, противопоставленного автором нигилистам 

«безнравственным», был нужен именно такой эпизод, подкрепляющий высказывания героя 

делом. Неустрашимость и прямота, приправленная откровенной эксцентричностью, делают 

Форова одной из самых запоминающихся фигур романа. 

В Харькове капитан Генерального штаба С.И. Турбин служил в 1859-1860 гг. [1, с. 166]. 

Скорее всего, деятельность Турбина была связана с созданием выпуска, посвященного 

Харьковской губернии для многотомного издания «Материалы для географии и статистики, 

собранные офицерами Генерального штаба» (1859-1868 гг., 39 томов). Харьковский том по 

неизвестным причинам так и не вышел, но Турбин в 1859-1860 гг. публиковал «Статистическое 

описание Харьковской губернии» и «Историческое введение» к нему в неофициальной части 

«Харьковских губернских ведомостей». Позднее «Историческое введение» вышло и в виде 

отдельного оттиска [13]. Помимо официальной служебной деятельности, Турбин был, по мнению 
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И.Ф. Петровской, центром харьковского театрального кружка, задававшего тон театральной 

критике [10, с. 100]. Заметим, что в начале 60-х годов XIX в. отзывы о событиях театральной 

жизни нашего города на страницах единственной газеты зачастую напоминали потасовки. 

Деятельность театральной Дирекции, отдавшей дело на откуп антрепренеру и директору театра 

И.А. Щербине, вызывала справедливые нарекания зрителей. В это время произошло несколько 

«историй» (самой громкой из них была история актера-любителя Л. Самсонова, перешедшего на 

профессиональную сцену и попавшего в кабалу к И.А. Щербине). Эти события выплескивались 

на страницы газеты «Харьков» (так называлось приложение к «Харьковским губернским 

ведомостям») и были обставлены, как театральные представления. 

Так, например, о полемике Турбина, писавшего под псевдонимом «Петр Бахтыгозино», с 

актером Н.К. Милославским (выступившим под именем П. Иванова) [2], подробно 

рассказывает Л. Самсонов в своей книге «Пережитое» [12, с. 14-15], а позднее – Н. Черняев в 

очерке, посвященном Милославскому. Турбин в статье под названием «Наши розы» разоблачал 

закулисные интриги Милославского, его отношение к другим актерам труппы, издевательски 

описывал его шарлатанские бенефисы с кричащими, беззастенчивыми афишами» [15]. 

Об этом же Турбин писал в 1861 г. в одном из писем к А.Н. Островскому: «Харьковский 

театр, благодаря дикобразию Щербины, приходит в расстройку. Берги, Рыбаковы и Соловьев 

уехали; Кириллова сошла со сцены, а к довершению всех прелестей пожаловал к нам сам 

господин Милославский. Теперь пойдут «Клары д’Обервиль», «Серафимы Лафайль», «Он 

помешал», «Она помешала», «Оно помешало» и проч., и проч., и проч… Короче, будет очень 

весело» [7, с. 571]. Турбин сообщает Островскому и о происках Милославского против молодой 

актрисы А. Быстровой: «Мистер Щербина, маркиз Милославский и барон Выходцев заели 

бедную девушку совсем: ролей не дают и со свойственным им благородством и великодушием 

выкидывают самые поразительные мерзости» [7, с. 575-576]. То, что Турбин действительно играл 

заметную роль в жизни харьковского театра, подтверждает, в частности, его письмо к драматургу 

от 28 октября 1860 г., в котором он пишет о распределении ролей в пьесе Островского «Старый 

друг»: «Если «Старый друг» пойдет при теперешнем составе труппы, то я думаю, у нас Васютина 

играть Нечаеву, Густомесова – Бергу, Оленьку – Кирилловой, мать ее – Рыбаковой, мать 

Васютина – Лавровой. Отца – Соловьеву, который в ролях комических стариков очень недурен. 

Сваху – M-me Берг, Ореста положим Выходцеву. При такой обстановке пьеса пойдет отлично, 

конечно, для Харькова. Если эта раздача, по Вашему мнению, возможна, утвердите ее Вашим 

согласием, о чем напишите Щербине» [7, с. 569]. 

Турбин постоянно упоминается и в письмах актеров харьковской труппы к 

А.Н. Островскому. Так, уже упомянутая молодая актриса А. Быстрова (Розанова), которая при 

поддержке Островского в 1861 г. перешла из воронежского театра на харьковскую сцену, в 

письме к драматургу упоминает: «А меня, кажется, Турбин полюбил, чем я очень 

довольна» [11, с. 288]. Но и пресловутый Г.А. Выходцев считался с мнением Турбина. 

Отчитываясь в 1860 г. о постановке «Бедной невесты», он писал Островскому: «Данное ваше 

позволение украсить мою бенефисную афишу вашим именем доставило мне лучший сбор в 

нынешнем театральном сезоне, битком набит был театр, публика была очень, очень довольна, 

даже сам Сергей Иванович почти не ругался» [11, с. 297]. 

Турбина побаивались, поскольку его отзывы об игре актеров были точными и порою 

едкими. Так в письме от 5 мая 1861 г. к актрисе А.И. Шуберт, возобновившей для своего 

бенефиса «Бедную невесту» Островского, Турбин отмечал: «…Относительно вашего 

намерения играть в пьесах А.Н. Островского, я скажу вот что: сыграете вы, разумеется, очень 

просто и чрезвычайно натурально, т. е. отлично-хорошо, по-моему; а вы сами знаете, что люди 

с таким мнением у нас (да и едва ли где-нибудь) не составляют публики, которая, пожалуй, в 

состоянии принять правду за холодность, а естественность – за невнимание. Для большинства у 

нас необходимы яростные вопли, дикие завывания, неистовые крики, истерические смехи, 

величественные позы, вытаращенные глаза, распущенные волосы и прочие безобразия, 

которых, кроме театра, не увидишь нигде, даже в сумасшедшем доме. Оно, может быть, в 
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искусстве так и следует, я не могу судить об этом. Но только мне кажется, какое – кажется: я 

убежден, что вы, ни одной из этих штук выкинуть не сумеете» [9, с. 603]. 

Турбин как человек, близкий к театральным кругам, показан в уже упомянутой книге актера 

и писателя Л.Н. Самсонова. Характеризуя театральную среду того времени, Самсонов писал: 

«Громче всех раздавался голос С.И. Турбина. Его все слушали с удовольствием. Оригинальность 

выражений всегда собирала вокруг него кружок. Он меня очень любил. В своем стареньком 

сюртуке, с армейскою манерою, ораторствовал он, не вынося возражений. «Мой первый номер – 

Шуберт, кричал он: второй – Микульская… А провинциальный фельетонист – что? квартальный; 

столичный тонких журналов – частный пристав; толстых – полицмейстер; все же полицейские 

фельетонные власти подчиняются обер-полицмейстеру Аскоченскому!» [12, с. 14]. 

Вскоре после отъезда из Харькова Турбин стал одним из персонажей опубликованного в 

1863 г. в «Современнике» рассказа И. Дмитриева «Провинциальная газета, ее редактор и 

сотрудники», где был изображен под фамилией Дубрина [5, с. 341-344]. Действие рассказа 

происходит в Харькове, а сам Турбин предстает личностью спорной, но колоритной: «Сергей 

Иванович был личностью занимательною; это все знали, а потому все любили видеть его в 

своем кружке. Память у него была громадная, он много видел, слышал, читал, знал так много, 

что все называли его ходячею энциклопедиею. Впрочем, осмыслить виденное и прочитанное он 

не умел, да и не считал даже нужным» [5, с. 342-343]. По мнению Дмитриева, эстетические 

взгляды Турбина были достаточно односторонними. Автор показывает, как Турбин определяет 

задачи искусства: «Давайте нам действительность да такую действительность, которая мне 

попадается на каждом шагу, которую и вы, и я можем проверить…» [5, с. 342-343]. Как 

уточняет И. Ф. Петровская, писатель «отвергал изображение нравственной борьбы, анализ 

душевных движений, называя писателей, стремящихся к психологизму, людьми, которые «с 

жиру бесятся» [10, с. 49]. По мнению Турбина, переданному Дмитриевым, передавать 

следовало только реальность, воспринимая ее, разумеется, в критическом ключе: «Голоден 

мужик – вот это движение! Ну и опишите нам это движение, покажите, пожалуй, как бы 

сделать так, чтобы не было этих движений, вот это задача!» [5, с. 342-343]. 

И Н.С. Лесков, и И. Дмитриев, и Л.Н. Самсонов с большей или меньшей 

документальностью показывают нам С.И. Турбина человеком ярким, порывистым, способным 

на неординарные поступки. Тем неожиданнее кажется мнение некоторых литературоведов о 

том, что именно он послужил прототипом Мелузова в пьесе Островского «Таланты и 

поклонники». Во всяком случае, об этом пишет М.Е. Соковнин в статье, предваряющей в 

«Литературном наследстве» публикацию писем к Островскому актеров и театральных 

деятелей: «Письма актеров дают нам и материал для изучения творческого процесса 

Островского. В них мы встречаемся и с возможным прототипом Мелузова – Турбиным (письма 

Быстровой и Денисова) и с фамилиями, использованными Островским в текстах пьес…» [11, 

с. 277]. На первый взгляд, правильный и далекий от понимания театра разночинец Мелузов, 

мало похож на живущего на широкую ногу отчаянного бретера С.И. Турбина. Их сближает 

только выраженное желание поучать, воспитывать, формировать тех, кто в этом нуждается. Но 

неслучайно среди исследователей творчества Островского нет четкого представления о том, к 

какому, собственно, времени относится тип Мелузова. К началу 80-х годов XIX в., ко времени 

написания пьесы, такие молодые люди с пледом через плечо уже выглядели некоторым 

анахронизмом. Поэтому можно предположить, что Островский показал нам С.И. Турбина 

начала пятидесятых годов, недавнего студента, идеалиста, не нашедшего еще применения 

своим знаниям и силам. Если рассматривать С.И. Турбина как Мелузова, получившего 

неожиданный удар, изменивший всю его жизнь, можно представить, как и почему 

интеллектуал и идеалист стал прятаться за бронею скептицизма и бравады. Мы не знаем 

подробностей жизни и военной карьеры С.И. Турбина. Но из сохранившихся писем к 

Островскому видно, что всюду, куда бы ни забрасывала его судьба, он искал и находил театр и 

актеров, всячески помогал им. 

К сожалению, драма этой жизни, которую можно было бы назвать, следуя булгаковским 

ассоциациям, «Дни Турбина», имела печальную развязку. Наш герой в старости оказался в 
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Измайловской военной богадельне под Москвой. Об этом мы узнаем из письма М. Садовского 

к Островскому от 30 января 1884 г.: «С. И. Турбин, находящийся в Измайловской богадельне, 

очень болен, это вероятно уже финал, потому что и ноги опухли, и спит сидя. Последние, 

тяжкие минуты несчастного старика отравляются полнейшею нищетою, он не имеет от 

богаделенного начальства даже тарелки простого бульона и должен питаться тем, чем 

насыщаются остальные, здоровые призреваемые. Все это я узнал от его жены; она же сообщила 

мне, что он писал к В.И. Родиславскому о том, чтобы Общ. Рус. др. пис. оказало ему какую-

нибудь помощь, но ответа еще не получил. Если можно что-нибудь для него сделать, то не 

откажите в Вашем содействии» [8, с. 106]. Пособие было выделено, но эти деньги пошли уже 

на похороны писателя [8, с. 109]. В некрологе, опубликованном в «Историческом вестнике» 

написали: «Это была одна из прямых, честных и всеми любимых личностей. Полнейший 

бессеребренник, не помышлявший о завтрашнем дне, он перебивался кое-как, пока болезнь не 

подломила эту крепкую, выносливую натуру. Работать более он не мог, средств к жизни не 

было никаких – и пришлось доживать век в богадельне… » [14, с. 696]. 

Подводя итог, скажем, что незаметный литератор С.И. Турбин был не только героем 

собственных пьес, но и персонажем чужих произведений. Он сумел организовать свое 

существование так, что оно казалось увлекательным обрамлением какого-то спектакля, вечно 

идущего на сцене. Как и подобает поистине «театральному человеку». 
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ТРАДИЦІЯ УКРАЇНСЬКОГО ВЕРТЕПУ 

В СУЧАСНОМУ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ 

 

У статті розглянуто історичні витоки походження українського народного вертепу. 

Проаналізовано основні технічні засоби виразності вертепного дійства. Висвітлено практичне 

використання традиційного вертепного театру у навчально-виховному процесі. 

Ключові слова: український народний театр, вертеп, характерні особливості, вертепний 

персонаж, методичні рекомендації, вертепна лялька. 

 

Важливе місце у навчально-виховному процесі у школах України відводиться драмі 

(містерії, вертепу), яка стала важливим елементом автентичної української педагогіки. Вона 

вплинула на різні сфери життя українців: освіту, релігію, культуру, мистецтво. Серед творців 

шкільної драми були відомі релігійні діячі, педагоги, письменники, серед них: І. Франко, 

Ф. Прокопович, Л. Горка, Д. Ростовський, С. Полоцький, М. Козачинський, та багато інших. 

Старовинному українському вертепу присвятили свої праці Б. Грінченко (1900), І. Франко 

(1906), Е. Марковський (1929), Й. Федас (1987). Особливості функціонування шкільної драми 

показані в дослідженнях В. Рєзанова (1914), В. Перетц (1928), Л. Корній (1993). 

Традиційна форма українського народного лялькового театру має назву − вертеп. 

Українські дослідники визначали термін «вертеп» від старослов’янського слова, одне із 

значення якого – «печера», де за біблійною легендою, народився Ісус Христос. Перша письмова 

згадка про вертеп в Україні датується 1666 р., вона міститься в матеріалах львівського 

ставропігіального братства. Елементами, що вплинули на формування вертепу є іконографічні 

образи візантійської культури, іспанське ретебло (вівтар-шафа), середньовічна 

західноєвропейська містерія (польська шопка). Велике значення для розвитку вертепу мала 

шкільна драма. У зв'язку з її розвитком в Україні велику роль відіграли братські школи в 

Острозі та Львові ще наприкінці XVI ст., єзуїтські колегіуми у Львові, Кам'янці-Подільському, 

Луцьку. У XVII – XVIII ст. в Україні набув поширення вертеп − народний театр ляльок. Його 

походження вчені пов’язують із західноєвропейськими містеріями − середньовічними 

релігійними драмами, що потрапили в Україну з Польщі. Основу вертепної драми складали 

канонічна частина (розігрування біблійної легенди про народження Христа) і світська 

(інтермедії історичної чи побутової тематики). Традиційно вертепне дійство розпочиналося 

релігійною п’єсою, у якій розповідалося про народження Ісуса, поклоніння волхвів, винищення 

немовлят царем Іродом і його смерть. Потім дійство переходило на нижню сцену, де 

розігрувалися народно-побутові сценки з реального життя. Єдиного тексту вертепної 

канонічної драми не існує, відомі кілька варіантів, записаних ученими в різних регіонах 

України: Сокиренський вертеп, Славутинський, Батуринський, Хорольський, Куп’янський, 

західноукраїнські й закарпатські тексти. Але загалом така п’єса має сталий сюжет, її героями є 

Діва Марія, Йосип, немовля Ісус, троє волхвів, Рахіль із немовлям, цар Ірод, Смерть, янголи, 

солдат. Урочисте театралізоване дійство супроводжувалося виконанням хорів, колядок, а 

тексти складали літературною (на той час церковнослов’янською) мовою. 

Комедійні інтермедії, на відміну від канонічної драми, мали широкий репертуар, сюжети 

часто змінювалися, відповідно до місцевості та реальних подій суспільного життя. Серед 

персонажів найпопулярнішими були Циган, Москаль, Шинкарка, Чорт, Запорожець. Дослідник 

П. Пономарьов у своїх працях описує наступне: «Центральний образ вертепної драми є 

Запорожець, при появі якого пан тікає. Він нагадує нам образ козака Голоти з українських 

народних дум. Монолог Запорожця характеризує його як загартованого в боях воїна, що 

відзначаються могутньою фізичною силою, сміливістю і військовою досвідченістю. Він повний 

ініціативи, енергії. Запорожець майстерно грає на бандурі, виявляючи цим і музичні здібності. 

Про свої бойові подвиги він говорить поетичною мовою. Характерні риси Запорожця 
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виявляються і в дії. Він заставляє танцювати на сцені не тільки шинкарку й циганку, а й самого 

чорта. Піймавши чорта, Запорожець сміється з нього, примушує танцювати, б’є і проганяє. Ця 

сцена показує його сміливість і безстрашність. Наприкінці Запорожець зустрічається з 

уніатським попом і питає його, що означає: «бездна бездну призиває». Характеризуючи попів, 

Запорожець говорить, що вони чекають смерті людей. Піп радить йому до костьолу ходити і 

поклони бити. Запорожець відповідає: О! Я зроду до костьолу не ходив і поклонів не бив. Хіба 

тебе, коли хочеш, попоб’ю». 

Загалом, народний театр − вертеп налічував понад сорок ляльок, більшість із яких була 

задіяна саме в інтермедіях. Їх персонажі розмовляли народною українською мовою, були 

вдягнені в національні костюми. Веселе театралізоване дійство виконавці збагачували 

народними піснями, обрядами, жартами. 

Головним завданням вищої театральної школи є виховання актора як людини високої 

культури і глибоких знань, яка досконало володіє основами професійної майстерності. 

Працюючи над вертепною виставою, треба довести до учнів, що за композицією вертепна 

драма поділяється на дві частини – релігійну та світську. Перша частина чітко побудована: 

зав’язка (народження Христа), кульмінація (наказ вбити немовля) та розв’язка (Смерть вбиває 

Ірода). Світська частина складається з інтермедій, які пов’язані з головним героєм − 

Запорожцем. Вертепна вистава складається з сцен, які мають символічне значення, сцен, 

насичених метафорично образністю, а також сцен, які носять інтермедійний характер. До групи 

символічних сцен належать епізоди, пов’язані з царем Іродом. До сцен, насичених 

метафоричною образністю відносяться, перш за все, сцені з Запорожцем, дії якого (вдарив, 

замахнувся булавою, вбив) носять чисто метафоричний характер. У вертепі багато сцен 

інтермедійного характеру: танці героїв – представників різних національностей. У виставі 

епізоди поділяються на пантомімічні, епізоди, в яких рух має перевагу над словом (сцена з 

кобилою), епізод, де слово і жест рівноцінні (сцена Рахілі, Смерті), на словесні, в яких мова, 

діалог набувають головного значення (сцени Запорожця).  

Центральним у вертепі є два образи − Ірод та Запорожець. Навколо них концентруються 

всі дійові особи. Ірод стає перед глядачем як виразник «абсолютного» зла. Запорожець – 

представник українського народу, виразних вільнолюбних прагнень. Смерть у вертепній драмі 

– це розплата, кара, яка неминуче чекає будь-якого злочинця.  

Треба звернути увагу учнів, що вертеп – одна з ранніх форм народного театру на Україні. 

Пісні і танці, якими насичена вертепна вистава, використовуються для характеристики 

персонажів, сприяють зміні темпів та характеру дії, виконують інформативні функції, деколи є 

логічним завершенням епізоду, сцени. Практичне значення для учнів буде мати знайомство з 

організацією вистави. Традиційно у виставі брали участь 5-6 виконавців. З початком вистави 

помічники вертепника перетворювались на артистів хору, виконували вокальні партії, грали на 

музичних інструментах (скрипка, сопілка, цимбали). Головна роль належала вертепнику. Він 

водив ляльок, говорив за всіх героїв, міняючи голос відповідно характеристиці діючих осіб, не 

використовуючи, спеціальних пристосувань. Особливу увагу треба звернути на контакт 

виконавців з глядачем. Вертепники завжди пам’ятали, перед ким грають виставу і, залежно від 

цього, обирали той чи інший варіант вертепної драми, іноді показували тільки першу частину 

вистави, або скорочували першу, роблячи акцент на другій, світській частині. Під час вистави 

актори дозволяли відповідати глядачу від імені персонажа. Враховуючи досвід втілення 

вертепної драми дозволить учневі повноцінно засвоїти особливості, художню своєрідність 

українського народного театру. Принципи роботи над вертепним видовищем пропонує 

поглиблене вивчення персонажів вертепної драми. 

Ірод − з'являється перед глядачем як символ «абсолютного зла». Він вбивця, підступний, 

боязкий, зарозумілий. Саме ці якості обумовлюють голосові і пластичні рішення образу Ірода. 

Він повинен викликати неприязнь. Все повинно бути зроблено для того, що б відразу стало 

зрозуміло, що це негативний персонаж. Воїн − бездумний служака, мова приказна. Мова його 

позбавлена відтінків, інтонаційних фарб, ритмічна. Пластика − стройовий крок, чіткі повороти, 

статика. Ангел − неземна істота, носій благої звістки, що оберігає Христа від Ірода. Мова його 
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трохи наївна, потустороння, плавна, з дальнім посиланням. Пластика − переміщення в просторі, 

ритмічна робота крилами. Дзвонар − голосистий, осяяний звісткою, посланою ангелом, 

звісткою яка здивувала його. Він як би відключений від зовнішнього світу, тільки звістка веде 

його. Голос м'який, піднесений, насичений. Пластика − немов він рухається майже не 

торкаючись землі. Волхви − триєдиний персонаж. Старці, що зрозуміли сенс явища Христа. 

Стриманість голосова, але тембральна різноманітність. Пластика літніх людей, що здолали 

довгий і важкий шлях. Рахіль − убита горем жінка, що ледве теплить надію на порятунок 

дитяти. Голосова партитура − благання, плач. Пластика людини зігнутої непосильним 

вантажем − горем. Дяк − відкликається на команди старшого за церковною ієрархією. Голосова 

партитура − наспівуючий злюка. Пластика − тремтяча після серйозного перепою. Священик – 

без апеляційний, грубуватий, приховуючий за упевненістю повну відсутності всякої орієнтації 

в просторі. Голос – як труба, бездумне канонічне. Пластика − важко пересувається в просторі, 

орієнтуючись лише по звуку. Смерть − істота потойбічна, що символізує невідворотність 

відплати, позбавлена емоцій, почуттів. Голос − глухий, безстрашний, інтонаційно не 

забарвлений, скрипучий, монотонний. Пластика − строга, ритмічна, прямолінійна, бездоганна. 

Чорт − веселий, іронічний. Знає усі варіанти, що виникають при розлученні з життям. Голос 

пронизливий, що говорить крізь сміх. Пластика − кручений, стрімкий. 

Основні технічні завдання в роботі з вертепною лялькою включають в себе вміння 

стояти, слухати, дивитися, ходити, діяти в сценічному просторі. Вони допоможуть учневі легко 

втілювати в життя задуманий образ персонажу та органічно існувати в запропонованих 

обставинах. Для створення етюдів з вертепною лялькою, рекомендується брати за основу 

вертепні тексти та використовувати музичний супровід, що притаманний формі вертепного 

видовища. 

Український вертеп – самобутнє явище театральної культури, яке виникло у народі і 

пройшло певний шлях становлення і розвитку. Наприкінці ХVII ст. вертеп здобув у народі 

велику популярність, зберігаючи форму шкільної драми в духовній частині та форму інтермедії 

в імпровізованих веселих сценках із картинами щоденного життя й народного побуту. Із часом 

вертеп із лялькового вертепу перетворився на справжній вуличний театр, де лялькову вертепну 

виставу сполучають із грою живих людей, а подекуди і цілковито вся вертепна вистава 

зводиться до гри живих осіб. І на кожному етапі розвитку вертеп зберігає своєрідні умови 

історичного, духовного, побутового життя українців. 
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ОСОБЕННОСТИ МЕНЕДЖМЕНТА ШОУ-БИЗНЕСА 

 

Статья посвящена особенностям менеджмента в шоу-бизнесе. В статье рассмотрена 

актуальная тема развития менеджмента в целом и менеджмента организации в частности, 

особенности менеджмента в шоу-бизнесе. Цель статьи − обратить внимание педагогов 

творческих дисциплин, при читке лекций, на особенности работы творческой молодежи в 

современных киноконцертных организациях в условиях шоу-бизнеса. 
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Шоу-бизнес является закрытой сферой деятельности, и именно поэтому так интересно 

узнать то, чем живут и как работают люди, связанные с профессиями, востребованными в 

сфере творческого производства. В шоу-бизнесе не любят делиться информацией. В этот мир 

нельзя войти, не зная его структуры, правил игры, технологий, тайн, устоявшихся схем. 

Целью статьи является ознакомление с принципами организации деловых и человеческих 

отношений в индустрии развлечений, понимания особенностей шоу-бизнеса и их возможное 

применение в профессиональной деятельности. 

Рассмотрим общие особенности в структуре отечественного и зарубежного шоу-бизнеса, 

правовые, экономические, творческо-психологические аспекты взаимоотношений между 

людьми, работающими на благо индустрии развлечений, представление о рекламной кампании 

и стратегии работ управленческих структур. Шоу-бизнес, как понятие, появилось в 

специальной литературе сравнительно недавно − с середины 80-х годов прошлого века и 

заменило существовавшее ранее понятие «эстрада». Сам термин «эстрада» возник в начале 

20 в. и объединял все разновидности искусства легко воспринимаемых жанров. Понятие 

«эстрада» существует только на «постсоветском» пространстве. В Западной Европе и Америке 

− это мюзик-холлы, варьете, кабаре, шоу и т.д. 

Эстрадному искусству свойственны такие качества, как открытость, лаконизм, 

импровизация, праздничность, оригинальность, зрелищность. Развиваясь как искусство 

праздничного досуга, эстрада всегда стремилась к необычности и разнообразию. Само 

ощущение праздничности создавалось за счѐт внешней зрелищности, игры света, смены 

живописных декораций, изменения формы сценической площадки. Несмотря на то, что эстраде 

свойственно многообразие форм и жанров, еѐ можно подразделить на три группы: концертная 

эстрада (ранее называвшаяся «дивертисментная») объединяет все виды выступлений в 

эстрадных концертах; театральная эстрада (камерные спектакли театра миниатюр, кафе-театры, 

концертное ревю, мюзик-холлы); праздничная эстрада (народные гуляния, праздники на 

стадионах, балы, карнавалы, маскарады, фестивали.). 

Своими корнями эстрада уходит в далѐкое прошлое, прослеживающееся в искусстве 

Египта, Греции, Рима; еѐ элементы присутствуют в представлениях странствующих 

комедиантов-скоморохов (Россия), шпильманов (Германия), жонглѐров (Франция), франтов 

(Польша), маскарабозов (Средняя Азия) и т.д. Сатира, острые шутки на политические темы, 

критическое отношение к власти, куплеты, комические сценки, игры, клоунская пантомима, 

жонглирование, музыкальная эксцентрика явились зачатками будущих эстрадных жанров, 

родившихся в карнавальных и площадных увеселениях. 

Зазывалы, которые при помощи острот, весѐлых куплетов сбывали любой товар на 

площадях, рынках, впоследствии явились предшественниками конферанса. Это носило 

массовый характер. Все средневековые карнавальные артисты не играли спектаклей. Основой 

представлений была миниатюра, что отличало их от театра, главной особенностью которого 

являются элементы, связывающие действие воедино. Эти артисты не изображали персонажей, а 

всегда выступали от собственного имени, напрямую общаясь со зрителем. Это и сегодня одна 

из отличительных черт эстрадного искусства. 
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С переходом многих уличных жанров в закрытые помещения стал формироваться особый 

уровень исполнительского искусства, т.к. новые условия требовали более сосредоточенного 

восприятия со стороны зрителя. Сформировавшаяся во второй половине XIX в. деятельность 

кафе-шантанов, кафе-концертов, рассчитанных на небольшое количество посетителей, 

позволила развиться таким камерным жанрам, как лирическое пение, конферанс, сольный 

танец, эксцентрика. Успех таких кафе вызвал появление более крупных зрелищных 

предприятий − кафе-концертов, как например, «Амбассадор», «Эльдорадо». В Англии при 

постоялых дворах (гостиницах) возникают музыкальные залы − мюзик-холлы, где исполняются 

танцы, комические песни, цирковые номера. 

Соединив формы развлекательных эстрадных программ с деятельностью трактиров, 

ресторанов, отелей в виде мюзик-холлов, салон-театров, паб-театров (пивные залы с 

концертированием), владельцы привлекали дополнительное количество посетителей и 

постояльцев. По типу лондонского мюзик-холла «Альгамбра» в 1869 г. в Париже открывается 

«Фоли Бержер», а через два десятилетия − «Мулен Руж», получивший название «варьете-зал» 

(от французского variety − разнообразие). Постепенно слово «варьете» стали применять не 

только к конкретным театрам, но и к целому направлению в искусстве, состоящему из 

различных жанров, из которых и создаѐтся целостное представление. В 1881 г., в Париже, 

открылось артистическое кабаре (от французского cabaret − кабачок) «Шануар»; впоследствии 

само понятие «кабаре» уже приобретает значение эстрадного театра малых форм. 

Понятие «эстрада» (от латинского «strata» − подмостки) сформировалось как 

направление в искусстве. В силу массовой популярности эстрадного искусства радио, 

телевидение широко использовало его жанры. Многие произведения фиксировались в 

грамзаписи. Издательская деятельность была представлена журналами, газетами, книгами о 

творчестве эстрадных исполнителей. Эстрада вступает в мир бизнеса. А для этого ей 

необходимы профессионалы, люди, умеющие организовать дело так, чтобы оно приносило 

прибыль не только артисту, группе, фирме, но и государству (в виде налогов). Таким образом, 

возникший шоу-бизнес впитал в себя накопленный опыт эстрады и развивается по правилам 

рыночных отношений. 

Менеджмент − система взаимоотношений между руководителем и подчиненным 

определяющая качество исполнения поставленных задач. Слово менеджмент происходит от 

английского «manage», что, значит, управлять или руководить. Стало быть, говоря о 

менеджменте, необходимо рассматривать как иерархический процесс в целом, так и рядового 

менеджера как личность. Всем известны основные функции менеджмента: организация, 

контроль, координация, регулирование, предвидение, активизация и исследование. 

Исторически сложилось, что менеджмент − это управление в условиях рыночной экономики, то 

есть это понятие, связанное с изменением форм собственности и увеличением роли 

человеческого фактора. Основными признаками менеджмента как своеобразного типа 

управления являются: организационные формы управления (гибкие и адаптированные к 

процессам рыночного поведения компании) профессионализм персонала; организационные 

приоритеты (человеческий фактор); мотивирование эффективной деятельности; личностный 

фактор (творчество и искусство менеджера, выделение креативного компонента). 

В шоу-бизнесе сложилось свое разделение труда, весьма отличное от того, что присуще 

материальному производству. Конечно, важная роль в этом производстве отводится автору или 

исполнителю, что придает этой индустрии высокую степень персонализации. Однако, роль 

продюсера, импресарио, менеджера, промоутера, а также других участников этого бизнеса 

настолько велика, что без них культурное явление не состоится. 

Ключевой фигурой в процессе организации и постановки зрелищных форм является 

продюсер. Понятие продюсер сформировалось в процессе зарождения кинопроизводства и 

определяло новый тип предпринимателя, который осуществлял идейно-финансовый и 

художественный контроль над постановкой. Поскольку технологии создания фильмов и 

телешоу сходны по своей природе, термин «продюсер» утвердился и в этих областях. Именно 

продюсер как предприниматель ищет новые идеи и средства их воплощения. От истоков до 
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финала создания продукта он отвечает за всю творческую и производственную деятельность: 

формирует бюджет предстоящего проекта, подбирает и нанимает творческий и 

исполнительский персонал, обеспечивает график работ в рамках установленного бюджета, 

разрабатывает рекламную стратегию, осуществляет прокат, дистрибъюцию и др. 

Из-за глобальности многих проектов, проект разделяется на несколько направлений, 

каждый из которых ведется своим продюсером. Так различают: исполнительный (executive) 

продюсер − доверенное лицо компании, осуществляющий финансовый, организационный и 

художественный контроль над постановкой; функциональный продюсер − лицо, отвечающее за 

конкретные творческо-организационные компоненты, т.е. выполняющее определенную 

функцию; ассоциированный (associate) продюсер − партнер, частично финансирующий проект 

и принимающий участие в подготовке творческих и производственных планов главного 

продюсера постановки; линейный (line) продюсер − лицо, отвечающее за технологический 

процесс и наиболее сложные этапы проекта. 

Шоу-бизнес является сферой вращения огромных капиталов, ждущих своего применения, 

а также великих творческих идей, которые и будут воплощаться посредством финансовых 

вложений. А найти разумное и прибыльное применение немаленьким деньгам − также одна из 

задач продюсера. Здесь также играет роль то, как поставлено производство, какие люди 

участвуют в разработке и продвижении продукта. Естественно, что производство любого 

проекта невозможно без определенного конкретного разделения труда. Следовательно, всегда 

создается штатный персонал. Поэтому принято различать: финансовый блок; организацинно-

правовой блок; творческо-управленческий блок; PR-блок. 

1) Финансовый блок. Он включает в себя работу инвесторов и спонсоров, финансового 

директора, финансового менеджера. Инвесторы и спонсоры это, как правило, партнеры 

продюсера. В зависимости от характера контракта, спонсор может, как вмешиваться в процесс 

производства проекта, так и возлагать все полномочия на продюсера проекта. Финансовый 

директор подобно эксперту вовремя даст совет, как выгодно купить оборудование, где взять 

инвестиции и как их правильно вложить, или сохранить. 

2) Организационно-правовой блок. Он включает в себя работу исполнительного 

продюсера, директора группы, менеджера, юриста, а также гастрольного (концертного) 

директора. Исполнительный продюсер является правой рукой генерального продюсера. Он 

решает все вопросы управленческого, финансового и творческого характера. Директор группы, 

участвуя во всех ее делах, выезжает вместе с ней на гастроли, решает все вопросы, связанные с 

партнерскими организациями на местах. Менеджер ведет переговоры, связанные с работой 

группы (съемки видеоклипа, гастрольная деятельность и др.), координирует процесс, выбирая 

наиболее эффективные пути решения проблем. Юрист принимает непосредственное участие в 

решении правовых вопросов, возникающих при создании и продвижении проекта. Гастрольный 

директор организовывает концерты любого масштаба. Отвечает за бронирование билетов, мест 

в гостинице для проживания членов творческой группы, формирует график концертной 

деятельности. В этом гастрольному директору обычно помогают администратор турне или тур-

менеджер. 

3) Творческо-управленческий блок. Он включает в себя работу авторов и артистов 

исполнителей, музыкальных издательств, саундпродюсера, рекорд-компаний, рекорд-лейблов, 

арт-менеджера, программных директоров ТВ и радио. Авторы и артисты-исполнители. Это 

название говорит само за себя. Можно только добавить, что сюда еще входят люди, не 

выступающие на сцене, а те, кто занимается разработкой образа и имиджа артиста − хореограф-

постановщик, режиссер-постановщик, сессионные музыканты (то есть те, которых нанимают 

специально на время турне или записи на студии) и др. Музыкальные издательства − 

организации, управляющие правами авторов музыкального материала, композиторов и поэтов-

песенников. С ними, как с обладателями авторских прав, продюсер ведет переговоры об 

использовании того или иного музыкального материала. То есть, прежде чем использовать ту 

или иную композицию, продюсер заключает договор с музыкальным издательством, а оно в 

свою очередь перечисляет соответствующий гонорар авторам. Так продюсер вступает с 
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музыкальным издательством в финансово-правовые отношения. Основное отличие 

деятельности музыкального издательства от обществ по коллективному управлению 

имущественными правами авторов (УАО) в том, что, приобретая у автора исключительные 

имущественные права, музыкальные издательства становятся единственными и полными 

правообладателями на все виды использования произведений, на которые переданы права. У 

автора остаются только неимущественные права. УАО (Украинское Авторское Общество) не 

является организацией − собственников переданных им прав, так как в уставе таких 

организаций не значится коммерческая деятельность. Таким образом, авторы, отдающие права 

на свои произведения, попадают в условия, когда могут не бояться за свои имущественные и 

неимущественные права и спокойно заниматься творчеством. Саундпродюсер решает вопросы 

технического характера по музыкальному материалу. Он определяет стилистику будущего 

альбома. Само по себе слово «саунд» и обозначает звук. И, хотя, некоторые исполнители 

делают работу сами, большинство все же пользуется его услугами. Рекорд-лейбл. В 

действительности лейблами называют компании, занимающиеся выпуском и записью альбома 

исполнителя. То есть, когда между исполнителем и такой компанией заключается договор, 

альбом исполнителя начинает тиражироваться под определенной маркой, лейблом. С другой 

стороны лейбл − выпускающая компания, которая занимается дистрибьюцией готовых 

носителей. Арт-менеджер является экспертом деятельности всех творческих работников 

проекта, включая самих артистов. В компетенцию арт-менеджера входит разрешение вопросов, 

связанных с его сценической деятельностью: нужен ли шоу-балет, каким будет стиль 

грядущего выступления. Организация всех творческих работ, связанных с артистом, и оценка 

конечного шоу-продукта, в который был вложен труд имиджмейкера, хореографа, режиссера и 

многих других являются главными целями арт-менеджера. 

4) РR-блок. Он включает в себя работу РR-директоров, промоутеров и пресс-атташе. РR-

директор осуществляет контроль над процессом решения творческих задач находящихся в его 

подчинении коллектива пиарщиков. В творческие задачи, как правило, входит: разработка 

образа, концепция проекта и его идея. Также всегда продумывается стилистика общения 

артиста с прессой, содержание интервью, отношения к поклонникам. Обязательно вокруг 

артиста-исполнителя создаются интриги, слухи, без которых интерес к звезде быстро 

утрачивается. Промоутеры обычно работают на звукозаписывающие компании. Их 

деятельность заключается в получении максимально-возможного количества времени в эфире 

под трансляцию новой записи. Это означает непосредственный контакт промоутера с 

программными продюсерами радиостанций и телеканалами. Пресс-атташе служит для 

непосредственного контакта с прессой и находится в курсе всех событийй, происходящих в 

жизни артиста. Пресса имеет огромное влияние на умы людей. Она и создает общественное 

мнение. В случае, если продюсер имеет дело с хорошим информационным агентством или 

нанял высокопрофессионального пиарщика, то это уже гарантирует 50% успеха. 

Рассмотрев блоки, которые помогли нам понять, какие профессии нужны в шоу-бизнесе и 

что должны уметь участники музыкального производства, стоит поговорить о личности 

организатора, продюсера. Понятие продюсер появилось в 1920 г. в театральной деятельности, а 

потом нашло свое отражение и в кино. Продюсерами в кинематографе называли директоров 

картин, а в театре − директоров постановки. Это были люди, которые определяли бюджет и 

бухгалтерию постановки. Продюсеры того времени приглашали разных артистов на роли, 

устраивали кастинги, договаривались с музыкантами и поэтами-песенниками. Современный 

продюсер является не только основной фигурой, которая ведет все дела артиста и решает 

практически все, но и зачастую инвестором проекта. 

Шоу-бизнес − один из самых артистичных, интуитивных, экспрессивных и 

непредсказуемых видов бизнеса. Поэтому продюсер и выступает в роли авантюриста, 

политика, бизнесмена, творца и еще много кого. Это человек с определенным вкусом, с 

желаниями и амбициями, любовью к своему делу. Он должен понимать, на какую публику он 

собирается работать, и уметь ориентироваться в конъюнктуре, понимать ее, делать деньги и 

при этом умудриться никого не подвести и не обидеть. 
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Продюсер это: «штурман самолета, у которого есть карта, и он знает, куда лететь», «отец, 

и брат артиста, потому что артиста нужно любить», «жесткий финансист и маркетолог в одном 

лице, который точно знает, сколько и в кого вкладывать деньги, чтобы получить не только 

доход, но и имя», «человек всегда улавливающий тенденции в обществе, зная, что именно 

требуется слушателю. Он всегда на пике событий и всегда знает, что будет завтра». Для этого 

он должен понимать артиста лучше, чем кто-либо другой, и в сложной ситуации принимать 

единственно правильное решение. Работа продюсера практически не видна, и артист обычно, 

ошибочно считает, что тот зря получает свои деньги. Артист думает, что сам вполне может 

заниматься собой, делая качественный промоушен и преуспевать в творчестве. Но беда в том, 

что в каком-то деле он обязательно будет не достаточно хорош, что отразится негативно на 

успехе проекта. Продюсер может проанализировать музыку и текст, сделать выводы о 

жизнеспособности проекта. 

Успех на поприще управленческой работы в шоу-бизнесе во многом определяется 

профессиональными, личными и деловыми качествами, помогающими продюсерам создавать и 

поддерживать в коллективе жесткую дисциплину, сохраняя при этом творческую атмосферу. 

Такая форма управления возможна благодаря наличию у руководителя проекта гибкости в 

отношениях с людьми, соответственного отношения к работе и предприимчивости. 

Руководитель должен обладать креативным мышлением, широтой взглядов, базирующихся как 

на общей эрудиции, так и на хорошем знании не только собственной сферы деятельности, но и 

смежных с ней. 

К личностным качествам, необходимым продюсеру, можно отнести: благожелательное 

отношение к людям и к работе, высокие моральные стандарты, психологическое и физическое 

здоровье, самообладание и трезвость мышления, оптимизм и уверенность в себе, а также 

высокий уровень внутренней требовательности. Однако грамотным продюсером человека 

делают не только профессиональные и личные, но и деловые качества. Прежде всего, ценятся 

организаторские способности, предполагающие умение создать организацию или коллектив, 

обеспечить их деятельность всем необходимым, поставить четкие задачи, распределить их 

обязанности по их выполнению, координировать, контролировать и стимулировать их 

оптимальное решение. 

Затем в качестве еще одного важного качества руководителя можно выделить 

доминантность, имеющее в своей основе честолюбие и властность, стремление к личной 

независимости, к лидерству, повышенный уровень притязаний, целеустремленность и 

требовательность. Настоящий организатор должен быть коммуникабельным, что 

подразумевает умение легко находить общий язык, идти на контакт с подчиненными, 

улаживать конфликты между ними. Но по сути дела, ни одного продюсера нельзя представить 

без стремления к оригинальности, нововведениям, преобразованиям и готовности идти на риск, 

связанный с их осуществлением. 

В зависимости от уровня, занимаемого продюсером и степени ответственности, 

выделяются пять основных функциональных задач. Стратегическая − заключается в 

проведении анализа ситуации и разработке прогнозов. Административная − состоит в контроле, 

оценке результатов, осуществлении коррекционной деятельности, поощрении и наказании. 

Экспертно-инновационная − тесно связана с предыдущей. Она требует от продюсера 

постоянного целенаправленного знакомства с новинками рынка. Социально-психологическая − 

предполагает создание в коллективе благоприятного морально-психологического климата. 

Лидирующая – самая важная, без еѐ выполнения трудно добиться достижения результатов. 

Как правило, чтобы быть успешным не достаточно обладать определенным складом ума, 

характером и навыками. Огромное значение имеет также умение соблюдать этические нормы. 

Они являются неотъемлемой частью профессионализма продюсера и играют немаловажную 

роль в деловой практике.  

В ходе работы, продюсеру приходится сталкиваться и общаться с абсолютно разными 

людьми. Более того, он постоянно пребывает в контакте с подчиненными, коллегами, 

партнерами, и поэтому его знание этикета всегда должно быть на высоком уровне. Именно его 
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действия, как руководителя и как человека являются лакмусовой бумажкой уровня его 

управленческой этики, этики работы продюсера. Решения, которые он принимает, должны 

быть, прежде всего, обоснованны нравственно, то есть моральные издержки должны быть 

минимизированы.  

В общении с партнерами, артистами и другими участниками продюсерской команды 

должен быть честным и порядочным. Это предполагает соблюдение норм приличия, норм 

общечеловеческой морали, которые являются фундаментом межличностных отношений. В 

общении со своей командой продюсер должен соблюдать деликатность, тактичность и 

справедливость. Это те «три кита», на которых основывается этика межличностных отношений 

и атмосфера взаимопонимания в коллективе. В работе с исполнителями важна методика четкой 

постановки задач. Это способствует повышению ответственности за принятие 

самостоятельного и правильного решения.  

Не все понимают, что умение координировать процесс и владеть ситуацией, способность 

принимать самостоятельные решения приобретаются с опытом. Самостоятельность должна 

сопутствовать менеджеру с начала его карьерного пути. Начинающие продюсер, менеджер 

должны постараться приобрести авторитет в данной сфере, который позволил бы им выйти на 

необходимый уровень, занять должные позиции в шоу-индустрии. Немаловажно, чтобы 

менеджер относился к категории людей стойких и не подверженных внешнему воздействию, 

сохранял самообладание в любых жизненных ситуациях. 
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ОДЯГ ЯК СВІДОК ЕПОХИ ТА ДОЛІ ЛЮДИНИ 
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У статті досліджені напрямки формування одягу мешканців Катеринославщини. На 

зразках музейних експонатів проаналізовано вплив побутової культури переселенців з інших 

регіонів на елементи та оздоблення одягу катеринославців. Виявлено особливості місцевого 

колориту, що був притаманний сільському населенню або людям професійного спрямування – 

лоцманам, до виникнення м. Катеринослава. 

Ключові слова: український одяг, вишивка, оберегові символи, особливості крою, 

майбутнє українського одягу. 

 
Розвиток людства не може бути повним без вивчення історії виникнення та змін одягу, 

який як і мова визначають приналежність людини до певного етносу. Основні елементи 
українського національного одягу мають давньослов’янське походження і беруть свої витоки з 
Київської Русі. В українському традиційному вбранні кінця XIX-XX ст. поряд із збереженням 
давніх місцевих ознак простежуються й пізніші нашарування, пов’язані насамперед з 
історичною долею різних територій України. Так, одяг Правобережжя зазнав помітного впливу 
польсько-литовських традицій, Лівобережжя – російської культури. Велике значення мало й те, 
що через Україну йшло інтенсивне торговельне й культурне спілкування країн Заходу та 
Сходу. Завдяки своїм самобутнім рисам традиційний костюм українців був певною позначкою 
належності людини до тієї чи іншої верстви суспільства, мав досить широку та складну 
семантику, що символізувала, крім етнічних, регіональних чи соціальних ознак, вік та стать 
людини, її сімейний стан, тощо. 

Яке надзвичайне почуття виникає коли торкаєшся виробів ручної роботи, особливо одягу, 
при проведенні досліджень у фондах музеїв. Людей ще з давніх-давен зачаровувала краса природи, 
тому вони намагалися передати її на полотні, використовували тільки природні матеріали: льон, 
бавовну, коноплю, шовк, рослинні барвники. Вишивка на одязі мала не тільки призначення для 
оздоблення, а була й обов’язковим оберегом сил духовного світу. Вишивками-оберегами 
прикрашали особливо вразливі місця людського тіла: на грудях (пазуха), комірі, плечах (уставка), 
зап’ястках, поділках. Традиціям та секретам вишивки мати навчала доньок, які замолоду готували 
свій посаг. В найкращому вишитому одязі люди йшли під вінець та в небуття. Така гірка філософія 
життя, ось можливо чому, зараз так мало зразків вишитого одяг, навіть у музеях. 

Взагалі формування верхнього жіночого одягу Дніпропетровщини має менш виражений 
місцевий колорит. За часів Подніпровського козацтва місцеве населення відрізнялося способом 
побутового життя, а особливо культурних традицій. Найбільший вплив на культурний розвиток 
народного мистецтва, особливо у вишивці, мали переселенці з Полтавщини та Чернігівщини. За 
часів Катерини другої переселення людей було самим активним, бо для розбудови та 
промислового розвитку Катеринославу потрібна була робоча сила [1; 2]. 

Речі слугують людям за життя, а пізніше стають німими свідками подій певної епохи, які 
можуть доповнити історичні, не такі вже й чисельні записи. Ужиткові речі, якими 
користуються люди, відбивають рівень суспільного розвитку, виробництва, особливостей 
місцевого укладу та господарювання, або навіть долю людини тощо. 

У передмісті м. Дніпра є селище Старі Кодаки. Поблизу цього селища, в давнину Дніпро 
починав «ревіти», тому що тут знаходився перший з одинадцяти могутніх порогів, що 
ланцюгом розташовувались до Запоріжжя. Славетне поселення, корінням своїм сягає давнини. 
У 1635 р. тут була побудована Кодацька фортеця, яка повинна була сприяти захисту від 
нашесть ворогів з півдня. Побудована вона була за планом військового інженера Гійома 
Левассер де Боплана за рішенням Сейму Польсько-Литовської Унії. Тут довгий час несли 
службу українські козаки, стояв тисячний полк литовських військових. 
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Поряд із Старими Кодаками знаходиться селище Лоцманська Кам’янка. Сама назва 
свідчить, що тут мешкали люди унікальної професії – лоцмани, які вміли проводити плавучі 
засоби вверх та вниз течії Дніпра через небезпечні пороги. Ці два села виникли значно раніше, 
ніж цариця Катерина друга вказала місце майбутнього Катеринослава (м. Дніпра). В цих селах 
проживали родини лоцманів, козаків та військових. Тому побут можливо був різнобарвний, 
перепліталися національні традиції, виникали змішані сім’ї [3; 4]. 

Приблизно 180 років тому в мистецтві вишивки сорочок розповсюдився та міцно 
прижився так званий брокарівський стиль (прийшов він як одна з перших маркетингових 
ініціатив парфумерної фабрики (філії в Російській імперії), знаної й нині, «Brokard», яка для 
більшої привабливості своєї продукції на пакуванні друкувала візерунки вишивок хрестиком). 
Саме в цей час запанували червоний та чорний кольори, замість традиційних білого, червоного 
та синього. Перехідний період від української традиційної вишивки до хрестикової техніки 
тривав приблизно сто років. Саме в перехідний період майстрині широко використовували в 
своїх вишивках традиційні українські техніки, орнаментальну символіку у вишивках. Поряд з 
пишними вишивками хрестиком троянд, лілей на рукавах сорочок, вишивали і традиційну 
українську мережку, настили, лічильну гладь (фото 1). Квіти також часто виконували на зразок 
восьмикутної зірки (фото 2), пелюстки зберігали вигляд тризуба (фото 3). 

Жіночі сорочки виготовляли з конопляного або лляного полотна. Крій сорочок з кінця 
ХVII ст. перетерпів змін. Наприклад, сорочка набула вигляду російського «сарафана», з’явився 
виріз каре (прямокутний), зникли уставки, пухлики (призбирування рукавів, що надавало 
пишності), але малюнок вишивки навколо каре залишився традиційним: білим по білому, та зберіг 
характерні місцеві візерунки. Ткацтво майже було витіснене, тканини здебільшого промислового, 
мануфактурного виробництва. Поясний одяг: плахти та запаски замінені більш сучасним кроєм 
шитих спідниць із складками. На спідницях нашивали оберегові елементи: смужки різної ширини 
по яких можна було зрозуміти заміжня чи неодружена особа, червоне оздоблення поділу спідниці з 
вивороту мало оберегове значення для захисту жіночого начала та родючості (фото 4). 

Традиційна керсетка також змінилася: без рукавів, але збереглися традиційні оберегові 
елементи у вигляді трикутників (триєдиний світ, начало), розташовували їх здебільшого по 
швах з переду, навкруги горловини та пройми. На спині керсетки з’явилися підрізи з 
трикутними вставками (вусами) від талії, що надавало пишності. Приблизно триста років тому 
одяг виготовляли з тканих набивних тканин, а пізніше з’явилися тканини здебільшого шовкові, 
або бавовняні «китайка» червоного або золотавого кольору. Головним чином з «китайки» й 
виготовляли керсетки. 

 

   
Фото 1 Фото 2 Фото 3 

 

Під час оглядин та вивчення зразків одягу, що зберігаються в ДІІМ ім. Д.І. Яворницького, 

найбільше сподобалась сорочка з мережкою на подолі (фото 5), вона і була обрана для 

започаткування галереї реконструйованого одягу (фото 6 та 6а). До цієї сорочки була 

відтворена спідниця з бавовняної, жакардової тканини, на подолі якої нашиті три ряди 

оксамитової стрічки. З внутрішньої сторони спідниця підбита тканиною вишневого кольору – 

оберіг жіночого начала. Керсетка з тафти оздоблена оксамитовою стрічкою, виконані 

характерні трикутники (фото 7). 
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Фото 4 Фото 5 Фото 6 

 

Костюм доповнювався обов’язково головним убором, найчастіше це був очіпок. В 

нашому регіоні він мав незвичну форму: бокові деталі − півкола, до яких пришита середня 

частина у вигляді смужки тканини, ледь призбираної в центральній частині (фото 8). На фото 9 

представлено відтворений костюм жінки (достаток якої дозволяв придбати дорогі тканини: 

парчу, тафту, оксамит), яка могла б мешкати в Катеринославі у дев’ятнадцятому сторіччі. 

 

   
Фото 6а Фото 7 Фото 8 

 

В наш час Старі Кодаки входять в межі м. Дніпра. Мешкають тут небайдужі до 

історичних пам’яток люди. Вони заснували краєзнавчий музей, до якого мешканці зносили 

історичні речі: предмети господарювання, побуту, рибальства тощо. Серед експонатів багато 

предметів одягу: домоткані козацькі пояси, сорочки, жіночий верхній одяг. Під час 

відвідування цього незвичайного музею увагу привертає одна із жіночих сорочок, пошита та 

вишита в суто українському стилі. Тканина сорочки – домоткане лляне полотно. Крій – 

трипілка (фото 10). Вишивка білим по білому на рукавах та уставках (фото 11). Поділки вишиті 

мережкою з настилом (фото 12). Частини сорочки зшиті вручну – через край кромки. Верхня 

частина: рукави, спина змережені складною технікою до уставок (фото 13).  

 

   
Фото 9 Фото 10 Фото 11 

Привертає увагу малюнок вишивки на рукавах. Це восьмипелюсткова квітка, але пелюстки 

усічені і закінчуються трьома верхівками (фото 3), начеб то сторожові башти фортеці (на 

Полтавщині зустрічається схожа квітка, але з двома верхівками). Квіти обмежені квадратами в 

техніці лиштви. В реконструйованій сорочці, яка виконана із старовинного лляного домотканого 
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полотна (фото 14), малюнок вишивки збільшений на весь рукав (фото 15), змережування верхньої 

частини виконано на повне коло (фото 16). Дещо було змінено малюнок поділок (фото 17). 

 

   
Фото 12 Фото 13 Фото 14 

 

Цікавою була робота з реконструкції чоловічої лоцманської сорочки (фото 18). Один з 

оригіналів лоцманської сорочки знаходиться у фондах НМІУ в Києві. Деякі лоцманські сорочки 

нашого регіону (на Україні ніде більше на річках не було потреби в таких фахівцях) мали 

розширену донизу форму рукавів, для цього в нижню частину пришивали трикутний фрагмент 

тканини. Лоцмани, в разі потреби, цими розширеними, довгими рукавами «сигналили» 

зустрічним плавучим засобам які маневри потрібно виконувати. Лицьова частина рукавів 

сорочки має вишивку «дерева життя» на всю довжину (фото 19). Лоцманська сорочка виконана 

на домотканому полотні з конопель (саме для робочого одягу вони більше підходять). Серед 

вишивальних технік на цій сорочці були виконані: лиштва, курячий брід, ретязь, безчесна 

мережка, виколювання, лічильна гладь (фото 20). Рукави змережені до сорочки. 

 

   
Фото 15 Фото 16 Фото 17 

 

На прикладі цих двох реконструйованих повномасштабних робіт (повний жіночий стрій, 

а в мене їх вже три – відтворюють історичні періоди XIX-XX ст.ст.), змістовно можуть: 

автентично відтворити одяг, що вже в поганому матеріальному стані, розмножити для 

експозицій в інших музеях, зберегти оригінали фондових запасників. Але їх необхідно 

виконувати з використанням тканин, виготовлених за старовинними техніками ткацтва із 

рослинної лляної або конопляної сировини. 
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Фото 18 Фото 19 Фото 20 

 

В буденних турботах ми не помічаємо швидкого плину часу. За не потребою та 

можливістю доступно купити нові предмети, ми легко розстаємося з речами, які можуть мати 

історичну цінність. Ні, не матеріальну, а духовну, національну цінність. Хочеться звернутись 

до українців та попросити віддавати ужиткові речі, які свідчать про устрій нашого побуту, 

культуру в музеї, або небайдужим майстрам, які нададуть цим речам нове життя. Українське 

народне мистецтво повинно мати майбутнє. 
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ОСОБЛИВОСТІ ЗАКОНІВ СЦЕНІЧНОЇ МОВИ (ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ) 

 

У статті досліджені сутність та особливості сценічного мовлення, проаналізована 

вага слова у театрі, виявлені проблематика і становище сценічної мови в сучасному 

мистецтвознавстві. Наведено рекомендації щодо опанування сценічної мови.   

Ключові слова: сценічне мовлення, культура мови, слово, ефективність, традиція. 

 

Сценічне мовлення – це не спонтанне, а, навпаки, – підготовлене мовлення. Живим 

словом актор створює мовну характеристику персонажа, передає його почуття, внутрішній 

стан. Різні сценічні обставини, темпоритм ролі, вистави тощо зумовлюють і акторську вимову. 

На сцені природно співіснують різні функціональні стилі усної мови – діловий, художній і 

розмовний. Умови функціонування мови в театрі настільки підпорядковані вимогам сценічної 

практики, що варто говорити про своєрідний, окремий сценічний стиль мовлення. 

Слово на сцені мовознавча наука визначає як особливий вид (жанр, стиль) 

загальнонаціонального усного літературного мовлення. У сценічному мистецтві мовлення є 

одним з основних виражальних засобів майстерності актора, в устах якого саме й розкривається 

чарівність слова, що увібрало в себе образи живої дійсності . На думку вчених, сценічне слово, 

як і писемна мова художньої літератури , розвивається на основі доцільного , етично 

виправданого використання всіх мовних розгалужень національної мови , усіх її виражальних 

засобів. Тобто конкретно сценічне мовлення розуміється як цілком сучасне , вбираюче в себе 

живу розмаїту українську мову з її національними  властивостями. Піднесене на високий рівень 

досконалості, мелодійності, чистоти звучання, воно лише в мистецьких цілях може припускати 

архаїчні, діалектичні й інші храктерні для певної образності відхилення від літературної норми. 

Істотною рисою жанрових властивостей сценічного мовлення є те , що воно виконавське. 

Його творче призначення – виконувати, розкривати висловлені в художньо -літературних 

образах певні ідеї творів . Саме звідси формуються особливості мовлення актора , який являє 

собою поєднувальну ланку між автором і глядачем . Щоб виконувати цю функцію , акторові 

потрібно досконало володіти культурою сценічного мовлення, знати його закони. 

Але у театрах часто стала виявлятися прикра недооцінка ваги слова у сценічній 

майстерності, хоч відомо, що недоліки у сценічному мовленні спотворюють якість вистави і 

нівечать творчі можливості діячів сцени. Саме на це звертали увагу славетні корифеї театру. 

К.С. Станіславський не раз наголошував, що для актора слово «не просто звук, а збудник 

образів». Визначаючи, що «слово, яке є останнім і вищим ступенем впливу актора на глядача , 

являє собою складний конгломерат, узагальнюючий цілий ряд фізичних дій митця», він вимагав 

також, щоб слово не стало порожнім знаряддям дії актора на сцені . Якщо актор не досягає 

високої якості сценічного м овлення, він почувається непевним, скутим у творенні образу, а 

тому збивається на манівці штучності.  

Повчальним є досвід таких майстрів сценіч ного слова як М.П. Старицький та 

М.Л. Кропивницький. Дослідження творчості Старицького-режисера показує, що слово у його 

виставах було найважливішим засобом розкриття сценічних образів , передумовою акторської 

майстерності. Є також чимало свідчень про винятково наполегливу працю 

М.Л. Кропивницького над удосконаленням акторського сценічного мовлення у процесі роботи 

над втіленням сценічних образів : «Мова персонажів теж шліфувалася під час проб : знімалося 

зайве, лишалося чітке, дохідливе, образне, органічне персонажеві, легке для виголошення». 

М.Л. Кропивницький мав дуже широку  популярність як чудовий майстер українського 
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сценічного слова. Збереглися у звукозапису деякі з поетичних творів Тараса Шевченка у 

виконанні М.Л. Кропивницького.  

Велика користь молодому акторові може бути також від прослуховування записів з 

голосу Ю.В. Шумського, А.М. Бучми, І.О. Мар’яненка та багатьох сучасних діячів сцени 

старшого покоління – А. Паламаренка, Н. Крюковоі,̈ О. Биструшкіна, Б. Лободи, 

В. Смотрителя, а також талановитої молоді , на кращих зразках виконання нею драматичних 

ролей можна чимало навчитись і сценічного мовлення. Ця патріотична традиція – любов до 

рідного слова – йде з глибин історії. 

Майстерність сценічного мовлення , як і іншого мистецтва, має технічну основу – 

«техніку мовлення» з тією особливістю, що вона слугує не так зовнішньою формою, як носієм 

ідейно-художніх завдань змісту та ознак національної специфіки . Так, артикуляція (отже й 

дикція) зумовлюється фонетичною системою будь -якої мови , якій властивий особливий уклад 

органів мовлення, певне їх напруження й аналогічні особливості. 

Якщо актор не засвоїв мовної артикуляційної бази певної національної (в цьому разі – 

українськоі)̈ мови, він вимовлятиме її звуки, слова, фрази з акцентом, зумовленим його власною 

мовною базою. Акцент може виявлятися по-різному, але він ніколи не бажаний на сцені , якщо 

тільки саме акцентування не диктується художніми засадами образу. 

Сценічне мовлення , розраховане на чітке сприймання його зі сцени широкою масою 

глядачів навіть у складних акустичних умовах, загалом специфічне за своєю вимовністю . 

Вимова визначає якісний рівень усього мовлення, цілеспрямовує всі його компоненти. Вимова в 

сценічному мовленні є не лише його зовнішньою формою , а й важливим виразним засобом 

акторської гри поруч з інтонацією . Вимова як початкова стадія в сценічному мовленні є 

одночасно своєрідним вступом до великого мистецтва слова – носія глибоких ідей , високого 

натхнення. Тож досконалість вимови – не лише технічна вимога , а конечна умова високого 

рівня ідейно -естетичного звучання сценічного мистецтва , зокрема, національного його 

колориту, що виявляється в мовленні . Суть досконалої вимови на сцені полягає насамперед в її 

правильності. Розвивається ж вимова відповідно до ідейно -естетичних засад сценічного 

мистецтва слова за встановленими сучасними нормами орфоепіі.̈ 

Таким чином , культура українського сценічного мовлення – це проблема історична , 

соціальна. Для сучасного українського театру актуальною є проблема високої культури 

сценічної мови , проблема майстерного акторського слова . В сьогоденній театральній практиці , 

на жаль , нерідко порушуються усталені літературні норми , трапляються випадки недбалого 

ставлення артистів і , звичайно, режисерів до сценічної мови , нехтування кращими традиціями 

сценічного слова українського театру . Найістотніша ознака поняття «культура мови» – це 

бездоганна орфоепія, дотримання норм літературної вимови . Дотримання орфоепічних норм на 

сцені театру закономірно пов ’язується з широким загальним процесом розвитку сценічного 

мистецтва, з підвищенням його виховного та естетико-художнього впливу. 
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Якимов Дмитро Олегович 

Харківська державна академія культури 

Кучина Валентина Федорівна 

Харківська державна академія культури 

 

ОПАНУВАННЯ СЦЕНІЧНОЇ МОВИ (НОВАТОРСТВО ЛЕСЯ КУРБАСА) 

 

Проаналізовано важливість сценічної мови в акторській професії. Розглядаються 

принципи в роботі зі словом в творчій практиці Леся Курбаса. Підхід до професійного 

володіння сценічним мовленням викладений на прикладі режисерської та педагогічної 

діяльності Леся Курбаса. 

Ключові слова: сценічна мова, актор, майстерність, драматургія, Курбас, «Березіль», 

словесна дія, Станіславський.  

 

Нині існує безліч людей, які пов'язали своє життя з творчістю, зокрема акторською 

майстерністю. Але одним з основних чинників окрім акторського таланту, вокальних 

здібностей, володіння своїм тілом, є вміння правильно, а головне – сценічно говорити. 

Сценічне слово – це, перш за все, показник професіоналізму актора і рівня культури 

театрального мистецтва в цілому. 

Свого часу певні закони про сценічну мову сформулював та дослідив К. Станіславський, 

він вважав: «Уміння просто і красиво говорити – ціла наука, в якої мають бути свої закони». 

«Словесна дія – є вища форма сценічної дії, сценічного спілкування... Слово – виразник думки, 

найефективніший засіб впливу на свідомість співрозмовника, партнера». К. Станіславський 

уточнював: «Говорити – це значить малювати зорові образи». 

По суті, якщо коротко і просто, можна сформулювати таке правило: говорити – це 

значить малювати зорові образи партнеру, слухати – означає бачити те, про що говорить 

партнер. У вченні К. Станіславського про словесну дію зовнішня техніка мови (дихання, голос, 

дикція, орфоепія) є основним компонентом справжньої творчості. 

Більш детально проаналізуємо формування українського сценічного слова 20-х - 30-х 

років XX ст. Безперечно, величезний вплив і значення мала творча практика, режисерська і 

педагогічна діяльність Л. Курбаса. І хоча робота над словом велася поряд із пошуками нових 

форм сучасного театру, сценічна мова ніколи не відсувалася на другий план. «Про будь-яку 

недооцінку Курбасом і його співпрацівниками... слова як основного чинника театральної дії не 

могло бути й мови. У нас культура мови стояла дуже високо... Ми в своїй навчальній, 

експериментальній і, головне, творчій роботі виняткового значення надавали мелодиці мови, 

різноманітності її інтонацій, народній творчості як джерелу, безмежно багатому на образність», 

– згадував заслужений артист України, режисер, театральний педагог Г. Ігнатович. 

У студіях при «Молодому театрі», «Кийдрамте», майстернях при мистецькому об'єднанні 

«Березіль» Л. Курбас ставив завдання перед студійцями – понад усе опанувати майстерністю 

слова на сцені, сценічну мову: «Слово і звук – два надзвичайно важливих моменти у фактурі 

актора... Культура мови поруч з культурою жесту мусить стати в основу нашої роботи». 

Робочий день у «Березолі» починався з тренажу, обов'язкового не тільки для студійців, а 

й для всіх акторів. Серед його різноманітних видів (танок, акробатика, ролики, велосипед, 

фехтування, вокал) особливе місце відводилося сценічному слову. Заняття включали вправи з 

техніки (особливо на розвиток мовного апарату), художнього читання; працювали з 

монологами, де учень Л. Курбаса, розкриваючи зміст, накреслював план монолога, 

розташування й взаємовідношення його частин, наголошені і ненаголошені куски, наростання і 

спади, кульмінацію, накреслював виражальні засоби, висоту тону, темп, силу звуку, мелодію 

(інтонаційну лінію), тембральні модуляції, емоційні забарвлення, ритмічний малюнок, 

пов'язував слово з жестом, рухом, безліч разів випробовував і, нарешті, фіксував як певний свій 

твір. 
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Вивчаючи і вдосконалюючи українську мову Л. Курбас звертався і до українських поетів. 

Зокрема, у театрі «Березіль» Л. Курбас особисто поставив всім відомий перший український 

історичний роман у віршах Т. Шевченка «Гайдамаки». Ця вистава була музичною, що 

ускладнювало роботу акторів над сценічною мовою, вона мала бути надзвичайно професійною. 

Для режисера важливою була не тільки чіткість вимови, а й мелодика, форма слова, його 

подача. 

Поза увагою Л. Курбаса не лишився жодний компонент сценічного слова. Ще на початку 

діяльності, очолюючи професіональну трупу «Тернопільські театральні вечори», він вимагав 

від акторів дикційної чіткості та яскравості. І надалі дикція стала із основних елементів 

майстерності актора, його професіоналізму: «З особливою вимогливістю ставився Олександр 

Степанович до... артикуляції як основного чинника сценічної виразності. За чистотою вимови 

ретельно стежили не лише під час праці і перерв, але й на дозвіллі", – згадувала народна 

артистка України С. Федорцева. 

В центрі уваги режисера були і орфоепічні норми. У час, коли питання нормалізації як 

писемної так і усної мови стояло досить гостро, театр також мав сказати своє слово. У країні 

розширювалися функції усно-розмовної мови. У ті роки дуже важко було розгорнути навчальну 

і тренувальну працю по лінії культури української сценічної мови. Насамперед бракувало 

педагогів. Два відомих знавці українського художнього слова – М. Старицька та Д. Ревуцький – 

були завантажені роботою в школах. Підручників з орфоепії, дикції майже не існувало. Єдина 

книга з цієї дисципліни – «Живе слово» Д. Ревуцького, що вийшла у 1920 р., розійшлася, і 

дістати її було не можливо. Крім того, в українській орфоепії тоді панувало цілковите безладдя. 

Те саме і з наголосами. Про логіку мови, словесну дію мало хто чув. Не раз у цих та інших 

словесних питаннях Л. Курбас зі своєю творчою командою звертався до Академії наук. 

Зі словом поводились дуже обережно. Тільки на другому році навчання студійцям 

дозволялося вживати в етюдах по одному-два слова, і за допомогою рухів актор мав передати 

асоціації, які породжувало бачення і ставлення до цих слів, і, навпаки, через зовнішню форму 

виявляти внутрішній зміст. 

Так систематично велася практична робота над розкриттям внутрішнього змісту слова у 

поєднанні з динамікою руху, пластики, тобто виразна художньо-образна форма слова мала 

впливати не тільки на актора, а й на глядача. 

Та не лише практикою захоплювався Л. Курбас. Проблеми сценічної мови 

розглядувались і теоретично. При ознайомленні з його рукописною спадщиною вражає 

різноманітність лекційного матеріалу. Тут ідейно-естетична програма сучасного театру, і 

проблеми репертуару, і завдання колективу відповідно до нової доби і звичайно, більшість про 

майстерність актора та режисуру. Належне місце займає сценічне слово, а саме: акцентуаційне 

розрізнення слова, органічне поєднання мови жестів з усно мовленим словом, про його силу, 

роль інтонації, мелодії, узагальнення особливостей української вимови тощо. 

З глибокою повагою ставився Л. Курбас до авторського тексту. Вивчаючи 

драматургічний матеріал, Л. Курбас шукав відповідні мовні засоби виразності, які були б у 

цілковитій залежності від думки автора, образного сценічного втілення і передавалися б не 

ілюстративно, а в асоціативному ключі. Звідси і виникло поняття «мовні партитури вистав», які 

зберігали авторський стиль, мелодику твору. 

«У кожній своїй постановці Курбас, крім розв'язання ідейно-політичних завдань, 

обов'язково ставив перед собою завдання розв'язати ту чи іншу формальну проблему, 

відповідну суті драматургічного твору, в «Диктатурі» зокрема – проблему звучання слова на 

сцені. Режисер прагнув розширити звичні засоби подачі слова, засоби ритму, інтонування, 

мелодики мови, сили динамічного напруження, емоційного забарвлення, взаємозв'язку слова і 

руху (жесту, міміки) тощо, аж до переходу до співу», – згадував В.С. Василько. 

Звичайно, не всі ці пошуки, експерименти завершувалися досконалим сценічним твором. 

Було в них багато суб'єктивного, формалістичного, суперечливого. Однак набуття досвіду в 

мистецтві слова означало вдосконалення і розвиток палітри українського театрального 

мистецтва.  
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Отже, як свідчить режисерська і педагогічна практика, Л. Курбас створив свій стиль в 

українському театрі, розширив діапазон засобів сценічного мовлення. Вимоги режисера щодо 

засвоєння елементарних знань з мовної майстерності, створення її теоретичної бази, пошуки 

місця слова – образу у виставах розкривали увагу сценічного слова як одного з основних 

чинників театральної культури. 

У мистецтві багатьох українських акторів і режисерів, які пройшли школу «Березоля», 

принципи виховання мовної культури, стверджуваної Л. Курбасом, часто досить вдало 

поєднувалися з кращими традиціями сценічної мови театру корифеїв, що особливо плідно 

впливало на розвиток мовного мистецтва української театральної культури. За своєю системою 

Л. Курбас виховав для України цілу плеяду талановитих акторів та режисерів, створив нову 

школу театральної майстерності, яка, за наявності в ній навіть спірних елементів, має багато 

цікавого для дальшого розвитку театру. Він здійснив цілий ряд постановок, і деякі з них стали 

класичними зразками режисури. Цим Л. Курбас зробив цінний внесок у науку про мистецтво 

театру, в скарбницю національної культури. 
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Панченко Дарья Вадимовна 

Харьковская государственная академия культуры 

 

«АБСУРД» Э. ИОНЕСКО КАК СПОСОБ «РАСКРЕПОЩЕНИЯ» ТЕАТРА 

 

«Наша жизнь, как и мой театр, 

абсурдна, смешна, ничтожна и несчастна». 

Эжен Ионеско 

 

В статье рассмотрено влияние феномена абсурда на театральное искусство. 

Проанализовано, как абсурд «раскрепостил» театр, «вооружил» драматургию новой 

техникой, новыми приемами и средствами, внѐс в литературу новые темы и новых «героев». 

Ключевые слова: абсурд, театр, искуссвто, мораль, жизнь, человек, индивидуальность. 

 

В начале 50-х годов XX ст. в театрах Франции начали появляться необычные 

представления, выполнение которых было лишено элементарной логики, реплики 

противоречили друг другу, а содержание, воспроизводимое на сцене, было непонятно зрителю. 

Эти необычные представления имели и странное название – театр абсурда. 

Спектакли театра абсурда носили скандальный характер: зрители возмущались, 

некоторые не воспринимали, некоторые смеялись, а часть зрителей увлекалась. В пьесах 

драматургов-абсурдистов не было положительных героев, их персонажи лишены человеческого 

достоинства, забитые внутренне и внешне, искалеченные морально. Авторы при этом не 

выражали ни сочувствия, ни возмущения, они не показывали и не объясняли причин 

деградации этих людей, не раскрывали конкретных условий, которые доказывали человека к 

потере человеческого достоинства, абсурдисты пытались утвердить мысль, что человек сам 

виноват в своих несчастьях. 

Авторы театра «абсурда» противопоставляли своих героев обществу, но не конкретному, 

которое угнетало человека, а обществу вообще. 

Такой метод противопоставление личности обществу драматурги заимствовали из 

философии экзистенциализма, которая была основой искусства «абсурда». 

Деятели искусства «абсурда» позаимствовали у философов-экзистенциалистов взгляд на 

мир как таковой, что не подвергал пониманию и в котором царил хаос. Как и 

экзистенциалисты, авторы искусства «абсурда» считали, что люди бессильны и не могли 

влиять на окружающую среду, а общество, в свою очередь, не могло и не должно было влиять 

на жизнь человека: «Ни одно общество не в состоянии уменьшить страданий человеческих, ни 

одна политическая система не может освободить нас от бремени жизни», – проповедовал 

Э. Ионеско. 

В соответствии с философии экзистенциализма, Э. Ионеско утверждал, что все 

неурядицы и общественные неполадки – это результат действия человека. 

Екзистенциалистические идеи, заложенные в театре абсурда, которые легко 

прослеживались при анализе произведений искусства «абсурда». 

С момента возникновения театра абсурда название носила двойной смысл: с одной 

стороны, она выражала творческий прием драматургов – доведение до абсурда отдельных черт 

и положений, лишение их всякой  логической связи и содержания, а с другой – четко 

определяла мировоззрение авторов, их понимание и воплощение в своих произведениях 

действительности как мира, существовавшего без логики, – мира абсурду. 

В словаре «Культурология XX век» понятие абсурд трактуется как нечто, ято выходит за 

пределы нашего представления о мире Абсурд – не отсутствие содержания, а содержание, что 

является неявным. 

Театр абсурда – наиболее значительное явление театрального авангарда второй половины 

XX в. Из всех литературных течений и школ он был самой условной литературной 
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группировкой. Дело в том, что его представители не только не создали никаких манифестов 

или программных произведений, но и вообще не общались друг с другом. 

Драмы абсурдистов, которые шокировали и зрителей, и критиков, пренебрегали 

драматическими канонами, устаревшими театральными нормами, условными ограничениями. 

Драматурги пытались решить проблему человеческой коммуникабельности. Большинство из 

абсурдистов взволнована процессами тоталитаризма – прежде тоталитаризма сознания, 

нивелирования личности, которая привела к употреблению одних только языковых штампов и 

клише («Лысая певица» Э. Ионеско), а в итоге – к потере человеческого лица, к превращению 

(вполне сознательного) в ужасных животных («Носороги» Э. Ионеско). 

Сквозь видимый абсурд прослеживались скрытые важные философские проблемы: 

1. О смысле бытия (сохранить в себе человека, не предать человечности и собственную 

индивидуальность). 

2. О способности человека противостоять злу. 

3. О причины посрамления людей (по собственным убеждениям, втянули силой). 

4. О человеческой склонности прятаться от неприятных очевидностей. 

5. О проявление мирового зла – «пандемия массового безумия». 

Э. Ионеско считал, что театр абсурда должен существовать всегда: абсурд заполнил с 

собой реальность и сам стал реальностью. И действительно, влияние театра абсурда на 

всемирную литературу, особенно на драматургию, трудно переоценить. Ведь именно это 

направление, заставлявшее обращать внимание на абсурдное во человеческого существования, 

раскрепостило театр, вооружило драматургию новой техникой, новыми приемами и 

средствами, внесло в литературу новые темы и новых героев. Театр абсурда с его болью за 

человека и его внутренним миром с его критикой автоматизма, мещанства, конформизма, 

деиндивидуализации и комуникабельности уже стал классикой мировой литературы. 

Влияние театра абсурда коренным способом повлияло на современное искусство, оно 

утвердило полную свободу в драматургии и способствовало «раскрепощению» современного 

театра. 
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ОСОБЛИВОСТІ РЕЖИСЕРСЬКОГО МЕТОДУ М. ЯРЕМЧУКА 

У РОБОТІ З МАРІОНЕТКОЮ 

 

В статті досліджено сутність та особливості режисерського методу М. Яремчука у 

роботі з маріонеткою. Проаналызовано основні характерны ознаки вистав Театральної 

Майстерні «Театр маріонеток». 

Ключові слова: театр маріонеток, Яремчук, театральна майстерня, актор, 

маріонетка, режисерський метод. 

 

На відміну від Європи, де театр маріонеток має давні усталені традиції, професійні 

школи, в Україні наразі існує лише один професійний театр. Єдиний, хто ризикнув створити 

свою школу, запровадити свій стиль, не дивлячись на перешкоди, це художній керівник 

Театральної Майстерні «Театр маріонеток» у м. Києві М. Яремчук. За 40 років роботи, творчого 

пошуку і наполегливості режисер оволодів всіма театральними професіями - художник, 

скульптор, бутафор, режисер і актор. М. Яремчук – перший в країні, хто розробив свою 

технологію та методологію виготовлення ляльки, та успішно працює зі своїми акторами, 

навчаючи їх досконалості в ляльководінні та тонкощів в театральному мистецтві. Саме через це 

його кличуть до постановок вистав у різні міста України та за її межами. 

Театр М. Яремчука завжди знаходиться в творчому пошуку, постійно експериментує та 

шукає нових форм, не дивлячись на те, що йому вже 28 років. Сам режисер дав назву 

Театральна майстерня, для того щоб реалізувати різні творчі проекти та експерименти. Театр 

прагне бути мобільним, сучасним та відкритим до глядача. Театр Маріонеток є учасником 

багатьох міжнародних театральних фестивалів, звідки завжди повертається з нагородами. 

Цей театр є унікальним. Насамперед – своєю специфікою, адже Театр маріонеток 

М. Яремчука є єдиним в Україні, де актори працюють саме з цією системою ляльок. В 

репертуарі є дитячі і дорослі вистави, і в кожній закладено свій глибокий філософський зміст. 

Кожна вистава – є витвором мистецтва, високопрофесійною та якісною, не дивлячись на те, для 

кого вона створена, чи для дорослих, чи для дітей. Вистави М. Яремчука мають глибокий сенс, 

ліричність, музикальність та оригінальний підхід до втілення головної думки. Режисер працює 

з маріонеткою, показуючи високу майстерність в керуванні ляльок. Актор оживлює ляльку за 

допомогою ниток, маленька лялька може рухати не тільки руками і ногами, але і блимати 

очима та відкривати рот в залежності від її надзавдання у виставі. 

Одним із особливостей режисерського методу є те, що сама лялька маріонетка не є 

обов’язковою в кожній виставі режисера. Для нього маріонетка – це ще й той що керує. Люди 

також маріонетки у руках Долі чи Всевишнього, хто як це інтерпретує. І тому саме це значення 

є головним у театрі. А в свою чергу через ляльку можна спілкуватися з глядачем на будь-які 

серйозні теми. Для М. Яремчука є важливим дослідити саму природу ляльки та з’ясувати як її 

можна використовувати в театрі. Для режисера театр – це пізнання себе, де треба робити 

духовні відкриття.  

М. Яремчук став новатором у постановках класичної драматургії на сцені Театру 

маріонеток. Досить послідовно і цілеспрямовано були втіленні п’єси В. Шекспіра, А. Чехова, 

Г. Горіна. Цікавим відкриттям для театру була перша експериментальна вистава  «Вишневий 

сад» (2000 р.). Цього ж року вистава отримала нагороду за найкращу в Україні камерну 

виставу. У статті «Гіперболи в саду» В. Грицук пише: «Лялькова механістичність персонажів 

підкреслена у виставі печальними деревами вишневого саду, які за масштабом, порівняно з 

маріонетками виявляються гігантськими» [2]. Лялькарі в білих костюмах, самі ляльки 

виглядають бездоганно і дорого – мереживо, маленькі меблі, двері – все це виглядає ніби 

справжнє, «і в цій метафоричній системі жива людина та лялька мисляться іграшками у 

невидимих руках невідомих сил». Подати Чехова в театрі маріонеток в перекладі українською 
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мовою – показати поетичність та красу рідної мови, легкість лялькових героїв. Чеховський 

сюжет, який зіграний за допомогою маріонеток не менш пронизливий ніж у виконанні 

драматичних акторів. Ця вистава отримала нагороду театральної премії «Київську пектораль».  

Другою театральною фантазією була вистава за п’єсою Г. Горіна «Будинок, який 

побудував Свіфт» про вічні питання життя та смерті, де гра маріонетками поєднана з грою 

акторів, де можна посміятися і подумати. Режисерське рішення вистави було таким, герої Свіфт 

та Доктор Симпсон – актори в натуральному розмірі, а інші персонажі – ляльки маріонетки. На 

сцені було побудовано конструкцію з трьох рівнів, яка під час дії оберталася, а лялькарі також 

крутилися і тим доводили свою майстерність. Описує побачене автор статті «Мовчання 

Свіфта» А. Підлужна «На крихітній сцені величезний світ з конкретними деталями і 

просторовими метафорами, поліфонія звучання різних пластів підтекстів констатує складність 

спроб осмислення долі генія, а з ним і всього всесвіту. У дії одночасно присутній і балаган, і 

філософська притча. Яскраві приклади режисерської та акторської винахідливості, образні 

паралелі у виставі на кожному кроці, він зітканий із них» [10]. Прикладом може бути сцена з 

великаном – в маленьких дверях з’являється великий людський черевик, і ліліпут, який 

насолоджується краєвидом, сидячи на краю звичайної чашки. Сам Свіфт не бере до рук 

маріонетку, від дає їй «самостійно» жити. Ця вистава поєднана гармонією усього, що створив 

М. Яремчук. 

Ще одним явищем в Театрі маріонеток стала вистава «Макбет», прем’єра якої відбулася 

20 травня 2007 року. Тут режисер також використовує не тільки ляльок, а й живих акторів – 

їхню пластику тіла та думки, створивши територію для гри, яка зумовлена авторським 

сценічним трактуванням вистави. У виставі поєднануються засоби драматичного театру, ляльки 

маріонетки та містеріальні вертепні ляльки. Макбет у виставі – не є конкретною людиною, це 

якесь соціальне явище, яке грають усі персонажі одночасно. В статті «Іграшковий Макбет» 

В. Грицук зазначає: «"Макбет" триває у позачасі, натякає одночасно на різні географічні 

широти, на різні цивілізації, що виростали в пору їхньої весни та в’янули восени, окремішні і 

величні. Цей "Макбет" перебуває не в шекспірівській епосі Відродження Європи, а в цивілізації 

присмерку»[1].  

Саме прийоми тектру ляльок допомогли витворити ту містику та магічність, де світи 

живих і мертвих існують як нерозривне ціле. Символічним є те, що Леді Макбет керує своїм 

чоловіком за допомогою ниток, як маріонеткою. «Вистава перенасичена знаками, метафорами, 

які можна розшифровувати довго, і довго… Сіючи смерть, ці нелюди так по-людськи закохані 

одне в одного…»[1]. В самій п’єсі В. Шекспіра складний сюжет і велика кількість дійових осіб. 

У постановці М. Яремчука акторів лише 5. У всіх трьох виставах М. Яремчук був автором 

сценографії, художником по костюмам, музичного оформлення та художником ляльок.  

В репертуарі Театру маріонеток важливе місце займають і вистави для дітей. Не 

ставлячись зневажливо до дитячих вистав М. Яремчук старанно і високопрофесійно працює 

над ними. Основним прийомом є філософічність і тонкий гумор, тому вистави захоплюють і 

дорослих і дітей. Режисер переплітає теми дитячих вистав з дорослим підтекстом і називає таке 

явище – вистави для дітей з батьками. Сьогодні в репертуарі є «Червона шапочка» Ш. Перро, 

«Котилася торба» за народною казкою про Івасика Телесика, «Золоте курча» за казкою 

В. Орлова, «Містер Р-Р-р» за казкою Доктора Сюза та Дональда Біссета, «Гусачок – чок - чок» 

за казкою Н. Гернет. Наприклад вистава «Котилася торба» – неначе казка про Івасика Тесика, 

зроблена фольклорною та філософською, де закладена історія про виникнення предків, біблійні 

мотиви та символіка нашої культури. В «Червоній шапочці» головним змістом є те, що не треба 

піддавати небезпеці дітей та про людей, які можуть бути підступними, хоча й на перший погляд 

здаватимуться добрими і хорошими. «Гусачок – чок-чок» - вистава, де можна пофантазувати, 

побавитися акторам та посміятися дітям і дорослим з тонких та іронічних жартів. До кожної 

вистави режисер і актори знаходять свій ключ, щоби вистава була цікава кожному і дітям і 

дорослим, і виконавцям. Пошуком творчого колективу є створення оригінальних вистав для 

дітей і не тільки за творами світової класики та українського фольклору.  
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Одним із втілювачів оригінальних методів роботи М. Яремчука є актори, бо вони не 

тільки виконавці, але і співавторами, де кожен лялькар стає унікальним, а лялька оживає в їхніх 

руках. Актори є випускниками ХНУМ ім. І. Котляревського, але приходячи в Театральну 

майстерню опановують нову для них систему ляльок – маріонетку. Сам режисер у виставах не 

ховає актора – і лялька, і актор є головними персонажами вистави, також ніколи не розділяє 

акторів і ляльок, адже і ті, й інші, за великим рахунком, є засобом втілення певних думок, 

інструментом для реалізації образів. Як каже сам режисер в інтерв’ю журналу «Вголос»: 

«Актор – це взагалі дуже складна справа. Я намагаюся виховати з них тих, ким вони є. Навіть 

якщо згадати вимоги Крега, Мейєрхольда, їх мрії про актора-маріонетку… Але я знаю точно 

одне – в театрі має бути розумна людина; людина, яка знає чого вона хоче і заради чого вона 

вийшла на сцену» [13].  

Режисер з кожним днем удосконалює майстерність ляльководіння, методику опанування 

та виготовлення ляльки. Особливостями режисерського методу М. Яремчука у роботі з 

маріонеткою є: високо професійність, спільна робота над виставою з акторами, філософічність, 

складний репертуар, який можна подавати легко для сприйнятя глядача. Кожна вистава, над 

якою працює режисер М. Яремчук – є особливим витвором мистецтва, тому є дуже цінним в 

нашій культурі. 
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АСПЕКТИ СТАНОВЛЕННЯ УКРАЇНСЬКОГО ОРКЕСТРУ НАРОДНИХ 

ІНСТРУМЕНТІВ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ 

 

У статті досліджено окремі риски та етапи становлення українського національного 

оркестру народних інструментів, історію народного музичного інструментарію, шляхи його 

вдосконалення та реконструкцію, специфіку виконавської діяльності та оркестрового 

репертуару. Проаналізовано внесок у розвиток методико-теоретичної бази народно-

оркестрового виконавства окремих досліджень вітчизняних вчених. Виявлено культурно-

історічні умови початку ХХ ст. яки були сприятливими для виникнення українського народного 

оркестру. 

Ключові слова: народна творчість, художня, етнокультурна, матеріальна та духовна 

культура, троїсті музики, капели бандуристів, оркестр народних інструментів, народне 

Українське музичне мистецтво, репертуар, твори українських композиторів, фольклор. 

 

Питання збереження та розвитку національної культури в Україні стає сьогодні як ніколи 

актуальним, так як в багатонаціональному суспільстві гостро стоять проблеми суспільства 

злагоди, культурно-язикового рівності всіх груп та національностей, дотримання прав і свобод 

особистості. Як і більшість нових незалежних держав, Україна є поліетнічним угрупованням. 

Незалежно від політичних та економічних процесів, що відбуваються в світі, збереження 

самоідентичності та різноманіття національних культур є одним із пріоритетів політики нашої 

держави. 

Мета статті – провести загальний огляд та вплив національного оркестру народних 

інструментів на розвиток художньої культури України. 

Питання становлення та розвитку української оркестру народних інструментів у 

вітчизняній художній науці досліджували фрагментально, тільки в окремих аспектах. У працях 

вчених були порушені проблеми теорії та методики роботи з українським народним оркестром; 

принципи організації такого колективу; історія виникнення та становлення українського 

оркестру; формування інструментального складу та розвиток музичного інструментарію 

українського оркестру народних інструментів; питання репертуарної політики колективу 

подібного типу; підготовка диригентів оркестру. Джерельна база та наукова література дали 

можливість простежити характер розвитку та здійснення аналізу оркестрової еволюції відповідно 

до прийнятих завдань. Заявлена тема є новою та малодослідженою, тому що на сьогодні 

систематичних загальних досліджень проблема поки немає. Окремі питання ми можемо зустріти 

в енциклопедіях, матеріалах конференцій, наукових праць, статтях фахівців. Матеріалом роботи 

стали статті в періодичних виданнях, праці науковців, особисті споруди автора. 

Кожен народ передає як спадок від покоління до покоління свій життєвий досвід, свої 

духовні цінності. І це є запорукою зберігання етнокультурної самобутності. Збереження і 

розбудова національної матеріальної і духовної культури, виховання національної свідомості, 

протистояння негативним впливам різноманітних процесів, розуміння унікальності і 

неповторності свого народу, пошук нових дієвих підходів до виховання національно свідомої 

особистості сприяє музичне мистецтво, як засіб етнокультурного виховання підростаючого 

покоління в політкультурному просторі України. 

Дієвим засобом етнокультурного виховання є народне Українське музичне мистецтво. 

Воно століттями вбирало знання, мудрість, досвід, досягнення і передавалось із покоління 

поколінню, засвоювало цінності культури свого народу, зберігалось і примножувало духовний 

досвід попередніх поколінь. Великого не лише суто мистецького, а й загальнодержавного 

значення набула організація капел бандуристів і різних за складом оркестрів народних 

інструментів, у лоні яких відбувалося відродження й удосконалення народного музичного 



С О Ц І А Л Ь Н О - Г У М А Н І Т А Р Н И Й  В І С Н И К  ●  2 0 1 7  ●  В И П У С К  1 7  

 

 

 
77 

інструментарію. позитивну роль відіграли широке побутування і популярність в народному 

середовищі ансамблів троїстих музик, що були важливими чинниками розвитку народно-

інструментальної музики. 

У 1970 р. в Києві відбувся величезний всеукраїнський фестиваль троїстих музик. 

Зорганізували цей фестиваль музичне-хорове товариство. Такого колосального свята в Україні 

ще не було. Коли з’їхалися всі троїсті музики, вони могли почути одне одного і зрозуміли, які 

шалені потенційні можливості у них закладені. Потрібні були надзвичайні організаційні заходи, 

для того щоб ці ансамблі виявити, згуртувати їх і дати їм змогу одне одного побачити, а 

головне почути. 

Зростання у колах української національної інтелігенції зацікавленості традиціями 

народно-інструментального мистецтва активізувало збирацьку практику митців-фольклористів, 

також наукове осмислення зібраного у фольклорних експедиціях матеріалу.  Надалі ансамблі 

троїстих музик, капели бандуристів і народні оркестри стали основою для створення 

українського оркестру народних інструментів. Особливу роль в етнокультурному вихованні 

відіграє народно-інструментальне музичне мистецтво в особливості оркестрове музичне 

мистецтво, яке є джерелом національного й етнічного самоусвідомлення, засобом передачі 

національного менталітету, збереженням етнічної ідентичності.  

Розвиток народно-інструментального жанру пов'язаний з бурхливістю свого становлення, 

історичними подіями та впливом політичних дій в Україні та багатогранністю виниклих 

проблем на протязі ХХ ст. початку ХХІ ст. На протязі цього періоду вчені, яки досліджували 

аспекти становлення українського оркестру народних інструментів з різних сторін, вивчали 

історію виникнення та становлення українського оркестру народних музичних інструментів; 

ґенезу історії народного музичного інструментарію, можливості та шляхи їх реконструкції, 

вдосконалення та використання в оркестрі; питання виникнення, становлення, історичний 

розвиток та формування українського оркестру народних інструментів; теорії та методики 

роботи з народним оркестром, особливості їх функціонування, специфіку виконавської 

діяльності; перекладення музичних творів для українського оркестру народних інструментів; 

питання створення особистого репертуару українського народного оркестру. Ці процеси 

розглядались в працях таких видатних вчених в галузи народно-інструментальної творчості як: 

Є. Беспятова, В. Воєврдіна, Є. Бобровникова, В. Богданова, Є. Бортника, К. Верткова, 

Л. Гайдамаки, А. Гуманюка, В. Гуцала, В. Дейнегі, В. Дражниці, П. Іванова, О. Ільченко, 

В. Комаренко, П. Круля, М. Лисенко, Ю. Лошкова, С. Марцинковського, О. Незовибатько, 

Л. Носова, М. Привалова, Д. Пшенічного, І. Розумного, І. Скляра, М. Сумцова, О. Трофимчука, 

О. Фамінцева, Г. Хоткевича, Л. Черкаський, Є. Юцевичаю. 

Одним із самих відомих в Україні і за її межами провідних творчих колективів є 

Національний оркестр народних інструментів України художнім керівником та головним 

диригентом є народний артист України, лауреат Національної премії України імені Тараса 

Шевченка, професор Віктор Омелянович Гуцал.  

Основні завдання на початку творчої діяльності, як керівника колективу, В. Гуцал обрав – 

зберігання традицій, на яких починав діяльність оркестр. Вироблення свого індивідуального 

стилю, який ґрунтується на тембральній насиченості оркестрового звучання завдяки 

використанню у складі оркестру всього розмаїття народного музичного інструментарію. 

Відтворення всього репертуару і напрацювання нового. На протязі всієї діяльності колективу 

репертуар має три складові: перша складова – народна інструментальна музика України, яка 

охоплює всі регіони, різнопланова, різноманітна з різних куточків країни. Друга складова – 

українська класична музика, яка свого часу не була написана для оркестру народних 

інструментів, бо тоді такого не існувало. Третя складова – акомпанемент найвидатнішим 

солістам-інструменталістам, співакам, які виконують українські народні пісні. 

Збереження неповторного колориту і знайдення нових фарб у звучанні обробок 

народного мелосу, чим підкреслюється художня своєрідність і міцний зв'язок з традиціями 

народної музичної творчості. Емоційність виконання та багатство технічних засобів, створення 

нових ансамблів і відновлення органічної народної манери гри. Формування репертуару та 
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популяризація високохудожніх зразків народної музичної творчості. Популяризація 

національного народно-інструментального виконавства в Україні та за її межами. Необхідність 

відтворювання народної музики всіх регіонів України, знаходження таких творів, в яких 

фольклор, не гублячи своєї оригінальності, звучав би по сучасному.  

Народна музика стала міжнародною, міжнаціональною мовою, яка зрозуміла всім завдяки 

своїй доступності, простоті, зрозумілості висловлення різноманітних почуттів людини. Тільки 

професіонали можуть знайти такі нові художні фарби, форми збереження кращих зразків 

фольклору у творчості, аби народна музика і народна пісня стала частиною життя всіх людей. 

Так постали нові твори українських композиторів: К. Мясков варіації на тему укр. нар. 

пісні «Льон», закарпатський весільний танок «Березнянка», «П’еса для сопілки з оркестром», 

В. Гуцал «Троїсті музики», «Танцювальні награвання», М. Різоль «Полька», С. Орлов 

«Гуцульська фантазія», В. Гекер «Буковинські козачки». Ці твори презентують різноманіть 

музики Поділля, Слобожанщини, Гуцульщини, Буковини. Новацію в репертуарі оркестру є 

активне залучення до всіх програм творів українських композиторів-класиків: М. Лисенка, 

Л. Ревуцького, М. Леонтовича, М. Калачевського, М. Завадського та інш. Виконання знайомої 

класичної музики вимагає від оркестру високої культури, знання стилю, бездоганного ансамблю. 

Сучасний період розвитку українського народного оркестру пов'язан з жанрово-

стильовою розмаїтістю репертуару. У діяльності професійних українських народних оркестрів 

органічно поєднуються традиції народно-оркестрового виконавства другої половини ХХ ст. та 

новаторські тенденцій у творчості сучасних композиторів. Однією з характерних рис 

композиторської творчості є оновлення принципів використання фольклорного матеріалу, 

спроби органічно поєднати народну традицію з жанрами професійної музики та сучасним 

музичним мисленням, синтезувати фольклорний мелос із музичною стилістикою джазу, 

естради, розвити нові звуковиразні і темброві можливості сколюючих інструментів оркестру. 

В репертуарі з’явилися зовсім нові твори сучасних українських композиторів: 

А. Гайденка «Весняні ігрища», «Українські візерунки», «Сюїта на теми трудових танців», 

«Українські майоліки», «Українські сюжетні танці», симфонія «Рідні Джерела», концерт для 

бандури з оркестром «Перебендя», «Циганіада – концерт – рапсодія для цим балів з 

оркестром», концертино для кобзи з оркестром «Quasi buffo». концертна песа «Вербук», 

Ю. Алжнева рапсодія «Обереги», Ю Шевченка «Парафраз», Я. Лапинський «Привітальна 

увертюра», «Святкова увертюра», «Концерт для бандури з оркестром», О. Левицький «Світанок 

над Дніпром», М. Стецюна «Сюїта» для оркестру народних інструментів на українські теми, 

«Лірична фантазія» Калинонька» на тему П. Гайдамаки, «Елегія» – присвячена пам’яті Гната 

Хоткевича для оркестру народних інструментів, «Рапсодія» для цимбал з оркестром, 

«Слобожанська увертюра», В. Шумейка «Карпатські малюнки», «Діатонічне скерцо», «Концерт 

для оркестру», Ю. Щуровський «Увертюра», «Концерт для цимбалів з оркестром», 

Б. Буєвський «Концерт для оркестру», В. Шумейко «Концерт для оркестру», А. Білошицький 

«Поєма», Г. Цицалюк «Народне свято», В. Дяченко «Фантазія на тему «Ой, у полі 

криниченька», І. Марченко «Українська фантазія», Є. Кравченко «Ой, при лужку», Д. Попічука 

«Українські візерунки». 

Сучасна музика потребує і сучасні підходи до новітнього звучання оркестру, 

інструментарію, прийомів гри та звуковидобування, інструментування для того щоб показати 

максимальні художньо-виразні можливості музичного твору та усіх інструментів оркестру. Для 

цього, щоб показати нові виразно – технічні можливості інструментів спеціально для них 

писалися твори з новими засобами гри, яких до селі ніхто не використовував. Запрошувались 

окремі виконавці, яки грали з колективом нові твори, та давали мастер-класи. Так скрипалі, яки 

закінчили консерваторії, вивчали народну манеру гри, що надавало прекрасне відчуття 

народних ладів, інтонацийності, гармонійності народного звучання фольклорних творів. 

Сучасний український оркестр народних інструментів – це раціонально сформований 

колектив, який характеризується удосконаленим музичним інструментарієм, жанрово – 

стильовим розмаїттям репертуару, значними художньо-виражальними можливостями і 

національним колоритом звучання. Оркестр має значний діапазон, що охоплює весь музичний 
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звукоряд, великі динамічні можливості і цілий ряд оригінальних тембрів. У складі сучасного 

оркестру величезний народний музичний інструментарій, який продовжують удосконалювати 

вітчизняні майстри. Р. Гриньків – значно удосконалив бандуру, Г. Агратіна, Т. Баран, І. Дутчак, 

Д. Попічук, П. Теуту – урізноманітни цимбали, Ю. Збандут – сім’ю кобз зі значними 

технічними й художніми можливостями. 

Народний оркестр вважається найкращим акомпаніатором для солістів. Уміння не лише 

не заглушати соліста, граючи тихо, а й створити для нього таке музичне середовище, в якому 

би артист міг природно себе виявити і розкрити. Цілком злитися з виконавцем, передбачаючи 

його наміри, і, разом з тим, довести його зусилля до кінцевої мети: розкриття образно-

емоційного задуму народної пісні. Співати з оркестром можуть не всі. В кожному 

акомпанементі створюється творча атмосфера для найкращого виявлення художніх 

можливостей співака. Розуміння, відчуття творчого контакту між оркестром і солістом, в якому 

той почувається вільною творчою особою, дозволяє ставати оркестрові співтворцем у сольному 

виконанні співака. Уміння дихати разом із солістом завжди імпонує всім виконавцям, бо це 

творить органічне поєднання творчого процесу. В акомпанементі оркестр є творчим 

однодумцем усіх солістів, які разом із ним можуть виявити весь свій артистизм, красу власного 

голосу і емоційну силу, а оркестр звучить усіма своїми оркестровими барвами, де голос соліста 

одна з найкращих його барв. Оркестр співпрацював з такими видатними співаками: 

Д. Гнатюком, Ю. Гуляєвим, А. Гришко, А. Солов’яненком, Н. Матвієнко, Р. Кириченко, 

Є. Мирошниченко, Д. Петриненко, М. Стеф’юк, Г. Гаркуша. 

Народно-інструментальна творчість є реальністю життя багатьох людей, які створюють 

ансамблі і оркестри, де постають багато виконавців, які потім стають підпорою для народної 

творчості. Культурно-історична еволюція українського оркестру народних інструментів 

відбувалась в тісному зв’язку з відродженням та удосконаленням народного музичного 

інструментарію, становленням репертуару і розвитком навчання на народних інструментах. 

Упродовж означеного періоду відбулася зміна форм українського оркестру народних оркестрів 

– оркестр пройшов історичний шлях від простих самодіяльних колективів до складного 

органічного утворення з удосконаленим музичним інструментарієм, високохудожнім 

репертуаром, належною майстерністю виконавців. Натомість, слід відзначити, що на 

сьогоднішній день помітними є ознаки спаду популярності народно-оркестрового виконавства 

загалом і українського народного оркестру зокрема. Тому нагальною є потреба збереження і 

розвитку такої форми національного музикування як український народний оркестр. Народна 

музика – це реальність побутування високої художньої матерії в народі, вона була і є. Треба 

шанувати цю можливість, зберігати її та вдосконалювати. 
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КАК СОЗДАТЬ «ИСТОРИЮ» ХАРАКТЕРА АКТЕРА 

 

В статье рассматриваются вопросы относительно создания «истории» характера 

актера, «трюки» К.С. Станиславского в поиске характерности героя, проблемы 

перевоплощения актера и актерского «правдоподобия». 

Ключевые слова: характер, трюк, зерно, склад души, актер, правдоподобие, роль. 

 

Современный театр стремится создать на сцене многомерную модель жизни, полную 

напряженных поисков. Именно поэтому основная тенденция актерского искусства состоит в 

том, что нынешний художник старается создавать столь же многомерный образ человека, ставя 

своей задачей не столько воспроизведение характера, сколько воссоздание процесса его 

рождения. Актер сейчас, в большей мере, чем когда-либо, стал исследователем.  

Каждый образ собирается им по камушкам, как мозаика, в которой часто переплетаются 

диаматериально противоположные краски. Внутренний мир героя, логика его мышления, 

диалектика характера стали для современного актера основными точками «прицела». 

Исследование причинно-следственных связей, создание «истории» характера дали возможность 

актеру в каждой работе, маленькой или большой, поставить проблему, задать вопросы, и 

главное – втянуть зрителя в поиски ответов. 

В связи с этим нельзя не обратиться к работам К. Станиславского в которых 

рассматриваются существеннейшие вопросы характера и характерности, связанные с 

проблемой перевоплощения. Вопросы эти по сей день нуждаются в подробном изучении и 

осмыслении. К. Станиславский утверждает нерасторжимость сложных взаимосвязей между 

«жизнью человеческого духа», внутренней духовной жизнью создаваемого актером образа и 

его внешностью, возникающих в процессе перевоплощения. Его интересует взаимозависимость 

между личностью, характером и той формой, в которой этот характер является и в которой он 

себя выражает, то есть характерностью.  

Вспоминая одну из своих удачных работ – роль доктора Штокмана, К. Станиславский, от 

имени Торцова, объясняет ученикам, что чаще всего «внешнее воплощение и характерность 

создаваемого образа рождаются сами собой от правильно созданного внутреннего склада души. 

Если же такого счастливого возникновения внешнего облика, рождающегося «само собой», не 

происходит, то у каждого профессионального актера существует ряд приемов или даже, как 

говорит К. Станиславский, «трюков», которыми можно воспользоваться в поисках внешности и 

манер, раскрывающих создаваемый характер.  

С помощью этих «трюков» ищется специфика пластики, походки, голоса, дикции, 

подбираются необходимый грим, детали костюма, реквизита и т. д. Эти яркие, своеобразные 

черточки внешнего облика разных людей надо уметь наблюдать в жизни, отыскивать в 

живописных и литературных портретах, ими надо овладевать, с легкостью уметь пользоваться 

и сохранять в своей творческой кладовой. Результатом процесса перевоплощения должно 

явиться создание сценического образа – уникальной, неповторимой человеческой личности с 

особым «складом души» и особенностями внешнего облика. 

Казалось бы, иногда актеру помогает случайность, но случайность эта обычно 

закономерна, она должна произойти. Обретенная суть характера, «зерно» его, обязательно 

выразит себя в характерности. Как бы – быстрее или медленнее – н и шел этот процесс, он 

неизбежен и закономерен. Конечно, характерность может быть как яркой, острой, смелой, так и 

весьма тонкой – всѐ зависит и от особенностей драматургии, и от склада творческой 

индивидуальности артиста. Главное – овладеть сутью характера, суметь «присвоить» себе его 

поступки, мысли, чувства, а не остановиться на полпути. Когда актер не в состоянии 

разбередить себя ролью, создать в себе другой «внутренний склад души», когда цели, мысли, 
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поступки роли не стали как бы его собственными, он вынужден скрывать свою 

несостоятельность за теми или иными приемами внешней характерности. 

Впрочем, надо сказать, что приемы внешней характерности понемногу меняются, 

становятся более гибкими и деликатными. Почти исчезли со сцены аляповато-грубые гримы, 

чудовищно-театральные парики, раздражающий наигрыш. Актер, которому надо спрятать за 

внешними приемами характерности отсутствие подлинной «жизни человеческого духа», может 

быть весьма разборчивым в выборе средств и старается, чтобы эти приемы выглядели 

убедительно-жизненными. Он может и вправду подсмотреть их в действительности. Но суть 

явления от этого не меняется: характер, личность подменяется характерностью, подлинное 

существование в образе – представлением. И, как утверждают современные критики, случается 

это нередко. Именно в оправе «внешней характерности» – будто визитную карточку 

предъявляет – чаще всего выходит на подмостки нашего театра так называемый «характер». 

Проблема природы существования будещего актера в спектакле смыкается вплотную с 

проблемой перевоплощения. Актеры нередко не умеют, стесняются, боятся полно и честно 

выразить в роли свой внутренний мир. Режиссеру необходимо понимать индивидуальность 

актера, уметь подсказать ему путь, который в данном спектакле, данной роли приведет его к 

максимальному творческому раскрытию. Есть актеры, которых надо уводить от 

преждевременно возникшей и закрепляемой ими формы. Другим, напротив, надо подсказать 

какие-то точные детали внешней характерности, им нужна эта «маска», чтобы обрести 

внутреннюю свободу, внутреннюю смелость для раскрытия иногда самых тайных глубин 

собственной души. 

Сейчас не очень понятна проблема актерского «правдоподобия». Что значит – «играть 

как в жизни»? Каждый актер стремится создать на сцене истинную правду жизни, которая у 

зрителя рождается из ощущения художественной правды, переломленной через актерскую 

индивидуальность, то это уже не театр. И натуралистические тенденции, если они и 

существують в современном театре, то это прежде всего выразительная бедность и 

беспомощность, воспроизведение момента ради момента, когда за ним ничего не стоит. 

Страсть, с которой актеры теперь часто работают на телевидении, в кино, на радио, связана 

именно с желанием актера попробовать себя, открыть в себе новые ресурсы, новые 

возможности, новые повороты. Поиски индивидуальности, формирование актерской личности 

длятся всю жизнь, это процесс не на один год. Смежные искусства не могут повредить актеру, 

если он со всей серьезностью относится к тому, что делает. 

Создание сценического характера – это создание сценического образа героя. На этом 

основывается искусство актера на сцене. Истинно творчески созданный сценический характер 

(характерность) образуется в процессе сложного и глубокого взаимодействия личности актера с 

личностью героя. 
 

Литература: 

1. Захаров М. Суперпрофессия / М. Захаров. – М., 2003. 

2. Кокорин А. Вам привет от Станисловского. – М., 192 с. 

3. Основи системи Станіславського: уч. пособие / Авт. сост. Н. Киселева, В. Киселева, В. Фролов – Ростов-на-Дону, 2000. 

4. Станиславский К.С.  Работа актѐра над собой. Часть 1. Работа над собой в творческом процессе переживания. Дневник 
ученика, Том 2 / Собрание сочинений в 8-ми томах, М., «Искусство». – 1954. 

 

Для нотаток 

 
 

 

 

  



С О Ц І А Л Ь Н О - Г У М А Н І Т А Р Н И Й  В І С Н И К  ●  2 0 1 7  ●  В И П У С К  1 7  

 

 

 
82 

Настаченко Кароліна Олексіївна 

Харківський національний університет мистецтв імені І.П. Котляревського 

 

ОСОБЛИВОСТІ РЕЖИСЕРСЬКОЇ МОВИ Я. ФЕДОРИШИНА У РОБОТІ НАД 

ВИСТАВАМИ ПРОСТО НЕБА 

 

Друкується на правах тез доповіді 

 

Досліджено творчість Я. Федоришина, проаналізовано його 

прийоми постановки вистав під відкритим небом на прикладі вистави 

«Вишневий сад» за п'єсою А. Чехова. 

Ключові слова: мистецтво, театр «Воскресіння», вистави 

просто неба, особливості режисерської мови, Федоришин. 

 

Особа Я. Федоришина входить у контекст театрального процесу 

як одного з видатних митців сучасності. Заснований ним фестиваль 

«Золотий лев», що проходить у Львові, є членом Європейського 

театрального форуму (ІЕТМ) та Асоціації міжнародних фестивалів 

(ІFЕА). Окрім того, театр «Воскресіння», що «народився» завдяки 

Я. Федоришину у 1989 р., є активним учасником фестивального руху 

Європи.  

Творчість Я. Федоришина заслуговує на увагу не тільки через 

його активну позицію в європейському театральному контексті. Його 

режисерські прийоми та методи роботи з актором становлять цікаву і 

досі не досліджену площину. 

Основним критерієм, що відрізняє Львівський театр 

«Воскресіння», є органічне існування акторів у класичних постановках, 

які реалізуються режисером у незвичних для актора обставинах – під 

відкритим небом. Так, у виставі «Вишневий сад», Я. Федоришин 

зазначає, що його цікавив перш за все атмосферний театр. Ролі 

побудовані так глибоко, зв’язки між виконавцями настільки тісні, що 

актори випромінюють певну енергію, атмосферу, яка відчувається 

майже фізично, хоча вона не є матеріальною. Гра акторів дуже 

ретельно відточена. Це стало результатом режисерського розбору. 

Акторське існування базується на великій кількості дрібних миттєвих 

реакцій, змін дій і настроїв. В результаті виникає ілюзія насиченого 

психологічного життя героїв, атмосферного багатства. 

Я. Федоришин стрімко рухається сюжетом, створюючи ніби 

череду динамічних номерів на цирковій арені. У видовищі 

використовується багато світла, музики, пластики. Чеховські персонажі 

їздять на велосипедах, ходять на ходулях, жонглюють. Вражає те, що за 

відсутності тексту у виставі явно відчувається «підтекст». За гостротою 

та ексцентричністю прийомів приховується тонкість і глибина 

інтерпретації, місце має і психологічний розвиток ситуації. А справжня 

чеховська «ніжність» виявляється у гіркоті. Поєднавши реалізм зі 

стихією яскравої театральності, режисеру вдалося створити унікальний 

продукт, який має можливість існувати не тільки на відкритому 

просторі, а й у приміщенні.  
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Окрім «Вишневого саду», театром «Воскресіння» створено ряд 

вистав за п’єсами У. Шекспіра, а саме: «Буря», «Ромео і Джульєтта», 

«Сон літньої ночі», «Гамлет».  

Звичайно, що театр, який існує у запропонованих обставинах 

вулиці чи площі, має низку проблем, починаючи від особливостей 

виразних засобів, які використовуються при реалізації задуму 

режисера, і закінчуючи фінансовими питаннями до створення вистав та 

вживання театру взагалі. 

У вуличному театрі, яким є «Воскресіння», створений 

Я. Федоришиним, минуле і майбутнє зустрічаються у сьогоденні. 

Минуле – бо, як у давні часи, мандрівні артисти живуть у дорозі, а 

сцена для них – площі та вулиці міст, галявини парків. Майбутнє – бо, 

театр експериментальний, винахідливий, несподіваний у всіх своїх 

проявах. Він не задовольняється тим, що вже відомо, він прагне 

дивувати, адже звернений і до вуличних перехожих, і до естетів, саме 

тому дуже важливо підтримувати розвиток вуличного театру сьогодні. 
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АНАЛІЗ ПІДХОДІВ ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ 

СТІЙКОГО РОЗВИТКУ БАНКІВ 

 

У статті досліджено підходи та методи до забезпечення стійкого розвитку банків з 

точки зору зовнішніх та внутрішніх економічно-фінансових ризиків. Проаналізовано 

інформаційний інструментарій банків які мають ризики з точки зору стійкого розвитку 

банків. Виявлено що для стійкого розвитку банків потрібно проводити аналіз існуючих 

фінансових та економічних показників банку. 

Ключові слова: економічна безпека, інформаційна безпека, стійкий розвиток, стрес-

тестування, автоматизована банківська система. 

 

Основні фінансові, інвестиційні та кредитні інститути України займають банки, які 

безпосередньо явно і неявно кредитують всіх учасників ринку. Умови стійкого розвитку банків 

обтяжуються незавершеністю процесу трансформації банківського сектора та недостатнім 

досвідом діяльності українських банків в умовах трансформації банківського сектору. 

Основний інформаційний інструмент банку, це його автоматизована банківська система. 

Автоматизована банківська система (АБС) − це система, яка функціонує на основі серверного 

обладнання та інших технічних засобів, що забезпечують процеси збору, реєстрації, передачі, 

обробки, збереження та актуалізації даних для розв’язання завдань управління банківською 

діяльністю [4].  

Автоматизована банківська система повинна забезпечувати: автоматизацію банківської 

діяльності, і насамперед банківських операцій, пов’язаних з обробкою платіжних та інших 

документів у тих підрозділах банківської установи, які працюють безпосередньо з клієнтами; 

автоматизацію виконання міжбанківських розрахунків та інших зовнішньо-банківських операцій; 

автоматизацію фінансових операцій в тому числі в межах міжнародного банківського бізнесу. 

Для організації системи захисту інформаційних ресурсів банку, використовують 

комплексну систему захисту інформації (КСЗІ) − взаємопов'язана сукупність організаційних та 

інженерно-технічних заходів, засобів і методів захисту інформації. Мета КСЗІ є забезпечення 

захисту інформації, що оброблюється в автоматизованій банківській системі. Функції КСЗІ 

насамперед це: 

- реалізація політики безпеки інформації заданої в банківських установах; 

- ідентифікація та автентифікація користувачів і надання їм доступів до інформаційних 

ресурсів; 

- ефективне попередження та своєчасне виявлення загроз та знешкодження їх. 

Моделі інформаційної безпеки – також називають, як формальний вираз політики 

безпеки. Формальні моделі необхідні і використовуються досить широко, тому що тільки з їх 

допомогою можна довести безпеку системи спираючись при цьому на об'єктивні і незаперечні 

постулати математичної теорії [2].  

Виробники захищених інформаційних систем використовують моделі безпеки в 

наступних випадках: при складанні формальної специфікації політики безпеки розроблюваної 

системи; при виборі і обґрунтуванні базових принципів архітектури захищеної системи, що 
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визначають механізми реалізації засобів захисту; в процесі аналізу безпеки системи в якості 

еталонної моделі. На рис. 1 зображено зміст концептуальної моделі інформаційної безпеки. 

 
Рис. 1. Зміст концептуальної моделі інформаційної безпеки 

Джерело: розроблено автором 

 

Вертаючись до стійкого розвитку банків, слід наголосити, що особливої важливості 

набувають питання визначення рівня фінансової стійкості банків для покращення показників. 

Досягнення цього є можливим за рахунок сучасного інструментарію економіко-математичного 

моделювання. 

Оцінювання фінансової стійкості та виявлення резервів її зміцнення із використання 

засобів фінансового інжинірингу доцільно здійснювати поетапно (рис. 2). 
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Рис. 2. Концептуальні положення оцінювання стійкого розвитку банку 

та виявлення його резервів забезпечення 

Джерело: розроблено автором 
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Досягнення завдань другого етапу є можливим за рахунок методу кореляційно-

регресійного аналізу та «центру ваги». Метод «центру ваги» [6] входить до групи методів 

редукції та дозволяє виокремити серед сукупності показників фінансової стійкості певний 

об’єкт, який несе на себе інформативне навантаження групи. Виявлення пріоритетних 

напрямів запровадження фінансових інновацій у кожному кластері є можливим через аналіз 

дискретних та інтервальних рядів розподілу банків за показниками структури депозитних та 

кредитних операцій у розрізі клієнтів банку [5]. 

Третій етап передбачає вибір видів фінансових інновацій та оцінку ефективності їх 

запровадження з врахуванням циклічності розвитку банку [5]. 

Ускладнює моделювання стійкого розвитку банків – розмаїття банківських операцій [7]. 

Економічна модель розподілу активів. Модель призначена для пошуку і знаходження 

найкращих напрямків розміщення ресурсів для джерел залучення капіталу. Оптимальні 

напрямки використання коштів забезпечують максимальний операційний прибуток за 

мінімальної частоти залучення та розміщення ресурсів [7]. В методі розподілу активів 

джерела коштів розмежовано відповідно до норм обов’язкових резервів, швидкості їх обігу, 

витрат на їх залучення [7]. Для цього всі можливі напрямки розміщення ресурсів 

розмежовуються відповідно до їхнього обігу та прибутковості. Обіг визначається часом 

закінчення строку позики чи іншого активу [7]. 

Економічна модель на базі загального фонду коштів. Цей метод є простим при 

застосуванні, тому його часто використовують, особливо в періоди надлишку грошей. Суть 

методу загального фонду коштів полягає в тому, що всі ресурси банку об’єднуються в 

загальний фонд коштів з подальшим їх розподілом між тими видами активів, які, з позиції 

банку, є найбільш прийнятними щодо їх дохідності. Схема методу загального фонду коштів 

зображена на рис. 3. 

 

 
Рис. 3. Управління активами методом загального фонду коштів [7] 

 

Під первинними резервами розуміють касу і прирівняні до неї кошти, 

кореспондентський рахунок в Національному банку, кореспондентський рахунок в інших 

банках, тобто це високоліквідні активи, безпосередньо пов’язані з миттєвою ліквідністю [7]. 

Первинні резерви покликані своєчасно задовольняти всі зобов’язання банку, тобто бути 

джерелом банківської ліквідності. Під вторинними резервами розуміють державні цінні 

папери. Вони мають високий ступінь ліквідності і представляють інтерес з  точки зору 

дохідності. Функціональність вторинних резервів пояснюється виконанням двох вимог – 

ліквідності та переміщення. Відповідно їх значення для оперативного управління банківської 

ліквідності полягає в тому, що вторинні резерви є джерелом поповнення первинних [7]. 

Перевагою методу загального фонду є те, що він дає змогу визначити багато варіантів 
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використання коштів в активних операціях. Разом із тим, суттєвим його недоліком є 

відсутність чітких критеріїв для розподілу коштів за категоріями активів [7]. 

Економічна модель на базі спільного фонду коштів. Модель визначає оптимальну суму 

управління фінансами, що враховує багато етапний характер процесу залучення та 

розміщення коштів. Для кожного моменту часу із заданого інтервалу планування 

визначається частина ресурсів, яка підлягає інвестуванню або реінвестуванню в активи, 

визначаються терміни та обсяги повернення створених зобов’язань і частина ресурсів, 

необхідна для оплати поточних вимог кредиторів. При цьому ресурси не розрізняються за 

типом джерел, із котрих вони були залучені. Переміщення активів може бути або 

дискреційним (здійснюється на розсуд), або недискреційним. Недискреційні переміщення − 

це ті, котрі відбуваються без якого-небудь банківського рішення, спрямованого на 

збільшення коштів. Вони відбуваються у формі погашення кредитів та цінних паперів і 

потоків платежів за кредит, що надходять, які складаються із процентних виплат та 

повернення основних сум. Не обмежуючись природним чи очікуваним вхідним потоком 

коштів, банки можуть намагатися прискорити потік коштів, що надходять, продаючи чи 

позичаючи свої активи [7]. Крім того, банки можуть купувати ресурси на фінансових ринках. 

На противагу внутрішній (накопиченій) ліквідності ця ліквідність є насправді зовнішнім 

джерелом коштів. Головним інструментом залучення ліквідності є міжбанківський кредит та 

депозитні сертифікати [7]. 

Окрему увагу слід приділити стрес-тестуванню банків, як для передчасного пошуку та 

усунення проблем фінансового стану банку для стійкого розвитку в майбутньому, тому 

очевидна доцільність комплексного підходу до стрес-тестів повинна сприяти формуванню 

єдиного підходу до управління різними ризиками. Стрес-тестування – це загальний термін, 

що поєднує групу методів оцінки впливу на фінансове становище організації несприятливих 

подій, обумовлених як «виняткові, але можливі» [8]. Специфіка методики «стрес-тестування» 

від МФВ і Світового банку реконструкції та розвитку відбита в назві її основного об’єкта 

аналізу – подій з низькою ймовірністю й значним впливом [9].  

Так, виходячи зі ступеня ймовірності аналізованих подій, методи оцінки ризиків 

можуть розроблятися у відповідності з ієрархією нижченаведених ймовірностей: аналіз 

ймовірнісно-невизначених подій; аналіз найбільш імовірних подій; аналіз помірно-

несприятливих подій; аналіз надзвичайних подій («виняткових, але можливих»). Очевидно, 

що вищенаведені методи стрес-тестування віддзеркалюють тенденцію зменшення, тобто 

попередній метод «поглинає» наступний за принципом зменшення невизначеності. 

Враховуючи світовий досвід щодо здійснення стрес-тестування та рекомендації, які 

викладені в основних принципах ефективного банківського нагляду, розроблених 

Базельським комітетом з банківського нагляду, банкам доцільно здійснювати стрес-

тестування за такими ризиками: кредитний ризик; ризик ліквідності; ринковий ризик; 

операційний ризик. 

На практиці застосовуються різні види стрес-тестів, які можна класифікувати за 

декількома критеріями (таблиця 1): 
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Таблиця 1 

Класифікація видів стрес-тестування 

 

Критерії класифікації Основні категорії 

За кількістю розглянутих 

факторів 
 Однофакторний 

 Багатофакторний (коли аналізується два і більше факторів ризику) 

За методом проведення 

стрес-тестування 
 Аналіз чутливості, коли задаються абстрактні (нормовані) значення 

факторів ризику 

 Сценарний аналіз, коли значення факторів ризику відповідають 

певному цілісному сценарію 

 Зворотне стрес-тестування 

За підходом до різних 

видів ризиків 
 Індивідуальний, коли стрес-тест проводиться по одному, окремо 

взятому, виду ризику 

 Комплексний, коли стрес-тестуються два і більше різних видів 

ризику 

 Інтегральний, коли стрес-тестування проводиться з усіх істотних 

для кредитної організації видам ризиків 

Стосовно організаційних 

рівнів кредитної 

організації 

 Агрегований (консолідований), коли стрес-тестування проводиться 

по всіх суб'єктах групи 

 Субконсолідований – стрес-тестується група кредитних організацій 

 На соло-основі, коли стрес-тестування проводиться на рівні окремої 

юридичної особи 

 Частковий, коли стрес-тестується окремий портфель або вид бізнесу 

За видами стресових 

сценаріїв 
 Історичний 

 Гіпотетичний 

За ступенем жорсткості 

сценарію 
 Песимістичний 

 Критичний 

 Катастрофічний 

Джерело: Modeling methods of capital adequacy: stress-testing [10]. 

 

Залежно від категорії можуть бути сформульовані рекомендації щодо застосування 

стрес-тестування − підходам, процедурам, охопленням. Крім комплексного стрес-тестування 

здійснюється індивідуальне стрес-тестування окремих видів ризику, визначених в рамках 

внутрішньої процедури оцінки достатності капіталу (ВПОДК), як істотних [10]. На рівні 

ВПОДК принцип пропорційності реалізується в рекомендаціях по використанню 

економічного капіталу як інструменту забезпечення достатності капіталу в більш великих і 

складних банках. 

Малим і середнім банкам рекомендується проводити багатофакторний (агреговане, 

інтегральне) стрес-тестування істотних ризиків, відображених в першому компоненті (Pillar I) 

Базель II та Базель III, на горизонті від півроку до року. Достатнім способом проведення 

стрес-тестування в малих і середніх банках є аналіз чутливості (однофакторний СТ, 

інтегроване СТ) на основі параметрів НБУ. Банкам незалежно від розміру рекомендується 

проводити зворотне стрес-тестування. Крім того, згідно з принципом пропорційності малі і 

середні банки можуть агрегувати ризики за способом підсумовування ризиків. 

Великим банкам рекомендується проводити багатофакторний (агреговане, інтегральне) 

стрес-тестування з використанням історичного сценарію і сценарію НБУ, а також зворотне 

стрес-тестування. В рамках сценарного аналізу проводиться тестування істотних ризиків, 

відображених в першому і другому компонентах (Pillar I і II) Базель II та Базель III, з 

можливою деталізацією за сегментами бізнесу. Горизонт стрес-тестування 1-2 роки. 
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Найбільші банки проводять багатофакторне (агреговане, інтегральне) стрес-тестування 

з використанням внутрішніх макроекономічних моделей з урахуванням історичних, 

імовірнісних сценаріїв і сценаріїв НБУ. Банкам рекомендується здійснювати деталізацію 

стрес-тесту до рівня клієнтів і угод. Горизонт стрес-тестування повинен відповідати 

існуючим з організації горизонтів стратегічного планування, але не менше 1 року. Як спосіб 

агрегування ризиків найбільші банки можуть вибирати метод копули або повне моделювання 

залежностей ризиків. 

Результатами стрес-тестування в широкому сенсі є вся інформація, що генерується в 

рамках стрес-тестування − як ключові індикатори діяльності банку за підсумками стрес-тесту, 

так і моделюються в процесі зміни і дії, спрямовані на компенсацію впливу стрес-сценарію / 

мінімізацію втрат, зміни траєкторії розвитку в порівнянні з початково запланованої і т.д. [10]. 

В рамках ВПОДК основні підсумкові показники стрес-тестування можуть включати в 

себе: додаткову суму резервів на можливі втрати; сума зменшення прибутку і капіталу; 

зменшення нормативу достатності капіталу; додатковий капітал, необхідний для покриття 

кожного типу ризику; 

Найбільш поширені стрес-тести ґрунтуються на історичних сценаріях. Такі сценарії 

передбачають оцінювання впливу на поточний фінансовий стан кредитної організації змін 

факторів ризику, які вже відбувалися в минулому. Основним недоліком цього методу є те, що 

в ньому не враховуються характеристики ринку та інституційних структур, які змінюються з 

часом. 

Як приклади історичних шоків, на яких можуть ґрунтуватися стрес-сценарії, можна 

навести такі події: крах фондового ринку США в 1987 р.; азіатська криза 1997 р.; фінансова 

криза в Росії 1998 р.; бразильська криза 1999 р. [10, гл. 3, с. 164]; фінансова криза 2008 р. 

Історичне стрес-тестування включає: тестування стійкості до екстремальних історичних 

подій; розробку сценаріїв на основі історичних подій з поправками на поточні економічні 

умови. При цьому з метою стрес-тестування допустимо доопрацювання історичних сценаріїв 

з метою відповідності поточним умовам діяльності банку при збереженні основних 

параметрів даної кон'юнктури. Так, наприклад, при формуванні сценарію російської кризи 

1998 р. буде потрібно доопрацювання в зв'язку з розвитком кредитування фізичних осіб, 

зміною балансу світових валют при переході до євро і т.п. 

Тому можливо зробити висновки, що для стійкого розвитку банків в першу чергу 

потрібно проводити аналіз існуючих фінансових, інформаційних, та економічних показників 

банку, і опираючись на ці показники створювати стратегію для подолання стагнації, проблем 

та недоліків існуючої системи розвитку банку. 
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ЗАСТОСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ BLOCKCHAIN 

У СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ІНСТИТУТАХ 

 

У статті досліджено інноваційну технологію «блокчейн» з боку інформаційних технологій 

та з точки зору застосування на практиці у соціально-економічних інститутах. Проаналізовано 

суть технології «блокчейн», виявлено, як відбувається групування фактів у ланцюжок блоків. 

Також у статті детально описано види «блокчейнів» та надано рекомендації щодо 

застосування технології «блокчейн» у соціально-економічній сфері. 

Ключові слова: «блокчейн», інноваційні технології, приватний «блокчейн», публічний 

«блокчейн», соціально-економічна сфера. 

 

Сучасний стан соціально-економічної сфери потребує нових підходів до його 

удосконалення та досягнення вищої ефективності. Основні складові, які необхідні ефективному 

управлінню у соціально-економічній сфері (фінансовим інститутам, освітнім закладам, медичним 

установам і т.п.) – це відкритість, захищеність та безпека. Саме такі головні переваги можна 

знайти у інноваційній технології «блокчейн» (Blockchain). «Блокчейн» є значною підмогою для 

будь-яких сервісів, де користувачі могли перейматися про можливе шахрайство або про 

збереження даних, що є вкрай актуальним для соціально-економічного сектору. 

«Блокчейн» – розподілена база даних, яка містить інформацію про всі транзакції, які були 

проведені користувачами системи. Інформація зберігається у вигляді «ланцюга блоків», у 

кожному з яких записано визначене число транзакцій. Основна властивість даної системи – це 

розподіленість, або децентралізованість. Немає єдиного місця, де зберігаються всі записи. Реєстр 

зберігається одночасно у всіх учасників системи і автоматично оновлюється при кожній внесеній 

зміні. Всі користувачі виступають так званим колективним нотаріусом, який підтверджує 

істинність інформації в базі даних. Усі технології, які були використані для створення «блокчейн», 

програмістам і математикам були відомі давно. Прорив полягає в тому, що він все це об'єднав в 

одну працюючу систему, яка має низку дуже привабливих властивостей: децентралізованість, 

публічність, необхідність узгодженої роботи (суміжних дій) учасників для створення нових 

блоків. 

Розглянемо детальніше суть «блокчейн» з позиції інформаційних технологій. Нехай дана 

деяка система, для якої визначено набір дискретних станів. Стани системи можуть змінюватися в 

послідовні дискретні моменти часу. На кожному кроці зміна в стані системи відбувається в 

результаті деякої транзакції (зміни атомарного стану системи), що в сукупності визначає 

еволюцію цієї системи. Протокол «блокчейн» призначений для докладного і добре захищеного 

запису такої еволюції. Запис здійснюється розподіленим чином – на всіх або на частині вузлів 

мережі, що утворюють систему. Для даного моменту часу «блокчейн» (ланцюжок блоків записів 

транзакцій) дозволяє отримати інформацію про будь-який з попередніх транзакцій (рис.1). 

Серед іншого це дозволяє переконатися, що всі попередні транзакції були коректними, а 

значить і поточний стан є коректним. Причому чим далі по часу від поточного моменту 

знаходиться обрана транзакція, тим важче зловмисникові підмінити запис про неї так, щоб це 

було непомітно для агентів у вузлах мережі (оскільки треба змінити зашифровані записи у всіх 

блоках – від підміненої транзакції до поточного моменту часу).  
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Рис. 1. Технологія «блокчейн» на прикладі електронних грошей. 

 

Іншими словами, «блокчейн» – це журнал з фактами, що реплікуються на кілька 

комп'ютерів, об'єднаних у мережу рівноправних вузлів (P2P). Фактами може бути що 

завгодно, від фінансових операцій до підписання контенту. Члени мережі – анонімні особи, 

які називаються вузлами. Усі комунікації всередині мережі використовують криптографію, 

щоб надійно ідентифікувати відправника і одержувача. Коли вузол хоче додати факт в 

журнал, у мережі формується консенсус, щоб визначити, де цей факт повинен з'явитися в 

журналі; цей консенсус називається блоком. 

P2P-мережам, як і іншим розподіленим системам, доводиться вирішувати дуже складну 

проблему інформатики: вирішення конфліктів, або узгодження. Реляційні бази даних 

пропонують посилкову цілісність, але такої особливості немає в розподіленої системі. Якщо 

два несумісних факти прибувають в один і той же час, система повинна мати правила для 

визначення того, який факт вважати правильним. Щоб відповісти на це питання, кращий 

спосіб – це впорядкувати факти. Якщо два несумісних факти з'являться в мережі, то 

переможе той, який буде перший записаний.  

У P2P мережах, два факти відправлені приблизно в один час можуть прибути в різному 

порядку до віддалених вузлів. Тоді виникає питання, як уся мережа може узгодити, який же 

факт прийшов першим? Щоб гарантувати цілісність в P2P мережі, потрібен спосіб 

узгодження порядку фактів, потрібна система консенсусу. 

Алгоритми консенсусу для розподілених систем – це дуже активне поле для 

досліджень. Блокчейн реалізує алгоритм, консенсус, заснований на доказі виконання роботи 

(proof-of-work), який використовує блоки [1].  

Блоки – це спеціальний засіб, який був створений для упорядкування фактів у мережі з 

недовіреними вузлами. Ідея полягає у наступному: факти групуються в блоки, і є тільки один 

ланцюжок блоків, який реплікується по всій мережі. Кожен блок посилається на попередній. 

Тобто, якщо факт F знаходиться в блоці 21, і факт E в блоці 22, то факт E розглядається всією 

мережею як наступний за фактом F. (рис. 2) Перед додаванням до блоку, факти знаходяться 

на розгляді, тобто не підтверджені. 
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Рис. 2. Групування фактів у ланцюжок блоків. [Джерело: 1] 

 

«Блокчейн» можна розділити на групи відповідно за доступом до його даних (рис. 3).  

 

 
Рис. 3. Класифікація «блокчейнів» за доступом до даних 

 

За доступом до читання транзакцій «блокчейн» поділяється наступним чином: 

- відкритий «блокчейн» (public blockchain), в якому не існує обмежень на читання даних 

блоків (при цьому дані можуть бути зашифровані) і обмежень на відсилання транзакцій для 

включення в «блокчейн»; 

- закритий «блокчейн» (private blockchain), в якому прямий доступ до даних і до відправки 

транзакцій обмежений певним списком еккаунтів. 

За доступом до оброблення транзакцій «блокчейн» поділяється наступним чином: 

- загальнодоступний (інклюзивний) «блокчейн» (permissionless blockchain), в якому не 

існує обмежень для обробників транзакцій (тобто, еккаунтів, які можуть створювати блоки 

транзакцій); 

- ексклюзивний «блокчейн» (permissioned blockchain), в якому оброблення транзакцій 

здійснюється визначеним списком еккаунтів. 
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Варто зупинитися детальніше на описі приватних та публічних «блокчейнів», які ми 

рекомендуємо для використання в соціально-економічній сфері.  Приватні «блокчейни» – це 

«блокчейни», в яких створення блоків централізовано і всі права на проведення таких операцій 

належать одній організації. «Широка публіка» може лише читати інформацію, а проводити аудит, 

управляти базами і іншими додатками здатні тільки довірені вузли. При цьому приватні 

«блокчейни» мають певні переваги. По-перше, – це низька вартість транзакцій, оскільки 

перевірка їх валідності проводиться довіреними і високопродуктивними вузлами замість десятків 

тисяч користувацьких пристроїв, як у випадку із загальнодоступними мережами. По-друге, 

«блокчейн» можна налаштувати таким чином, що показник TPS (TPS - transactions per second) 

буде значно більшим, ніж у загальнодоступних мережах. Єдиним обмеженням у цьому випадку 

залишається пропускна здатність найслабшого вузла в мережі.  

Ще однією перевагою приватних «блокчейнів» є більший контроль над системою з боку 

компанії. Тобто, приватний «блокчейн» дозволяє, наприклад, швидко оновлювати 

функціональність. Тому він привабливий для установ, що працюють з реєстрами і системами 

обліку, оскільки формує контрольоване і прогнозоване середовище в порівнянні із 

загальнодоступними «блокчейнами». 

Більш того, створення блоків у приватному «блокчейні» часто не вимагає «доказу роботи» 

(proof-of-work). Тобто, є встановлене число обробників транзакцій N, кожен з яких володіє парою 

ключів – секретним і відкритим. Розробники блоків у такій ситуації відомі і визначаються за 

цифровим підписом у заголовку. Оператори формують блоки по черзі через задані тимчасові 

інтервали. Порядок створення блоків або фіксований, або перемішується після повного циклу (N 

блоків). Якщо оператор не зміг сформувати блок у відведений йому час, то він пропускає раунд. 

Якщо така поведінка стала результатом зловмисників, то ситуація розслідується. 

Таким чином, якщо обробники транзакцій є єдиними споживачами даних «блокчейн», 

можна побудувати надійний протокол створення блоків, який не використовуватиме доказ 

роботи. І хоча приватні «блокчейни» можуть і не використовувати доказ роботи, цей протокол 

все-таки може бути підключений для підвищення рівня захищеності, спрощення аудиту і, як 

результат, підвищення контролю над системою для кінцевих користувачів. По суті, доказ роботи 

переводить довіру до «блокчейн» із суб'єктивного (довіра до системи еквівалентна довірі до 

контролюючої його організації) до об'єктивного (довіра до системи випливає з математичних 

законів і гарантовано високої економічної вартості атаки на систему, яка не залежить від 

особистості того, хто атакує).  

Таким чином, можна зробити висновок, що приватні «блокчейни» надають цікаві 

можливості для державного управління і бізнесу, дозволяючи застосовувати прозору технологію 

для внутрішнього користування. Тобто, приватні «блокчейни» можуть стати базою для 

«блокчейн» – інновацій в сервісах, які використовують реєстри або системи фінансового обліку. 

Публічні або загальнодоступні «блокчейни» можуть бути прочитані будь-яким користувачем, 

кожен з яких має право формувати транзакції. При цьому операції захищаються механізмами 

криптографічної верифікації, такими як доказ виконання роботи або підтвердження частки (proof-

of-stake). Контролює публічний «блокчейн» відразу вся спільнота учасників мережі – 

розробники, користувачі, постачальники послуг, майнери – які забезпечують цілісність мережі та 

зручність роботи в ній. Ефективність роботи мережі досягається за допомогою оновлень 

протоколу, що запобігають шкідливим змінам. 

Саме тому система дозволяє створювати децентралізовані додатки з мінімумом витрат на 

технічне обслуговування. Першими користувачами додатків, побудованих на публічному 

«блокчейні» найчастіше є користувачі інших додатків на тому ж «блокчейні», які дізналися про 

них завдяки ефекту взаємодії програм. Наприклад, мобільний гаманець, який працює на 

публічному «блокчейн», може додати функцію для взаємодії цього додатку з іншими 

розподіленими додатками на цьому ж «блокчейн», значно розширивши свою користувацьку базу. 

Варто відзначити, що публічні «блокчейни» дозволяють вирішити проблему передачі «товарів». 
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Наприклад, якщо користувач А хоче продати домен користувачеві В, то вони стикаються з 

певними труднощами. Якщо А здійснить передачу домену першим, то ризикує не отримати 

гроші, в іншому випадку – В ризикує не отримати «товар». Для вирішення цієї проблеми 

застосовуються посередники, що стягують відсотки за проведення транзакції. Однак, якщо 

«блокчейн» має систему доменних імен і валюту, то витрати скорочуються до нуля з 

використанням смарт-контракту. Перший відправляє програмі домен, а другий – гроші. Проблем 

не виникає, оскільки програма є довіреною, так як діє в публічному «блокчейні».  

Приходимо до висновку, що рішення на основі «блокчейн» утворюють безпечний і 

природно децентралізований каркас для оброблення транзакцій. Наприклад, біткойн-«блокчейн» 

в даний час є найбільш безпечним публічним «блокчейн» з точки зору вартості атак на систему. 

У загальнодоступному середовищі вартість атаки пропорційна винагороді розробників блоків, що 

у випадку біткойнів становить приблизно 2,1 млн доларів щодня. У той же час вартість підтримки 

безпеки порівняно невелика і формується за рахунок двох факторів: комісії за транзакції і 

контрольованої інфляції грошової маси (близько 7% на рік у 2016 р.). Однією з головних переваг 

«блокчейн» технології у порівнянні з іншими моделями розподілених баз даних є інтеграція 

оброблення інформації, стеження за коректністю і безпекою в єдиному протоколі, що мінімізує 

вплив людського фактору. Через юридичні і технічні причини, установи, в яких задіяні фінансові 

системи обліку або реєстри, в середньостроковій перспективі можуть бути зацікавлені у 

використанні «блокчейн» технології з обмеженим доступом до оброблення транзакцій. 

Що стосується публічних «блокчейнів», то їх переваги (зокрема, їх прозорість і відкритість 

базових технологій і протоколів) можуть привести до того, що технологія замінить багато 

функцій традиційних фінансових інститутів, змінивши принципи роботи фінансової системи. 

Якщо розглядати біткойн, як прообраз нової, децентралізованої фінансової системи, то, звичайно, 

на теперішній час її можливості обмежені (в ній невеликий обсяг угод порівняно зі звичайними 

платіжними системами), але її код описує одночасно і регуляції, і економічні закони. Наприклад, 

щоб операція була прийнята в «блокчейн» біткойна, вона повинна задовольняти визначені 

правила. Біткойн автоматично перевіряє операції на відповідність, і у випадку порушень 

(наприклад, відсутності дійсного цифрового підпису), угода повністю відхиляється. Навіть 

«монетарна політика» біткойна записана в його коді: нові гроші видаються кожні 10 хвилин, і 

пропозиція обмежена: більше 21 млн. біткойнів ніколи не з`являться. Цим він схожий на золотий 

стандарт, систему, в якій грошова маса прив`язана до товару, а не визначається урядом. 

Список проблем, які можна вирішувати за допомогою «цифрової нотаріальної системи» 

майже нескінченний: мікроплатежі, банківські операції, логістика, юриспруденція, медицина і 

т.д. Іспанський банк Santander (10-те місце за активами в світі) стверджує, що зможе 

використовувати «блокчейн» в двох десятках робочих процесів усередині банку [2]. Застосування 

технології, за підрахунками аналітиків Santander, може до 2022 року скоротити витрати 

фінансових організацій на $ 15-20 млрд, в першу чергу за рахунок економії на транскордонних 

платежах, торгівлі цінними паперами і комплаєнс. Інші світові фінансові гіганти – Goldman Sachs, 

JP Morgan і Credit Suisse та ще шість транснаціональних банків – планують розробити загальні 

стандарти для технології «блокчейн» і знайти можливості для застосування в секторі фінансових 

послуг. У січні 2015 р. за день здійснювалося близько 100 транзакцій, що використовують 

«блокчейн» для збереження метаданих, а сьогодні мова йде вже про тисячі. 

Уряди та корпорації все частіше розуміють, що «блокчейн» – це ідеальний засіб для 

оптимізації власних реєстрів. Великі можливості «блокчейн» відкриває для державних органів. 

Навесні 2016 р. було почато роботи над проектом земельного кадастру на основі «блокчейн» для 

Грузії. Крім того, що використання «блокчейн» підвищить рівень безпеки та значно прискорить 

процес дистанційного оформлення документів, що також повинно знизити вартість реєстрації 

прав на землю, причому досить відчутно – в середньому з 50-200 доларів до 5-10 центів. 

Політики, які прагнуть зробити більш прозорим і надійним інститут приватної власності в 

Гондурасі, попросили американський «блокчейн»-стартап Factom розробити земельний кадастр 
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на основі нової технології. Інтерес до ідеї проявив також і уряд Греції, що знаходиться у важкому 

фінансовому становищі: земельний кадастр країни адекватно відображає тільки 7% її території. 

Команда Фонду інновацій та розвитку в Україні готується до проведення першого в світі 

Blockchain-аукціону. Учасники групи, яка брала участь у створенні системи електронних 

держзакупівель Prozorro, підготували до комерційного запуску новий проект – децентралізовану 

електронну систему аукціонів держмайна e-Auction 3.0, що базується на технології Blockchain [3]. 

Ідея створити e-Auction 3.0 з'явилася після успіху Prozorro, яка заощадила державі 1,4 млрд грн. 

До фонду підключилася харківська IT-компанія Distributed Labs. Вона на волонтерських засадах 

допомогла з написанням ядра і протоколу Blockchain-аукціону. А хмарне рішення для тестів 

зберігання і оброблення даних надав Microsoft Azure. За словами менеджера проекту електронних 

аукціонів Лаші Антадзе система допоможе державі залучити приватних посередників – онлайн-

майданчики в сферу приватизації та оренди держактивів, продажу ліцензій. «Це підтягне в 

Україну приватних інвесторів, які хочуть купити майно по зручним та зрозумілим їм відкритим 

схемам. Державі не доведеться витрачатися на проведення аукціонів. Крім того, ідея, що лежить в 

основі самої технології, – децентралізація управління – не дозволить будь-кому на будь-якому 

етапі втручатися в хід торгів. Журналісти зможуть теж зареєструватися в системі та переглянути 

історію угод. Ми називаємо її «електронний молоток». Більше не потрібно буде збирати 

учасників торгів у закритих приміщеннях» [4]. 

Отже, серед переваг застосування технології blockchain для використання в соціально-

економічній сфері можна назвати наступні: незалежність системи від банківських установ та, як 

результат, можливість проведення платежів між підприємствами (установами, організаціями) 

напряму, що забезпечить надійність і швидкість операцій; дуже високий ступінь захисту 

транзакцій, яка досягається постійним контролем абсолютно всіх здійснених операцій в системі 

за весь час її існування та асиметричним шифруванням даних, що передаються між учасниками 

мережі; підвищений рівень прозорості даних, які перебувають у постійному публічному доступі, 

що разом із неможливістю зміни вже записаних даних, сприяє боротьбі із корупцією (особливо, 

якщо говорити про державні установи). Цілком імовірно, що «блокчейн» у кінцевому підсумку 

буде освоєний всіма соціально-економічними інститутами: крупними корпораціями, банками, 

урядами – подібно ОС Linux, яка тепер стала основою великої кількості комерційних товарів та 

послуг. Така фундаментальна перестройка значної частини економіки стане великою проблемою 

для сьогоднішнього фінансового бізнесу, і, щоб підготуватися до цих змін, варто інвестувати у 

дослідження та експерименти – щоб зайняти своє місце у новій фінансовій системі. 
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НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ КЕРІВНИХ КАДРІВ В СФЕРІ КУЛЬТУРИ 

 

У статті проаналізовано змістовне наповнення кваліфікаційних характеристик та 

функціональних обов’язків керівників підприємств, організацій та установ сфери культури. 

Запропоновано підвищення кваліфікаційних вимог до претендентів на керівні посади в сфері 

культури шляхом внесення відповідних змін до «Довідника кваліфікаційних характеристик 

професій працівників». 

Ключові слова: керівник, кваліфікація, культура, ефективність, удосконалення, якість. 

 

Ефективне управління та всебічний розвиток як окремих підприємств, організацій, 

установ, так і цілих сфер діяльності суспільства неможливий без пред'явлення все більш і більш 

високих вимог до кваліфікації фахівців у галузі організації та адміністрування. Сучасний 

керівник повинен володіти певними якостями, знаннями та навичками, що відповідають 

завданням, характеру і змісту його праці. Він повинен володіти якостями лідера, знаннями 

принципів сучасного менеджменту, уміти застосовувати свої знання на практиці, прагнути до 

власного вдосконалення, бути енергійним, ініціативним, рішучим та наполегливим в 

досягненні цілей. Сучасний керівник має володіти знаннями щодо принципів делегування 

повноважень, користуватись різними стилями та методами управління, налагоджувати 

ефективний управлінсько-комунікаційний процес, кадрову політику, мати навички прийняття 

управлінських рішень, використовувати владу та вплив, застосовувати різні теорії лідерських 

якостей. 

На думку теоретика науки про управління В. Хойєра [8] ефективний керівник 

зобов’язаний володіти низкою характеристик та особистих якостей, а саме: сприяти постійному 

підвищенню рівня кваліфікації співробітників; перевіряти результати в досягненні цілей; 

проявляти лояльність по відношенню до працівників у разі їх прорахунків; у разі невдачі в 

досягненні поставленої цілі нести особисту відповідальність; враховувати індивідуальність 

співробітників; відчувати свою відповідальність перед працівниками; поліпшувати умови 

праці, стимулюючи підлеглих до взаємодії. 

Вибір методу управління для керівника є визначальним для його подальших дій. Метод 

управління – це спосіб впливу суб'єкта управління на колективи і окремих працівників для 

досягнення поставленої мети. Розрізняють методи прямого і непрямого впливу, формальні і 

неформальні. Використання методів прямого впливу передбачає безпосередній результат дії. За 

допомогою методів непрямого впливу створюються умови для досягнення певних результатів. 

Співвідношення методів формального і неформального впливу відображають характерні риси 

стилю управління. Те, як керівник сполучить методи управління визначає його стиль 

управління. Методи і стиль пов'язані між собою, як зміст і форма. Зміст (метод) частково 

впливає на форму (стиль), а форма змінює результати методу. Типові стилі управління являють 

собою моделі, де зібрані визначені риси стилю управління. Розрізняють типові індивідуальні 

стилі управління – авторитарний, демократичний, пасивний. Ці стилі є теоретичними 

конструкціями. Немає керівника, який повною мірою втілює той чи інший тип. 

Для досягнення ефективної роботи керівника та реалізації ефективного стилю 

керівництва необхідно вдаватися до процесу делегування – передачі завдань і повноважень 

особі, яка приймає на себе відповідальність за їх виконання. Делегування повноважень 

представляє собою засіб, за допомогою якого керівництво розподіляє серед співробітників 

завдання, які повинні бути виконані для досягнення цілей організації. Делегування 

супроводжується передачею повноважень. При делегуванні відбувається поділ 

відповідальності за кінцевий результат між керівником і підлеглим. 
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Взаємопов'язаними елементами делегування повноважень є завдання, повноваження і 

відповідальність. Повноваження (право приймати рішення і вживати дії для того, щоб з успіхом 

нести відповідальність) означають комплекс прав, якими наділяється конкретний працівник. 

Повноваження мають переважно формальний характер і делегуються «зверху вниз». Суть 

відповідальності полягає в зобов'язаннях, що випливають з делегування завдань і повноважень, 

які покладаються на тих, хто доручає завдання і наділяє повноваженнями. При делегуванні 

необхідно дотримуватися принципу відповідності, згідно з яким керівництво має делегувати 

підлеглому достатньо повноважень, щоб він був у змозі виконувати доручені йому завдання. 

Делегування ефективно за умови, що обсяг повноважень відповідає делегованій 

відповідальності. 

Найважливішою складовою роботи ефективного керівника є налагодження адекватної 

існуючим умовам функціонування організації комунікаційної системи. Комунікації це 

специфічна форма взаємодії працівників. Обмін інформацією широко охоплює різні частини 

організації. Комунікаційний процес – це обмін інформацією між двома або більшою кількістю 

елементів.  

Основна мета комунікаційного процесу – забезпечення розуміння інформації, що є 

предметом спілкування. Важливою умовою ефективного управління є побудова якісної 

комунікаційної мережі – з'єднання елементів організації, які залучені до комунікаційного 

процесу в єдину систему за допомогою комунікаційних потоків. 

Важлива якість керівника ‒ це вміння своєчасно прийняти ефективне рішення. Прийняття 

рішення представляє собою свідомий вибір серед наявних варіантів чи альтернатив, це завжди 

свідома і цілеспрямована діяльність керівника, вибір альтернатив в рамках організаційного 

середовища. Існує багато підходів до визначення різних етапів і стадій процесу прийняття 

рішення. Управлінське рішення може бути одноособовим (суто-одноосібне, одноосібно-

консультативне), колективним на основі консенсусу всіх зацікавлених осіб (всі учасники спору 

приходять до одного рішення, яке влаштовує всіх), на основі компромісу (всі учасники спору 

приходять до одного рішення, йдучи на поступки один одному), шляхом голосування. 

Для того, щоб зробити свій вплив ефективним, керівник повинен розвивати владу. Для 

досягнення ефективного функціонування необхідне належне застосування влади. Влада, як 

авторитет, що має можливість підкоряти своїй волі, передбачає управління та розпорядження 

діями інших людей.  

Лідерство є одним із механізмів інтеграції групової діяльності. В основі лідерства 

розташовані відносини домінування і підпорядкування, впливу і прямування в системі 

міжособистісних стосунків у групі. Лідерство є одним з важливих та ефективних механізмів 

реалізації влади в групі. В теорії управління лідерство позначається як здатність ефективно 

використовувати всі наявні джерела влади. Найбільш поширені моделі лідерства це модель 

Ф. Фідлера, моделі Херсея-Бланшарда, Хауза-Мітчела, Врума-Ієттона-Яго, Танненбаума-

Шмідта, Стінсона-Джонсона [2]. 

Кадрова політика в організації повинна бути спрямована на розширення співробітництва 

персоналу та адміністрації для досягнення загальних цілей. Це безпосередньо спонукає 

персонал до розвитку потенційних здібностей, більш інтенсивної і продуктивної праці, 

творчому відношенню до праці. 

Таким чином, посада керівника будь якої організації потребує наявності у нього певних 

професійних знань, умінь та навичок. Крім того, ці знання, уміння та навички повинні постійно 

удосконалюватись у зв’язку із постійною зміною факторів внутрішнього та зовнішнього 

середовища. Це набуває особливого значення для керівників організацій, закладів та установ 

сфери культури. Низький рівень професійної підготовки, відсутність теоретичних знань та 

практичного досвіду керівників закладів та установ у сфері культури можуть привести до 

неефективного управління, зниження ефективності реалізації функцій закладів та установ 

сфери культури, занепаду самої сфери культури, що негативним чином відобразиться на 

соціально-культурному розвитку держави. 
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Станом на 2015 р. в Україні налічувалось більше 18 тис бібліотек, музеїв та театрів. 

Левову частку з них складають бібліотеки. До них додаються сотні закладів клубного типу, 

демонстраторів фільмів та інших організацій, які виконують функції культури. На чолі кожного 

закладу, установи перебуває керівник, від кваліфікації якого залежить розвиток окремої 

інституційної одиниці сфери культури та загальний розвиток зазначеної сфери в суспільстві. 

Згідно затвердженого Наказом Міністерства культури і мистецтв України «Довідника 

кваліфікаційних характеристик професій працівників» [4] (Випуск № 81 «Культура і 

мистецтво», затверджений наказом Міністерства культури і мистецтв України від 14.04.2000 

№ 168 за погодженням з Міністерством праці та соціальної політики України) до керівних 

кадрів закладів та організацій сфери культури висуваються певні кваліфікаційні вимоги. 

Наприклад, керівники в сфері культури (керівник театру, музею, бібліотеки) визначає, 

формулює, планує, здійснює і координує види діяльності, організує роботу і ефективну 

взаємодію виробничих одиниць, відділів та інших структурних підрозділів; представляє 

інтереси установи в державних, кооперативних, комерційних підприємствах, громадських 

організаціях, судових і арбітражних органах; визначає загальну чисельність працівників, 

структуру та штати, посадові обов’язки та посадові оклади працівників, вживає заходів щодо 

морального та матеріального стимулювання працівників, забезпечення установи 

кваліфікованими кадрами, найкращого використання знань та досвіду працівників, належні 

умови праці, додержання законності, активне використання правових засобів удосконалення 

управління [4]. 

Узагальнюючи нормативно-правову базу, для таких посадових осіб як директор 

(генеральний директор національного театрально-видовищного підприємства), директор-

розпорядник театру, нами виокремлено наступні вимоги щодо їх функціональних обов’язків: 

забезпечує розроблення, виконання завдань, виробничо-творчих і фінансових планів, що 

направлені на формування та задоволення потреб населення у сценічному, музичному, 

цирковому мистецтві, соціальний розвиток колективу; розробляє та практично реалізує 

найважливіші державні програми у сфері культури, спрямовує колектив на визнання його 

творчого авторитету на загальнодержавному і міжнародному рівнях; забезпечує додержання 

законності, зміцнення договірної дисципліни та обліку, активне використання правових засобів 

удосконалення управління. 

Посадова особа повинна знати: чинне законодавство в галузі культури та мистецтва, 

основи трудового законодавства України, чинні нормативні акти, що регулюють творчо-

виробничу і господарсько-фінансову діяльність театрально-видовищного підприємства, 

постанови та рішення Кабінету Міністрів, Міністерства культури і мистецтв України, органів 

місцевого самоврядування в галузі культури і мистецтва; економіку, організацію, основи та 

специфіку театрально-видовищного виробництва, сучасні методи господарювання та 

управління; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту. 

До кандидата на керівні посади директора (генерального директора національного 

театрально-видовищного підприємства), директора-розпорядника театру висуваються наступні 

кваліфікаційні вимоги: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, 

спеціаліст), післядипломна освіта в галузі управління, стаж роботи в галузі культури за 

професіями керівників нижчого рівня не менше 5 років. 

Узагальнюючи нормативно-правову базу, для таких посадових осіб як директор музею 

(генеральний директор національного музею), нами виокремлено наступні вимоги щодо їх 

функціональних обов’язків: забезпечує вивчення, збереження та використання пам’яток 

матеріальної і духовної культури, залучення громадян до надбань національної і світової 

історико-культурної спадщини; відповідно до профілю музею організує вивчення і пропаганду 

історичної, культурної і літературної спадщини, природничо-наукових знань, кращих 

культурних цінностей вітчизняного та світового мистецтва; забезпечує проведення масової 

науково-освітньої роботи, що сприяє підвищенню світового рівня та культури відвідувачів, 

формуванні естетичних поглядів, організує у встановленому порядку наукові зв’язки, обмін 

виставками з вітчизняними та зарубіжними музеями; забезпечує комплектування фондів музею, 
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їх вивчення і популяризацію, організує облік наявності і руху музейних фондів, їх розміщення в 

спеціально обладнаних фондосховищах, а також проведення необхідних реставраційних робіт. 

Посадова особа повинна знати: чинне законодавство в галузі культури, постанови та 

рішення Кабінету Міністрів, Міністерства культури і мистецтв, органів місцевого 

самоврядування, що регламентують музейну діяльність; сучасні методи господарювання та 

управління, порядок обміну і зберігання музейних фондів, форми і методи проведення науково-

дослідницької, експозиційно-виставочної роботи, методичної, реставраційної і видавничої 

роботи музею; передовий досвід роботи вітчизняних та світових музеїв; основи трудового 

законодавства, правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного 

захисту. 

До кандидата на керівні посади директора музею (генерального директора національного 

музею) висуваються наступні кваліфікаційні вимоги: повна вища освіта відповідного напряму 

підготовки (магістр, спеціаліст), післядипломна освіта в галузі управління, стаж роботи в галузі 

культури за професіями керівників нижчого рівня: не менше 5 років. 

Узагальнюючи нормативно-правову базу, для таких посадових осіб як директор обласної 

бібліотеки (генеральний директор національної бібліотеки), нами виокремлено наступні вимоги 

щодо їх функціональних обов’язків: забезпечує виконання завдань бібліотеки, що направлені 

на формування та забезпечення потреб населення у бібліотечно-бібліографічних послугах, 

соціальний розвиток колективу; встановлює зв’язки з вітчизняними та зарубіжними 

бібліотеками, сприяє налагодженню координаційних зв’язків з органами науково-технічної 

інформації, установами, громадськими організаціями і фондами, творчими спілками; дбає про 

залучення благодійницької допомоги, додаткових джерел фінансування на розвиток бібліотеки. 

Посадова особа повинна знати: чинне законодавство в галузі культури і бібліотечної 

справи; основи економіки, організації праці та управління, теорію і практику бібліотечної 

справи; передові вітчизняні та зарубіжні бібліотечні та інформаційні технології; основи 

трудового законодавства, сучасні методи господарювання та управління; правила і норми 

охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту. 

До кандидата на керівні посади директора обласної бібліотеки (генерального директора 

національної бібліотеки) висуваються наступні кваліфікаційні вимоги: повна вища освіта 

відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст), післядипломна освіта в галузі 

управління, стаж бібліотечної роботи за професіями керівників нижчого рівня: – в бібліотеках 

національного (загальнодержавного) рівня: для магістра не менше 5 років, спеціаліста не 

менше 7 років, для спеціаліста обов’язкова наявність публікацій з питань бібліотекознавства 

(бібліографознавства, книгознавства); – в обласних бібліотеках: для магістра – не менше 3 

років; спеціаліста – не менше 5 років. Для директора бібліотеки – стаж бібліотечної роботи за 

професіями керівників нижчого рівня: для магістра – не менше 1 року, спеціаліста – не менше 3 

років. 

Таким чином, керівник закладу сфери культури повинен володіти дуже широким 

спектром знань, умінь та навичок, які відповідають специфіці його діяльності. Ці знання, 

уміння та навички великою своєю частиною розташовані в області науки про управління 

(менеджмент, публічне адміністрування). Згідно із зазначеним Довідником керівник 

обов’язково повинен мати післядипломну освіту в галузі управління. Післядипломна освіта 

входить до структури освіти України і визначається як спеціалізоване вдосконалення освіти та 

професійної підготовки особи шляхом поглиблення, розширення і оновлення її професійних 

знань, умінь і навичок або отримання іншої спеціальності на основі здобутої раніше вищої або 

професійно-технічної освіти та практичного досвіду. Особа, яка успішно пройшла навчання за 

програмою післядипломної освіти, отримує відповідний документ. Післядипломна освіта 

здобувається в академіях, інститутах післядипломної освіти, професійно-технічних навчальних 

закладах, відповідних структурних підрозділах вищих навчальних закладів, наукових, 

навчально-наукових установах. 

З метою підвищення рівня ефективності управлінської діяльності керівників підприємств, 

організацій та установ сфери культури державної форми власності, враховуючи складне 
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становище зазначених установ та прояви низької ефективності управлінсько-адміністративної 

діяльності їх керівників пропонуємо внести зміни до «Довідника кваліфікаційних 

характеристик професій працівників», а саме: 

- додати до функціональних обов’язків керівників театрів та музеїв обов’язок із 

залучення благодійницької допомоги та додаткових джерел фінансування на розвиток 

відповідних закладів культури; 

- до кваліфікаційних вимог керівників національних, обласних, міських театрів, 

національних та обласних музеїв, національних та обласних бібліотек додати наявність 

наукових публікацій у наукових виданнях України та закордонних наукових виданнях з 

проблем розвитку сфери культури в Україні та закордоном; 

- під післядипломною освітою для керівників національних, обласних, міських театрів, 

національних та обласних музеїв, національних та обласних бібліотек вважати отриману 

претендентом освіту не нижче рівня «спеціаліст» або «магістр» за спеціальністю «Менеджмент 

соціокультурної діяльності» або «Менеджмент», або «Публічне управління та 

адміністрування». 

Таким чином, керівнику необхідні певні моральні якості, вимогливість до себе та інших, 

особиста організованість, висока культура власної праці, вміння розподілити сили, 

об'єктивність і реалізм оцінки подій, здатність пристосовуватися до внутрішніх і зовнішніх 

змін. Керівник повинен уміти мотивувати себе та підлеглих, використовувати творчий підхід до 

вирішення проблем. Керівник повинен бути здатним орієнтувати співробітників, як на 

індивідуальну, так і колективну роботу. Ефективний керівник зобов'язаний приділяти особливу 

увагу ролі людських ресурсів, корпоративній культурі, стилю управління, мотивації 

працівників, взаємовідносин у колективі, самовдосконаленню, опануванню нових знань, умінь 

та навичок. 
 

Література: 

1. Schmidt J.J. Social and cultural foundations of counseling and human services: Multiple Influences on Self-Concept Development / 
J.J. Schmidt. – Allyn and Bacon, 2006. – 274 p. 

2. Астахова Н. Теория управления: учебник для академического бакалавриата / Н. Астахова, Г. Москвитин. – М.: Издательство 

Юрайт, 2015. – 375 с. 
3. Грішнова О.А. Економіка праці та соціально-трудові відносини: підручник. 4-те вид., оновлене / О.А. Грішнова. – К.: Знання, 

2009. – 390 с. 

4. Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/MUS3690.html 

5. Моргулець О.Б. Менеджмент у сфері послуг. Навч. посіб. / О.Б. Моргулець. – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 384 с. 

6. Морозова О. Економічний механізм регулювання ринку праці молодих спеціалістів в Україні: автореферат дисертації на 
здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук: спец. 08.02.03 / О. Морозова; Наук.-дослід. екон. ін-т М-ва економіки 

та з питань європ. інтегр. України. – 2002, – 18 с. 

7. Панченко В.В. Реалізація державної політики у сфері культури України: автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр.: 25.00.02 / 
В.В. Панченко; Акад. муніцип. упр. – Київ, 2015. – 20 с. 

8. Хойер В. Как делать бизнес в Европе / В. Хойер. – М.: Фонд «За экономическую грамотность», 1991. – 208 с. 

 

Для нотаток 

 
 

 

 

 

 

 

  

javascript:ABLFrame.Search('author:%22Schmidt,%20John%20J.,%201946-%22',%20'user',%20'',%20'detail');
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/MUS3690.html
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%92$


С О Ц І А Л Ь Н О - Г У М А Н І Т А Р Н И Й  В І С Н И К  ●  2 0 1 7  ●  В И П У С К  1 7  

 

 

 
103 

Черницька Тетяна Володимирівна 
Кандидат економічних наук, доцент 

Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана 

Новосад Юлія Романівна 
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана 

 

РОЗВИТОК СЕКТОРУ АЛЬТЕРНАТИВНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ США В КОНТЕКСТІ 

НАЦІОНАЛЬНИХ ІНТЕРЕСІВ 

 

У статті досліджено диспозицію США на світовому ринку енергоресурсів. Здійснено 

аналіз енергетичної політики і структури енергетичного балансу США, визначено 

передумови та фактори їх формування. Здійснено оцінку ефективності використання 

джерел відновлювальної енергії. Визначено перспективи та соціально-економічні наслідки 

розширеного впровадження альтернативної енергетики у США. 

Ключові слова: альтернативна енергетика, енергетичні ресурси, відновлювальні 

джерела енергії, енергетичний баланс, енергетична безпека. 

 

На сучасному етапі розвитку світового господарства все більшої актуалізації набуває 

забезпеченість ресурсами національних економік, яка є запорукою не лише стабільного 

розвитку країни, а й одним із факторів її національної безпеки та суверенітету в цілому. 

Глобальним трендом сьогодення є проблема обмеженості та нерівномірності розподілу 

енергоресурсів, що обумовлює віднесення до корінних національних інтересів для багатьох 

країн світу розвиток альтернативної енергетики.  

Дослідженням ролі енергетичного сектору в забезпеченні конкурентоспроможності 

національних економік, ефективним використанням наявних енергетичних ресурсів і 

проблемами формування енергетичного балансу країни присвячені праці багатьох зарубіжних 

і вітчизняних науковців, зокрема М. Якобсон, Г. Гелетуха, Д. Сидорова, А. Касич, І. Сотник, 

А. Димитров та ін.  

Позиції глобального лідера Сполучених Штатів Америки на світовій арені значно 

мірою залежать від наявності достатніх обсягів енергоресурсів, їх раціонального 

використання, а тому набуває подальшої актуалізації питання розширеного запровадження 

відновлювальних джерел енергії в національній економічній системі. Визначальною в даному 

контексті є проблематика розвитку альтернативної енергетики та ефективності її 

впровадження, та поглиблення дослідження факторів впливу. 

Виходячи з того, наскільки актуальною є проблема обмеженості ресурсів і забезпечення 

енергетичної безпеки, метою дослідження є оцінка впливу альтернативної енергетики на 

економічний розвиток Сполучених Штатів Америки та перспективи її розширеного 

впровадження. 

Сучасному ринку енергоресурсів притаманна висока міжнародна конкуренція за 

ресурсну базу між провідними країнами світу внаслідок негативного впливу енергетичної 

кризи та  

нерівномірності розподілу енергоносіїв. Аналіз видової структури ринку енергоресурсів 

дає підстави стверджувати, що понад 85% споживання енергії у світі припадає на такі 

енергоносії як нафта, газ, вугілля та гідроенергетику [4, с.14]. 
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Рис. 1. Сучасна структура світових запасів первинних видів енергоносіїв 

Джерело: авторська побудова на основі [1; 4] 

 

Дослідження географічної структури світового ринку енергоресурсів (рис. 1) показало, 

що за рівнем виробництва лідирують країни Близького Сходу (на які припадає близько 47% 

світових запасів нафти та майже 43% запасів природного газу), США та країни БРІКС.  

Найбільшими ж споживачами енергетичних ресурсів є Індія та Китай, причому, за 

прогнозними оцінками до 2035 р. їх питома вага у глобальному споживанні на даному ринку 

буде збільшуватися (рис. 2) [6]. 

 
 

Рис. 2. Кореляція темпів зростання ВВП та обсягів споживання енергоносіїв у розрізі регіонів 

Джерело: [6] 
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На сьогодні по всьому світі спостерігається загострення проблеми дефіциту паливно-

енергетичних ресурсів, яка впливає не лише на умови функціонування національного 

господарства, а й на загальний вектор розвитку будь-якої країни. Тому забезпеченість 

ресурсами відіграє провідну роль в економіці будь-якої сучасної держави, є одним з 

найважливіших економічних показників, що характеризують її економічний стан. 

Неефективне і нераціональне використання енергоресурсів є основоположною 

причиною розвитку енергетичної кризи і є прямою загрозою енергетичній безпеці, котрі на 

сьогодні досить стрімко розвиваються. Головним негативним наслідком прояву енергетичної 

кризи є руйнівний вплив на економіку, причиною котрого є залучення додаткових фінансових 

ресурсів задля розвитку чи придбання джерел енергії. Сама ж енергетична безпека 

ускладнюється тим, що переважна більшість енергоресурсів зосереджена геополітично. 

Розвиток енергетичної кризи спонукав уряди багатьох країн світу, зокрема США та 

країн ЄС, до впровадження заходів жорсткого регулювання паливно-енергетичного 

комплексу та реалізації проектів із поступового переходу на відновлювальні джерела енергії 

(рис. 3). Так, у 2015 р. на альтернативну енергетику припадало 29% світових генеруючих 

потужностей. США завдяки видобутку сланцевої нафти й газу та використанню 

відновлювальних джерел енергії (ВДЕ), стали першою енергетично самодостатньою країною 

світу. Очевидним наслідком світової енергетичної кризи є те, що певним членам 

геополітичної спільноти з обмеженими ресурсами, зокрема США, вдається користуватися 

несприятливими умовами для розвитку нестандартних джерел енергії і подальшого 

економічного зростання, в той час як інші гравці ідуть по шляху пошуку субститутів і 

спрямовують значні кошти та зусилля у розвиток альтернативних джерел енергії. 

 

 
Рис. 3. Динаміка глобальних інвестицій у відновлювальні джерела енергії 

за типом економіки, млрд. доларів США 

Джерело: [5] 

 

Аналіз енергетичної моделі США показав, що основними джерелами енергії 

національного господарства є газ і нафта (45% – сланцева), видобуток і споживання котрих 

продовжує зростати. Різке ж зростання видобутку нафти і газу протягом останніх років було 

значною мірою обумовлене розвитком родовищ сланцевого газу, а також активною розвідкою 
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нафтових і газових родовищ на закритих раніше ділянках континентального шельфу вздовж 

атлантичного узбережжя Північної Америки, котрі володіють значним потенціалом. За 

прогнозами експертів, дешевий сланцевий газ може навіть витіснити природний газ, 

видобуток якого в США стає дорожчим, ніж сланцевого природного газу або вугільного 

метану [2, с.1]. 

Що стосується сектору атомної енергетики, то його частка в енергетичній структурі є 

порівняно низькою, хоча Сполучені Штати Америки є найбільшим виробником ядерної 

енергії у світі з часткою понад 30% світового обсягу. На фоні падіння цін на нафту і газ 

спостерігається також витіснення та різкий занепад вугільної промисловості й одночасне 

зростання ролі відновлювальних джерел енергії, про що свідчить їх значна частка в 

сукупному обсязі виробництва та споживання електроенергії 13% та 10% відповідно [9]. 

Так, гідроенергетика є найбільшим джерелом відновлюваної енергії, а геотермальна 

енергія становить лише близько 0,5% електроенергії, що виробляється в США. Споживання 

біопалива й інших альтернативних джерел енергії протягом 2000-2015 рр. зросло більш ніж 

удвічі, в основному завдяки державним і федеральним стимулам їх використання [3].  

Використання дешевої і надлишкової вуглеводневої сировини надає США унікальні 

шанси для більш динамічного економічного розвитку. Результати численних досліджень 

підтверджують, що макроекономічні показники США, якби не «сланцева революція», були б 

нижчими. Так, за даними Кембриджської асоціації енергетичних досліджень (Cambridge 

Energy Research Associates, IHS CERA), освоєння ресурсів нетрадиційних нафти та газу 

дозволило створити 2,5 млн. нових робочих місць і додало $100 млрд. до бюджетів усіх рівнів 

[1, с.95]. 

Варто відзначити, що США стали першою країною у світі, котра набула практично 

всіх ознак енергетично самодостатньої країни, тоді, коли нові технології підштовхнули її 

нафтовий ринок до лідерства у світовому масштабі. Адже можна стверджувати, що це 

відбувається за рахунок забезпечення внутрішнього попиту на енергоносії. 

Структура споживання енергоресурсів в США, як вже відзначалося, значною мірою 

залежить від політики уряду. Зокрема, для регулювання паливно-енергетичного комплексу в 

країні введено в дію «Закон про енергетичну політику» (2005 р.), «Закон про енергетичну 

незалежність і безпеку» (2007 р.) та «Закон про американське відновлення та реінвестування» 

(2009 р.), якими встановлені стандарти енергозбереження та передбачене стимулювання 

розвитку сектору альтернативної енергетики.  

Також варто зауважити, що в енергетичних стратегіях урядів Барака Обами та Дональда 

Трампа простежується значна відмінність. В той час як ключовим елементом  «Всеосяжної 

енергетичної стратегії» попередніх років був розвиток альтернативної енергетики з метою 

збільшення обсягів виробництва електроенергії з ВДЕ до 20% у 2030 р. (за винятком 

гідроенергії). «Перший енергетичний план Америки» від Адміністрації Дональда Трампа 

передбачає використання внутрішніх резервів нафти й газу, а також збільшення видобутку 

вугілля. Хоча під час своєї передвиборчої кампанії Президент США Дональд Трамп 

стверджував, що саме розвиток альтернативної енергетики є запорукою енергетичної 

незалежності, а право кінцевого вибору найкращого джерела належить безпосереднім 

споживачам. 

Дослідження ролі альтернативної енергетики у функціонуванні економіки США дає 

підстави для висновків щодо інвестиційної привабливості даної сфери, частка якої в 

енергетичному балансі країни перевищує 15%.  Необхідно також наголосити на лідерських 

позиціях США у сфері геотермальної енергетики, адже потужності ГеоЕС на кінець 2015 р. 

становили 29% загальносвітових. Великі ГеоЕС діють у штатах Каліфорнія, Невада, Юта та 

Орегон. Їх основним недоліком є географічна обмеженість, котра є чинником незначного 

економічного ефекту у межах національної економіки. 
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Варто зауважити, що США також зміцнює свої позиції серед лідерів використання 

сонячної енергії. Так, урядом країни запроваджуються заходи зі зниження її вартості, зокрема 

пільгові заохочувальні програми для населення. Лідерами сонячної енергетики є п’ять штатів, 

на котрі припадає 81% всіх встановлених потужностей СЕС: Каліфорнія, Арізона, Південна 

Кароліна, Массачусетс і Нью-Джерсі. 

Ще одним перспективним сектором альтернативної енергетики зі стрімким розвитком є 

вітроенергетика, на яку припадає 20% обсягу використання ВДЕ (рис. 4). При цьому 

зростання обсягів виробництва альтернативної енергії на 2017-2020 рр. очікується в межах 

24-35% [5]. 

 
 

Рис. 4. Структура використання відновлювальних джерел енергії в США 

Джерело: авторська побудова на основі [5] 

 

Дана тенденція відбувається під впливом зростання кількості венчурних та інших 

приватних інвестицій у проекти з розвитку ВДЕ, що у перспективі знизять їх вартість. 

Про надзвичайно важливу роль альтернативної енергетики у функціонуванні економіки 

США свідчить зростання обсягів венчурних та інших приватних інвестицій у ВДЕ на 2,2 

млрд. доларів США у 2016 році, що становило в загальному підсумку 46,4 млрд. доларів 

США [3; 7]. 

На сьогодні у Сполучених Штатах Америки вже існує 5 міст, які перейшли на 100% 

відновлюваної енергії: Берлінгтон (Вермонт), Грінзбург (Канзас), Аспен (Колорадо), Сітуейт 

(Масачусетс) та Лас-Вегас (Невада), а невдовзі перейдуть іще 7 міст. Паралельно, упродовж 

останніх років, починаючи з 2000 р. і до нині, спостерігалося стрімке зростання споживання 

енергії з відновлювальних джерел. 

Оцінка економічної ефективності альтернативної енергетики США дає можливість 

стверджувати, що її впровадження покращує торговельний баланс та інвестиційний клімат у 

країні і супроводжується потоком нових інвестицій в економіку (рис. 5). 
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Рис. 5. Динаміка інвестиційних потоків у відновлювальні джерела енергії в США 

Джерело: авторська побудова на основі [3]. 

 

Також до позитивних економічних наслідків належить розвиток інфраструктури 

внаслідок збільшення додаткових надходжень до місцевих бюджетів від реалізації проектів у 

сфері ВДЕ та створення нових робочих місць. Так, за даними Solar Foundation, протягом 

останніх 5 років кількість працівників, зайнятих в галузі сонячної енергетики, зросла на 86%.  

За оцінками аналітиків Deutsche Bank, внаслідок падіння вартості ВДЕ, впродовж 

наступних двох років їх використання стане більш вигідним за традиційні джерела енергії у 

47 штатах, дозволивши підвищити загальну купівельну спроможність населення. 

Варто зауважити, що розвиток альтернативної енергетики передбачає стабілізацію цін 

на електроенергію та економію у довгостроковій перспективі на майбутніх заходах 

екологічної безпеки. 

Оцінка перспектив розширеного впровадження альтернативної енергетики у 

Сполучених Штатах Америки дає підстави стверджувати, що на всій території країни існують 

можливості для розвитку альтернативної енергетики, особливо геотермальної, в той час як 

західна частина володіє високим потенціалом для реалізації проектів з видобування енергії 

вітру, води і сонця (рис. 6). Так, урядом США заплановано задіяти понад 280 тис акрів 

державних земель під будівництво потужних сонячних електростанцій. На сьогодні вже 

визначено 17 таких зон, загальна площа яких становить понад 285 тисяч акрів і розташовані 

вони на території 6 штатів (Юта, Арізона, Колорадо, Невада, Нью-Мексико і Каліфорнія). 
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Рис. 6. Оцінка потенціалу розвитку відновлювальних джерел енергії у США 

Джерело: авторська побудова на основі [5] 

 

Крім того, за прогнозами експертів, створення урядом пільгових умов для проектів з 

розвитку альтернативної енергетики, а також підтримка з боку місцевих органів влади, дозволить 

США повністю перейти на відновлювальні джерела енергії до 2050 р. Крім того, за прогнозами 

експертів, створення урядом пільгових умов для проектів з розвитку альтернативної енергетики, а 

також підтримка з боку місцевих органів влади, дозволить США повністю перейти на 

відновлювальні джерела енергії. Зокрема, на основі аналізу споживання енергії, професор 

Стенфордського університету Марк З. Якобсон розробив індивідуальні плани переходу на 

альтернативну енергетику для кожного штату, котрі передбачають стовідсоткове забезпечення ВДЕ 

до 2050 р. Зокрема, органами влади Сан-Франциско заплановано 100% перехід на ВДЕ до 2025 р. 

Проаналізувавши низку економічних та соціальних наслідків впровадження альтернативної 

енергетики на національному та локальному рівнях, можна зробити висновок щодо надзвичайно 

потужного потенціалу розвитку даного сектора в США. Зокрема, про це свідчить підтримка 

інвесторами та місцевими органами влади численних «зелених» проектів. Саме тому в умовах 

обмеженості ресурсів, проведення ефективної енергетичної політики, що передбачає підтримку 

розвитку альтернативної енергетики дозволить Сполученим Штатам Америки не лише 

стимулювати економіку, збільшувати доходи і покращувати торговельний баланс, а й забезпечить 

енергетичну незалежність і дозволить нормалізувати екологічну ситуацію в країні. 
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