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ПРОФЕСІЙНЕ МОВЛЕННЯ ЯК ВИТВІР КУЛЬТУРИ ПЕРЕКЛАДУ 

 

У статті досліджується мова та культура власне українського перекладу. 

Зазначається, що в українські переклади потрапляє чимало слів, словосполучень, скалькованих з 

різних мов, уживання яких не можна виправдати їх стилістичною роллю. Розглядається 

сприйняття мовного твору, починаючи зі сприйняття семантико-синтаксичних одиниць, що в 

процесі ознайомлення, роботи з текстом групуються в свідомості студента в комунікативні 

одиниці. Особлива увага звертається на те, що уміння правильно відтворювати думку не менш 

важливе, ніж добирати окремі слова чи звороти. Констатується,що розкривається мова в 

усій повноті саме в текстових сполученнях; неправильне поєднання речень робить 

повідомлення невиразним, заплутаним, призводить до спотворення думки. 

Ключові слова: український лексикон, професійне мовлення, комунікативні якості, 

мовленнєва специфіка перекладу, мотиви навчання. 

 

Однією з якостей духовно багатої людини. Необхідної для професійної діяльності, є 

високий рівень міжкультурної комунікації, адже мова – це своєрідний, генетичний код нації. 

Державний статус української мови вимагає від її носіїв глибокого засвоєння мовленнєвих 

норм, підвищення рівня культури професійного мовлення, насамперед через мову перекладу. 

Як інтегральна дисципліна, українознавство відокремлює у мовній освіті світоглядний принцип 

формування національно мовної картини світу, забезпечує вияв різних національних культур. 

Однозначність використання понятійного апарату в різноманітній професійній діяльності 

базується на демографічній стабільності держави; сприяє формуванню міжкультурної 

комунікації. 

Сутність перекладу вивчали: Бєляєв О. [2; 43], Єрмоленко С. [3; 103]; Русанівський В. 

[4; 12]. Культуру мовлення студентів-нефілологів досліджували: Барановська Л. [1; 24]; 

Рукас Т. [5; 20]; Шиянюк Л. [6; 371]. Однак питання професійного мовлення як витвору 

культури перекладу студентів технічного вишу не було предметом всебічного розгляду. Це 

свідчить про впровадження невідкладних заходів для зміни ситуації, що склалася. 

Метою дослідження є сприйняття семантико-синтаксичних одиниць власне українського 

походження та уміння правильно відтворити думку щодо професійного спрямування, уникаючи 

іншомовних чинників. 

Потреба у комунікації разом із потребою в діяльності, праці є визначальною у 

становленні особистості, тому основи розвитку мовлення студентів технічних вишів полягають 

у виявленні соціальних рис(культура, віра, політичні переконання, розумова діяльність), 

розвиткові особистих якостей (відчуття та сприймання). У формуванні мовлення важливе 

значення мають мотиви навчання: суспільно-політичні; професійно-ціннісні; соціального 

престижу, комунікативні; поваги до викладача; мотиви,що зумовлені потребою самовиховання. 

Для формування професійно зумовленого мовлення студентів потрібні активні зусилля усіх 

викладачів. Підхід до навчання комунікативних якостей повинен базуватися на концептуальній 



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 8  ●  В И П У С К И  2 0 ,  2 1  

 

 

 
8 

засаді, яка передбачає не тільки пізнання життя народу в мові, а й відновлення віками 

надбаних, а потім утрачених багатств української культури й рідної мови. Адже ставлення 

студента до державної мови свідчить і про його культурний рівень і про його громадянськість. 

Інакше й бути не може, бо мова втілює в собі духовні скарби народу, а її знання, заглиблення в 

потаємну семантику слова і прагнення до удосконалення свого виявлення свідчить про 

небайдужість студента до минулого, сучасного й майбутнього українського народу. Значення 

для студента технічного університету того чи іншого мотиву залежить від багатьох чинників: 

віку студента, рівня його вихованості, розумових здібностей та інтелектуального розвитку; 

суспільних,соціальних умов, у яких проходить навчання; від оточення; професійної 

майстерності викладача; соціальної перспективи навчання. Лише за умов реалізації достатньої 

мотивації навчальної діяльності можна отримати позитивні результати. Не випадково мотивації 

навчання є одним із засобів інтенсифікації навчального процесу (Табл. 1). 

 

Таблиця 1 

Дидактичне забезпечення у технічному виші 

Методи навчання Засоби навчання 
Дидактичне 

забезпечення 
Форми роботи 

Спостереження над 

власне українською 

лексикою 

Тлумачення слів 
Основна література 

(картки, таблиці) 

Лекції у музеях, 

виставочних залах 

Аналіз українських 

текстів 
Протиставлення Додаткова література Конференції 

Пояснення матеріалу 
Виступ з опорою на 

українські джерела 
Наочність до теми Дискусії 

Підготовка до 

українського 

висловлювання 

Комплектування 
Спеціалізована за фахом 

література 
Семінар 

 

Мова є плодом розуму й пам’яттю, вмістилищем історії, усіх людських шляхів, 

перехресть, розгалужень, об’їздів, переправ, глухих кутів, стежок і магістралей. При цьому 

всякий етимологічний словник вказує ще й на синтез мов, є історією перекладу та 

недоперекладу і свідчить про характер міжнародних контактів та непорозумінь. У мову часто 

повертається те, що колись з неї зникло, зокрема й через інші мови. І. Бодуен де Куртене 

підкреслював, що одна на одну впливають стара мова (обрядів, церкви, переказів) і нова – мови 

схрещуються і змішуються не тільки територіально, а й хронологічно, тож, за його 

твердженням, немає і бути не може жодної чистої мови. Зважимо при цьому, що в добу 

панування супутникового телезв’язку, радіо та інтернету вже не випадає говорити про те, що 

якась мова безроздільно охоплює свою територію. Очевидно, що одним з критеріїв того, що 

мови різні – і  чи не найголовнішим – є  потреба у перекладі. Але й ця потреба має свої 

кількісні та якісні виміри. Та й поняття перекладу доводиться щоразу уточнювати якраз із 

огляду на те, що ми називаємо окремою мовою. Тобто два поняття можна визначити одне через 

одне, але тільки разом у сукупності. Складність саме у боротьбі протилежних процесів 

уніфікації та урізноманітнення лінгвосфери. Провідміняймо дві лексичні іпостасі одного 

поняття: «ділова жінка» і «бізнес-леді». Отже, в однині маємо: 

 

Називний відмінок  (хто? що?)   ділова жінка   бізнес-леді  

Родовий відмінок    (кого? чого?)  ділової жінки   бізнес-леді  

Знахідний відмінок  (кого? що?)  ділову жінку   бізнес леді 

Давальний відмінок (кому? чому?)  діловій жінці   бізнес-леді 

Орудний відмінок  (ким? чим?)   діловою жінкою  бізнес леді 

Місцевий відмінок (на кому? на чому?) на діловій жінці  на бізнес леді 

Кличний відмінок    ділова жінко   бізнес-леді 
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Як бачимо, іноземна дамочка вельми незалежно почувається у нашій мові – їй взагалі не 

потрібен український відмінок. Більше того, вона зовсім не приймає і множини, живучи серед 

звиклих братися за руки у хороводі лексичних слов’янок. Досліджуючи мову перекладу, 

О. Бєляєв [2; 43], С. Єрмоленко [3; 103]; В. Русанівський [4; 12], зазначали, що в українські 

переклади потрапляє чимало слів, словосполучень, скалькованих з різних мов, уживання яких 

не можна виправдати їх стилістичною роллю. Український лексикон заполонюють слова-

позначки, що цілком піддаються перекладові питомою лексикою: інтенція (задум), рецепція 

(сприяння), суїцид (самогубство), фан (уболівальник), бренд (ґатунок), промоція і промоушн 

(заохочення), трансформер (перевертень), маркетинг (вивчення ринку), пресинг (тиск), прайс-

лист (цінник), дилер (посередник), трейдер(торговець), провайдер (постачальник), спічрайтер 

(складач промов), дайджест (оглядовий збірник), скейтборд (дошка-самокат), котон (бавовна), 

стиплер (скріплювач), генерація (покоління), респекту вати (шанувати), джек-пот (найвища 

сума виграшу), бізнес-ланч (діловий обід), аплікат і аплікація (заявник і заява), бігборд (панно), 

екзит-пол (опитування на виході), шейпінг (догляд за поставою) тощо. 

У мові існують різноманітні засоби зв’язку, які необхідно правильно застосовувати для 

побудови складних конструкцій і тексту в цілому. Сподіватися на незаперечну, чітку 

послідовність викладу можна тільки знаючи характер текстових сполучень. Уміле їх 

використання робить переклад( повідомлення) змістовним, точним, доказовим, переконливим 

[6; 400]. Під час перекладу у студентів виробляється механізм професійного мовлення, що 

допомагає шліфувати правописні, лексичні, стилістичні норми, є важливим засобом 

формування чистої, правильної української мови. Переклад дає можливість правильного 

вибору потрібної граматичної форми відповідно до ситуації. О.Бєляєв [2; 41] та інші методисти 

вважають, що переклад – це свідоме порівняння мовних систем. Якщо студенти більше 

порівнюватимуть мовні засоби та їх форми, то будуть уважнішими до мови, з якої виконується 

переклад. 

Навчальний переклад є важливим засобом розвитку професійного мовлення студентів 

технічного вишу і має застосовуватися разом з іншими завданнями для матеріалу, розвитку 

мовленнєвих умінь і навичок. Чим частіше застосовуватиметься переклад на заняттях у 

технічному ВНЗ, тим швидше студенти оволодіють українським мовленням, опанують фахову 

термінологію для спілкування. Фаховий переклад тільки тоді сприяє формуванню мовленнєвих 

умінь та навичок, коли він проводиться систематично, з конкретною метою порівняння, 

зіставлення.  

Одним із ефективних прийомів роботи з технічним текстом є аудіювання. У практичній 

діяльності з чотирьох видів мовленнєвої діяльності студентів найменше уваги приділяється 

аудіюванню. Починаючи зі шкільного віку в дитини успішно розвивають мову, вчать писати і 

читати, а методика навчання слуханню майже не розроблена. Однак варто помітити, що у 

спілкуванні превага звичайно буває за тим, хто вміє слухати, оперативно робити відповідні 

записи, осмислювати їх і використовувати в діалозі. Активне (рефлексивне) слухання 

припускає вміння використовувати словесну форму для підтвердження розуміння 

повідомлення: воно необхідно для ефективного професійного спілкування, головним чином 

через обмеження і труднощі, що виникають у процесі спілкування, наприклад, через 

багатозначність більшості слів, «загодованості значення більшості повідомлень». Учені 

виділяють такі види активного слухання: парафраз, редакція, вербалізація. Парафраз – 

найбільш повне, близьке до оригінального тексту повторення висловлення співрозмовника. 

Редакція – повторення найбільш значимої, з погляду слухача, частини висловлення 

співрозмовника. Звичайно у фразах, що говорять люди, міститься не одна, а декілька думок. 

Редагування дозволяє направляти хід розмови в ту чи іншу сторону, зосереджуючи його на 

одній з висловлених співрозмовником думок. Вербалізація – висловлення, у якому слухач 

робить припущення про мотиви, що спонукали співрозмовника сказати вихідну фразу. 

Аудіювання формує студентів технічного вишу сприймати на слух і розуміти з одного 
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прослуховування зміст текстів різних стилів, типів, жанрів, що включають діалогічне і 

монологічне мовлення: 1) визначати основну думку тексту; 2) розрізняти основну і додаткову 

інформацію; 3) усвідомлювати ставлення автора до написаного; 4) сприймати особливості 

тексту з фаху. 

Найважливішою специфічною рисою усіх типів завдань є їх інтегрований характер, 

зумовлений тим, що розгляд професійного мовлення у комплексі значень професійно-

мовленнєвої системи та функцій (семантичних, синтаксичних, стилістичних, комунікативних) 

передбачає інтеграцію відповідних значень на рівні української професійної лексики. Мовний 

аналіз сучасних перекладів наукових текстів, яким користуються у своїй діяльності фахівці, 

викликає застереження щодо нормативних форм. Насамперед це – значеннєва невідповідність 

слів в оригіналі та при перекладі. Якщо говорити про студентів технічних університетів, які 

постійно використовують професійну лексику, то ними часто вживаються невдало побудовані 

синтаксичні конструкції, що зумовлюються прагненням до буквального перекладу, внаслідок 

чого порушуються не тільки граматичні, стилістичні норми сучасної української мови, а й зміст 

думки. Тому викладачам професійно зорієнтованих дисциплін потрібно звертати увагу на такі 

мовні особливості оригіналу, які треба враховувати, щоб якомога точнішим був переклад. 

Аналіз сучасних науково-технічних текстів дозволяє зробити висновок про те, що 

недотримання або порушення комунікативної точності відбувається тоді, коли студенти 

невдало використовують мовні засоби української мови – синоніми, антоніми, пароніми, 

багатозначні слова. У професійному мовленні таке становище може призвести до 

непорозуміння між спеціалістами певної фахової галузі та неправильного тлумачення 

технічного наукового тексту. Наприклад, в одній рекламації було написано: «… заготовки 

зубчастих коліс не мають свідків…». Слово «свідки» - це професіоналізм, уживаний на 

позначення макетів деталей, що додаються до кожної партії, проте це потрібно пояснювати у 

наступному листі. Фах людини, галузь виробництва, з яким вона пов’язана, неминуче зумовлює 

активізацію у її мові професійних слів і висловів, необхідних для її спілкування під час 

виробничого процесу. Професійні слова позначають назви понять певної галузі виробництва, 

роду занять тощо.  

Розвинені літературні мови внесли вагомий вклад у формування спеціальної термінології, 

але кожна з них зберігає й свої власні традиції, що складалися історично, і характер реалізації 

яких визначається науковими, науково-технічними та загальнокультурними контактами нації 

як носія конкретної мови. Вивчення досліджуваної проблеми кардинально поєднане з питанням 

використання синонімів як об’єктивно існуючого мовного явища, що характеризується цілим 

рядом конкретних аспектів. Особливе місце у цій проблематиці посідають питання виявлення 

диференційних ознак,що мають першорядне значення для визначення видів не лише 

територіальних синонімів, а й загальномовних. Це важливо також і в зв’язку з тим, що, 

вступаючи у різноманітні мовні зв’язки, слово, а отже, і термін, не втрачає своєї семантичної 

структури. Фахові тексти, з якими працюють студенти вищих технічних навчальних закладів, 

обов’язково виділяються використанням термінів, що вимагають особливої точності та 

однозначності. Значення термінів розкривається в тексті, їх тлумаченні. Природа терміна як 

особливого виду мовного знака передбачає однозначну відповідність між словом і поняттям, 

тобто симетрію плану вираження. Більшість дослідників термінологічної лексики 

дотримуються традиційної класифікації термінологічних синонімів запозиченої мови, згідно з 

якою виділяються такі види синонімів: абсолютні, відносні, ідеографічні, стилістичні, 

різноплановість яких цілком природна і закономірна, тому що терміни та варіанти термінів 

виражають певні поняття, які перебувають у постійному розвитку. Синонімічні терміни – це 

такі терміни, потенційне значення яких виявляють тотожний (єдиний) чи близький предметно-

логічний смисл. 

Для професійного спілкування студентам вищого технічного навчального закладу 

виявити таку синонімію важко, тому потрібне централізоване керівництво над термінологічною 
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роботою: викладачам підбирати такі наукові тексти, де слова і речення побудовані так, що зміст 

висловлення передається якнайточніше. Завданням перекладу має стати якщо не пряме 

відтворення особливостей структури його тексту, то викладання їх функцій шляхом 

використання аналогічних засобів вираження думок. Основна мета – не порушувати 

граматичних зв’язків, а за цим – чіткості, конкретності, стислості. Мовленнєва специфіка 

наукового стилю визначається насамперед великою кількістю термінів, що активно 

обслуговують сферу професійно-виробничої діяльності. Роботу з термінологічною лексикою, 

яка виступає інформаційною вершиною будь-якого зв’язного тексту відповідної галузі 

виробництва необхідно проводити викладачам фахових дисциплін зі студентами не тільки на 

заняттях ( див. табл. «Дидактичне забезпечення у технічному виші»), а й позаурочний час ( 

практика на виробництві). З цією метою організовувати тематичні, ділові бесіди, дискусії, 

наукові конференції за фахом студентів тощо.  

Від того, як вільно зможуть користуватися своїми професійно мовленнєвими уміннями й 

навичками випускники, залежить ступінь активної участі їх у виробничому та суспільному 

житті країни. Для того, щоб теоретичні відомості набули практичного значення, потрібне 

постійне тренування у застосуванні знань процесу практичної мовленнєвої діяльності. 

Ефективне формування професійного мовлення студентів технічного вищого навчального 

закладу через переклад наукового фахового тексту державною мовою значною мірою залежить 

від особистості викладача. Тільки професіонал своєї справи покликаний забезпечити високий 

науково-методичний рівень викладання курсу, налагодити навчальний процес так, щоб 

майбутні спеціалісти технічного фаху не тільки досконало засвоїли програмовий матеріал, а й 

осягнули красу рідного слова, відчули глибинний зв’язок з рідною землею, народом, його 

минулим і прийдешнім. 

Студенти технічного вишу повинні виховуватися українською мовою на усіх рівнях 

освіти, тільки тоді вони будуть пропагувати державну мову, використовувати знання про 

України та її народ в усіх сферах суспільно-виробничого життя і поширювати у світі через 

міжмовні, міжкультурні контакти. Справжнього фахівця характеризує широта світогляду, 

знання історії свого народу, розуміння проблем сучасності, чіткості громадської позиції, 

оскільки інтереси будь-якого спеціаліста, якщо він є інтелігентною людиною, не обмежуються 

вузькими фаховими рамками. Перетворення, що відбуваються в соціально-економічному та 

культурному житті України, зумовлюють орієнтацію системи вищої технічної освіти на творчо 

обдаровану особистість, на розвиток її індивідуальних здібностей, формування потреби в 

постійній міжкультурній комунікації, удосконаленні та самоосвіті. 
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АКТУАЛЬНІСТЬ АКСІОЛОГІЧНОГО ПІДХІДУ У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ 

МАЙБУТНІХ МАЙСТРІВ РЕСТОРАННОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ 
 

У статті висвітлені методологічні аспекти підготовки майстрів ресторанного 

обслуговування до підприємницької діяльності у вищому професійному училищі. Обґрунтовано 

доцільність застосування аксіологічного підходу, який передбачає утвердження системи 

особистісних і професійних цінностей майбутніх майстрів ресторанного обслуговування у 

вищих професійних училищах. Проаналізовано професійні та особистісні якості сучасного 

майстра ресторанного обслуговування, які необхідно формувати у майбутніх фахівців цього 

профілю для успішної підприємницької діяльності.  

Ключові слова: професійна підготовка, вище професійне училище, аксіологічний підхід, 

підприємницька діяльність, майстер ресторанного обслуговування, професійні та особистісні 

якості. 

 
Сьогодні в Україні відбувається перегляд прерогатив щодо професійної підготовки 

майбутніх фахівців у вищому професійному училищі (ВПУ) для ресторанної справи, які мають 

бути готовими до підприємницької діяльності, або підприємництва. Україна належить до країн, 
де сучасні заклади ресторанного господарства (ЗРГ) стрімко розвиваються, збільшується їх 

кількість, зростає конкуренція у боротьбі за клієнта. 
Процеси, що відбуваються в ресторанній галузі, актуалізують проблему підвищення 

якості професійної підготовки майбутніх майстрів ресторанного обслуговування у ВПУ, 
зокрема до підприємницької діяльності. Це визначає одне з нагальних завдань професійно-

технічної освіти, яке полягає в озброєнні учнів глибокими та міцними професійними знаннями, 
вміннями і навичками, які забезпечать якісне виконання професійних дій, пов’язаних із 

обслуговуванням, торгівлею та підприємництвом у ресторанній галузі. Тобто, мова йде про 
формування підприємницької компетентності майбутніх майстрів ресторанного 

обслуговування, яка дасть змогу підготувати конкурентоспроможних фахівців для ЗРГ [14]. 
Кожний ресторатор-підприємець, який прагне розвивати свій бізнес й досягти успіху, 

намагається найняти на роботу фахівців із високим рівнем професійної компетентності 
[8, с. 119]. Кваліфікований майстер ресторанного обслуговування має бездоганно виконувати 

свої посадові обов’язки, гнучко реагувати на вимоги клієнтів, враховувати їхні особливості й 
очікування, у такий спосіб забезпечуючи стабільний прибуток і добру репутацію закладу. 

Важливими чинниками професійного становлення особистості є її цінності та ціннісні 

орієнтації, оскільки впливають на мотиваційну сферу майбутнього фахівця і, відповідним чином, 
проектуються на розвиток його професійно важливих якостей [15, с. 69]. Зважаючи на це, 

зазначимо, що чітку орієнтацію на майбутнє у підприємницькій діяльності майбутнього майстра 
ресторанного обслуговування забезпечить аксіологічний підхід до його підготовки у ВПУ. 

Теоретичні засади аксіологічного підходу в освіті, в тому числі професійно-технічній, 
обґрунтовані та розвинуті у працях М. М. Бахтіна [2], І. Д. Беха [4], І. А. Зязюна [10], 

М. С. Кагана [11], В. О. Сластьоніна [17] та ін. У них окреслюються функції цінностей в 
життєдіяльності людини, значущість їх впливу на поведінку і прийняття рішень у професійній 

діяльності, наголошується, що базуючись на категорії цінностей, аксіологічний підхід дає змогу 
з’ясувати якості й властивості предметів, явищ, процесів, здатних задовольнити потреби окремої 

особистості та певного суспільства, а також ідеї та спонукання у вигляді норми та ідеалу [18]. 
Мета дослідження полягає в обґрунтуванні актуальності застосування аксіологічного 

підходу у професійній підготовці майбутніх майстрів ресторанного обслуговування до 
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підприємницької діяльності, який дозволить удосконалити та модернізувати освітній процес у 
ВПУ на ціннісних засадах. 

У професійно-технічній освіті аксіологічний підхід (ціннісно-орієнтаційний) 
спрямований на підготовку висококваліфікованого робітника, особистості з високим рівнем 

культури, моралі та відповідальності. Він дає змогу сформувати ціннісне ставлення майбутніх 
фахівців до професійної діяльності та розглядати їх як креативних особистостей, що працюють 

з високою та стабільною продуктивністю і володіють належними професійно важливими 
якостями [6, с. 42]. 

Аксіологія за філософськими словниками (грецьк. Axia – цінність, logos – слово, вчення) 
визначається як: філософське дослідження природи цінностей [16, с. 54], [1, с. 30]; філософська 

дисципліна, що займається дослідженням цінностей, які змістовно утворюють основу 

людського буття, спрямовують і мотивують людське життя, діяльність і конкретні дії та вчинки 
[13, с. 9], [9]; учення про природу моральних, естетичних та інших цінностей, їх зв’язок між 

собою, із соціальними, культурними чинниками та особистістю людини [5, с. 11].  
Центральним поняттям аксіології є цінності, які відтворюються і реалізуються в культурі 

особистості (ієрархія життєвих і професійних цінностей, їх вплив на процес розвитку і 
саморозвитку особистості). І. Д. Бех зазначає, що цінності – це синтез знань, почуттів, потягів і 

дій, що посідають важливе місце в загальній структурі особистості та сприяють визначенню 
життєвих позицій [3]. Тобто, категорія «цінність» може відображати як явище зовнішнього світу 

(предмет, явище, подія, вчинок), так і факт його усвідомлення (ідеал, образ, наукова концепція) 
[12, с. 14]. У Педагогічному словнику С. У. Гончаренка поняття «ціннісні орієнтації» 

тлумачиться як «вибіркова, відносно стійка система спрямованості інтересів і потреб особистості, 
зорієнтована на певний аспект соціальних цінностей» [7, с. 356]. У процесі професійної 

підготовки майбутнього майстра ресторанного обслуговування вони впливають на мотиваційну 
сферу учнів ВПУ, сприяють формуванню їхніх ціннісних орієнтацій та преференцій.  

Слід зазначити, що кожній професії властива певна сукупність цінностей, специфічних 
для кожного виду діяльності. Серед них особливо значущими є ті, що визначають ставлення 

особистості майбутнього фахівця до цієї діяльності, мотивацію щодо отримання професії, 

рівень усвідомлення потреб досягнення, саморозвитку й самореалізації тощо. В. О. Сластьонін 
виокремив низку загальних цінностей, що впливають на вибір професії і ставлення до неї, а 

також на мотиви участі людини у професійній діяльності: 

 зміст професійної діяльності, зумовлений можливістю самореалізації особистості 
(відповідність інтересам і здібностям, творчість у праці, можливість самовдосконалення);  

 суспільна значущість професії, що визначається її результатами (корисність людям і 
суспільству); 

 суспільна оцінка трудової діяльності, соціальний статус професії (повага тих, хто 
оточує, суспільне визнання);  

 ціннісне ставлення до умов і режиму праці: соціально-економічне (характер праці, 
винагорода за неї), морально-психологічне (можливості міжособистісного спілкування, 

досягнення успіхів, професійне зростання) тощо [17, с. 61]. 
Застосування аксіологічного підходу у професійній підготовці майбутніх майстрів 

ресторанного обслуговування до підприємницької діяльності передбачає зорієнтованість 
освітнього процесу у ВПУ на формування у майбутніх фахівців загальнолюдських і 

професійних якостей, що характеризують їхнє ставлення до себе передусім як до суб’єкта 
фахової діяльності. У процесі навчання у ВПУ це ставлення значною мірою впливає на 

мотиваційну сферу учнів та відповідним чином проектується на їхній особистісний розвиток у 
професійної діяльності. Урахування цих особливостей у професійній підготовці майбутніх 

майстрів ресторанного обслуговування сприяє вдосконаленню їхніх компетентностей 
відповідно до напрямів підприємницької діяльності в закладах ресторанного господарства. 

Отже, з позицій аксіологічного підходу підприємницьку діяльність майстрів 
ресторанного обслуговування можна розглядати як систему цінностей, що регулюють їхній 

професійний і особистісний розвиток. Професійні цінності нерозривно пов’язані з ідеями 
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гуманізму. Застосування аксіологічного підходу у підготовці майбутніх майстрів ресторанного 
обслуговування до підприємницької діяльності передбачає передусім виховання 

гуманістичного типу особистості, що передбачає усвідомлення і прийняття майбутнім 
майстром ресторанного обслуговування гуманістичних ідеалів, прагнення до постійного 

самовдосконалення. У зв’язку з цим важливими аксіологічними чинниками успішної 
підприємницької діяльності майстра ресторанного обслуговування вважаємо такі професійно 

значущі якості:  

 прагнення досягти суттєвих результатів у підприємницькій діяльності в галузі 

ресторанного господарства; 

 ґрунтовне володіння професійними, зокрема підприємницькими, компетентностями 
й усвідомлення необхідності постійного їх вдосконалення;  

 творче ставлення до підприємницької діяльності в ресторанній галузі як особистісної 
і професійної цінності;  

 прийняття як цінностей норм професійної етики тощо.  
Аксіологічний підхід становить методологічне підґрунтя дослідження підготовки 

майбутніх фахівців ресторанної галузі до підприємницької діяльності у ВПУ і забезпечує 

можливість системного вивчення цього процесу через їхнє ціннісне ставлення до змісту і 
результатів своєї праці. У контексті цього підходу особистість майбутнього майстра 

ресторанного обслуговування розглядається в його навчальній і майбутній професійній 
діяльності. Він спрямований також на формування професійно-особистісної готовності 

випускників ВПУ до підприємницької діяльності в галузі ресторанного господарства, яка 
передбачає володіння належним рівнем професійної компетентності, як у сфері 

обслуговування, так і підприємництві.  
Цілеспрямоване застосування аксіологічного підходу у професійній підготовці майстрів 

ресторанного обслуговування до підприємницької діяльності у ВПУ дасть змогу поглибленого 
вивчення загальнолюдських і професійних, цінностей, з’ясувати їх вплив на сутність, зміст і 

структуру підприємницької компетентності учнів, і на цій основі обґрунтувати педагогічні 
умови її формування та розробити методику їх реалізації в освітньому процесі ВПУ. 
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У статті висвітлюються теоретико-методичні засади реалізації технологічного 

підходу щодо організації та проведення навчального хімічного експерименту в загальноосвітніх 

навчальних закладах. Проаналізовано літературні джерела з проблеми дослідження. Виявлено, 

що хімічний експеримент є засобом реалізації технологічного підходу до предметного 

навчання. 

Ключові слова: хімічний експеримент, загальноосвітні навчальні заклади, технології 

предметного навчання, технологія навчання як дослідження. 

 

Модернізація загальної середньої освіти, спрямована на підвищення якості знань учнів, 

вимагає від вчителя високого рівня професійної підготовки. Сучасному вчителю недостатньо 

володіти предметними знаннями, він повинен володіти арсеналом методичних підходів і 

технологій навчання. В умовах оновлення та вдосконалення шкільної хімічної освіти вміння 

застосовувати технології навчання та їх елементи допоможуть вчителю добиватися високої 

якості навчання, сприятимуть раціональному проектуванню навчального процесу. Тому однією 

із визначальних тенденцій сучасної освіти є спрямованість на технологізацію предметного 

навчання [3]. 

У результаті аналізу літературних джерел з’ясовано, що теорія і практика здійснення 

технологічного підходу до навчання відображена в наукових працях Ю. Бабанського, 

В. Беспалька, П. Гальперіна, М. Кларіна, Н. Тализіної, П. Ерднієва та інших. 

Увага вітчизняних дослідників до цієї проблеми значно посилилась із здобуттям 

Україною незалежності. Так, О. Максимов, аналізуючи в історико-методичному аспекті 

поняття «педагогічна технологія, аналізує найбільш поширений спектр його означень [12]. Він 

наголошує, що специфіка педагогічної технології полягає в конструюванні такого навчального 

процесу, який гарантує обов’язкове досягнення поставленої мети, а головним компонентом 

навчального процесу на будь-якому його етапі є оперативний зворотній зв’язок [12, с. 10]. На 

його думку, технологія навчання хімії характеризується: 1) постановкою головної мети і 

підпорядкованих їй цілей дидактичних завдань (хімічна задача, виконання експерименту тощо); 

2) чіткою орієнтацією навчання на досягнення поставленої мети і на гарантоване досягнення 

результатів; 3) діагностикою поточного стану навчання кожного учня; 4) адекватною корекцією 

процесу навчання, налаштованою на поліпшення результатів; 5) заключним оцінюванням 

результатів навчання. 

До глибокого аналізу педагогічної технології як дидактичної категорії вдається відомий 

український методист О. Ярошенко [20]. За вагомістю й масштабністю окремних із них 

дослідниця поділяє педагогічні технології на три типи: 1) загальнодидактичні (модульно-

рейтингова технологія, програмованого навчання); 2) локально-дидактичні (технологія 

групового навчання); 3) конкретно-методичні (лекційно-семінарська система навчання тощо). 

Перший тип технологій охоплює усі компоненти навчального процесу, другий – стосується 

окремого аспекту; третій – окремих дисциплін [20, с. 16]. 

Г. Чернобельська відзначає, що творці будь-якої технології, незважаючи на її 

технократичну назву, прагнуть забезпечити її гуманістичну спрямованість, зокрема 

комфортність навчання щодо дітей, створення умов для формування і розвитку особистості 

дитини, її мислення, мови, самостійності, мотиваційної сфери, активної пізнавальної 

діяльності, спілкування в процесі навчання [19, с. 128]. 
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У результаті аналізу літературних джерел дійшли висновку, що наразі педагогічну 

технологію розуміють як послідовну систему дій педагога, спрямованих на розв’язування 

педагогічних задач, або як планомірне і послідовне вираження на практиці заздалегідь 

спрямованого педагогічного процесу. 

Дослідники [3, с. 16-17] виокремлюють ознаки технології навчання: 1) чітке 

цілепокладання; 2) детальний опис всіх етапів і процедур; 3) розподіл навчального процесу на 

взаємозв’язані етапи; 4) формалізація (схематизація) процесу навчання; 5) координування і 

поетапне виконання дій, спрямованих на досягнення поетапних цілей; 6) послідовність 

виконання основних процедур та операцій, необхідних для досягнення результатів навчання; 

7) управління діяльністю учнів; 8) відтворюваність технології в аналітичних умовах. 

М. Пак аналізує відмінності педагогічних технологій від матеріально-виробничих 

технологій [15, с. 235].  

У результаті аналізу літературних джерел дійшли висновку, що в навчанні хімії в 

загальноосвітніх навчальних закладах широке застосування набули педагогічні технології як: 

групового та індивідуалізованого навчання, навчання за допомогою опорних схем, технологія 

дидактичної гри, програмованого навчання (тести, диктанти), модульного, дослідницького 

навчання [1; 3; 19, с. 128]. Як справедливо зазначила Р. Іванова, «…всі вони (технології) мають 

багато спільного, а саме: цілеспрямованість та максимальне забезпечення розвитку особистості 

школяра» [7, с.25]. Водночас проблема технологізації навчального хімічного експерименту в 

загальноосвітніх закладах потребує подальших досліджень. 

Мета дослідження полягає у висвітленні науково-теоретичних засад використання 

навчального хімічного експерименту з метою реалізації технології навчання як дослідження. 

У процесі наукового пошуку дійшли висновку, що навчальний хімічний експеримент є 

засобом реалізації педагогічних технологій в навчанні хімії в загальноосвітніх навчальних 

закладах [5]. З огляду на це нами виокремлено такі педагогічні технології з використанням 

хімічного експерименту: групового навчання (групові лабораторні досліди); програмованого 

навчання (тести, диктанти, алгоритмічні приписи); дидактичної гри (ігри-змагання, ігри з 

роздавальним матеріалом, кросворди, задачі-малюнки); навчання за допомогоюопорних схем; 

дослідницького та індивідуально-дифернційованого навчання. 

Подальший науковий пошук зосередимо на технології дослідницького навчання. 

Дослідницький метод навчання відомий з часів введення хімії як навчального предмета в 

масових школах. Основоположники методики навчання хімії в радянській школі 

В. Верховський, Я. Гольфарб, Л. Сморгонський [4] вважали, що вивчення хімії має відбуватися 

на дослідницькій основі за допомогою демонстраційного та учнівського експерименту. 

І. Борисов, класифікуючи методи навчання, виокремлює дві групи методів і до другої з них 

відносить методи самостійного дослідження як лабораторні досліди та практичні роботи, 

розв’язування задач, роботу з літературними джерелами [2]. В наступних посібниках з 

методики викладання хімії цей метод одержав своє визнання та розвиток [9; 13]. 

Подальші наші дослідження зосередимо на дослідницькій діяльності учнів та 

дослідницьких експериментальних завданнях. 

В Енциклопедії освіти дослідницька діяльність визначається як така, що безпосередньо 

пов’язана з вирішенням творчого, дослідницького завдання та передбачає етапи характерні для 

наукового дослідження [6, с. 236]. 

Д. Ісаєв розглядає дослідницьку діяльність учнів як особливий вид інтелектуально-

творчої діяльності пошукового характеру, що здійснюється відповідно до вимог наукового 

дослідження і спрямований на оволодіння необхідними знаннями та вміннями [9, с. 67]. 

У посібниках для вчителів дослідницька діяльність з хімії розглядається як сукупність дій 

пошукового характеру, що ведуть до відкриття невідомих учням фактів і способів дій [3, с. 52; 

8, с. 28]. 

У процесі наукового дослідження дійшли висновку, що дослідницькі експериментальні 

завдання – це невеликі учнівські дослідження, в результаті яких учні здобувають нові знання, 

вдосконалюють набуті або дізнаються про новий спосіб дій. Окрім того нами виокремлено 
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структуру дослідницької діяльності учнів: 1) систематизація фактів, явищ, процесів; 

2) побудова гіпотези; 3) проектування дослідів для перевірки гіпотези; 4) складання плану 

експерименту; 5) виконання експерименту; 6) оформлення результатів експерименту; 

7) формування висновку. 

Важливу роль у розвитку дослідницької діяльності учнів відіграють модернізовані на 

основі оновлених програм підручники з хімії [17]. Реформування зазнає текст підручника, який 

розробляється на засадах комунікативно-діяльнісного підходу. Основний його текст 

спрямований до учня, він не тільки монологічний, а й діалоговий, проблемний тощо. 

Демонстраційні, лабораторні досліди є складовою частиною основного тексту та основного 

теоретичного курсу хімії. Наявність проблемних запитань з подальшим викладанням 

експерименту надає йому дослідницького характеру. 

Інтеграція ужиткового експерименту в навчальний процес з хімії – один з чинників, що 

сприяє розвитку дослідницької діяльності учнів. 

Так, практичну роботу в 9 класі «Властивості оцтової кислоти» можна провести з 

використанням ужиткових речовин (оцту) в дослідницькій формі. Наприклад: 

1. Дослідіть, з яким металом – магнієм чи міддю – відбуватиметься взаємодія оцту. 

2. Експериментальним шляхом встановіть, чи взаємодіє оцет з нерозчинною основою 

купрум(ІІ) гідроксидом. 

3. Експериментальним шляхом встановіть, чи взаємодіє оцет із шкаралупою курячого 

яйця. 

Розвитку дослідницької діяльності учнів сприяє і дивергентний хімічний експеримент. 

Дивергентний хімічний експеримент – це експериментальні завдання, які уможливлюють 

створення проблемної ситуації, спонукаючи учнів до пошуку творчих, варіативних шляхів її 

розв’язання. 

Наприклад. У трьох пронумерованих пробірках знаходяться розчини натрій карбонату. 

Дослідним шляхом визначте, де яка речовина. 

Розв’язування. 

Позначимо: 

NaCl– пробірка №1; сіль хлоридної кислоти. Реактив – AgNO3. 

Na2SO4 – пробірка №2; сіль сульфатної кислоти. Реактив – Ba(NO3)2. 

Ns2CO3– пробірка №3; сіль карбонатної кислоти. Реактиви – H
+
; Ba(NO3)2. 

Варіант 1.: а) виявлення Na2CO3; б) виявлення Na2SO4; в) виявлення NaCl. 

У три пробірки наливають проби досліджуваних розчинів об’ємом 1 см
3
. У кожну з 

пробірок додають 3-5 крапель нітратної кислоти. В одній з пробірок розчин «закипає»: 

Na2CO3 + 2HNO3 = 2NaNO3 + H2O + CO2↑ 

Отже, в пробірці №3 – Na2CO3. 

Потім з пробірок №1 і №2 відливають досліджуваних розчинів і додають кілька крапель 

розчину Ba(NO3)2. В одній з пробірок випадає білий осад. 

Na2SO4 + Ba(NO3)2 = BaSO4↓ + 2NaNO3 

Отже, в пробірці №2 – Na2SO4. 

Далі з пробірки №1 відливають пробу досліджуваного розчину і додають кілька крапель 

розчину AgNO3. Випадає сирнистий осад. 

NaCl + AgNO3 = AgCl↓ + NaNO3 

Отже, в пробірці №1 – NaCl. 

Варіант 2: а) виявлення Na2CO3і Na2SO4; б) виявлення NaCl. 

У три пробірки відливають проби досліджуваних розчинів об’ємом 1 см
3
. У кожну з 

пробірок додають 3-5 крапель розчину Ba(NO3)2. У двох пробірках (№2 і №3) випали білі 

осади. 

Na2SO4 + Ba(NO3)2 = BaSO4↓ + 2NaNO3 

Na2CO3 + Ba(NO3)2 = BaCO3↓ + 2NaNO3 

Далі до одержаних білих осадів додають 3-5 крапель нітратної кислоти. В одній з 

пробірок (№3) суміш «закипає», осад розчиняється, а в іншій – змін не відбулося. 
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BaCO3 + 2HNO3 = Ba(NO3)2 + H2O + CO2↑ 

BaSO4 + HNO3 

Отже, в пробірці №2 – Na2SO4, а в пробірці №3 – Na2CO3. 

Потім з пробірки №1 відливають пробу розчину об’ємом 1 см
3
 і додають кілька крапель 

розчину AgNO3. Випадає сирнистий осад.  

NaCl + AgNO3 = AgCl↓ + NaNO3 

Отже, в пробірці №1 – NaCl. 

Варіант 3:  а) виявлення Na2CO3; б) виявлення Na2SO4; в) виявлення NaCl. 

У три пробірки відливають проби досліджуваних розчинів об’ємом 1 см
3
. У кожну з них 

додають 1-2 краплі спиртового розчину фенолфталеїну. В одній з пробірок (№3) з’явилося 

рожеве забарвлення. 

Na2CO3                 2Na
+
 + CO3

2–
 

CO3
2–

 + H2O             HCO3
– 
+ OH

–
 

Отже, в пробірці №3 – Na2CO3. 

Далі з пробірок №1 і №2 відливають досліджуваних розчинів об’ємом 1 см
3
. До 

відібраних проб додають по кілька крапель розчину Ba(NO3)2. В одній з пробірок (№2) випав 

білий осад. 

Na2SO4 + Ba(NO3)2 = BaSO4↓ + 2NaNO3 

NaCl + Ba(NO3)2
 

Отже, в пробірці №2 – Na2SO4. 

Потім з пробірки №1 відливають пробу досліджуваного розчину об’ємом 1 см
3
 і додають 

кілька крапель розчину AgNO3. Випадає сирнистий осад. 

NaCl + AgNO3 = AgCl↓ + NaNO3 

Отже, в пробірці №1 – NaCl. 

Сприяє розвитку дослідницької діяльності і проблемно-розвивальний експеримент. 

Проблемно-розвивальний експеримент – це форма застосування хімічного експерименту в 

навчанні, яка сприяє створенню проблемної ситуації та забезпечує розвиток учнів, викликаючи 

інтерес учнів до пошуку причин спостережувальних явищ [18, с.15-16]. В якості проблемно-

розвивального експерименту розглянемо демонстраційний дослід щодо добування силікатної 

кислоти в лабораторії при взаємодії двох солей. 

В курсі хімії 10 класу учні вивчають склад і властивості силікатів і силікатної кислоти. 

При цьому їм демонструють дослід добування метасилікатної кислоти шляхом взаємодії натрій 

силікату з хлоридною кислотою. В результаті даної реакції утворюється білий драглистий осад: 

Na2SiO3 + 2HCl = H2SiO3↓ + 2NaCl 

Далі учням пропонують проблемне запитання. Чи можливі інші способи добування 

силікатної кислоти в лабораторних умовах. Для розв’язання проблеми учням демонструють 

дослід взаємодії розчинів натрій силікату з амоній хлоридом. Учні спостерігають утворення 

драглистого осаду силікатної кислоти. В процесі обговорення досліду учнів підводять до 

висновку про взаємодію речовин, пов’язану з гідролізом солей. Учні разом з вчителем 

складають рівняння реакцій в йонному а потім в молекулярному вигляді: 

SiO3
2–

 + 2H2O        H2SiO3 + 2OH
–
 

2NH4
+
 + 2OH

–
        2NH3 ∙ H2O 

SiO3
2–

 + 2H2O + 2NH4
+
 → H2SiO3↓ + 2H2O + 2NH3↑ 

Na2SiO3 + 2H2O + 2NH4Cl → H2SiO3↓ + 2H2O + 2NH3↓ + 2NaCl 

Проведення даного досліду, його обговорення та складання рівнянь реакцій сприяє 

розширенню наукового кругозору учнів: 1) якісна реакція на силікат-аніони – це реакція їх 

осадження з розчинів солей силікатної кислоти за допомогою солей амонію; 2) процес взаємодії 

солей пов’язаний з їх гідролізом. 

Розглянемо навчально-дослідне завдання як навчальне дослідження. 

Завдання. Дослідіть, яку з речовин вам видано: AlCl3, Al2(SO4), Na2SO4, NaOH, якщо 

відомо, що в розчині цієї речовини лакмусовий папірець стає червоним і розчин проводить 

електричний струм. 
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Розв’язування 

1. Систематизація фактів: 

а) розчин проводить електричний струм – це електроліт (AlCl3, Al2(SO4)3, Na2SO4, NaOH); 

б) лакмусовий папірець забарвлюється в червоний колір – розчин має кислу реакцію 

(AlCl3, Al2(SO4)3). 

AlCl3          Al
3+

 + 3Cl
–
 

Al
3+

 + H2O           AlOH
2+

 + H
+
 

Al2(SO4)3         2Al
3+

 + 3SO4
2–

 

Al
3+

 + H2O         AlOH
2+

 + H
+
 

Кисле середовище розчинів зумовлене утворенням Гідроген-іонів. 

2. Побудова гіпотези. 

Отже, запропонована одна із солей: алюміній хлорид або алюміній сульфат. Якщо 

використати відмінності у властивостях хлорид – та сульфат-іонів, то можна визначити, яка з 

цих двох солей видана. 

3. Проектування досліду. 
При додаванні аргентум нітрату до розчинів, що містять хлорид-іони, випадає осад 

аргентум хлориду. Осад утворюється і в тому випадку, коли в розчині знаходяться сульфат-

іони, оскільки аргентум сульфат не розчиняється у воді. 

Реактивом на сульфат-іони є Барій-іони. Отже, якщо дана речовина алюміній сульфат 

Al2(SO4)3, то при взаємодії з розчином барій нітрату чи барій хлориду випадає осад – барій 

сульфат BaSO4. 

4. Складання плану експерименту: 

а) розчинити речовину, випробувати розчин індикатором; 

б) перевірити чи можлива реакція з аргентум нітратом AgNO3і барій нітратом Ba(NO3)2. 

5. Результати дослідження. 

Випробування розчину індикатором – розчин лакмусу стає червоним. При дії на розчин 

Ba(NO3)2ознак реакції не спостерігається, а при дії AgNO3– спостерігається випадання осаду. 

6. Формулювання висновку. 

Таким чином, для дослідження видана сіль – алюміній хлорид AlCl3. 

Таким чином, порівнюючи дослідницькі процедури з тими, що вимагає технологія 

навчання  як дослідження за М. В. Кларіним, необхідно зазначити, що вони відповідають 

виконанню та оформленню учнями лабораторних дослідів і практичних робіт [11]. Аналізуючи 

структуру педагогічної технології за Г. К. Селевко [17] ми дійшли висновку, як і українські 

вчені [14], що дослідницький метод можна трансформувати в технологію навчання як 

дослідження [5, с. 63-78; 14, с. 128-148]. 

Проведене наукове дослідження засвідчило, що навчальний хімічний експеримент є 

засобом реалізації технологічного підходу до предметного навчання, зокрема, хімії, в 

загальноосвітніх навчальних закладах. Навчальний хімічний експеримент є засобом реалізації 

технології навчання як дослідження. Подальші дослідження вбачаємо у визначенні рівнів 

дослідницької компетенції учнів з хімії основної та старшої школи. 
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САМОІДЕНТИФІКАЦІЯ МОЛОДОГО ПОКОЛІННЯ В КОНТЕКСТІ СУЧАСНОГО 

УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА 

 

В даній статті розглядається проблема самоідентифікації молодого покоління в 

контексті сучасного українського суспільства. На основі результатів особистого 

соціологічного дослідження зафіксовано характерні риси світогляду та самоідентифікації 

молодих людей в українських реаліях, а також вплив соціокультурного середовища на процес 

самоідентифікації. 

Ключові слова: самоідентифікація, ідентичність, молоде покоління, світогляд, гендерна 

ідентичність, етнічна ідентичність, сучасне українське суспільство. 

 

Актуальність даної теми обумовлюється трансформаційними змінами в Україні, які 

зумовили необхідність наукового осмислення проблем соціокультурної самоідентифікації 

особистості в умовах соціальних змін. 

Сучасне українське суспільство перебуває в високоактивній стадії соціальних 

трансформацій. На формування ідентифікаційних переваг сучасних українців значною мірою 

вплинула радянська ідентичність, оскільки девальвація колишніх ідентифікаційних рамок 

породила феномен масового «пошуку ідентичності».  

Сучасний соціокультурний контекст ідентифікаційних процесів детермінується низкою 

специфічних рис, серед яких найбільш значимими є: розпад радянського ідентифікаційного 

простору, реорганізація політичних і економічних структур, ускладнення соціально-

стратифікаційної системи суспільства, розширення рамок соціальної взаємодії, наростання 

інформаційних потоків, культурне різноманіття, а також глибока модифікація нормативно-

ціннісної системи і моделей соціальної, економічної, політичної поведінки.  

Ці та інші фактори обумовлюють нестабільністю і аморфністю соціокультурного 

середовища, до якої сучасні українці змушені адаптуватися. У даних умовах самоідентифікація 

особистості набуває переважно адаптивний характер, що проявляється в структурі 

ідентифікаційної ієрархії і механізмах формування соціальної ідентичності і вимагає 

спеціального детального соціологічного аналізу. Ідентичність – це поняття, яке виражає 

унікальність та неповторність особистості, єдність реальної поведінки з прагненнями, 

переконаннями людини. 
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Мета дослідження – визначити характерні риси самоідентифікації молоді в сучасному 

українському суспільстві. 

Самоідентифікація – процес ототожнення індивідом себе з іншою людиною, групою, 

зразком, що відбувається в ході соціалізації, за допомогою якого здобуваються норми, цінності, 

соціальні ролі, моральні якості представників тих соціальних груп, до яких належить або 

прагнути належати індивід[1]. 

Те, як ідентифікує себе людина залежить від її ставлення до світу, що оточує, до 

суспільних цінностей, традицій та настанов. Дуже суттєвим чинником формування 

ідентичності є ті джерела, з яких людина отримує інформацію про світ, що оточує[2]. 

Спостерігається деяке «суперництво» поміж «традиційними» та сучасними електронними 

джерелами інформації. Підлітки, напевно, розуміють анонімний та деякою мірою 

безвідповідальний характер інтернет-спілкування і не надають йому великої довіри. В той же 

час вплив періодичних друкованих видань на молодіжну аудиторію є мінімальним. 

Більшість молодих людей налаштована індивідуалістично (принаймні на раціональному 

рівні), дещо самовпевнено та орієнтується на інноваційну діяльність, а також критично 

ставиться до суспільних настанов. Разом із тим, суттєвим фактором формування світогляду та 

самооцінки молоді є думка близького соціального оточення – батьків та друзів. Ця суперечлива 

ситуація свідчить про те, що жодна тенденція не реалізована повністю, і можливо, має 

наслідком деяку невизначеність ідентичності. Інтернет також входить до трійки найбільш 

значущих чинників формування світогляду молоді, але думка інших не має в даному випадку 

великого значення для молодого покоління. Цікавим показником інтеграції молоді до 

глобального інформаційного та культурного середовища є використання іншомовної 

(переважно англо- американської) лексики у побутових розмовах. В той час як громадянська 

самосвідомість молоді відрізняється амбівалентністю та навіть розгубленістю. Поняття 

батьківщини для більшості респондентів є більшою мірою географічним, чим політичним.  

Ідентичність молодої людини залежить від змісту культурного середовища, що її оточує 

та привертає її увагу, викликає бажання відтворювати певні зразки поведінки. Провідним 

мотивом інтересу молоді до культури є розваги.  

Гендерна самоідентифікація молоді поєднує традиційні та сучасні риси. Більшість 

підтримує звичні соціально-рольові стосунки, але не виключається й можливість їх 

корегування та ситуативних змін. В цілому, ідентичність молодого покоління не є послідовним 

та системним явищем. Гендерна ідентифікація у контексті ставлення до соціальних ролей може 

бути охарактеризована як «традиційна», тобто така, що відповідає існуючим в Україні 

стереотипам.  

Розвиток молодого українського суспільства залежить безпосередньо від інфраструктури 

та демографічної ситуації, проте незалежно від тієї кризи в якій зараз перебуває Україна можна 

спостерігати зацікавленість молоддю пошуками шляхів самореалізації та самоідентифікації на 

тлі соціуму. Для цього на території країни відкрито безліч організацій та установ приватної і 

державної власності (музеї, кінотеатри, спортивні клуби, театри, музичні школи, кінні клуби, 

художні галереї, обсерваторії, спортивні клуби, клуби рукоділля та вивчення іноземних мов, 

технологій), що мають велику кількість відвідувачів, а це говорить про те, що українська 

молодь все ж таки зацікавлена у всебічному розвитку [3]. 

Популяриції зараз набуває культурне прагнення молоді до українізації, повернення 

самобутніх традицій та давньої культури народу [4]. 

Характерними рисами світогляду та самоідентифікації молодих людей може бути 

визнано індивідуалізм, прагматизм, прагнення до незалежності, нехтування традиціями, але 

фактична залежність у судженнях від соціального оточення, космополітизм, глобалізм, 

контекстуальність думок та суджень. Саме через ці визначальні маршрути йде формування 

ідентичності сучасного підлітка [5]. Крім того необхідно відмітити, що з часом прояви та 

прагнення незалежності та самоідентифікації у підлітків тільки збільшується, що дає нам 

можливість думати про подальше становлення нового покоління, що матиме можливості 
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більшого впливу та розвитку, соціально-культурного «багажу», освіченості, а це безумовно 

впевнений крок у подальше світле майбутнє країни [6]. Результати дослідження можуть бути 

застосовані при подальшій науковій розробці проблеми. 
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КАР’ЄРИЗМ В СТРУКТУРІ ЖИТТЄВИХ СТРАТЕГІЙ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ 

 
В даній статті розглядається питання щодо ставлення студентської молоді до 

кар’єризму. Надані висновки з проведеного особистого соціологічного дослідження згідно цієї 
проблеми. Встановлюються специфічні мотиваційні характеристики респондентів з високою 
виразністю кар'єризму. Визначається місце кар’єри в системі ціннісних орієнтацій 
студентської молоді. Значимість та уявлення молоді про кар’єризм. 

Ключові слова: кар’єра, кар’єризм, структура життєвих стратегій, студентська 
молодь, кар’єрні орієнтації, кар’єрна стратегія. 

 

Сучасна молодь як соціально-демографічна і соціокультурна група знаходиться в 

суперечливих відносинах з суспільством, одночасно будучи об'єктом соціального відтворення і 

носієм соціальних інновацій. Найактивнішою і адаптивної частиною молоді є студентство. 

Студентська молодь в цьому відношенні має особливу суспільну цінність. Студентство - це 

ресурс професійної еліти, фахівців і експертів, який в недалекому майбутньому поповнить 

управлінські кадри на адміністративному рівні. У процесі придбання наукових знань і 

професійних навичок у студентів виробляються певні життєві цілі, намічаються шляхи їх 

досягнення, ціннісні орієнтації, ґрунтуючись на яких студенти прогнозують своє майбутнє. 

Професійне самовизначення молодої людини, його інтеграція в сферу праці, а тим більше 

проектування професійної кар'єри і прагнення до успіху не розглядалися як важливі соціальні 

проблеми. 

Особливості розвитку кар'єрних орієнтацій молоді як одного з провідних чинників 

успішної професійної кар'єри знайшли відображення в роботах російських (Л. Почебут, В.А. 

Чикер і ін.), українських (Л.М. Карамушка, Є.І. Бондарчук та ін.) та зарубіжних (Е. Шейн, Д. 

Холланд і ін.) авторів. 

Так як кар’єризм являється невід’ємною частиною життєвих стратегій студентської 

молоді актуальними є праці таких дослідників як А.А. Деркач, С.Т. Джанерьян, А.К. Маркова, 

які вивчали уявлення про кар’єру, І.В. Афанасенко, Е.В. Данькова, Н.В. Самоукін – кар’єрна 

стратегія, С.В. Новиков, Д.А. Ткач – кар’єрне середовище, А.К, Маркова, С.В. Новиков, О.В. 

Фаллер – підходи ко кар’єризму, А. Маслоу , Е. Шостром- функції кар’єризму. 

Мета дослідження – визначити відношення студентської молоді до кар’єризму; виявити 

мотивації кар’єризму. 

В нинішніх умовах суспільству в цілому, а студентській молоді зокрема, досить важко 

адаптуватися в новому соціально-економічному просторі, знайти ту стратегію, яка гарантує 
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досягнення поставленої мети. Значна кількість молодих людей обрають кар’єру як головну 

життєву цінність. Проектування кар'єри є продуктивним переважно в умовах соціально-

економічної стабільності. Труднощі побудови професійної кар'єри молоді полягають ще й у 

тому, що в нашій країні на сьогоднішній день не склалася система ціннісних орієнтацій і норм, 

характерна для нової економічної свідомості [1]. Молоде покоління поставлено в умови 

практично самостійного синтезу ціннісної основи своєї поведінки, що виражається в 

невисокому рівні соціальної та індивідуальної компетентності і недостатності ресурсів для 

формування професійної кар'єри [2]. 

Однією з найбільш схильних до впливу соціуму вважається така категорія населення, як 

молодь, що характеризується, перш за все, прагненням до вищої освіти, що продиктовано 

також вступом людства в епоху постіндустріального суспільства, де чільну роль відіграють 

знання та інформація. Адже це покоління, від якого залежить майбутнє всього суспільства. 

Молоде покоління сьогодні стоїть перед надзвичайно важким вибором [3]. 

Сучасне суспільство як осередок політичних, культурно-просвітницьких, інформаційних 

та інших організацій та інститутів створює потенційні можливості для реалізації прагнень і 

життєвих планів особистості, базовою точкою яких можна вважати здобуття вищої освіти. Ця 

характеристика дозволяє говорити в подальшому про таку численну в сучасному суспільстві 

соціальної групи, як студентство [4]. 

Кар’єра відіграє значну роль у житті студентської молоді. Значна кількість опитаних 

студентів вважає себе кар’єристами, серед них найчастіше зустрічаються чоловіки, в той час як 

жінки приділяють більшу увагу створенню сім’ї. 

В житті студентської молоді переважну роль відіграє сім’я та кар’єра, на другий план 

відходять друзі та відпочинок. Слід зазначити, що першокурсники мало замислюються над 

потрібністю кар’єри в їхньому житті, в той час як більш старші курси вже прагнуть до 

реалізації себе в кар’єрному зростанні.  

Головною мотивацією до кар’єризму для студентів являється самореалізація, цікавість 

роботи та висока заробітна плата. Для чоловіків є більш важливою умовою те, що робота 

повинна добре оплачуватись, ніж для жінок. 

Що стосується відношення до кар’єри, то можна сказати, що для молоді кар’єра- це 

можливість заробити гроші та статус в суспільстві, менша частина респондентів відзначили, що 

для них кар’єра являє сенс життя та підвищення самооцінки. Для жінок в кар’єрі є більш 

пріоритетним можливість заробити гроші на відміну від чоловіків. У співвідношенні між 

курсами можна зазначити, що для старших курсів кар’єра – це можливість заробити гроші. 

Щодо структури життєвих стратегій молоді в сучасному українському суспільстві можна 

підвести підсумок, що сучасна молодь з часом все більше обирає кар’єру серед життєвих 

цінностей. Найактивнішою і адаптивної частиною молоді є студентство. Студентство - це 

ресурс професійної еліти, фахівців і експертів, який в недалекому майбутньому поповнить 

управлінські кадри на адміністративному рівні.  

Кар'єризм є пріоритетною життєвою стратегією серед молоді так як професійна 

діяльність – це одна зі сфер самореалізації особистості та її персоналізації. Чоловіки і жінки 

віддаючи перевагу кар'єрі спираються на різні цілі. Більшість чоловіків вибираючи кар'єру 

переслідують фінансовий дохід і матеріальне забезпечення. Тоді як для жінок кар'єра - спосіб 

самореалізації і незалежності. Дане дослідження може бути застосовано при подальшому 

вивченні та розгляді проблеми кар’єризму.  
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ІННОВАЦІЙНІ ФОРМИ В БІЗНЕСОВІЙ ОСВІТІ В УКРАЇНІ 

 

У статті показано, що зі зростанням бізнесової активності підвищуються вимоги до 

якості бізнесової освіти. Бізнесова освіта набуває рис безперервності. Невідповідність її 

форм, методів сучасним викликам часу стримують просвіту у сфері бізнесу, що виступає 

вагомим бар’єром на шляху соціально – економічної модернізації країни. На цьому тлі гостро 

виникає потреба у впровадженні інновацій в навчальний процес в області бізнесової освіти. 

Автор зазначає, що основним завданням сучасної бізнесової освіти виступає використання 

інноваційних підходів у підготовці спеціалістів в області бізнесу. Саме тому ключовим 

аспектом статті виступає аналіз інноваційних форм в бізнесовій освіті в сучасній Україні.  

Ключові слова: бізнесова освіта, бізнес-битва, бізнес-гра, бізнес-проект, бізнес-роман, 

кейс-стаді, комп’ютерна імітація. 

 

В основі розробки управлінських стратегій, спрямованих на підвищення життєздатності 

вітчизняного бізнесу, має бути бізнесова освіта, яка має враховувати новітні досягнення науки 

про організацію і управління, а також сучасні освітні технології. Перехід до «суспільства 

знань» вносить істотні зміни в підготовку кадрів для бізнесової діяльності, особливо в зміст 

технологій і методів навчання фахівців з метою нарощування їх інтелектуального потенціалу та 

його подальшої конвертації в соціально - економічний ресурс країни.  

Набір освітніх форм із запропонованого бізнес-школами переліку в наші дні формується 

самою людиною відповідно до її власних інтересів, схильностей, життєвих планів. Тому 

трансформується процес надання бізнес-освітніх послуг: мінімізується роль стандартних 

програм і підходів; зміст освіти орієнтується не стільки на засвоєння готових спеціалізованих 

знань, скільки на формування креативних компетентностей; методико - організаційні рамки 

бізнес-освіти стають рухливими і варіативними.  

За даними соціологічних дослідження, які були проведені ще в 90-ті роки XX ст. ми 

можемо стверджувати, що бізнес-прошарок мав досить високий освітній потенціал [8], але 

підприємницька просвіта спізнювалася задовольняти широкий спектр освітніх потреб 

бізнесменів [6]. На той період вітчизняна освіта не була готова до модернізації відповідно до 

вимог ринкової економіки, а власне бізнес-освіта в країні існувала лише у вигляді окремих 

тренінгів для підприємців. І тому говорити про різноманітність форм, їх розвиток та інновацію 

було не доречно. Такі тенденції в сфері бізнесової освіти на вітчизняному просторі зберігалися 

досить довго, що саме і гальмувало процес удосконалення бізнесової освіти.  

Проблеми бізнесової освіти, її ролі у системі освіти розглядаються багатьма зарубіжними 

та вітчизняними вченими. Базові питання формування змісту бізнесової освіти розкриті в 

наукових працях В. Анненкова, Н. Житник, І. Зайцевої, Т. Красікової, І. Прокопенка, В. 

Стасюка. Традиційно система бізнес-освіти включаює навчальні програми, розроблені 

відповідно до потреб ринку і розвиває ті навички, які мають високий попит на ринку праці. Ці 

процеси дослідженні у працях Б. Будзан [1], Б. Гаврилишин, Т. Оболенська [4], Т. Мескон, 

Дж. Вінд, Л. Євенко, С. Мордвинов, С. Мясоєдов, С. Щенніков, С. Філонович. Значення 

лідерства в умовах соціально – економічних змін вивчають Дж. Коттер, П. Сенге, Ш. Робертс, 

А. Клейнер, Б. Сміт, М. Лінскі, Р. Гайфец, C. Келлер, П. Друкер, Н. Петрі [2] та ін. 

Предметом огляду науковців Я. Головко, І. Іванової, В. Каніщенко, Г. Михайличенко, О. 

Сидоренка, Н. Ушакової, Л. Шемятихіної та ін. [6] виступає проблема формування 

національної моделі бізнес-освіти. У більшості праць цих дослідників презентовано принципи 

побудови та методологію бізнесової освіти в Україні. Проте аналіз сучасної наукової 
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літератури вказує на недостатній рівень дослідження питання форм бізнесової освіти в сучасній 

Україні, що саме і становить для нас науковий інтерес.  

Мета статті – виокремити і охарактеризувати інноваційні форми в структурі бізнесової 

освіти в сучасній Україні.  

Досить динамічний розвиток сучасного суспільства змушує кожного члена цього соціуму 

постійно розвивати і удосконалювати свої здібності і навики. Науково-технічна революція 

викликала якісні зміни ролі людини у виробництві, перетворивши її у вирішальний фактор. 

Велика увага нині приділяється таким показникам, як професіоналізм, компетентність, 

здатність до отримання знань упродовж життя. Процес освіти стає невід’ємною частиною 

людського буття.  

Спеціаліст, керівник, власник бізнесу повинен бути постійно в курсі актуальної 

інформації, збільшувати обсяг своїх бізнесових знань, обмінюватися ними з командою і 

партнерами. І єдиною перешкодою в цьому виявляється брак часу. Тому процес отримання 

бізнесових знань та інформації не просто заповнює всі порожнечі, а вплітається в інші сфери 

життя, і з кожним роком з цим стикається все більше людей, які зайняті в сфері бізнесу. 

Прагнення кожної хвилини проводити з користю призводить до того, що бізнесова освіта 

набуває рис безперервності. Поєднання відпочинку та підвищення рівня своєї бізнесової 

освіченості вже не є винятком з правила, а скоріше життєвою необхідністю.  

Безсумнівним лідером бізнесової освіти у світі виступає США, де ситуація з бізнес-

освітою та задоволенням потреб бізнесу в управлінських кадрах в цілому досить стабільна. В 

світових рейтингах американські бізнес-школи займають провідні позиції. В той же час, 

критика діяльності вітчизняних бізнес-шкіл з боку бізнесу останнім часом незмінно 

посилюється, де ключовими пунктами як і раніше залишаються зайвий академізм і відірваність 

від практики. 

На цьому тлі гостро виникає потреба в безпосередньому впровадженні інновацій в 

навчальний процес в області бізнесової освіти. Основним завданням виступає використання 

інноваційних підходів у підготовці спеціалістів в області бізнесу: скорочення термінів 

підготовки та мінімізація відриву від робочого процесу, орієнтація на компетенції, а не на 

знання, а також підготовка справжніх бізнес-лідерів. Не менш важливо забезпечити не тільки 

масовість підготовки фахівців, а й високу її якість. 

Сучасний ринок вітчизняної бізнесової освіти пропонує велику кількість різних підходів 

щодо форм підготовки кваліфікованих кадрів та створення професійної команди спеціалістів. 

На різних етапах становлення бізнесової освіти в Україні можна виділити декілька ключових. 

Першими, а отже і фундаментальними формами бізнесової освіти на вітчизняному 

просторі можна назвати такі: практика та трансляція матеріалу. Людина засвоює професійні 

навички та інструменти, включаючись в реальну діяльність. У сучасній системі бізнесової 

освіти він широко застосовується при організації стажувань і практик для передачі знання про 

предмет або спосіб діяльності від однієї людини до іншої, яка проявляється в таких формах, як 

прослуховування лекцій, читання книг, навчанні на дистанційних курсах і відвідуванні 

майстер-класів експертів. 

Але ці класичні підходи до навчання нині не є актуальними, бо мають низку недоліків, 

які виражаються в тому, що процес навчання наповнений лише теоретичними знаннями, які в 

свою чергу можуть бути сильно відірвані від реалій бізнесового світу. 

Іншими, більш досконалими формами бізнесової освіти можна назвати такі: гра, ділова 

гра, рольова гра, завданням яких є демонстрація моделей поведінки в типових професійних 

ситуаціях або на певному робочому місці. Такі форми бізнес-освіти дають можливість засвоїти 

професійні процедури і інструменти роботи, а також сформувати уявлення про цілісну 

побудову сфери бізнесової діяльності. Форма «гра» часто поєднується з формою «імітаційна 

гра». Вони виступають взаємодоповнюючими елементами одна щодо іншої. 

Складнішою і більш досконалою формою бізнесової освіти можна назвати «проект». Ідея 

проектного навчання, що виникла на початку XX століття була витіснена з вітчизняного поля 

актуальності разом з її перевагами. У той же час в практиці бізнесової освіти США, Великої 
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Британії, Бельгії, Ізраїлю, Фінляндії, Німеччини, Італії, Нідерландів вона набула широкого 

поширення і популярності завдяки раціональному поєднанню теоретичних знань з їх 

практичним застосуванням для розв'язання конкретних проблем у спільній діяльності. Основна 

цінність методу полягає в тому, що він орієнтує на створення певного матеріального або 

інтелектуального продукту, а не на просте вивчення певної теми.  

Форма «проект» – це технологія, зорієнтована не на інтеграцію фактичних знань, а на їх 

застосування і набуття нових (часто шляхом самоосвіти). Активне включення у зміст тих або 

інших проектів дає можливість засвоїти нові способи людської діяльності в бізнесовому 

середовищі. Під цим терміном розуміється багато різних методик: рольові ігри, настільні ігри , 

ділові ігри, а також «комп'ютерні імітації».  

«Комп'ютерні імітації» виступають так званими «тренажерами» для майбутніх 

кваліфікованих кадрів, що дає можливість попередньо пройти тренування в умовах 

мінімального ризику. Вище зазначена метод дав поштовх для розвитку так званого методу 

«бізнес-битва», який дає можливість розвивати навички роботи з колегами по вирішенню 

проблем, розподілу ролей і делегування повноважень. 

Досить популярною формою бізнес-освіти на вітчизняному просторі виступають так 

звані «кейс-методики», система навчання, що базується на аналізі, вирішенні та обговоренні 

ситуацій, як змодельованих, так і реальних: кейс-стаді, бізнес-кейси, кейс-метод, навчання на 

практичних прикладах, метод конкретних ситуацій, ситуаційне навчання, ситуаційні задачі.  

Тісно переплітається з кейс - методиками ще одна форма підготовки бізнес-кадрів – 

комплексний тренінг з елементами моделювання реальних бізнес-процесів, під час проведення 

якого слухачі з використанням інформаційних технологій здійснюють роботу з моделювання 

підприємницьких процесів у створеній фірмі (віртуальному підприємстві) за визначений термін 

часу. Тренінг можна розділити на три основні етапи. Перший етап: теоретичне обґрунтування – 

створення, започаткування та організація бізнесової діяльності. Другий етап: практичний 

тренінг, який полягає в моделюванні бізнес-діяльності та роботи кваліфікованих бізнес-кадрів 

на основі розрахункових показників бізнес-плану. Третій етап: оформлення та захист проектів, 

обговорення всіх складових, які впливали на результат тренінгу. 

Нині широкої популярності набирає метод літературного жанру бізнес-роман. Він являє 

собою книгу з нескладним сюжетом, призначену для розважального читання, з якої читач може 

отримати корисні знання в галузі бізнесу.  

Досить питому вагу останнім часом відіграє зростаюча роль впливу новітніх 

інформаційних технологій та їх застосування у сфері бізнесової освіти. Міжнародною 

експертною групою The New Media Consortium було проведено дослідження на тему: «Які нові 

технології змінять у майбутньому бізнес-освіту та навчання у вищих навчальних закладах у 

всьому світі» та опубліковано низку висновків, в яких було зазначено, які змін слід очікувати у 

навчально – організаційному процесі у сфері бізнес-освіти. А саме: навчання відбуватиметься з 

використанням мобільних пристроїв; "перевернуті класи" – перерозподіл часу між аудиторним 

і позааудиторним навчанням, всі необхідні знання отримуться не на лекції, а в аудиторії 

вирішуться лише практичні завдання або розробляється груповий проект; "makerspaces" – 

організація просторів для практичного навчання, обладнаних 3D-принтерами і 3D-сканерами, 

які будуть стимулювати спільну роботу, розвиток навичок, які виходять за межі навчальних 

програм [5]. 

Новою, але вже досить популярною формою бізнесовї освіти можна назвати так звані 

MOOCs (massively open online courses), безкоштовні або умовно безкоштовні курси, які 

приваблюють сотні тисяч бажаючих підняти свій кваліфікаційний рівен. Це великий масив 

даних, яки розповсюджуються в інтернеті.  

Сфера бізнесової освіти – це область динамічних змін методів, технологій і форм освіти. 

Класичні форми тісно переплітаються з інноваційними формами бізнесової освіти. На їх стику 

постійно виникають нові підходи до форм і методів в бізнесовій освіті.  

Особливість сучасної вітчизняної бізнес-освіти – це гнучкість і максимальна 

пристосованість форм до реалій нинішнього суспільства і бізнесу. Ніщо не стоїть на місці, все 
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знаходиться в постійному розвитку і русі, в тому числі і бізнесова освіта. Той, хто рухається 

разом з цими бізнес-процесами, може швидко розібратися в тому, що відбувається і не тільки 

грамотно застосувати ту чи іншу бізнес-матрицю, але і створити нову, власну. І, можливо, в 

цьому і полягає одна з головних цілей сучасної вітчизняної бізнесової освіти в Україні. 
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У статті розглядаються питання значення вивчення регіональної преси в історії 

української журналістики на прикладі періодичних видань Луганщини періоду німецько-

фашистської окупації; проаналізовано матеріали газет 1942 – 1943 років та виділені провідні 

теми публікацій цього періоду – огляд тогочасного політичного життя країни, антирадянське 

спрямування з викриттям сталінських репресій, відродження українських традицій.  

Ключові слова: журналістика, журналісти, регіональна преса, газети, періодичні 

видання. 

 

Навчання журналістів, як і власне розвиток журналістики, тісно пов’язане з вивченням 

історії. За останні десятиліття особливого значення набуло дослідження регіональної преси 

різних періодів, оскільки саме вона є флагманом і виразником думки громади. Але існують певні 

часові відрізки, коли правда замовчується, а документи, фактаж приховують у архівах. Це 

породжує так звані „білі плями” в історії народів, країн, людей. Однією з подібних лакун в історії 

української журналістики є питання існування вітчизняних ЗМІ на території Луганщини періоду 

німецько-фашистської окупації. Слід зазначити, що ця проблема не знаходила свого вирішення в 

журналістикознавстві, історії, культурології, літературознавстві, лінгвістиці, соціології. У 

ліквідації прогалин історичного й культурного минулого регіону шляхом упорядкування й 

систематизації тематики періодичних видань вбачаємо актуальність обраної теми. 

Метою статті є дослідження тематичних обріїв преси Луганщини періоду німецько-

фашистської окупації. Робота має описовий характер. Використані матеріали Державного 

архіву Луганської області мають журналістикознавчу, історичну та культурологічну цінність. 

На окупованій фашистами території України відроджувалась і функціонувала українська преса. 

У Донбасі видавалось близько десятка україномовних газет („Нове Життя”, „Ранок”, 

„Маріупольська газета”, „Донецька газета”, „Бахмутський вісник” тощо). Саме у спробі аналізу 

журналістських текстів заданого періоду полягає наукова новизна роботи.  
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У будь-які епохи індикатором суспільних подій і виразником прагнень народу виступала 

журналістика. Тому провідними темами українських видань того часу були: висвітлення 

політичної ситуації в країні, викриття сталінського режиму, відродження української 

державності й свідомості.  

Так, наприклад, у газеті „Ранок” (м. Попасна) у статті „Не погас козацький дух”, один 

заголовок котрої говорить про визвольні настрої українського народу, повідомляється: 

„Україна переживає незабутні дні всенаціонального зриву. Полум’яна ідея Українського 

Визвольного Війська, ідея збройної боротьби українського народу за свою кращу долю на боці 

Німеччини і Європи у великому й вирішному на цілі століття змаганні проти лютого 

большевицького ворога, окрилює й сковує в один моноліт увесь народ. З усіх міст, осель і сіл 

України надходять радісні вістки про те, що народ України відчуває й розуміє особливу вагу 

тієї неповторної переломної доби, де невільно втратити ні одного дня, ні одної нагоди” [9, с. 4]. 

(Слід зазначити, що всі цитати з тогочасної преси подаються в оригінальному відтворенні). 

Далі лінія сюжету статті підводить нас до основного – до гасла, під яким йшли до військ молоді 

й старі, маючи в серці віру в перемогу. „Тисячі молодих і старих чоловіків з Правобережжя, 

Лівобережжя, з Донбасу і Чорноморщини, з Полісся і Галичини зголошуються до лав УВВ, 

відповідаючи на поклик Матері-України могутнім козацьким: ми чуємо, ми йдемо, ми будемо 

бити ворога аж до перемоги, бо ще не вмерла козацька слава, є ще порох в порохівницях. Доки 

живе Сталін, доки живе большевізм – не бути вільній Україні!” [9, с. 4].  

Люди, які розуміли реальну ідеологію комунізму і бачили справжнє „обличчя” Сталіна, 

відчувши тимчасову свободу від тоталітарного ладу, писали про те, що було в серці. У другій 

світовій війні стикнулися дві найжахливіші й тотожні ідеології, вибирати з котрих було важко. 

Українські журналісти працювали не на німецьких окупантів і не проти „совєтів”, вони 

працювали заради правди, заради прав власного народу. Не дивно, що після визволення 

окупованої території їх визнали ворогами народу й стратили. Хоча їхні імена досі засекречено, 

по собі вони залишили публікації, котрі допомагають відкрити сторінки історії, що тримаються 

в таємниці. Усе, про що наш народ дізнається поступово з часів перебудови, міститься на 

сторінках українських газет 1942 – 1943 років.  

Першою, і головною, темою була тема антирадянського спрямування. Новій владі 

імпонувало невдоволення корінного населення більшовицькою владою. Після окупації 

гітлерівськими військами території України місцевим газетам відкрився доступ до періодичних 

видань Європи, до публікацій досвідчених журналістів світу. Використовуючи їх матеріали 

щодо країни Рад, українські журналісти могли дізнаватися правду, котру радянська цензура 

ніколи не допускала до масової аудиторії. Хоча більшість з них носила суто агітаційний 

антирадянський характер (що є абсолютно не дивним під час будь-якого ідеологічного 

протистояння, а тим більше під час військових дій), але наведені справжні історичні факти (як 

докази) вражають і сьогодні. 

Наприклад, у газеті „Нове Життя” (м. Первомайськ) часто зустрічається інформація, що 

спочатку була надрукована за кордоном, а лише потім доходила до Луганщини. У статті 

„Масова нужда в Совєтському Союзі” описані враження американського журналіста Вальтера 

Грибнера після кількамісячного перебування в країні Сталіна. „Сірий, бідолашний, нужденний 

край”, – це загальне враження Грибнера. Він зазначив, що в демократичних країнах ледве чи 

хто уявляє дійсний стан нужди Совєтського Союзу. Все, що ми розуміємо під воєнною нуждою 

є зникаючим перед обмеженням, бідою та масовою нуждою тієї країни. „Ціле життя робить 

враження чорного, тяжкого сну” [1, с. 3].  

У статті „Що діється в Совєтському Союзі?” автор намагається пояснити чому „совєти” 

йдуть у наступ, не жаліючи солдат, чому продовжують безглуздо витрачати свої сили. А потім 

робить висновок, що змушує задуматись кожного, хто його прочитає: „Не зважаючи на нужду 

населення, можновладці московського Кремля двадцять років озброювалися для нападу на 

Європу, і також сьогодні з брутальною енергією і без всякої надії на людське життя кидають 

вони все, щоб лише змінити своє розбите воєнне щастя. Лише цим можна собі пояснити, що 

совєти, незважаючи на великі втрати, все ще розпоряджаються силою до наступів, які шаліють 
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тепер в головних пунктах східного фронту. Більшовицький режим вже не раз доказав, що у 

нього нічого не значить голод, або навіть жертви мільйонів людських існувань, коли йде про 

цілі, які для нього важні” [2, с. 1].  

Неодноразово журналісти окупаційних часів підкреслюють, що більшовизм – це смерть та 

голодна страта. Свідченням цього є „Совєтське надзвичайне повідомлення про Вінницькі масові 

могили”, факти знищення більшовиками українців, яких замордували та вбили не розбираючи чи 

офіцер, чи рядовий солдат. Загинуло 10000 чоловік: „РІВНЕ. – Вінницькі масові могили – 

документ, який вимовно обвинувачує не лише Сталіна і його бандитську кліку, але також і всю ту 

забріхану комуністичну ідеологію, що зародилася у хворобливих жидівських мізках, і яка 25 

років безкарно виконувала найжахливіші злочини. Більшовизм – це руїна, смерть, ожебрачення і 

голод, неволя і фізичне винищення народу” [8, с. 2]. Далі в статті описано, як українське 

громадянство Вінниці, довідавшись про нечуваний злочин, звернулося з повним довір’ям до 

німецької влади, просячи її дозволу на ексгумацію трупів нещасних жертв із ганебних ям та 

дозвіл на християнське людське поховання мучеників за віру і батьківщину. А коли німецька 

влада пішла назустріч проханню українців, тоді почалось у Вінниці справжнісіньке пекло. Автор 

статті не знаходить остаточної відповіді заради чого гинули люди, але переконує, що всі 

„гарантії” радянської влади лишалися лише словами. Люди, які були елітою українського 

селянства Вінничини, повинні були загинути в ім’я „імперіалістичних прагнень більшовицького 

Кремля”. Повинні були загинути безслідно. І для цього „сталінські посіпаки” вдалися до всіх 

можливих насильницьких заходів: „У Вінниці лежали трупи замордованих совєтських громадян, 

яким „найдемократичніша в світі” сталінська конституція гарантувала життя і безпеку” [8, с. 3].  

На окупованій території Луганщини не існувало радянських видань, але українські 

журналісти володіли інформацією про матеріали „совєтських” газет. Вони мали змогу порівняти, 

переконатися в правдивості чи обмані радянських періодичних видань. А листівки, котрі інколи 

з’являлися на деревах у лісі, не приносили бажаного результату. В одному з номерів „Нового 

Життя” надруковано досить цікаву розвідку про те, що пише радянська преса і як на це реагує 

український народ. Стаття під назвою „Що пише „Правда”?” одразу привертає увагу: „Що пише 

сьогодні, в другому році війни на сході більшовицький офіціоз? А в тім „пише”, це забагато 

сказано. „Правда” перш за все публікує. Вона опубліковує без кінця-краю „привітання”, „заяви 

вірності” й обіцянки „трудящего населення СССР”, адресовані „мудрому батюшці” Сталінові. 

Потреба більшовицького режиму переконуватись раз у раз в „любові” і вірності своїх підданих, 

які нишком стогнуть, видно ще зросла” [7, с. 3]. І далі: „З 16 сторінок „Правди” половина вкрита 

цими заявами „вільної народної волі”. Складається враження, що потрапив на кладовище: тільки 

надгробні камені, на яких великими літерами виведено напис: „Нашому мучителеві Сталіну. Ми 

твої піддані. Ми послушно поховали свою честь, наші душі, нашу волю! Народ” [7, с. 3].  

Відповідь на питання – чи справедливо називає автор статті Сталіна мучителем – 

знаходимо в статті „Черчілль про масове більшовицьке вбивство”: „Іспанська газета „Ель 

Еспаноль” згадує про встановлення теперішнього англійського міністра Вінстона Черчілля, 

який писав у своїй книзі „Світова криза”, що більшовицька революція коштувала життя 28 

єпископів, 1219 священиків, 6000 вчителів, 9000 лікарів, 12950 поміщиків, 54000 офіцерів, 

70000 поліцейських, 193290 робітників, 260000 солдат, 355250 інтелігенції та 815 жінок. 

Одночасно газета нагадує читачам, що в вересні місяці 1939 року при окупації совєтамі 

Польщі, невідомо де ділися 1,5 мільйона поляків” [4, с. 2]. Отже, однією з провідних тем 

українських газет Луганщини 1942 – 1943 років було розвінчання культу особи Сталіна та його 

політики, який і зараз ще має свій вплив на частину населення. 

Другою, не менш значущою, темою була тема відродження українських традицій. 

Дивним є те, що незважаючи на жорстоке ставлення до слов’ян, німецька влада не заперечувала 

широкого вжитку української мови, повертала й дозволяла відбудовувати церкви та розвивати 

національну освіту на території України. Чимала кількість статей українських газет Донбасу 

присвячено висловлюванню подяки за відродження української національної культури.  

У статті „Відродження українських традицій” йдеться про нові паростки українського 

відродження, появу нових талантів: композиторів, поетів, журналістів, артистів. Одночасно 
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відроджувалась духовність і православна віра. Селяни починають святкувати всі великі свята, 

ходити до церкви, охрещувати дітей. „Совєтська система намагалася всіма засобами відірвати 

український народ від релігії, традиції, його звичаїв, але даремно. Після приходу німецьких 

військ в наші села почалося релігійне життя, поновилися давні звичаї українського народу” [5, 

с. 3]. А Єфремівське „Росія чи Європа?” простежується в наступних рядках: „Україна вільна від 

більшовицького панування. Скрізь у містах, селах і на хуторах видно початок нового життя. 

Пробивається як пролісок молода національна українська культура. Її талановиті кадри, і хоча 

ще тяжка пора, але вже ростуть і міцніють здібні люди нашої землі, які шанують європейську 

культуру і беруть з неї приклад. Хай же під ласкавим, ніжним і теплим доглядом Європи 

відроджується і встане нова Україна з її квітучим і новим життям” [5, с. 4]. Такі самі думки 

знаходимо і в статті „Посвячення Божого храму” [6, с. 1]. 

Нова влада за пропозицією громади відроджувала „доісторичні та ранньоісторичні” 

пам’ятники архітектури, котрі за „совєтів” було по-хижацьки знищено. „За вказівкою міського 

комісара, управа міста доручила охорону пам’ятників відділові культури та освіти. Складається 

повний список всіх пам’ятників культури та архітектури, що є в Києві. Для забезпечення цієї 

роботи введена спеціальна посада інспектора охорони пам’ятників” [3, с. 4].  

Отже, будь-які події, що відбувались у країні, залишали свій відбиток на сторінках газет. 

Провідними темами були: по-перше, засудження сталінсько-більшовицького режиму; по-друге, 

відродження українських національних традицій. Таким чином, архівні матеріали свідчать про 

існування величезних лакун в історії журналістики та видавничої справи України, котрі 

потребують подальшого вивчення. 
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В даній статті розглядається питання щодо маскулінності як соціального конструкту в 

умовах сучасного українського суспільства. Надані висновки з проведеного особистого 

соціологічного дослідження згідно цієї проблеми. Простежено індикатори трансформації 

образу маскулінного чоловіка в українському суспільстві від радянських часів до сьогодення , а 

також специфіку новітніх моделей гендерної ідентичності. 

Ключові слова:гендер, маскулінність, фемінність, гегемоннамаскулінність, природна 

маскулінність. 

 

Важливим напрямком в сучасному конструктивізмі виступає соціологія гендера, що 

виділяє фундаментальну роль конструктів маскулінності і фемінності в проектуванні соціальної 

реальності. Соціальна реальність інтерпретується виходячи з принципу гендерної асиметрії, яка 

визначає організацію простору соціального спілкування, а також особливості формування і 

репрезентації ідентичності. Більш того, практичні функції гендера багато в чому визначають 

характер соціальної стратифікації, легітимацію соціальної нерівності і ідеологій соціальної 
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влади, механізми регуляції сімейно-шлюбних відносин і т.д. Тому постановка проблеми 

вивчення маскулінності як способу конструювання соціальної реальності є виразом актуальних 

тенденцій нинішнього етапу розвитку теоретичних концепцій соціології. 

У гендерних дослідженнях стверджується, що змістовне наповнення категорій 

маскулінності ‒ фемінності є рухомим і динамічним і варіюється під впливом різних 

історичних, соціокультурних і соціально-психологічних факторів. У зв'язку з цим не тільки 

нівелюється теза про універсальну і незмінну природу маскулінності, а й концептуалізується 

взаємна обумовленість процесів соціоструктурної трансформації і змін в характері 

нормативних канонів маскулінності. Причому динаміка маскулінності може виступати і в 

якості слідства еволюції соціальних відносин, і як своєрідний каталізатор, що сприяє 

інтенсифікації соціокультурних змін в суспільстві. Представляючи собою продукт соціального 

конструювання, маскулінність об'єктивується в різних стратегіях соціального спілкування і 

взаємодії, в диспозиціях і статусних досягненнях суб'єкта, в його ціннісних установках і 

мотиваційному комплексі, в характері дозвіллєвих практик і гендерному типі зовнішнього 

вигляду. Внаслідок чого, конструкти маскулінності - фемінності, структуруючи сприйняття 

індивідів, тим самим сприяють оформленню, відтворення і трансформації принципів організації 

громадського простору (взаємин, соціальних зв'язків). 

Існуючі розробки в цій галузі можна згрупувати за кількома ознаками. По-перше, окрему 

категорію публікацій складають фундаментальні праці зарубіжних авторів, які закладали 

методологічні основи гендерних досліджень (Дж. Батлер, С. де Бовуар, Т. де Лаурентіс, 

А.Дворкін, І.Гофман, Д.Зіммерман, Р.Коллінз, М.Мід, Е.Оуклі, Г.Рубін, Дж.Скотт, К.Уест, 

Н.Фрейджер, Н.Ходров, П.Еліот). Сюди ж входять концептуальні напрацювання вітчизняних 

вчених, які адаптують західну теорію російської специфіці і розглядають різні аспекти 

гендерної взаємодії в нашому суспільстві: філософським і методологічним осмисленням 

характеру відтворення і трансформації гендерних структур займаються Ч.О. Акматаліева, Н.І. 

Андрієва, Г.А. Брандт, Т.А. Волкова, О.А. Вороніна, В.М. Попова, Т.А. Мельникова, В.А. 

Раміх, С В. Хрипун, О.Н. Шличкова, К.В. Шуршин і ін. 

Виділяють гендерний ракурс в аналізі функціонування економічної сфери С.А. 

Автономова, М. Баскакова, О.А. Гавриліна, В.В. Єльшин, І.В. Мальчіхіна, Н.А. Ніколенко, Н. 

Рімашевський, Л. Ржаніціна, у вивченні соціальної структури суспільства і принципів 

соціальної стратифікації Т.Ю. Журженко, О.М. Здравомислова, М.М. Малишева, Г. Силласте, 

Н.Є. Тихонова, в соціальній демографії та соціології сім'ї ААнтонов, М. Ю. Арутюнян, 

С.Голод, А.Клецін, О.В. Митина, Н. М. Римашевская. У дослідженні символіко-комунікативних 

аспектів соціальної взаємодії Н. М. Габріелян, А. Е. Чучхга-Русов, Е .Р. Ярська-Смирнова, в 

правових сферах суспільних відносин До .Д. Крилов, А. До. Сковікова, Р.Г. Яновський. 

Перерахування авторів, безумовно, можна продовжити, але в зазначених працях дослідні 

акценти зміщені в площину розгляду «жіночих» проблем. 

Другу групу робіт складають публікації, присвячені безпосередньому аналізу конструктів 

маскулінності. Із зарубіжних теоретиків слід виділити П.Бурдье, С.Бем, Д. Гілмора, 

Р.Коннелла, М.Месснер, які сформулювали загальні методологічні підстави вивчення канонів 

маскулінності і розглянули змістовну конкретику функціонування даних конструктів в західних 

суспільствах. У вітчизняних дослідженнях на цю тему, як правило, запозичуються західні 

теоретичні напрацювання, але виділяється і ряд авторів, які формулюють власні концептуальні 

схеми аналізу феномена маскулінності, таких, як І.С. Кон, А.Сінельніков, С.Ушакін. 

Мета дослідження ‒ проаналізувати теоретичні конструкти маскулінності в 

соціокультурному просторі українського суспільства; Виявити особливості трансформації 

традиційних маскулінних гендерних патернів під впливом світоглядних орієнтирів 

модернізації, а також простежити специфіку новітніх моделей гендерної ідентичності. 

Відповідно до теорії соціального конструювання гендеру, гендер ‒ це не біологічна стать, 

не сукупність особистісних рис, не роль. Гендер ‒ це специфічний набір культурних 

характеристик, які визначають соціальну поведінку жінок і чоловіків, їх взаємини між 

собою [1]. 
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Соціальне конструювання гендеру має три основних джерела: концепцію соціального 

конструювання реальності П. Бергера і Т. Лукмана, драматичний інтеракціонізм І. Гофмана і 

етнометодологічні дослідження Г. Гарфінкеля [2]. Використання концепції соціального 

конструювання реальності П. Бергера і Т. Лукмана [3] дозволяє побачити, що гендер є 

системною характеристикою соціального порядку, яка постійно відтворюється і в структурах 

свідомості, і в структурах дії. Концепція соціального конструювання реальності стосовно 

гендеру дозволяє зробити висновок: з одного боку, індивід сприймає гендерні відносини як 

даність, реіфікуючу реальність, а з іншого ‒ сам створює ці відносини, засвоює і відтворює. 

Як засвідчує зарубіжна література, в англомовних джерелах для визначення поняття 

«стать» дослідники використовують два поняття «sex» і «gender». Термін «sex» вживається 

частіше і, як зазначає Д. Лорбер, означає стать як біологічну категорію (сполучення генів та 

геніталій або дородовий, підлітковий і дорослий гормональний набір). Разом з тим, цей термін 

вживається і як соціальна категорія, що фіксує призначення індивіда в суспільстві від його 

народження, що ґрунтується на типі геніталій. Щодо поняття «gender», то, як наголошує Д. 

Лорбер, воно стало науковим терміном завдяки розвитку теоретичних засад фемінізму, а дещо 

пізніше — гендерних досліджень [9]. 

В руслі гендерного підходу має місце множинність моделей маскулінності. Та вони не є 

статичними: гендерні особливості чоловіків та жінок мінливі, мають схильність до 

трансформацій. Змінюються їх моделі поведінки, які в більшій чи меншій мірі відрізняються 

від традиційних уявлень про чоловіків, «чоловіче», «жіноче». Ці трансформації пов'язані з 

перетвореннями гендерної системи. Вони піддаються трансформаціям під впливом соціальних, 

політичних, історичних умов. Маскулінність, будучи штучним продуктом, соціально 

сконструйованої категорією, легітимізує владу одних чоловіків над іншими, що виражається в 

нормативі «геґемонноїмаскулінності».  

Гендерна теорія розглядається в єдності двох аспектів - теорії конструювання реальності 

та гендерної системи. Перетворення гендерної системи привели до появи різних типів 

маскулінності. 

Як і інші гендерні категорії, концепти маскулінності множинні. Так, Р. Коннел, 

австралійський соціолог, один з дослідників маскулінності, зробив висновок про розмежування 

різних типів маскулінності, що мають місце в реальності та визначенні серед них стереотипу 

гегемонноїмаскулінності [4]. 

І. С. Кон розглядає, гегемону маскулінність не як властивість конкретного чоловіка, а як 

соціокультурний певний нормативний канон, на який орієнтуються чоловіки і хлопчики [5]. Ця 

нормативна структура забезпечує хлопчику чи чоловікові, який імовірно володіє цими 

якостями і розділяє ці цінності, положення на вершині гендерної ієрархії. 

Як вказує М. Кіммел, Р. Коннел критично ставиться до того, що гегемонна версія 

маскулінності відтворюється як «нормальна» [6]. 

Поряд з гегемонноюмаскулінністю, Р. Конелл і І. Кон виділяють і таку маскулінність, як 

«маскулінність співучасників» або «співучаснумаскулінність» [7]. «Співучаснамаскулінність» ‒ 

це модель поведінки тих чоловіків, які не докладають зусиль, щоб зайняти гегемону позицію 

через нестачу сил, ні бажання. Через співучаснумаскулінність вони займають підпорядковану, 

допоміжну роль, але при цьому користуються перевагами в цій ієрархічній системі. Потрібно 

відзначити, що дослідники виділяють також ряд інших маскулінностей, розглядаючи їх в більш 

широкому аспекті. Так, І. Н. Тартаковська в роботі «Маскулінність і глобальний гендерний 

порядок» торкається таких типів, як «фронтирна», «класична колоніальна», «глобальна», 

«Транснаціональна» і інші маскулінності [8]. 

На додаток до описаних вище типів маскулінності, виділяється ще один тип 

маскулінності – «природна» маскулінність. З точки зору соціології природна маскулінність – це 

сукупність норм і уявлень, яка відрізняється від «нормативних еталонів чоловіків» більшою 

варіативністю моделей мислення та поведінки чоловіків, відходом від стереотипного образу 

«справжнього чоловіка» до образу «природного чоловіка». 
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З соціологічної точки зору в концепті маскулінності можна виділити свого роду два 

крайні варіанти – гегемонну та до природну маскулінності. Тут гегемоннамаскулінність - це 

життя, відповідно до чоловічого габітусу лідерства, влади, першості. Габітуалізація пов'язана з 

закріпленням в мові гендерних стереотипів. Постійно відтворювані чоловіками і жінками, вони 

як би «зшивають» чоловічий габітус. Природна маскулінність - це життя, відповідно до 

чоловічого габітусу, в якому має місце зняття різного роду обмежень, що накладаються 

гегемонноюмаскулінністю. Так само як і право на емоційність, і визнання за чоловіком права 

бути невпевненим, стурбованим майбутнім, і можливість іншого ставлення до сім'ї, до дітей. 

Також можна виділити інверсійну (від лат. inversio ‒ перевертання, перестановка) 

маскулінність. Чоловіки, які характеризуються таким типом, мають багато характеристик, що 

змістовно і поведінково збігаються з жіночими патернами поведінки. Інверсійна 

маскулінність – це життя відповідно до габітусу невпевненості в собі, низького ступеня 

особистісної автономності, залежно в поглядах і поведінці, конформності. 

Нормативний канон маскулінності, що задається соціумом, часом, є недосяжним ідеалом 

для більшості чоловіків, що тягне за собою психологічні наслідки, кризи і схильність до 

свідомо нездорових, ризикованих практик. Маскулінність є соціальний конструкт, який задає 

жорсткі рамки поведінки, норм, стереотипів, уявлень про «справжніх» чоловіків. Соціальні 

очікування від чоловіків «завжди бути справжнім чоловіком» служать або їх успіху, або 

виступають причиною невиправдано ризикованої поведінки, або сприяють догляду в девіацію. 

Головним шляхом перетворення радянського типу маскулінності до сучасного є основні 

канали розповсюдження норм. Якщо в радянський період основним каналом, що диктував та 

нав’язував норми маскулінності та фемінності, була державна пропаганда, то наразі це ЗМІ та 

ті процеси, що є наслідком вестернізації та глобалізації суспільства. Так, в радянські часи ідеал 

маскулінності – фізично розвинутий, лише частково сімейний, мужній, войовничий працівник з 

доволі чітко окресленим ареалом реалізації маскулінності, то зараз сучасний українець має 

ідеологічне право вибирати будь-який з типів маскулінності та реалізувати в будь-яких 

фреймах. 

Період розпаду СРСР та становлення незалежної України прийшовся на момент 

становлення чоловіків середнього віку, що змусило їх шукати нові шляхи заробітку, проявляти 

соціальну мобільність, поступливість та адаптацію, піклуючись, в першу чергу, не про свій 

авторитет, а про добробут своєї родини та своїх близьких, що також актуалізувало риси 

природньої та гегемонноїмаскулінності. А от період дорослішання сучасного молодого 

покоління вже відбувався у нових соціальних умовах, аномічних за своєю суттю – старі 

радянські цінності, якими керувалося старше покоління вже не працювали, а нові, за якими 

намагалися жити представники середнього – ще не прижилися. Тобто, молодь виступила 

благодатним ґрунтом, на якому змогли прижитися нові типи маскулінності – інверсійний – тип 

утриманця, що не бажає нести ніяку відповідальність – як наслідок гіперопіки батьків, і новітні 

типи – метросексуалу та юберсексуалу – як результат впливу Західного суспільства епохи 

індивідуалізму, до цінностей якого молодь, в силу своєї природньої гнучкості та лабільності, 

виявила найбільшу схильність та засвоюваність. 

З точки зору наявності (відсутності) влади виділені гегемонний, співучасний, природний, 

інверсійний типи маскулінності. Представлені моделі маскулінності пов'язані зі змінами на 

макрорівні, змінами гендерної системи, а також перетворенням, свого роду «поломкою» на 

мікрорівні зразків взаємодії, запропонованих чоловікові. Представлена типологія, безумовно, 

не претендує на повноту, але разом з тим, відображає повільну, але неминучу зміну гендерного 

порядку на рівні дій і на рівні структури. Варто припустити, що з часом воно може привести до 

формування найбільш гармонійного типу маскулінності. 

Маскулінність не формується як вроджена чи раз і назавжди визначена характеристика 

чоловічого гендеру, а має в своїй основі широкий соціокультурний контекст, який обумовлює 

домінування її типів на деякому етапі розвитку суспільства, перетворюючи на інтерпретативні 

схеми, що визначають порядок дій особистості. Таким чином, ми виходимо на розуміння 

маскулінності в якості соціокультурного конструкту, що складається під впливом пануючих 
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ідеологічних схем, соціально-політичного та повсякденного дискурсу виступає в якості 

моделей поведінки, інтерпретативних схем та поведінкових практик індивідів. 

Проблеми, пов'язані з конструктом маскулінності, стосуються не тільки чоловіків, але 

мають суттєве значення для життя та інтересів жінок. Для того, щоб і ті і інші могли 

реалізувати свій внутрішній потенціал, мати вільний розвиток, творчу ініціативу, самостійність, 

мобільність без шкоди для себе і інших, важливо ретельне дослідження такого феномена, як 

маскулінність. 

Дане дослідження може бути застосовано:при аналізі сучасного стану гендерних 

досліджень та гендерних студій, а також у рамках курсу «Гендерна соціологія». 
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СУЧАСНІ ТА РАДЯНСЬКІ ДОЗВІЛЕВІ ПРАКТИКИ СТУДЕНТІВ 

 

Сфера дозвілля являє собою область перетину індивідуальних і групових інтересів, 

дозволяючи окремій особистості стати частиною тієї чи іншої спільності з метою 

задоволення фізіологічних, духовних, моральних або будь-яких специфічних потреб. Освітня та 

пізнавальна сторона дозвіллєвих заходів, безумовно, також є вагомою складовою вільного часу 

молоді. Особливий інтерес представляє вивчення дозвіллєвої діяльності певних соціальних груп, 

в першу чергу, найбільш динамічної - студентства. Сучасні студенти сформують 

громадянське суспільство в майбутньому, багато в чому визначаючи його структуру і 

динаміку. Студенти - найбільш перспективна частина молоді, у зв'язку з тим, що потреби в 

саморозвитку та самовдосконаленні, а також можливості і умови для розвитку їх у цій 

соціально-демографічної групи вище, ніж у інших категорій молоді. 
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Сфера дозвілля являє собою область перетину індивідуальних і групових інтересів, 

дозволяючи окремій особистості стати частиною тієї чи іншої спільності з метою задоволення 

фізіологічних, духовних, моральних або будь-яких специфічних потреб. Освітня та пізнавальна 

сторона дозвіллєвих заходів, безумовно, також є вагомою складовою вільного часу молоді. 

Особливий інтерес представляє вивчення дозвіллєвої діяльності певних соціальних груп, 

в першу чергу, найбільш динамічної ‒ студентства. Сучасні студенти сформують громадянське 

суспільство в майбутньому, багато в чому визначаючи його структуру і динаміку. Студенти ‒ 

найбільш перспективна частина молоді, у зв'язку з тим, що потреби в саморозвитку та 
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самовдосконаленні, а також можливості і умови для розвитку їх у цій соціально-демографічної 

групи вище, ніж у інших категорій молоді. 

Дозвіллєвий час впливає на багато сфер життя: на виробничо-трудову, сімейну, 

соціалізуючу, освітню. Дозвіллєвий час є важливим ще й тому, що тут відбуваються найбільш 

інтенсивно рекреаційні процеси, які знімають фізичні та психологічні навантаження. По тому, 

як використовується вільний час молоддю, можна визначити її культурний рівень, коло 

духовних потреб, інтереси особистості і соціальної групи. У зв'язку з численними змінами 

багатьох сфер життя суспільства в соціокультурній ситуації є ряд негативних явищ: втрата 

духовно-моральних орієнтирів, віддаленість дітей, студентів та людей в цілому від культури і 

мистецтва, скорочення організацій і установ, що ведуть громадську культурно-дозвільну 

діяльність, відсутність доступних молодіжних культурних центрів. Ринкові відносини 

диктують необхідність трансформацій дозвільної діяльності, з використанням нових технологій 

і переведенням її в інтерактивну форму. 

Зважаючи на складну соціально-економічну суспільну обстановку в Україні, безробіття, 

неувагу з боку держави, установ культури і місцевої влади розвиваються внеінстітуціональні 

форми молодіжного дозвілля. Нові типи дозвіллєвих молодіжних форм повинні всебічно 

досліджуватися. Це необхідно для оперативного реагування на мінливі запити молоді. 

У вітчизняній соціології поняття «Дозвілля», «Вільний час», розглядаються в роботах 

Г.П. Орлова, Б.А. Грушина, А.В. Неценко та ін. 

Повне розкриття термінів «вільний час» і «дозвілля» можна зустріти в Російській 

соціологічної енциклопедії, де «вільний час» трактується як частина часу доби, вільна від праці 

в громадському господарстві і пов'язаного з ним часу задоволення фізіологічних і побутових 

потреб і домашньої праці, а «дозвілля» описується як частина вільного часу. 

Г. Орле підтримуючи ідеї К. Маркса, які згадувалися вище, визначав дозвілля як: 

«сукупність занять у вільний час, за допомогою яких задовольняються безпосередньо фізичні, 

психічні та духовні потреби», в основному рекреаційного характеру, а «більш піднесену 

діяльність» ‒ як «сукупність видів вільної діяльності як самоцілі, в процесі якої найбільш 

ефективно вдосконалюється особистість» [2, с. 206] 

Мета дослідження: опис радянських та сучасних дозвілевих практик студентів і їх 

пріорітетні направлення.  

У наш час дуже актуальні проблеми індустрії дозвілля, адже дозвілля є одним з важливих 

показників норм, цінностей і світогляду молоді. Вивчаючи дозвілля сучасної молоді, кожен, 

напевно, замислювався про те, як проводили дозвілля наші батьки і чому найчастіше наші 

погляди на тему проведення вільного часу так різні. 

Нерідко, розмірковуючи про те, як молоді люди проводять свій вільний час, наші батьки 

вигукують: «Ех, що нині за молодь пішла?». І цей нагальне питання переходить від покоління 

до покоління. Ті, хто ще вчора розважався «по повній», сьогодні нарікають на підростаючу 

молодь, стверджуючи, що вона не дотримується прийняті норми. «Ми собі такого не 

дозволяли», - твердять вони. Чи можна з цим сперечатися? Яка ж стала молодь сьогодні, які у 

неї життєві пріоритети і модні способи проведення дозвілля? Нове покоління відрізняється від 

старого тим, що воно зовсім інше. І сьогодні це не важко пояснити: зміна суспільно-

політичного ладу і швидкий розвиток науково-технічного прогресу змінили спосіб життя 

людей і погляди на світ. 

Характеризуючи сферу дозвілля за радянської влади, потрібно відзначити, що вона 

повністю перетворювалася в об'єкт культурної політики і предмет контролю з боку державних і 

партійних органів. Були навмисно відсунуті на задній план такі традиції в сфері дозвілля, як 

релігійні, етнічні, національні та інші. Все, що стосувалося мистецької спадщини 

дореволюційного періоду, найчастіше, було [3 c. 256]. 

сфера дозвілля в сучасному суспільстві трохи інша, адже молоді люди сьогодні росли і 

виховувалися вже в новий час. Процес їх становлення припав на період історичного розвитку 

нашої країни, коли не було єдиної ідеології, коли в минуле пішли комсомольські і піонерські 
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організації, і виховання стало більше залежати від сім'ї, ніж від суспільства. По суті, зростає 

перше покоління нового часу, від якого залежить майбутнє нашої країни . 

Сфера дозвілля сьогодні багата і різноманітна. Зауважимо, що мати багато вільного часу і 

гідно його проводити далеко не завжди у всіх виходить. Розмірковуючи на цю тему, варто 

відзначити, що сьогодні спостерігаються дві прямо протилежні тенденції. З одного боку, 

кількість вільного часу у багатьох представників молодого покоління скорочується в зв'язку з 

підвищенням навчального навантаження і відповідальності за майбутню кар'єру. Це тільки 

підвищує цінність вільного часу як такого. З іншого боку, необхідно звернути увагу і на прямо 

протилежну тенденцію, що визначає специфіку молодіжного дозвілля. У зв'язку зі збільшенням 

тривалості періоду отримання освіти, молоді люди (в першу чергу представники молодого 

середнього класу, формують кістяк студентства) мають набагато більше вільного часу, ніж їхні 

батьки, що впливає на стиль їх життя, безпосередньо пов'язується і диктуються 

дозвіллям [4, c. 5]. 

Сучасна молодь має чітко сформовану думку з питань дозвілля. Адже сьогодні 

представлена велика свобода вибору в різних областях своєї діяльності, в тому числі в області 

дозвілля. 

Якщо говорити про нові форми дозвілля, то можна сказати, що дуже модним заняттям, 

останнім часом, став ‒ шопінг. Молоді люди, особливо дівчата, можуть годинами бродити по 

магазинах, вибираючи і приміряючи «модні дрібнички». Це заняття, поряд з відвідуванням 

кінотеатру, музею, кафе, можна віднести до сфери дозвілля. Багато сучасні психологи 

вважають, що шопінг допомагає відволіктися від насущих проблем. Отримуючи задоволення 

від шопінгу, ми непомітно витрачаємо на нього масу вільного часу. Та й як можна пройти повз, 

коли модні магазини залучають яскравою рекламою, красивими речами, акціями і цінами, які 

доступні як заможній людині, так і представнику середнього класу. А раніше! Що раніше? Хіба 

могли дівчата і юнаки 80-х купувати товари, вільно розгулюючи по численних магазинах. І 

справа тут зовсім не в грошах. У магазинах 80-х був величезний дефіцит товарів, тьмяні 

однотонні речі навряд чи можна було назвати модними, а ось заманює реклами і різних акцій і 

знижок не було зовсім [1]. 

Але все ж щось залишається незмінним. Деякі дозвільні заняття не підвладні часу. 

Сучасна молодь, так само як і молодь 80-х, любить активний відпочинок на природі. 

Починаючи з травневих свят і закінчуючи холодним жовтнем, молоді люди відпочивають на 

природі: розбивають намети, смажать шашлики, грають в гилку, футбол, волейбол. І з плином 

часу нічого не змінюється. Всім без винятку хочеться вирватися з повсякденної суєти, 

насолодитися красою і багатством природи, а, найчастіше, і просто - зустрітися і поговорити з 

друзями. 

Можна припустити, що зміни в сфері дозвілля триватимуть, будуть з'являтися нові форми 

дозвілля. Але будемо сподіватися, що дані зміни не будуть заважати, а навпаки, сприяти участі 

української молоді в житті нашого суспільства. 
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СИСТЕМА ЦІННОСТЕЙ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ В УМОВАХ 

ТРАНСФОРМАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА 

 

В статті розглянуто поняття «система цінностей» та його складові – цінності, 

ціннісні орієнтації. Звернуто увагу на фактори, що впливають на формування ціннісної сфери, 

а також на класифікацію цінностей. Виявлено особливості формування цінностей у сучасної 

студентської молоді. Проведено порівняння з попередніми роками, виявлено динаміку зміни 

цінностей. Проаналізовано результати нашого дослідження. 

Ключові слова: «система цінностей», цінності, ціннісні орієнтації, трансформація 

суспільства, фактори, студентська молодь. 

 
Цінності в житті соціума виступають соціально-значимими орієнтирами діяльності людей, 

вони є чимось більш високим, ніж звичайна зацікавленість персони. Саме через культурні 
цінності людина задовольняє свої потреби, і саме існування цінностей відрізняє людину від 
тварини. Система цінностей та ідей слугує для регулювання поведінки членів суспільства. 

Цінності детерміновані соціальними умовами життя, а вони постійно змінюються, що надає 
їм додаткового динамізму, не дивлячись на те, що цінності вважають відносно стійким 
утворенням у системі особистості. Фундаментальні перетворення, що відбуваються в 
українському суспільстві, свідчать про неможливість передачі «системи ціннісних координат» від 
батьків до дітей у своєму домінуючому сенсі. Соціальна реальність виявляється такою, що 
«виховні впливи» здебільшого продукують ті, хто найбільш ефективно адаптувалися до 
сьогодення, та успішні діти, які можуть надати можливість своїм батькам відчути власну спро-
можність. 

В умовах сучасної трансформації суспільства, що відбувається в українській державі, 
відбувається спотворення розуміння та засвоєння цінностей. Молодь ще не стійка в своїх 
переконаннях піддається під вплив каналів ЗМІ, мережі Інтернет, через які у нею формуються 
хибні поняття про життя та про цінності. Крім цього, сучасне студентство провело дитинство, 
виховуючись в інших цінностях, в часи, коли не було такого інформаційного вибуху, який 
спостерігається зараз. А вже у дорослому віці, вона спостерігають іншу картину світу, що 
звичайно може викликати у них когнітивний дисонанс у сфері вибору цінностей за власні. Саме 
тому перед психологами постає важливе завдання – формування цінностей у студентської молоді, 
відповідно до принципів моралі. Оскільки студентство – це сподвижники передових суспільних 
реформацій та інтелектуальний потенціал суспільства, важливо якими цінностями вони 
керуються.  

Зміст та структуру цінностей вивчали такі вітчизняні учені як Н. Гарькавець, А  Леонтьєв, 
А. Здравомислов, М. Бобньова. Величезний внесок здійснили і зарубіжні вчені (М. Рокич, Ш. 
Шварц), досліджуючи ознаки цінностей. Над класифікацією цінностей працювали О. Ратінов, В. 
Франкл, М. Носенко, М. Бліхар. Вивченням системи цінностей молоді займалися такі вчені, як М. 
Боришевський, О. Анісімова, О. Юрчик, В. Вассерман, Л. Панкова, М. Соснихіна. Вплив 
трансформації суспільства на систему цінностей вивчали М. Марценюк, В. Воропаєва. Також 
важливість духовних цінностей та виховання на засадах моралі студентської молоді 
досліджували О. Целюкова, І. Бех, П. Ситник. 

Мета дослідження: теоретично проаналізувати і емпірично дослідити систему цінностей 
студентів в умовах трансформації суспільства.  

Для того, щоб провести детальне і цілісне дослідження проблеми цінностей, перш за все 
слід визначити зміст поняття «система». Як зазначає В. Третьяченко [6], систему не можна 
визначити тільки як комплекс предметів, вона повинна мати й певну форму структурної 
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організації, яка може бути описана як відносини між предметами. Тобто система – більше, ніж 
сума усіх компонентів  

Для розуміння змісту поняття «цінності» існують різні підходи, оскільки не існує єдиного 
визначення, адже в 60-70-тих роках дане поняття стало предметом широких досліджень 
філософії, соціології, психології, педагогіки, естетики, етики, політики та ін.  

На думку А. Здравомислова, цінності є важливою об’єднуючою ланкою між суспільством, 
соціальним середовищем і особистістю, її внутрішнім світом [4], а також визначає індивідуальну 
спрямованість людини, сенс її життя й особливості самоствердження і самореалізації. 

Структуру системи цінностей науковці розглядають по-різному. Так, М. Рокіч [8] поділяє 
цінності на термінальні та інструментальні, по 18 цінностей у кожній групі, які утворюють 
ціннісну систему індивіда. В. Франкл будує структуру системи цінностей особистості за трьома 
напрямками – цінності творчості, цінності переживання та цінності ставлення. Так, 
світостворення особистості містить у собі цінності творчості або креативні цінності, за 
допомогою яких особистість наповнює своє життя певним смислом, вирішуючи завдання, які 
стоять перед нею.  

Крім цього, у структурі системи цінностей виділяється категорія «ціннісні орієнтації», які є 
центральним компонентом структури особистості. За словами С. Сосніхіної [2], ціннісні 
орієнтації — це особливий змістовний ціннісно-смисловий вимір, який характеризує суб’єкта як 
особистість. Ціннісні орієнтації особистості виникають і формуються в процесі взаємодії як 
соціокультурних (зовнішніх умов), що складають ціннісний зміст навколишнього середовища, 
так і індивідуально-особистісних особливостей (вікових, типологічних або соціально-
психологічних). 

Найбільш значущим за ступенем впливу на формування системи цінностей у людини є 
особистісний досвід. Так, наприклад, ціннісні орієнтації дорослого відрізняються набагато 
більшою стійкістю в порівнянні з системою цінностей дитини, тобто особистий досвід 
«закріплює» окремі цінності, що мають для конкретної людини певну значимість.  

Л. Панкова, досліджуючи фактори, що впливають на формування цінностей саме студентів, 
виділила наступні: соціокультурне середовище, колектив, діяльність. Оскільки ми досліджуємо 
студентську молодь, слід виділити фактори, що вливають на формування цінностей саме цієї 
групи населення, а саме: система освіти; діяльність політичних організацій, трудового колективу, 
засобів масової пропаганди; ідеали; місце проживання; рівень політичних знань; професійна 
зацікавленість; твори мистецтва і літератури; психологічні характеристики особистості; сім’я. 
Також на формування ціннісних орієнтацій молоді більш відчутно починають впливати такі 
чинники, як телебачення, радіо, кіно, вивчення суспільних наукових дисциплін, самоосвіта [7]. 
Важливим також є вплив соціально-економічних протиріч у суспільстві, ослаблення державного, 
політичного і ідеологічного пресингу, розширення соціальної самостійності та ініціативи 
студентів. Відбувається переоцінка цінностей, критичне осмислення досвіду попередніх 
поколінь, формуються нові уявлення про своє професійне майбутнє і майбутнє суспільства. До 
того ж, не можна ігнорувати вплив Інтеренту та ЗМІ. На думку В. Ситарова [5], саме Інтернет і 
ЗМІ формують у молоді цінність забороненого. В прагненні розширити свою аудиторію, ЗМІ та 
інтернет-промоутери часто вдаються до заборонених тем і прийомів, заманюючи якомога більше 
користувачів своїх послуг.  

Кардинальна зміна суспільної системи, що відбулася за останнє десятиліття в українському 
суспільстві викликала переоцінки значущості багатьох фундаментальних цінностей. Зміни, що 
зумовили необхідність прийняття кожним членом суспільства відповідальності за свою долю, 
призводять до поступового утвердження в суспільній свідомості нової системи ціннісних 
орієнтацій. Сучасне трансформаційне суспільство вимагає зміни уявлень про місце людини у 
світі, її роль і ставлення до цього світу, адже, саме людина є системоутворюючим фактором 
сучасного суспільства, його рушійною силою. Але що ж таке означає трансформація?  

Трансформація – це дія або процес зміни форми, виду, природи або характеру суспільства 
чи окремої структури. Головне в трансформації – саме перетворення форм і змісту суспільного 
поняття, його норм, цінностей, ментальності, та інших соціокультурних сторін соціуму. Тобто це 
в певній мірі криза. 
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Трансформаційні процеси останнього десятиріччя в Україні характеризуються серйозними 
прорахунками у здійсненні розбудови держави. Ігнорування органами державного управління 
духовної складової розвитку суспільства призвело до виникнення суперечностей не тільки в 
духовному житті, але й у соціально-економічному розвитку та політичній сфері, 
взаємовідносинах між етносами. Тому перед новою владою в Україні постали важливі завдання 
щодо подолання економічних, соціальних, правових, політичних, етнічних суперечностей. Але 
вихідною ланкою усіх цих перетворень, на думку П. Ситника, має стати духовне оздоровлення 
нації, оскільки тільки «високий рівень національної самосвідомості і відповідна соціальна і 
політична активність народу є єдиним справжнім гарантом вирішення всього комплексу назрілих 
у суспільстві проблем» [1].  

В даний час в сучасному світі змінюється і сам процес соціалізації. Тобто трансформація 
суспільства впливає на комплекс інститутів соціалізації, і причина кризи в сфері ціннісних 
орієнтацій полягає в сукупності причин: криза інституту сім’ї (зростання неповних сімей, 
розлучень, насильства, аморальної поведінки, дезадаптації і т.д.); освіти (руйнування освіти, 
заснованого на традиціях і відсторонення її від виховання); влада ЗМІ, безконтрольна і згубна, 
підриває самосвідомість і психіку та формує руйнівні цінності, відсутність єдиної гуманітарної 
політики, руйнування єдиної системи суспільного виховання.  

Натомість нинішні трансформаційні процеси, фундаментальні перетворення, що 
відбуваються в українському суспільстві, свідчать про неможливість передачі «системи ціннісних 
координат» від батьків до дітей у своєму домінуючому сенсі. Як зазначають дослідники, «... 
сучасний суспільний контекст ставить проблему створення такої системи освіти, яка здатна була 
б забезпечити виховання у індивідів особистісних якостей, головним з яких є психологічна і 
організаційна готовність до орієнтації на власні сили у виконанні життєвих завдань, високий 
рівень мотивації до досягнення життєвого успіху, здатність до накопичення, відновлення і 
раціонального використання життєвої енергії»  

Р. Гаріфулліна стверджує: «Молоді відкидають цінності колективізму: повагу традицій, 
помірність, рівність, а люди старшого віку – цінності індивідуалізму: різноманітність життя, 
цікаве життя, насолоду життям, задоволення». Така ситуація зумовлена тим, що молодь 
останнього десятиріччя ХХ ст. і початку ХХІ ст. з одного боку, ще виховувались на «старих» 
засадах, а з іншого – в доросле життя воно вступає за нових умов, які вимагають відмови від 
багато чого засвоєного раніше. В. Вассерман також зазначає, що відбувається зміна цінностей по 
осі «індівідуалізм-колективізм» в бік більшого індивідуалізму [3].  

В умовах трансформації сучасна молодь потребує розуміння того, що відбувається і як з 
цим жити, на що можна спертися в цьому житті, щоб не тільки знайти, але й не втратити себе. На 
сучасному етапі молодим людям життєво важливо, щоб хтось пояснював їм суть того, що 
відбувається, передавав досвід вирішення проблем, відкривав шляхи розвитку. У всі часи цю 
роль виконувала система виховання. На жаль, сучасна офіційна культура і виховні інститути не 
можуть дати чіткі пояснювальні концепти і привабливі приклади для життя молоді.  

Студентські роки – це період становлення особистості, виховання морально-правових 
якостей людини, формування активного члена суспільства. Адаптація до змін суспільної 
життєдіяльності спонукає студента формувати свою систему цінностей, перебудовувати її 
структуру. Студентський вік характеризується, також прагненням самостійно й активно обирати 
певний життєвий стиль та ідеал, що відповідає умовам соціалізації, згідно з якими індивід 
повинен відігравати активну роль. З цього випливає, що навчання у вищих навчальних закладах є 
потужним фактором соціалізації особистості студента і цей процес відбувається впродовж самої 
життєдіяльності студентів і викладачів. Не менш важливою є роль студентів у майбутньому як 
фахівців, організаторів виробництв, керівників підприємств та організацій. 

Емпіричні дослідження ціннісних орієнтації студентської молоді демонструють 
динамічність системи цінностей, її гнучкість та мінливість. Відповідно до досліджень, 
проведених у 2009 році, молоді притаманні такі цінності: добробут, кар’єра, фінансова 
незалежність від старших, сім’я, свобода. Традиційні ціннісні орієнтації студентів у 2011 році, 
згідно з емпіричним дослідженням М. Бліхар, зазнали суттєвих змін. Йдеться про те, що ціннісні 
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установки стали парадоксально амбівалентними. Однак базовими цінностями високого рангу 
залишаються сім’я, вірні друзі, любов.  

Згідно з останніми дослідженням ціннісних орієнтацій сучасної молоді, проведеного С. 
Соснихіною [2] у 2016 році, відомі наступні результати. Було виявлено, що усі студенти, 
незалежно від професійного напряму підготовки, на перші місця в ієрархії термінальних 
цінностей (цінності-цілі) за М. Рокічем поставили «Здоров’я» (3Т), «Любов» (6Т) та «Наявність 
хороших і вірних друзів» (8Т). Найменш значимими цінностями виявились «Рівність» (12Т) та 
«Задоволення» (18Т) [8]; – домінуючими інструментальними цінностями (цінності-засоби) 
виступають: «Життєрадісність» (4І), «Вихованість» (2І), «Освіченість» (8І), «Чесність» (16І), 
«Широта поглядів» (15І), «Тверда воля» (13І), «Акуратність» (1І). Практично незначущими 
інструментальними цінностями визнаються: «Непримиренність до недоліків у собі та інших» (7І), 
«Високі запити» (3І) [8]. Отримані результати вказують на переважання у студентів цінностей 
збереження власної індивідуальності, досягнення, власного престижу, високого матеріального 
становища, саморозвитку і креативності. Також виявлено, що студенти орієнтовані на 
матеріальну забезпеченість як головну умову життєвого і сімейного благополуччя. Дані 
досліджень свідчать, що у процесі навчання у вузі ціннісні орієнтації студентів змінюються. 
Отже, ціннісні орієнтації студентів формуються в процесі соціального та індивідуального 
розвитку і впливають як внутрішній фактор на навчальну та подальшу професійну діяльність.  

У нашому експериментальному дослідженні, в результаті обробки даних, було виявлено, 
що досліджувані нами найбільше цінують пізнання світу і природи, іншими словами надають 
перевагу інтелектуальним цінностям. Також мають професійні цінності, але разом з тим цінують 
відпочинок, і продуктивне життя та чесність. Найменше студенти досліджуваної нами групи 
цінують непримиренність до недоліків інших, але разом з тим і наявність вірних друзів, суспільне 
визнання, допомога іншим, тобто соціальні і громадські цінності.  

Процес сучасної трансформації українського суспільства має значний вплив на масову 
свідомість української молоді. А студентська молодь – це лабораторія, яка виробляє та апробує 
невідомі раніше цінності, відносини, моделі поведінки, культурні норми та зразки. Оскільки 
студентство – це сподвижники передових суспільних реформацій та інтелектуальний потенціал 
суспільства, важливо якими цінностями вони керуються. Нами виявлено, що в останнє 
двадцятиріччя відбулася зміна цінностей по осі «колективізм-індивідуалізм» у сторону 
індивідуалізму, нині студентська молодь цінує власну самореалізацію, саморозвиток і 
креативність, а також престиж, високий матеріальний стан. З традиційних цінностей значущим 
лишається сім’я та здоров’я. Більшість науковців, спостерігаючи за цінностями сучасної молоді, 
наголошують на важливості духовно-морального виховання.  

Перспективу подальших досліджень ми бачимо у розробці ширшої тренінгової програми 
для формування духовних, альтруїстичних цінностей у студентської молоді, а також розробки 
методичних рекомендацій на засадах моральності, яка повинна бути впроваджена в навчальних 
закладах. Крім цього, в систему української освіти повинна застосовуватися «аксіологічна 
освіта». 
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МЕТОДИКА «БІОГРАФІЯ ЕТНІЧНОСТІ» У СОЦІОЛОГІЧНІЙ ПРАКТИЦІ 

 

Стаття присвячена опису можливостей застосування біографічного методу у 

дослідженні етнічності та у навчальних практиках з соціології. Аналіз біографічних есе 

етнічності, виконаних студентами, проводиться за критеріями значущості для них етнічної 

ідентичності, маркерів її конструювання, чинників трансформації та пов’язаного з нею 

відчуття біографічної захищеності особистості. Зазначається, що ситуація загрози 

етнічності, будучи суб’єктивно сприйнятою, відображається на почутті захищеності 

особистості і завжди об’єктивує проблему трансформації ідентичностей. Робиться 

висновок, що найбільша біографічна незахищеність властива інформантам, які відчувають 

загрозу як власній етнічності, так і власному етносу. При чому мова йде про сприйняття 

різних загроз – загрози зовнішнього ворога і загрози бути стигматизованим в якості 

внутрішнього ворога. 

Ключові слова: етнічність, біографічне есе, етнізація, стигматизована етнічність, 

біографічна (не-)захищеність 

 

В сучасному світі під тиском процесів глобалізації та зустрічних процесів «етнічного 

ренесансу» проблема актуалізації та політизації етнічності набуває особливої гостроти. В 

українському контексті цю проблему ще більш актуалізують події останнього 5-річчя - 

Євромайдан, військові дії на сході країни, вимушена внутрішня міграція. До того ж зазвичай 

дискурс національної ідентичності зазвичай ускладнюється неоднозначністю трактування у 

політико-правовій площині й в академічній спільноті найбільш прийнятної для України моделі 

націєтворення, що може спиратися на політичну або етнічну моделі нації. Динаміка етнічності, 

поряд з такими територіально-просторовими ідентичностями, як національна, громадянська, 

регіональна, локальна (на рівні міста або села), традиційно стає предметом аналізу в рамках 

соціологічних моніторингів. Але, на жаль, в рамках досліджень за кількісною методикою поза 

увагою часто опиняються питання, яким саме чином, під комплексним впливом яких чинників 

відбувається процеси етнізації та реетнізації особистості, і, зокрема, яку роль відіграє 

етнічність на тих біографічних відрізках, які можна визначити як перехідні, поворотні. 

Ці питання актуалізують проблему застосування якісних методик, і зокрема 

біографічного методу, до аналізу механізму формування та трансформації етнічності та тих 

чинників, що обумовлюють ці процеси. 

Відповідно метою даної статті є розкриття можливостей застосування біографічного 

методу до аналізу етнічних ідентичностей у соціологічних дослідженнях та в практиці 

викладання соціологічних дисциплін. 

Однією з перших спроб застосування біографічного методу до аналізу етнічності на 

пострадянському просторі можна вважати роботу санкт-петербурзьких дослідників 

«Конструювання етнічності» [1]. Погоджуючись з авторами монографії, зазначимо, що логіка 

аналізу біографічних інтерв’ю виявляється у поєднанні біографічного, історичного і соціально-

структурного виміру соціальної реальності. Це, в свою чергу, обумовило дослідницьку стратегію 

одного з авторів монографії Йоханеса Ангермюллера, який запропонував упорядкування 

матеріалів інтерв’ю за двома такими критеріями, як загальна модель орієнтації (етнічна 

свідомість, професійна, сімейна орієнтація тощо) та біографічна (не-)захищеність [1; 262]. 

Доцільність виділення першого критерію пов’язана з тим, що особистість має в своєму 

розпорядженні не єдину, а множинність орієнтаційних схем, які можуть як доповнювати одна 

одну, так і взаємно суперечити. Причому домінуючу роль в різні періоди життя та під впливом 
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різних обставин можуть на себе брати різні орієнтаційні схеми. Так, поряд з сімейною, 

професійною орієнтацією домінуючу роль може брати на себе й етнічна орієнтація. Адже 

етнічний спосіб інтерпретації соціальних подій є одним із засобів діючого суб’єкту упоратися з 

соціальною та біографічною комплексністю.  

Подібна особливість етнічності обумовлює її рухливий і пластичний характер. Етнічні 

орієнтації потребують постійного визначення і підтвердження за допомогою біографічних 

подій і ситуацій взаємодії, отже «етнічність існує тільки в процесі розуміння» [1; 263]. 

Що стосується критерію біографічної (не-)захищеності, його актуальність обумовлена 

тим, що етнічна свідомість закріплена біографічно, «саме біографічний спадок надає етнічності 

сенсу». Відповідно значення етнічності може бути виявлено лише на фоні складання 

біографічних знань. Причому біографічний вимір охоплює як вплив суспільних чинників на хід 

біографії, так і подолання цих чинників індивідом. Як зауважує Й. Ангермюллер, «біографія не 

є ані об’єктивною, ані суб’єктивною – вона завжди є подоланням суб’єктом об’єктивних 

чинників» [1; 263]. 

Як життєвий шлях вона описує об’єктивне ставлення, як записана історія життя  або 

«біографічна тематизація» вона передбачає послідовний підхід до проблеми 

суб’єктивності. І ось як раз на перетині суб’єктивних та об’єктивних чинників 

знаходиться біографічна (не-)захищеність, яка передбачає врахування процесів впливу 

об’єктивних чинників і суб’єктивних стратегій їх подолання. Виходячи з цього, небагата 

зламами біографія може не передбачати постійного перевизначення власної ідентичності, 

отже місце розташування ідентичностей в ідентифікаційному наборі особистості може 

бути збережено і стабілізовано, а ті ідентичності, які знаходились у спокійному, 

демобілізованому стані, залишаються у цьому стані, забезпечуючи індивіду почуття 

власної біографічної захищеності.  

В той саме час біографії із зламами описують життєвий шлях, який постійно або час від 

часу вводить індивіда в «поворотні» ситуації, які можуть визначатися як небажані, фатальні або 

випадкові. Як реакція на подібні ситуації індивід може актуалізувати певні ідентичності, навіть 

якщо вони входять у суперечність з іншими складовими ідентифікаційного набору, або, 

навпаки, свідомо намагатися деактуалізувати певні ідентичності, намагаючись замінити їх 

іншими. І в першому, і в другому випадках такі вимушені трансформації ідентичності можуть 

як збільшити почуття власної захищеності, так і суттєво зменшити потенціал біографічної 

захищеності особистості.  

Свого часу ідею застосування біографічного есе як форми навчальної роботи в рамках 

курсу «Етносоцологія» запропонувала авторка цього курсу, спеціаліст в галузі етнонаціональної 

проблематики Арбєніна Віра Леонідівна. Як результат, ця навчальна практика перетворилася на 

дослідницький досвід застосування біографічного методу до вивчення процесу етнізації молоді. 

У 2013 році Віра Леонідівна поділилась своїм досвідом аналізу біографічних есе етнічності 

студентства в рамках Харківський соціологічних читань [3].  

У 2013 році, за результатами аналізу біографічних есе харківських студентів, найбільш 

поширеною виявилась українська етнічна ідентичність, досить поширеною – українсько-

російська біетнічність і лише у незначній частині випадків інформанти визначали виключно 

російську або маргінальну ідентичність. Майже в усіх випадках процес формування етнічної 

ідентичності пов’язувався студентами з їхнім статусом громадянина України, сприйняттям 

цього статусу. Найбільш безболісно процес формування етнічної ідентичності протікав у тих 

молодих людей, які походять із моноетнічних українських родин і які з дитинства були 

занурені в українське мовне й культурне середовища. Статус громадянина України лише 

підсилював їхнє сприйняття себе як приналежних до українського етносу. 

На відміну від гармонійного сполучення етнічної і національно-громадянської 

ідентичності, яке спостерігалось у тих, хто вважає себе етнічними українцями, ті інформанти, 

які відчували свою глибоку укоріненість у російське середовище і культуру й одночасно 

знаходилися під потужним впливом україноцентричної системи освіти та виховання, 

підкреслювали, що опинились в ситуації конфлікту ідентичностей. 
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2 роки по тому аналіз нових біографічних есе інформантів (130 есе студентів 4-го курсу 

були написані у жовтні 2015 та 2016 років, ) передбачав врахування актуальної на той час 

ситуації, яка характеризувалась активним зіткненням в політичному і медіа-дискурсах двох 

«етнічних картин світу», як таких, що виключають одна одну. Ця ситуація спровокувала або 

посилила трансформацію етнічності у наступних основних напрямках:  

1 – обрання однієї з ідентичностей за рахунок заперечення іншої, але з визнанням, що 

раніше вони співіснували на рівні свідомості (властива біетнорам), 2 – мобілізація раніше 

сформованої етнічності, яка отримала більшого емоційного забарвлення за тих умов, що 

склалися. Ці ситуації так чи інакше були пов’язані з вирішенням інформантами проблеми 

власної захищеності, яка для одних (незалежно, до речі, від етнічних орієнтацій) вирішувалась 

вдало, а для інших ставала приводом гострих і болючих переживань. Окремо слід виділити 

досить розповсюджене серед сучасного студентства обрання альтернативних ідентичностей 

(космополітичної, локальної), іноді на фоні часткового або повного заперечення етнічності. 

Якщо спробувати відобразити розташування цих різних типів ідентичності у системі 

координат з 2 осями: де вертикальна вісь вказує на суб’єктивну значущість для інформанта 

власної етнічності (висока-низька), а горизонтальна вісь – на біографічну 

захищеність/незахищеність, то ми отримаємо наступну матрицю етнічної ідентифікації 

(див. рисунок 1).  

 

 

Рисунок 1. Типологія етнічних ідентичностей за критеріями значущості етнічності та 

біографічної (не)захищеності 

 

Так, аналіз есе інформантів з тісним сполученням етнічної і національно-громадянської 

ідентичності часто вказував на їх етнічну мобілізацію поряд з переживанням драматичних 

почуттів, пов’язаних з загрозливими для етнічності зовнішніми обставинами.  

«Саме зараз ті, хто чітко не розумів до якої етнічності належить, усвідомлюють це. І я 

теж особливо гостро це відчуваю зараз. На цій неоголошеній війні загинув мій знайомий 
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молодий хлопець. Йому мало виповнитися 22. Він був бійцем підрозділу спецпризначення і 

загинув, врятувавши товариша. Такі як він рятують нас, рятують наш спокій і нашу землю. 

Таких, як він, водночас дуже багато и дуже мало. Бо набагато більше бійців просто втекло 

від цієї війни. Думаю, теперішні тяжкі часи – це урок для нашої держави, наших людей, дуже 

кривавий урок, але він дуже багато чому вчить. Тому, думаю, ми повинні не тільки пишатися 

правом називатися українцями, ми повинні відчувати себе українцями, ми повинні любити все 

українське, любити свою землю, своїх батьків. Українська влада повинна бути дійсно «з 

Україною в серці» і тільки тоді Україна буде процвітати, її будуть поважати і будуть 

рахуватися з нею на світовій арені» (інформант L, 2015). 

«Ярким штрихом, который обострил  мое восприятие своей идентичности, заставил 

по-новому переосмыслить её, стали события Майдана в Украине. Вероятно, одним из самих 

ярких в жизни воспоминаний у меня в памяти останутся события апрельского утра 2014 года, 

когда в моем родном городе (Славянск) увидела собственными глазами, как неизвестные 

вооруженные люди снимают украинский флаг со здания МВД и на его место устанавливают 

флаг России. Также оставит отпечаток на восприятии своей идентичности и момент 

освобождения города, возвращение в него украинской власти» (інформант Ц, 2016).  

Далі даний інформант робить висновок, що саме після цих подій для нього зросла 

значущість української мови і національної символіки як атрибутів української державності і 

символів патріотизму. 

Своєрідним прикладом ідентифікації за моделлю «етнос під загрозою» можна вважати і 

такий тип маргіналізованої етнічності, коли індивід вимушений визначатися там, де раніше 

такої необхідності не було, як варіант, обирати з власного ідентифікаційного набору одні 

ідентичності, можливо, через заперечення властивих йому раніше інших ідентичностей. Це 

вимушене визначення, що вимагає трансформації  раніше сформованого ідентифікаційного 

набору особистості, часто властиве саме біетнорам:  

«Мои родители выросли в Советском союзе, папа родился и вырос в Харькове, но мои 

бабушка и дедушка по папиной линии с Белгорода, мама также с Курской области. Раньше не 

было чёткого распределения на россиян и украинцев… Я росла с любовью к двум свои 

«этничностям». Недавние события в стране многое изменили. Я не стала патриотичной, я 

стала атеисткой в политическом плане. Находясь в Украине я защищаю Россию, а находясь в 

России Украину» (інформант А4, 2016).   

Така поведінка є спробою інформанта зберегти власну подвійну ідентичність, яка 

визначається біетнічністю походження, і забезпечити таким чином почуття захищеності 

власного біографічного проекту.  

Важливим чинником етнізації, часто пов’язаним з біографічною незахищеністю, є 

феномен стигматизації етнічності. Так, він може проявлятися у фізичній стигматизації індивіда 

і зарахуванні його до лав представників певного етносу, коли сам індивід відчуває свою 

приналежність до іншого етносу. В цьому випадку мобілізація власної ідентичності обумовлена 

спробою довести  «своїм» власну етнічну приналежність:  

«Из-за внешности (восточные черты лица) меня причисляли к какой угодно 

национальности кроме родной. Я обижалась не от того, что та другая этничность звучала 

для меня оскорбительно – скорее потому, что по непонятным ребёнку причинам меня 

«отрывали» от родного, пусть всё начиналась и заканчивалась на словах…В этих разговорах 

меня «отрывали» от дома, от мамы – украинки, от бабушки, говорящей на украинском языке» 

(інформант В3, 2016) 

Для даного інформанта зовнішня несхожість на представників слов’янської зовнішності 

стало стимулом виховувати в собі почуття етнічної самосвідомості, зокрема, «читаючи книги 

українською мовою». Як результат співвідношення себе з українською етнічністю викликає у 

цього респондента «відчуття  дома і сім’ї».  
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В багатьох есе інформантів з українською етнічністю  в якості події, що спровокувала  

усвідомлення власної етнічності, описувався досвід відкриття «свого»  через зіткнення з 

«чужим».  

«Я осознала, кто такие «наши», когда папа смотрел футбол, мама смотрела 

Евровидение или дедушка во время прогулки по Красной площади замечал украинцев» 

(інформант Д4, 2016) або «За границей я ощущала себя украинкой больше, чем в своей стране.  

Чаще посещали мысли «А в Украине это не так», «В моей стране это бы значило совсем 

другое» (інформант Д5, 2016).  

Ще одним типом етнічності, який, за результатами аналізу біографічних есе, набув 

актуальності саме після подій 2013-2014 років, став етнічний нігілізм як протест. Мова йде про 

описаний інформантами досвід травматизації етнічності, пов’язаної, на їхню думку, передусім з 

радикалізацією у політичному дискурсі національного питання, і мовного питання зокрема. Це 

свідчить про те, що саме розчарування у політичних діях влади може провокувати 

маргіналізацію громадянської, етнічної  ідентичностей особистості. Як приклад, фрагменти 

наступних есе:  

«Мне ещё предстоит пройти целый ряд этапов. И будут добавляться новые факты в 

мою этническую биографию. Но сегодня я не ощущаю себя украинкой, не ощущаю себя 

гражданином этой страны. Да и не хочу этого. Я люблю свой город и могу с гордостью 

сказать о том, что я харьковчанка. Я гордо отмечаю, что я любящая дочь и внучка, 

причисляю себя к студентам одного из лучших ВУЗов Украины .Но что касается моей 

национальной идентичности, можно сказать, что наше государство за достаточно короткий 

период времени сформировало у меня устойчивое неприятие ко всем тем процессам, которые 

сегодня происходят на Украине, именно потому я и не стремлюсь ощутить себя частью 

украинского общества» (інформант F, 2015). 

Рефлексія студентів-інформантів щодо травматичного досвіду власної етнічності 

призводить до формулювання вимоги деполітизації етнічності, що міститься у наступному 

фрагменті:  

«Я считаю, что при сохранении этничности как социокультурной традиции (в 

частности, описанная выше актуализированность моей украинской этничности не исчезла и 

не потеряла силы) необходимо нивелировать её политическое значение и воздержаться от 

вражды на этом основании» (інформант Л, 2016) . 

Окремо слід звернутися до біографічних есе, в яких спостерігався сутнісний зв'язок 

етнічної ідентичності інформанта з громадянською та національною ідентичністю. Цей тип 

ідентичності описувався раніше, коли мова йшла про інформантів,  які походять із 

моноетнічних українських родин і які з дитинства були занурені в українське мовне й 

культурне середовища. Статус громадянина України лише підсилював їхнє сприйняття себе як 

приналежних до українського етносу. Особливістю цього типу ідентичності є те, що його носії 

описували процес формування власної етнічності як гармонійний, позбутий будь-якого 

травматизованого досвіду. 

«Несмотря на то, что мои родители по национальности русские, они всегда любили 

страну, в которой живут, и всегда скорее воспринимали себя гражданами Украины, но не 

соотносили свою этническую  принадлежность с украинским народом. Я же с самого детства 

идентифицировала себя как украинку, несмотря на свои корни. Биография моей этничности 

берёт своё начало с раннего детства, так как большую часть свого времени тогда я 

проводила у бабушки в деревне…Большинство традиций, примет и поговорок, бытующих там, 

– истинно украинские. В 6 лет начался новый этап моей биографии – школьное время. Как мне 

кажется именно школа привила мне любовь к Украине и всему украинскому, развила во мне 

патриотизм. Началось всё это с изучения украинского языка…Затем я интересовалась 

историей Украины… И не смотря на то, что в семье и со сверстниками я по большей части 

разговаривала на русском языке, это не мешало моей самоидентификации…» 
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«…Для меня понятие этничности предполагает переплетение её «гражданских» и 

«культурных» составляющих...Частью моей идентичности является то, что я родилась в 

этой стране и являюсь гражданской Украины, уважаю её законы. Что касается культурных 

составляющих, то здесь – уважение  и знание истории Украины, её традиций и обычаев, 

культуры, знание украинского языка и литературы…».  

Іншим типом етнічності, який теж ми охарактеризували як досить «спокійний», позбутий 

травматизованого досвіду, виявився тип етічності, який можна, за використанням класифікації 

Л. Дробіжевої, визначити як етнонігілізм на тлі космополітизму [4]. Цей тип етнічності є одним 

з так званих етноіндиферентних типів ідентифікації, але одночасно, як виявилось, пов’язаним з 

високим ступенем відчуття особистісної захищеності:  

«Активное воздействие системы образования (курс «Я и Украина», история, география, 

вузовский курс «История украинской культуры» (в рамках которого рассматривались 

антропологические особенности украинского этноса) значительным образом не повлияли на 

формирование моей идентификации себя как представителя украинского этноса. Я не 

идентифицирую себя как представителя какого-либо конкретного этноса в силу ряда причин: 

из-за особенностей социализации в раннем детстве; из-за полиэтничности семьи, в силу 

полиэтничности города, где я родился и живу (Дергачи).  Тип моей этничности «этнический 

нигилист» -  гражданин мира» (інформант З3, 2016). 

«Росла я в украинской семье, где говорят по-русски. Отдыхали мы всегда в Крыму. 

Училась в украинской школе по названию и русско-украинской по факту. В семье любим Чёрное 

море и не ездим на Азовское. Росла я на украинской, русской и американской литературе, 

смотрела американский кинематограф и души не чаяла в украинской кухне и итальянской 

пицце. Вопросы этничности и национальности всё больше будут уходить на задний план. Я бы 

написала, что я – гражданин мира, но паспорт этого гражданина признают в 6 

неблагополучных странах. Я бы назвала себя гражданин Европы, но здесь идёт прямая 

ассоциация с ЕС, частью которого мы не являемся. Поэтому ощущаю себя жителем Земли, 

которым каждый из нас является» (інформант З2, 2016). 

«Я себя и украинцем не особо чувствую, я понимаю американский юмор, я пишу любые 

тестирования по английскому языку лучше, чем по русскому или украинскому…» «… я себя 

чувствую как часть этого мира как целой системы, а не лишь винтиком в одном обществе. 

Однако когда я смотрю на норвежские фьорды, порою думаю, что это мой дом, так же как 

норвежец может увидеть украинские пшеничные поля и невольно пустить слезу» (інформант 

Д2, 2016).  

Звичайно описати всі напрями етнобіографічних розповідей не уявляється можливим. Ми 

окреслили лише деякі з них. Передусім нас цікавило, яким чином різні моделі усвідомлення 

етнічності, пов’язані з різним сприйняттям значущості даної характеристики, можуть сприяти 

або, навпаки, перешкоджати відчуттю особистісної захищеності. 
Зазначимо, що найбільша біографічна незахищеність відчувалась в тих есе, які належали 

інформантам, що відчували загрозу як власній етнічності, так і власному етносу. При чому це 

було властивим як носіям української етнічності, так і тим, хто заперечував дану ідентичність. 

Просто мова йшла про сприйняття різних загроз – загрози зовнішнього ворога і загрози бути 

стигматизованим в якості внутрішнього ворога. В той саме час найбільш «спокійними», якщо 

можна так виразитися, виявились есе, в яких респонденти поряд з визнанням власної етнічності 

або її відсутності робили акцент на громадянській ідентичності, локальній (міській) 

ідентичності або космополітичній. Це дає привод для гіпотези, що подібна синтезована 

ідентичність, виявляючись більш гнучкою і пристосованою до актуальних соціально-

політичних контекстів, не дозволяє своїм власникам втрачати відчуття соціальної солідарності, 

а відповідно – і особистісної захищеності. До того ж така розмитість етнонаціональних 

ідентичностей може сприяти послабленню рівня напруги у міжнаціональних відносинах, 

зокрема в студентському середовищі.  
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Щодо біографічного есе як методу зазначимо, що, як і будь-який дослідницький метод, 

він має свої переваги та недоліки. Серед недоліків застосування біографічного методу в 

аудиторії, безумовно, можна назвати етичну проблему використання отриманих даних (адже 

наші респонденти-студенти  соціологічного факультету, відповідно, принцип анонімності 

деякою мірою порушується), певна раціоналізація біографічної розповіді інформанта 

(враховуючи наявність в них певного рівня професійної компетентності). Але не дивлячись на 

наявність недоліків, все ж таки переваг він має більше – це і доступність у застосуванні цього 

методу в якості практики не тільки з дослідницькою, але й з навчальною метою, це схожість 

інтерпретаційних схем інформанта і викладача-дослідника (враховуючи спільність 

академічного поля, в якому вони співпрацюють), а головне – це можливість перевірки та 

уточнення інформації, отриманої в рамках кількісних методик, а також висунення нових 

дослідницьких гіпотез як основи для подальших комплексних досліджень етнічності 
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CLIL: ІНТЕГРОВАНЕ ВИВЧЕННЯ ЗМІСТУ ТА МОВИ 

 

У статті розглядається поняття «Інтегроване вивчення змісту та мови», яке є вже 

звичним явищем у країнах Європейського Союзу і використовується для характеристики 

навчального процесу, коли навчальні предмети вивчаються іноземною мовою. Наголошено на 

тому, що на сьогоднішній день із усіма наявними засобами, доступними у Вищій школі, немає 

підстав ігнорувати можливість спростити процес інтеграції предметної та мовної освіти. 

Ключові слова: зміст навчання, комплексне вивчення мови, інтегрований підхід, мовна 

компетенція, вища освіта. 

 

Термін CLIL (Вивчення мови через інтегроване навчання) позначає будь-яке 

викладання / вивчення немовного предмету за допомогою іноземної мови. Іншими словами, 

ми можемо констатувати, що це (Система) спосіб вивчення мов разом із викладанням іншого 

предмету. Така ситуація заохочує студентів до використання іноземної мови з професійною 

метою як справжній засіб спілкування. Крім того, вивчення мови через інтегроване навчання 

може мотивувати студентів у їх впевненості підтримувати навчальний процес за межами 

аудиторії. 

Підходи та Концепції до викладання мов в Україні, що використовуються у навчальних 

програмах, підкреслюють важливу роль професійної іноземної мови для вивчення фахових 

предметів. Така ситуація вже стала невід’ємною частиною системи відліку для викладання 

іноземних мов у Європейській освіті. Внаслідок цього особливу увагу буде приділено досвіду 

країнам із двомовною освітою (L2) та CLIL, де існує друга (або третя) система комунікації за 

допомогою мови, відмінної від мови “материнської” для вивчення дисциплін, мислення та 

навчання в цілому. Важливість CLIL лежить в тому, що вона (Система) базується на 
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інтегрованому, підтримуючому підході, який підкреслює пізнавальну роль мови, зокрема, 

розуміння дискурсу та вироблення концепцій під час обговорення, контексту та сенсу у всіх 

навчально-демонстраційних заходах. 

CLIL розширює діапазон цілей для вивчення мови за межами такого розвитку, який 

Cummins (1978, 1979) [4, 5] називається Основними навичками міжособистісного спілкування 

(BICS), як це часто називають плинність (зрозумілість) мовленнєвого висловлювання на рівні 

незалежного користувача (Language Fluency). 

LF – виступає на шляху до розвитку пізнавальної академічної мови як інструмент 

успіху безперервної освіти. Ця академічна мовленнєва компетенція відіграє важливу роль у 

розширенні основи, яка була закладена шляхом удосконалення вивчення рідної мови, 

вивчення іншої та отримання фахової освіти (або оволодіння другою мовою, а також  

викладання для іммігрантів та іноземців), надання можливості студентам брати участь у 

різних дискурс-спільнотах та їх об’єднаннях, професійних чи соціальних. Досвід свідчить, що 

інтеграція мовленнєвого розвитку та контент-медіації – це принципово нова, якісна освіта. 

Загалом, це все доводить той факт, що зацікавлення до системи CLIL необхідно підсилювати. 

Багатомовність є обов'язковою для всіх нових політик. Однак, ситуації у всіх 

європейських країнах є неоднорідні. У той час, як у деяких країнах частка людей хто може 

проводити розмову на іншій мові, ніж рідна мова, становить майже100% (Люксембург чи 

Голландія), в інших вони навряд чи досягають 30% (Угорщина). (Комісія Європейські 

спільноти, 2005: 3-4) [2; c. 3-4]. Англійська мова − це мова найпоширеніша в Європі (47% 

європейських громадян може спілкуватися на ній), це є однією з причин, чому вона прийнята 

як “lingua franca” у багатьох ситуаціях, включаючи освіту. Хоча Європейський Союз 

намагається втілювати чудове прагнення − запобігти надмірному використанню цієї мови, що 

може означати “непередбачені наслідки для життєздатності інших мов”. (Комісія 

Європейських Співтовариств, 2005: 6) [6]. Реальність демонструє, що сьогодні це найбільш 

реальна мова для використання в інтегрованому змісті та мові викладання (CLIL) у більшості 

європейських країн. Із вище наведених причин випливає, що англійська це мова більшості 

міжнародних журналів використовується майже у всіх дисциплінах, а також на міжнародних 

конференції, в яких беруть участь викладачі ВОЗ (Вищих Освітніх Закладів).  Хоча, на 

Європейській Комісії, що засідала в Барселоні у березні 2002 року, було запропоновано, 

принаймні, дві європейські мови, окрім офіційних мов кожної країни. (Європейська Рада, 

2002) [2]. Отже, дійсність ще далека до ідеальної ситуації, коли у вищій освіті можна буде 

застосувати систему (CLIL) у декількох європейських мовах. 

Деякі північноєвропейські країни вже провели досвід впровадження (CLIL). 

(Lehikoinen, 2004; Prokisch, 2004) [9]. Однак, решта європейських країн все ще перебувають 

на етапі становлення інтеграції іноземної мови та змісту предметів у викладання та навчанні. 

(Argondizzo, 2006; Dafouz & Sancho 2006) [1]. 

Вивчити досвід інших університетів − може стати гарною точкою відліку, щоб 

започаткувати, впровадити нові програми (CLIL) в багатьох установах. Найкращий спосіб 

вивчити мову − це працювати, а не лише вивчати її або виконувати вправи в цілому, а також 

ті, що доведені до автоматизму. 

Використання вищезгаданої системи описує розвиваючий підхід до викладання та 

навчання, де викладаються та вивчаються предмети за допомогою не рідної мови. Досвід 

вивчення предметів через середовище не рідної мови є більш складним і інтенсивним,  

оскільки існує більший вплив на мову та навчальні курси. Знання та навички, які студенти 

отримують в різних галузях знань та напрямках підготовки відповідають до тих, що 

викладені у Навчальних планах та Робочих програмах, де вивчаються дисципліни фахового  

спрямування двома, навіть трьома мовами. Отже, це у передбачає використання ефективної 

педагогічної практики у різних навчальних контекстах. Навчальні дисципліни у Львівському 

навчально-науковому інституті Університету банківської справи окрім загальною іноземною 

мовою, викладаються ще й фаховою (професійною) мовою. До таких дисциплін відносять: 
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Економетрія, Історія економічних вчень, Інформаційні системи, Фінансова грамотність, 

Облік та аудит, Фінансова безпека, Вища математика, Статистика, Економічна теорія, 

Маркетинг, Менеджмент, Мова ділового спілкування, Філософія, Політологія, Риторика, 

Соціальні науки та інші. 

Існує багато різних типів програм CLIL від повного занурення до часткового. Зокрема, 

наведемо приклад шкіл, де 50% дисциплін навчального плану, вивчають іноземною мовою. 

Тобто використовуються так звані “мовні душі” і регулярно, через 20-30 хвилин виклад 

дисциплін на рідній мові. У середніх школах предмети, як правило, викладаються 

державними мовами, що становить труднощі для не носіїв мови або мов меншин. У 

Основному контексті, згідно із системою CLIL, викладання предметів зазвичай ведеться 

рідною мовою мовою, які не є основними предметами або іноземною (англійською) мовою, 

якщо вони основні. У деяких країнах працюють асистентів класу з мови, які підтримують 

учнів. Існують також ситуації, де носії мови викладають англійську мову для невластивих 

учнів (часто з групи мов меншин), щоб вони могли інтегруватися в основні класи. Наприклад, 

програми є EAL (англійська, як додаткова мова) у Великобританії та CBI (Content Based 

Інструкція) в США. 

Є багато причин, що дозволяють використовувати CLIL під час викладання професійної 

іноземної мови у закладах вищої освіти. Ось тут головними чинниками можна виокремити 

наступні: 

1. Експозиція. Під час навчання студенти зіштовхуються із великою кількістю мов 

зміст, який повинен бути зрозумілим і пов’язаним з їхнім попереднім навчанням.  

2. Контекстне навчання. Введення мови та завдання є корисними та актуальними для 

контексту дискурсу. Вони навчаються вести переговори про зміст через мову в природному 

дискурсі. 

3. Попередні знання та досвід. Студенти бажають скористатися своїми попередніми 

знання та досвідом для вивчення додаткової мови. 

4. Мотивація. Посилюється внутрішня мотивація через актуальність завдань і теми, що 

співвідноситься до потреб та інтересів студентів. 

5. Різноманітність навчально-методичних підходів. CLIL підтримує навчальні центри 

такі як, кооперативне навчання, вивчення досвіду та навчання на основі проекту (Coyle, D. & 

H. Baetens, H. Beardsmore (eds.). (2007). [3] 

Немає єдиної формули для CLIL, варіації та комбінації можливі та створені відповідно 

до змісту навчального контексту. Існують три основні моделі, що використовуються: 

1. Тематична інструкція − Фокус на мову − Викладач іноземної мови 

2. Захищена інструкція − Зосередження на змісті − Тема викладача 

3. Додаткова інструкція − Зосередження уваги на змісті та мові − Співпраця між двома 

викладачами (навчальна команда). (Fortanet-Gomez, I. & C. Raisanen, 2008) [8]. 

Основною метою цих модулів CLIL є розвиток навичок мислення через відкриття та 

вивчення змісту навчального матеріалу з використанням англійської мови. Це ефективний 

спосіб досягти підготовки до академічного та професійного життя. Студенти будуть просити 

висловити думку в L2, читати і писати для навчальних цілей та займатися академічним 

дискурсом. 

Теми повинні бути обрані та організовані з урахуванням специфіки типового 

Навчального плану тієї сфери, в якій ЗВО надає освітні послуги. Необхідно подати типологію 

текстового матеріалу та словникового запасу, який характерний для конкретних дисциплін. 

Крім того, загальний академічний словник, який може бути використаний для різних 

предметів і має вирішальне значення для дискурсу в межах предметів. Необхідна наявність 

достатньої кількості практичних занять для закріплення знань. Кожна ланка розвивається 

таким чином: 
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- активізація знань попереднього змісту шляхом мозкового штурму, виявлення 

питань, ідеї та гіпотези через наочні посібники, а потім надання переліку словникового 

запасу для підтримки нового змісту навчання; 

- подання контенту за допомогою різних типів тексту (читання текстових уривків, 

графіків, діаграм, карти пам’яті, блок-схеми, тощо). Основні навички читання практикуються 

за допомогою таких завдань, як сканування інформації (загальне розуміння текстового 

матеріалу), виконання вправ, пояснення, передача інформації, завершення проходження, 

маркування, читання та обговорення; 

- робота над змістом за допомогою градаційних завдань, що розвивають різні 

пізнавальні навички (обробка інформації, тлумачення, відрахування та представлення 

причин, постановка питань, оцінка інформації); 

- виконання завдань із використанням креативного мислення або навичок 

висловлювання оціночного судження, в основному завдяки завданням підтримки мовлення та 

письма на задану тему (викладання презентацій, написання есе або написання з підказками). 

(Marsh, D. & D. Wolff, D. (eds.) (2007) [10]. 

Інтеграція контенту(змісту) та мови є складним завданням у будь-якій формі 

викладання. Головне завдання, яке виникає перед викладачем у вищій школі − майстерно 

поєднувати як цілі навчання, так і цілі вивчення мови. Для студентів це виклик тому, що вони 

повинні впоратися не тільки з їх незнайомим змістом, який слід вивчати, а також із новими 

мовленнєвими одиницями. Остання буде включати в себе мову, поєднану із змістом, як 

навчальну мову, поєднану із загальною дидактикою, так і з конкретною дидактикою Теми 

змісту. (Dalton-Puffer, Ch. (2007) [7]. Наприклад, викладання дисципліни Облік та аудит на 

професійній іноземній мові у Львівському навчально-науковому інституті не буде таким 

самим, як, наприклад, викладання Риторики. Загалом, викладач як першої, так і другої 

дисципліни може звернутися за допомогою до фахівців-мовників. Слід відмітити, що 

необхідна наявність однієї із основних вимог – самоусвідомлення своєї ролі та тієї 

інформації, яку викладач прагне донести до студента. Такого типу проблеми, як правило, 

живуть на рівні індивідуального викладача, який прагне стимулювати себе до вивчення 

нового та знає як засобами іноземної мови передати отримані знання для досягнення 

подвійних цілей. Це звичне середовище, в якому як зміст так і інтегроване викладання мови 

чи CLIL реалізуються. 

Поняття мови (мов), що використовується в Навчальному плані, підкреслює 

унікальність професійної іноземної мови в Україні для вивчення фахових предметів. Такий 

стан справ слід враховувати при плануванні погодинного навантаження на оволодіння 

мовами в рамках як середньої освіти, так і вищої, не тільки в Україні, а також в Європі. 

Внаслідок цього, особливу увагу буде приділено досвіду з двомовною освітою та CLIL, де 

існує друга (або третя) система комунікації, запрпонована студентам, яка відрізняєтьтся від 

рідної для викладання фахової дисципліни, мислення та навчання відповідно. Важливість 

CLIL полягає у тому, в що вона базується на інтеграційному, підтримуючому підході, який 

підкреслює пізнавальну роль мовленнєвої діяльності на всіх розумово-пізнавальних заходах, 

таких як розуміння дискурсу та висловлення власної думки при обговоренні концепцій, 

контексту та сенсу. Система CLIL розширює діапазон цілей для вивчення мови далі за межі 

загального вивчення, або такого розвитку, який Cummins (1978, 1979) [4-5] називає 

Основними навичками міжособистісного спілкування (BICS). Сфера вільного володіння мово 

або володіння мовою як незалежний користувач (LF) – шлях до розвитку пізнавальної 

академічної мови, та інструмент для успішного оволодіння фаховими знаннями протягом 

усього життя. Ця академічна мовленнєва компетенція відіграє важливу роль у розширенні 

основи, яка була закладена шляхом удосконалення вивчення рідної мови, вивчення іншої та 

отримання фахової освіти (або оволодіння другою мовою, а також викладання для 

іммігрантів та іноземців), надання можливості студентам брати участь у різних дискурс-

спільнотах та їх об’єднаннях, професійних чи соціальних. Досвід свідчить, що інтеграція 
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мовленнєвого розвитку та контент-медіації – це принципово нова, якісна освіта. Загалом, це 

все доводить той факт, що зацікавлення до системи CLIL необхідно підсилювати зростати. 

На сьогоднішній день із усіма наявними засобами, доступними у Вищій школі, немає 

підстав ігнорувати можливість спростити процес інтеграції предметної та мовної освіти. За 

тривалий час існування CLIL було створено широкий спектр режимів, які підходять для будь-

якого навчального процесу, потреб та обставин. В рамках занурення освіта CLIL виділяється 

як одна із найефективніших методології і, тому, заслуговує на увагу тих, хто бажає підняти на 

вищий щабель як середню, так і вищу освіту. 

Освітні міністерства будь-якої європейської країни можуть вивчити наявний досвід і 

застосувати CLIL як частину освітнього процесу із урахуванням певних особливостей їх 

освітніх потреб. 
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ОСОБЛИВОСТІ СТВОРЕННЯ ВОКАЛЬНО-СЦЕНІЧНОГО ОБРАЗУ АКТРИСОЮ 

ВІКТОРІЄЮ ВАСАЛАТІЙ У МЮЗИКЛІ «ЕДІТ ПІАФ. ЖИТТЯ В КРЕДИТ» 

 

У статті було досліджено вокально-сценічний образ, створений українською акторкою, 

співачкою, композитором і поетесою-пісняром Вікторією Васалатій у мюзиклі «Едит Піаф. 

Життя в кредит». Розвиток музичної та театральної культури другої половини ХХ – початку 

ХХІ ст. зумовлений низкою науково-технічних, соціальних та естетичних аспектів, які 

призвели до появи нових напрямків, стилів і жанрів, що відображують розмаїття і специфіку 

життя сучасного суспільства. На наш погляд, серед нових жанрів особливе місце посідає 

мюзикл – надзвичайно цікаве явище синтетичного музичного театру: тим чи іншим чином 

тут знайшли своє відображення практично всі попередні музично-театральні форми – від 

мінестрельного театру до оперети і рок-опери. Мюзикл неможливий без універсальних 

виконавців-так званих «синтетичних» акторів, які володіють здатністю поєднувати різного 

роду професійні вміння: мову, міміку, спів, танок, об єднувати їх в єдину лінію сценічної 

поведінки. Сьогоденному виконавцеві, співакові, акторові потрібне вдосконалення вмінь через 

набуття професійного універсалізму. 

Ключові слова: актриса, спів, мистецтво, вокально-сценічний образ, мюзикл, театр. 

 

Актуальність теми зумовлена зростаючою популярністю жанру мюзиклу як у світовій, 

так і українській музичній культурі, браком значних наукових праць, в яких досліджується 

феномен створення вокально-сценічного образу акторами в сучасних українських мюзиклах. 

Зацікавленість проблематикою вокального виконавства у мюзиклі та рок-опері напряму 

пов’язана із новими проявами сучасного мистецтва, яке наповнене синтетичністю і багато 

вимірністю, а також з необхідністю обґрунтування методологічного аспекту комплексу вимог 

до сучасного вокаліста-виконавця. Століття в якому ми живемо представлене інноваційними 

відкриттями, дослідженнями експериментального характеру, що знаходить своє відображення і 

в театральному мистецтві, і в музичному мистецтві, зокрема вокальному. При цьому, 

спостерігається поєднання практики минулого і технологій теперішнього, що в результаті 

створює синтезований музичний продукт нового формату. 

Мета дослідження ‒ охарактеризувати тенденції розвитку сучасних українських 

мюзиклів, презентувати персоналії актрис, що створюють вокально-сценічні образи в межах 

жанру і обґрунтувати необхідність створення системи універсальної підготовки актора 

мюзиклу згідно тенденцій сучасного театрального мистецтва. 

Теоретичною базою роботи стали науково-методологічні розробки, присвячені 

проблемам сценічного перевтілення (Б. Захава, Н. Рождественська); методам сценічного 

мистецтва (Б. Брехт, Є. Вахтангов, А. Лобанов, К. Станіславський); процесам взаємодії музики 

та художньої концепції драматичної вистави (Т. Грум-Гржимайло, Л. Іванова, Н. Таршис, 

В. Шпаковська); розгляд мюзиклу в межах масової культури (С. Манько, В. Конен, І. Зайцева, 

А. Сохор, А. Цукер та ін.); розгляд виконавської складової жанру (акторська майстерність ‒ 

К. Станіславський, А. Гончаров, І. Сілантьєва, вокальна ‒ С. Сгібнева, Н. Дрожжина, 

Н. Полікарпова, О.-Л. Монд, танцювальна ‒ Ю. Ястребов, В. Нікітін, О. Верховенко та ін.); 

української естради (М. Мозговий, В. Тормахова, О. Шевченко); осмисленню внутрішніх 
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тенденцій і закономірностей музичного мистецтва, музичного твору, форми, мови і мовлення 

(Т. Вєркіна , О. Самойленко ). 

В 2008 році на сцені Національного академічного українського драматичного театру 

імені Івана Франка відбулося народження мюзиклу «Едит Піаф. Життя в кредит», який став 

мистецької подією. Автор п’єси та віршів – Ю. Рибчинський, композитор та виконавиця 

головної ролі і пісень –Вікторія Васалатій. Постановку здійснив відомий в Україні актор і 

режиссер І. Афанас’єв, якого було запрошено з Америки. 

Серед персоналій естрадних виконавців, творчість яких мало величезне значення для 

становлення і розвитку вокальної естради в ХХ столітті, одне з найпочесніших місць належить 

великої Едіт Піаф-співачці, чий голос є символом Франції. Мюзикл «Едит Піаф. Життя в 

кредит» можна визначити як пісенний естрадно-ліричний мюзикл особливого оповідного роду, 

для якого музика у вигляді мелодії і акомпанементу – емоційний «стрижень» оповідання, 

реалізатор ключового сенсу, який може бути переданий тільки через музичну інтонацію в 

єдності її композиторської та виконавської складових. 

Едіт Піаф у виконанні Вікторії Васалатій являє собою зразок психологічно складної і 

цікавої особистості, що має сильний характер, шалений темперамент і гостре мислення. 

Складно зробити висновки, чим більше привертає актриса-вокальними тонкощами або 

драматичним умінням. 

У мюзиклі Вікторія Васалатій абсолютно відверта з глядачем-здається, що вона співає 

тільки про те, що сама пережила і відчула. Її голос звучить потужно і свіжо, а пісні з 

репертуару Едіт Піаф « Падам,падам» , «Мілорд», «Клоун», «Бродяга», «Інкогнито», змушують 

плакати і аплодувати глядачів. Розпочинаються пісні напівговором у низькому регістрі у 

динаміці mezzopiano, завдяки чому створюється відчуття задавленості, пригніченості. Йому 

контрастує крик, сповнений болю у високому регістрі на forte. При цьому кожна нота 

скандується з придиханням, з підсиленим скандуванням складів, приблизною артикуляцією, 

нерівністю звуковедіння. Піаф була геніальною співачкою, майстром естрадного вокала. 

Вікторія Васалатій, маючи голос з красивим, насиченим обертонами тембром, співачка вражає 

нас і прекрасною вокальною технікою. 

Голос В. Васалатій має чисто естрадну експресивність. Вона впевнено себе почуває в 

трагічних піснях мюзиклу, зберігаючи ту ж експресію і пристрасність, що і Едіт Піаф. Її 

сильний польотний голос широкого дихання як ніякий інший нагадує голос французької 

співачки. Співачці вдалося розкрити внутрішній світ і складну гаму переживань французького 

горобчика. Вікторія Васалатій буквально вживається в цей складний психологічний образ, 

передає співом найтонші нюанси його розвитку. І музичний матеріал поступово 

прискорюється, вихлюпується в крик, і заключна частина, де музика передає граничне 

спустошення героїні, -все це постачає чимало труднощів для вокалістки. В. Васалатій немов 

хоче достукатися в душі глядачів, змусити їх співпереживати. 

Виконавський стиль Вікторії Васалатій відображає узгодженість форми і змісту всіх 

елементів її вокально-сценічного образу, який будується на ототожненні з самої Піаф. Вона 

ідеально володіє мовою і манерами свого сценічного персонажа-жінки-пристрасної, 

відчайдушної, безстрашної. Актриса, як і Едіт Піаф використовує принцип природності і 

простоти в творчості. Міміка і жести, вокал є органічним вираженням драматургії тексту, 

висловлюючи біль і радість любові, страждання і тугу розлуки, що розкривають потаємний 

сенс пісень-все це надає глибокий сенс мюзиклу. Васалатій блискуче володіє умінням 

перевтілюватися, передаючи глядачам характер сценічної героїні. Вона серйозно підійшла до 

втілення образу Едіт Піаф. Не тільки сам вокал, а й вихід на сцену, рухи, жести, паузи 

передають образ французької співачки [2, 174]. 

До того ж, Вікторія під час роботи над роллю ставила перед собою і деякі специфічні 

завдання: «Поряд з чисто голосовими і драматичними моментами, а також акторськими 

прийомами, під час роботи над створенням дуже непростого характеру Едіт Піаф, я досить 

значну увагу приділяла пластичному рішенню цієї ролі, тому у моїй Едіт, як це не дивно, багато 

хореографічних знахідок, спроб і певних досягнень »...[3, 4]. 
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Яскрава сценічність і музикальність, виразне інтонування, глибокий драматизм 

виконання та психологічна достовірність при зовнішній стриманості поведінки на сцені стали 

визначальними рисами виконавської манери Вікторії Васалатій. 

Вишуканість французького шансону, енергетика, театральність – підкорюють, 

заохочуючи глядачів бути активними співтворцями. Вся глядацька зала перетворюється на 

місце дії. Актори і публіка – єдиний ансамбль, мета якого – осягнути загадку на ім’я Піаф. Зала 

підспівує артистам на сцені, сміється і сумує, співчуває і обурюється разом з ними. Дух 

паризьких вуличок і площ, що колись уперше почули дивовижний голос маленької Едіт, 

відтворений завдяки сучасному сценічному обладнанню. Видовищність вар’єте, хвилюючий 

драматизм непростої долі актриси, тема протистояння Смерті, яка хоче відібрати талант – 

голос, значить відібрати саме життя, і проникливий ліризм мінорної тональності сценічної 

атмосфери, в якій, попри все, лунає мелодія непереможеної людської душі, вимальовує 

незабутній світ цього мюзиклу. Режисеру І. Афанас’єву вдалося створити яскраве сценічне шоу 

з високою виконавською культурою та глибоким змістом, одна з тем якого – митець і його 

талант, вибір і відповідальність. На прем’єрі 2008 року режисер зазначав, що на сучасному 

Бродвеї немає колективу за творчим рівнем тотожного Національному театру імені Івана 

Франка під орудою художнього керівника Б. Ступки [1, 4]. Видатний актор і художник 

рідкісної інтуїції Б. Ступка завжди підтримував творчий пошук талановитої молоді і знав, кому 

доручити втілення захоплюючої сценічної ідеї. Отже, мюзикл «Едит Піаф. Життя в кредит» 

подарував публіці нову зірку столичної сцени – Вікторію Васалатій, яка змогла вдало поєднати 

драматичну, вокальну та хореографічну майстерність для розкриття вокально-сценічного 

образу  

Едіт Піаф у мюзиклі та стати справжньою універсальною актрисою. Мюзикл став уроком 

майстерності і для майбутніх драматичних акторів, і для тих, хто опановує секрети мистецтва 

саме цього унікального жанру мюзиклу. 

Нам хочеться сподіватися, що естетика мюзиклу буде однією із домінант у подальшому 

творчому пошуку франківців. І до їх знакових музичних вистав, які є прикрасою репертуару 

театру, приєднаються нові – актуальні, талановиті, незабутні. 

Отже, вокально-сценічна творчість актора мюзиклу є художньо-змістовною домінантою 

творчої концепції сучасної режисури. Тому виникає необхідність створення універсальної 

системи підготовки актора мюзиклу згідно тенденцій сучасного театрального мистецтва. 

Виховання універсалізму повинно бути одним із завдань вокальної педагогіки, зрештою, 

корисність цього вміння можна пізнати в дії, у проявленні творчої свободи в різних жанрах 

сучасної музики: академічної, народної, естрадної, а також в роботі над сучасними мюзиклами 

та рок-операми, котрі є дзеркалом стилів. Прояв універсальності дає можливість розкриття 

різних образів. Термін «універсалізм» має декілька філософських тлумачень. Одним із них, є 

те, що підтверджує нашу позицію — «володіння різнобічними знаннями, відомостями, 

навичками» [5, 352]. 

Основою сучасних досліджень дедалі частіше стають проблеми, пов’язані з вокальним 

виконавством. Очевидно, настав час для роз’яснень, оскільки часто самі науковці зазначають 

значний розрив між практикою і теорією. Вокальне виконавство з урахуванням вимог 

сучасного композиторського письма мюзиклів знаходиться на стадії невпинного розвитку, 

співаки в процесі вивчення подібних творів змушені пізнавати нові стилі, в межах яких - 

специфічні прийоми, застосування яких є обов’язковою передумовою повного представлення 

вокально-сценічного твору. До позиціонування даної проблеми призвело суттєве поновлення 

мистецьких смаків в стилістичному відношенні, а також значна трансформація засобів 

музичної виразності і системи технічних прийомів. 

У сценічній роботі співак зіштовхується з різноманітними завданнями вирішення яких 

можливе за умови практичного залучення не виключно вокальних навиків, а використання 

театральних, акторських, хореографічних засобів та засобів імпровізаційного характеру. 

Ключову роль у сценічній роботі в мюзиклах відіграють емоційні переживання, вміння 

перевтілення, гри тембрами образними і вокальними, танцювальні навички. Складові процесу, 
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що уможливлюють виконання творчих завдань, є загальновідомими, проте, для використання 

всіх вище названих рушіїв, потрібне спеціальне навчання. 

Співак вимушений, як зазначають самі автори музики творів цих жанрів, виходити за 

рамки класичних технологій вокалу в якості засобу виразності виступають театральні прийоми 

драматичного характеру. Музичні реалії переповнені багатогранністю бачень, технік, і, як 

наслідок, психологічних станів, вимагають, і від виконавців відповідної підготовки. Синтез 

співацьких манер ми також розглядаємо, як можливість оволодіння специфічною технікою 

співу, без стильових обрамлень. Це складне мистецтво співу, характерною рисою котрого є 

новація й експериментальність. 

Таким чином, мюзикл є тим універсальним музично-театральним жанром, який 

динамічно розвивається, шукає нові форми, постійно оновлюючи художньо-естетичні та 

технологічні механізми впливу на публіку. Судячи з найширшого розмаху синтезуючих 

процесів, що їх демонструє сучасний мюзикл, його відкритість, органічне засвоєння 

різноманітних новацій та здатність відгукуватися на найактуальніші виклики, що хвилюють 

буквально всіх, можна з упевненістю припустити, що втрата глядацького інтересу йому не 

загрожує. 
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ХУДОЖНЄ СЛОВО У ТЕАТРІ «БЕРЕЗІЛЬ» 

 

Досліджено внесок видатного українського режисера, актора, педагога, засновника 

театру «Березіль» Леся Курбаса стосовно художнього слова як особливого напрямку в 

мистецтві драматичного актора. Проаналізовано його метод роботи зі студійцями МОБу 

над формуванням культури сценічного слова, яке відставало від інших складових (пластика, 

міміка, вокал та ін.) тогочасного театру. Виявлено велику кількість документів (стенограм 

лекцій), спогадів сучасників, які свідчать про велику увагу Курбаса до цієї проблеми. Доведено, 

яке значення приділяв він роботі над віршованими формами та такими розділами техніки мови 

як дахання, дикція, голос. 

Ключові слова: дихання, декламація, художнє слово, фраза, вірш, голос. 

 

У сучасному театральному мистецтві існує проблема недостатньої підготовленості 

випускників театральних ВНЗ з питань мовної майстерності. Ми спостерігаємо візуалізацію 

мистецтва, цим визначається недостатнє відношення до художнього слова. Знайомлячись із 

першоджерелами ми з’ясували, що безпідставними є твердження про те, що Лесь Курбас 

недооцінював слово, а особливу увагу надавав, насамперед, рухові актора, віртуозному 

володінню тілом. Виявляється, робота над словом у театрі Курбаса провадилася постійно. І 

велася вона із практичним і теоретичним усвідомленням різноманітності впливу словесної дії. 
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При знайомстві з рукописною спадщиною Л. Курбаса вражає різноманітність лекційного 

матеріалу. Тут і ідейно-естетична програма сучасного театру, і проблеми репертуару, і завдання 

колективу відповідно до нової доби. Ми можемо знайти лише їхні уривки і по крихтах скласти 

уявлення про пошуки Курбаса з питань теорії і практики мовної майстерності у книзі 

«Філософія театру», яка містить стенограми його лекцій. Ще одне джерело - спогади його 

сучасників, а також послідовників. Серед них – подружжя: актор, режисер, педагог, майстер 

художнього слова Роман Черкашин та актриса театру Юлія Фоміна. Вони поділилися своїми 

спогадами про свою театральну молодість, період роботи з Курбасом у театрі «Березіль» у 

книзі «Ми – Березільці». А Н. Єрмакова у своїй книзі «Березільська культура» розповідає про 

те, яку увагу приділяв Лесь Степанович слову під час роботи над створенням образу і подальші 

напрацювання березольців в цьому напрямку. 

Мета дослідження – проаналізувати на прикладі діяльності Л.Курбаса, його колег по 

театру, учнів та послідовників досягнення березольців у роботі над художнім словом напротязі 

всього існування театру і їх вплив на сучасний український театр. 

У 20-ті рр., час такої надзвичайної наголошеної активності, театр «Березіль» мусив 

відректись у своїй роботі від усього того, що за своєю суттю є пасивним, що не підлягає волі за 

своєю сутністю. Через те, за словами Л. Курбаса, весь наголос був покладений саме на ритмічні 

сторони, на рушійне, динамічне начало.  

Система Курбаса рішуче й категорично переводила всі ланки сценічного мистецтва з 

хащів інтуїції у простори свідомості: а не підсвідомого імпульсивного відчуття, – так і 

формував своє кредо режисер [4]. 

І коли він вів боротьбу за свою установку, за свої методи – то боровся, за справжнє 

мистецтво, за культуру театру – а не за осіб, що прагнуть показувати життя невиразних пустих 

людей; казав, що такі спектаклі просто приємні для слуху, а насправді нічого з себе не являють. 

Він пов'язував це з диханням. Актор на сцені має бути привабливим для глядача. Ця 

справа близько стоїть до дихання, має близький зв’язок з ним. Коли розшифрувати поняття 

привабливості, то воно, у застосуванні до відомих нам приємних у житті людей, полягає в тому, 

що людина найвищою мірою гармонійна, є більш гармонійна, ніж середня людина, а 

гармонійність – це досконала врівноваженість. А вона, в свою чергу, основана на важливому 

процесі нашого організму - на правильному чергуванні дихання і видихання, на правильному 

витрачанні вдихнутого повітря, на відчутті, коли дихання і мова, не заважають нам.  

Тому Лесь Степанович звертав особливу увагу на дихання акторів. Говорив, що 

професіоналам важливо виробити міцні легені, міцну діафрагму, вишколити свою нервову 

систему у напрямку дисциплінування органів поборення. Під час виступу на сцені 

найважливіше вміння актора полягає у тому, щоб ніколи, говорячи, не випускати всього 

повітря, яке є в легенях. Тут допоможе спеціальне тренування на затримання дихання. Він 

наводив у приклад реформатора французького театру Тальма, який прийшов до переконання, 

що посередній актор – той, який втомлюється. При цьому він згадував книгу Тальма про 

читання, яка великою мірою лягла в основу всіх новітніх підручників того часу про слово на 

сцені. Але Курбас вважав, що справа не тільки в утомі як такій. Його турбувало, що взагалі 

всяке мистецтво має на меті урівноважити певну розхитану в житті людину. Коли глядач іде в 

театр, у кіно або читає поезію чи слухає концерт, йому треба встановити певну єдність, певний 

ступінь власної рівноваги в якомусь напрямку, щоб він у цій рівновазі відчув себе, жив у цьому 

новому відчутті.  

«Весь мистецький твір компонується у своєму ритмі так, щоб ним було захоплено і 

глядача, щоб з’явилась ця сама розкута свобода. І коли я вам говорив про можливість такого 

психологічного методу не виховання, а виправлення недоліків нашого дихання, як певної 

природної звички, то я мав на увазі саме вправи». Але він попереджував, що треба дуже 

обережно ставитись до вправ з дихання. Щоб не нашкодити здоров'ю, треба робити вправи 

дуже економно і систематично, намагатися не втомлюватися й не допускати до запаморочення 

голови. 
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Він пропонував робити таку вправу: випорожнити легені, починати вдихати тихо і 

глибоко; в міру наповнення легенів повітрям концентрувати всю фігуру: лице похмуре, брови 

зсуваються, плечі піднімаються, пальці стискаються, а потім, видихаючи, розслабити все тіло: 

лікті, пальці, хай розійдуться зморшки на обличчі і т.д. 

Л. Курбас пропонував своїм акторам використовувати систему Анохіна. За цією 

системою, слід стежити за правильним положенням рук, ніг, голови і т.д. (тоді це не 

зашкодить), не брати багато вправ одразу, а менше, й дуже обережно. «Важливо цим досягти 

того, щоб це почуття гармонійності, самозрозумілості вдихання й видихання, навіть тоді, коли 

ви говорите, щоб воно через часте повторення стало для вас природним. Коли ви рік будете 

вправлятися в таких речах, то, звичайно воно відіб’ється на тому, як ви будете триматися на 

сцені. Дістанете секрет привабливості й промовляння до публіки будучи при цьому пасивним». 

Він наголошував, що треба не набирати легені повітрям надмірно, а навчитися економно 

витрачати його, бо переповнені легені відразу вибухнуть від надлишку повітря, і його не 

вистачить на довгу фразу. Крім того, цей вибух пошкоджує зв'язки, а на сцені лунає 

неприємний для слуху глядача крик. Він руйнує всю роботу, яка робиться для нього. «Глядач 

не одержує того, що він міг одержати від вашої роботи. І коли публіка скаржиться: «Що ж там 

кричать, я відвик від того», - то вона має рацію. Вона звикла до іншого, глядач хотів би, щоб 

грали тихо, як Чехов. Може, тут грає велику роль психологічний та ідеологічний момент у 

цього глядача-обивателя. Навіть і не обиватель-глядач, напевне, мусить бути вражений 

непотрібним криком» [1, с. 217]. 

Курбас говорив, що в тогочасному театрі трапляються зразки особливо бережливої 

культури жесту, але її майже немає в голосі, за винятком деяких ролей, сцен і акторів, і що на 

це треба звернути дуже велику увагу. Глядач несе з собою додому загадку про актора і виставу 

остільки, оскільки цей актор у ньому якось зазвучав, оскільки він у ньому протягом всієї 

вистави, не гальмуючи, а навпаки, допомагаючи його сприйманню й заглибленню процесу 

сприйняття, дав йому змогу спочити. Треба добиватись, щоб актор залишався у пам'яті глядача, 

зостався у цього глядача у підсвідомості. Це означає, що коли актор дихає неправильно, то дає 

не звучання, а тільки поштовх, і тому одразу ж звук обривається. Коли глядач відчуває у 

виконавця цю постійну ощадливу силу звучання, то він це відчуває підсвідомо. Але ті актори, 

які не мають гарних природних даних, можуть це надолужити технічно. Звичайно, що першим і 

найважливішим буде сам вихід на сцену, поява персонажа, яка залежить і від режисера. Коли 

актор не бухатиме, а звучатиме, говоритиме від початку сцени до її кінця і від фрази до фрази, 

тоді з’явиться його безумовне звучання у підсвідомості глядача, таким чином вийде щось, що 

може, як усяке гармонійне буття заступити нестачу природної привабливості. 

Лесь Степанович вважав, що декламація – інше мистецтво, ніж драматичне і більшість 

драматичних акторів – погані декламатори. Багато занять він присвячував роботі над 

віршованим розміром, найчастіше це були вірші Шевченка. Заняття проходили так: хтось із 

студійців читав вірш, після цього Курбас проводив аналіз прочитаного, вказував на помилки. І 

на кожне наступне заняття задавав вивчити новий твір. Він розпочинав роботу над віршем з 

того, що знаходив його основну фразу, головну його тему: «В кожній ролі і так само в кожному 

вірші є якась фраза, що розкриває собою весь вірш; вона є основною настроєвою темою даного 

вірша. Ця фраза повинна лягти в основу всієї побудови читання вірша. Вона повинна 

визначити, що має дійти до глядача як основне, і поза тим: хто писав цей вірш, основний його 

вираз, коли він писав цей вірш, основний настрій, який у нього був, коли він читав цей вірш. 

Коли ми за читанням вірша, за тим, як читець читає вірш, не відчуваємо, не бачимо 

внутрішнього і не забуваємо самого читця за цим глибоким основним настроєм; коли ми цього 

не маємо, значить ми вірша сприйняти не можемо. Якщо ви будете бігати навколо вірша, наче 

навколо сходинок, розганяючись до кожної з них і шукаючи в кожній з них центр; з цього 

вийде те, що говорить хтось під якийсь період, під кілька строф, які мають якийсь один настрій; 

у кожному слові треба шукати центр і не збиватися на малювання деталей» [1, с. 220]. 

Лесь Курбас для занять голосом з березільськими акторами запросив Йосипа Куніна, 

який у молодості починав як співак, закінчив Петербурзьку консерваторію і чудово володів не 
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сильним, але на диво гнучким і милозвучним баритоном. Проте ні на оперну сцену, ні на 

концертну естраду не пішов. Головним його захопленням стало проникнення у таємниці 

звучання людського голосу, а професією – театральна педагогіка. Він розробив власну 

оригінальну систему роботи над вихованням вокального й розмовного голосу для сцени. 

Заняття Йосипа Куніна з відомими акторами і співаками принесли йому неабияку популярність 

у Києві, Харкові та Москві. 

Наштовхнули Йосипа Куніна на власну систему, що суттєво відрізнялись від традиційних 

методів постановки голосу, його роздуми над спостереженнями й таємничими свідченнями про 

магічну силу слова, які він знайшов у стародавній іудейській книзі містичних знань 

Каббала [2]. З’єднавши досвід стародавніх іудеїв із сучасними науковими даними про 

функціонування голосового апарату людини, Йосип Кунін умовно вирізнив у людському голосі 

сім емоційних сфер, які надавали йому певної характеристики. Голос, що посилався в лоб, 

давав «мозкову інтонацію», це перша сфера. Друга – а ніс: нудьга, роздратування. Третя – в 

горло: лірика, наївність. Четверта – в бронхи: захоплений романтизм. П'ята – в легені й серце: 

бадьорий, відвертий оптимізм. Шоста – у діафрагму; це голос обурення, страждання, тривоги. І 

сьома, коли голос треба було посилати в самий низ живота: трагічне звучання пристрасті, гніву, 

нестерпного болю. Л. Курбас ставився до системи Й. Куніна дещо скептично, але погодився 

використовувати окремі аспекти у вигляді, адаптованому для березільських потреб. Тож 

ініціаторам її запровадження в «Березолі» довелося трансформувати «всю систему Куніна в 

план практичного застосування для точного використання різними резонаторами та всіма 

регістрами у постановці голосу. Членам режлабу Курбас дав завдання впорядкувати весь цей 

матеріал. З. Пігулович, чиє опрацювання системи Л. Курбаса задовольнило, мала «налаштувати 

голосовий апарат акторів відповідно до вимог постановника. Доводилося працювати з деякими 

акторами у відповідності до ролі, над розширенням діапазону голосу, над підтримкою високих 

чи низьких регістрів, не забуваючи про емоційне забарвлення» [3, ст. 139]. 

На думку Ю. Шевельова, вистава за п'єсою Микитенка «Диктатура» в постановці 

Л. Курбаса стала випробуванням акторського голосомовного апарату «на міцність й 

витривалість». Наприклад, актори повинні були опанувати техніку переходу від звичайної 

побутової мови до співу – їм треба було вміло сполучати інтонаційну виразність із бездоганною 

органікою драматичної дії. Гусак (О. Хвиля, Р. Черкашин) освічується у почуттях Парані 

(В. Чистякова, Н. Титаренко). «Замість очікуваних палких поцілунків він вирішив почитати 

свого вірша. Розмовна мова комічно переходить у спів, після чого надзвичайно яскраво 

сприймалося повернення до зовсім буденної, прозової розмовної інтонації». Без належної 

кореляції всіх засад і прийомів акторської техніки вистава б не витримала запропонованого 

постановником ритму [3, с. 442]. 

Спираючись на зразки музичного мистецтва, він переробив їх для драматичної сцени, 

одночасно порівнюючи підходи до проблеми ритму в театрах різних типів. Особливий інтерес 

становлять порівняння МХТу та «Березоля». Наприклад, режисер звертався до такої базового 

компонента як «сценічна фраза», наголошуючи, що її прообразом «є слово, розвинене в 

речення. Речення розвивається в період, період у частину сцени, ця остання – у сцену, далі – в 

дію і цілу виставу. Це структурна одиниця. Суть цього в тому, що передікт підготовляє, ікт 

розкриває, постікт робить висновки… У МХТі фрагмент будують не на музичних моментах, і 

тому ікт, перед ікт і т.п. грають меншу роль» [3, с. 430]. 

Герої «Диктатури» спілкувалися речитативами, діяли ніби за законами опери. Л. Курбас 

казав: «Це буде спроба […], як треба будувати оперу. […] Це буде сценічне видовисько, в 

якому драматична мова інтонується таким чином, що іноді вона може переходити в буквальні 

музичні інтервали… Сприйняття буде більш оперове, аніж драматичне» [3, с. 431]. 

У «Диктатурі» гармонійно звучали і слова, і жест акторів, і ритм цілої вистави. 

Й. Гірняк згадував, що режисер довго працював з композиторами, а згодом і з акторами 

над винайденням речитативу на ладовій основі. Метою вистави було «будування синтетичного 

дійства, де музиці належала важлива роль її інспіратора». Цей принцип впливав на прийоми 

акторської гри, бо в «особливо напружених і значних за змістом епізодах вистави переходили з 
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розмовної мови у вокальний речитатив, а в розгорнених монологах – у досить складні арії у 

супроводі симфонічного оркестру» [3, с. 433]. Але використання музики у будові сценічного 

образу зовсім не нагадувало звичні для традиційного українського театру співочі монологи, 

музичні монологи-дуети, абощо. 

Серед новаторських, формально складних спектаклів Л. Курбаса, мабуть, саме до 

«Диктатури» виявляли стійкий інтерес найширші кола глядачів. Тут незвичайність образної 

мови не відлякувала, а стимулювала процеси сприймання вистави. 

Л. Курбас вважав, що театр – це, насамперед, мистецтво виголошення слова, поза його 

увагою не лишався жодний компонент сценічного слова, тому, як бачимо, вимоги режисера 

Курбаса щодо засвоєння елементарних знань з майстерності сценічної мови, роботи над 

художнім словом, дотримання принципів високої культури, створення теоретичної бази 

українського театрального мистецтва, пошуки місця слова-образу у виставах розкривали вагу 

сценічного слова, як одного з основних чинників театрального мистецтва. 

 
Список використаних джерел: 

1. Курбас Л. Філософія театру / Л. Курбас; упоряд. М. Лабінський; [ред. М. Москаленко]. – К.: Вид-во Соломії Павличко 

«Основи», 2001. – 917 с. 
2. Черкашин Р., Фоміна Ю. Ми – Березільці. Театральні спогади / Р. Черкашин, Ю. Фоміна – Х.: Акта. – 2008. – 311 с. 

3. Єрмакова Н. Березільська культура / Н. Єрмакова – К.: Фенікс, 2012. с. 430-446. 

4. Л. Курбас. Спогади сучасників. За редакцією нар. Арт. СРСР В.С. Василька. – К.: Мистецтво. – 346 с. 

 

УДК 94:314.148(477.54) 

 

Харченко Артем Вікторович 

Кандидат історичних наук 

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» 

 

ХАРКІВ ЯК ЦЕНТР ЄВРЕЙСЬКОЇ МІГРАЦІЇ 

ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XIX – ПОЧАТКУ XX СТ. 

 

Дослідження ставить проблему єврейської міграції другої половини XIX – першої чверті 

XX ст. Рух єврейських переселенців розглядається як складова міграційних рухів у межах 

Російської імперії – внутрішньої міграції, та міграційних потоків які охопили європейський 

континент – зовнішньої міграції. Харків, як велике індустріальне місто, яке стрімко зростало 

протягом окресленого періоду, став одним із центрів єврейської міграції. Сформована за цей 

період єврейська громада стала невід’ємною складовою населення міста. 

Ключові слова: єврейське населення, імперія, міграція, Смуга осілості, Харків. 

 

За першим загальним переписом населення Російської імперії, який відбувся у 1897 р., 

єврейське населення Харкова складало майже 10 тис. осіб, що перевищувало 5% населення 

міста [1, с. 1-297]. У дослідженнях єврейських громад інших міст імперії, зокрема, столичного 

Санкт-Петербургу або Києва, підкреслюється, що представлені у переписі євреї складали лише 

частину реальної громади [2; 3]. Безперечно, як основну причину такої ситуації можна 

розглядати так звану Смугу осілості. Визначені урядом Єкатерини II західні губернії Російської 

імперії ставали територією, де можна було оселятись і вести економічну діяльність 

єврейському населенню імперії. Таке рішення імперського уряду було спробою дати собі раду 

із великою єврейською спільнотою, яка потрапила до російської імперії після поділів Речі 

Посполитої. На той момент, історія єврейської громади на цих територіях налічувала вже 

кілька століть [3, с. 25]. В подальшому межі Смуги дещо змінювались, і лише у 1835 р. вона 

утвердиться в тому вигляді, в якому існуватиме де-юре, до революційних подій 1917 р. Хоча, 

де-факто буде зламана подіями Першої світової війни. 

Парадоксально, але майже половину цього часу Смуга мало нагадувала гетто. Хоча, саме 

такий образ закріпився за нею, не в останню чергу, завдяки спогадам сучасників та художній 
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літературі. Так звані західні окраїни імперії, за рівнем розвитку нерідко випереджали регіони 

самої метрополії. Певний час, фактично, лише столичні Санкт-Петербурга та Москва 

приваблювали потенційних переселенців. Території «українських» – Київської, Волинської, 

Подільської губерній, фактично до середини XIX ст., залишались місцем традиційного 

проживання і розквіту, не менш відомого завдяки художнім творам, «штетлу» [4]. Лише після 

економічного занепаду традиційного регіону проживання, і піднесенням великих міст, зокрема 

і Харкова, єврейське населення отримує стимул для активної міграції. Аналіз джерел дозволяє 

стверджувати, що з 70-х років XIX ст., коли єврейське населення почне стрімко зростати, в 

місті знаходилось чимало нелегалів. Це дає підстави стверджувати, що чисельність єврейського 

населення була більшою за офіційні цифри. 

Дослідження вперше ставить питання про формування єврейської громади Харкова у 

період пізньої Російської імперії (Late Imperial Russia). Констатуємо, що це була спільнота 

переселенців. За досліджуваний період, завдяки природньому рухові, збільшення населення в 

регіоні не перевищувало 2% на рік [5, с. 80]. Тобто, основним чинником збільшення чисельності 

громади була постійна і зростаюча міграція, що пояснює нашу увагу до цього процесу. 

Міграції – складні за формами і наслідками соціальні процеси. Впливаючи на суспільство 

вони так само піддаються політичним, соціальним, економічним, демографічним впливам. 

Предмет дослідження статистиків, демографів та соціологів ще у XIX ст., з 1980-х рр. міграції 

стали об’єктом надзвичайної уваги всіх соціальних та політичних наук [6, р. 3]. 

Процеси міграції східноєвропейського єврейства наприкінці XIX ст. зачепили мільйони 

людей. Вони є важливою складовою ширших міграційних рухів, які в літературі отримали назву 

Епохи масових міграцій (the Age of Mass Migration). Ці рухи охопили європейський континент, і їх 

вивчення має великий дослідницький потенціал. Стосовно єврейської міграції, в історіографії 

представлена переважно тема трансатлантичного руху, до Північної Америки. Інший фокус 

досліджень – єврейська міграція до Палестини [7, р. 101]. Ізраїльський дослідник Шауль Штампфер 

відзначає важливість дослідження і розуміння внутрішньої єврейської міграції в Російській імперії 

[8, р. 28]. Її аналіз дозволяє краще розуміти строкатість єврейських громад поза Смугою осілості. 

Мігранти, які походили з різних регіонів, мали свої особливості – культурні, соціальні, які не 

зникали відразу, а навпаки, могли закріплюватись і передаватись наступній генерації. 

Дослідницьке завдання полягає у представленні «мапи» єврейської міграції до Харкова, в 

другій половині XIX – першій чверті XX ст. Вперше в історіографії буде простежено 

маршрути, якими прибували переселенці та з’ясовано, як складався такий маршрут, які 

соціально-економічні та політичні чинники могли впливати на його формування. Питанням є і 

те, як попередній життєвий досвід мігранта впливав на соціальні позиції в новому середовищі. 

Такий підхід здається важливим, якщо врахувати тезу про те, що до XX ст. окремі спільноти 

переселенців могли зберігати суттєві регіональні відмінності у мові, звичаях тощо [8, р. 28]. 

Харків розглядається, як центр великого регіону. На місто були покладені 

адміністративні функції, воно було важливим осередком в сфері економіки, науки і культури 

тощо. В другій половині XIX ст., в період так званих Великих реформ, Харків стає одним із 

центрів урбанізації та індустріалізації. Цей період зрушень отримав в історіографії 

найменування, що претендує на глобальні пояснення – модернізації. У ширшому розумінні, під 

нею мають на увазі перехід від традиційного – аграрного суспільства, до модерного – 

індустріального. Вищезгадані процеси урбанізації, індустріалізації тощо визначаються як 

складові цих глобальних змін. Погодження щодо їх значущості по відношенню до єврейського 

населення тривалий час простежувалось в історіографії. Так, М. Мінц писав, що урбанізація та 

індустріалізація позитивно вплинули на єврейське населення, яке стало заможнішим за 

християнське оточення [9, с. 13]. С. Ціпперштейн вважав їх важливішими за Гаскалу, 

наголошуючи на зростаючій ролі євреїв у становленні нової міської економіки [10, р. 27]. 

Однак важливішим для дослідження є те, що вищеназвані зміни робили суспільство 

мобільнішим, у рази збільшували потоки мігрантів. 
Постійні припливи мігрантів створювали надзвичайно складний, строкатий 

етноконфесійний простір. Певна мультикультурність, при всій умовності цього терміну для 
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реалій традиційного суспільства імперії обраного періоду, цього простору передбачала 
взаємовпливи різних груп і створювала нове середовище. Велике місто ставало своєрідною 
“соціальною лабораторією”, в якій можна спостерігати комунікацію цих спільнот. Дослідження 
міграцій дає змогу уважніше придивитись, що в цьому обміні давала і що отримувала єврейська 
громада. Чи дійсно, євреї «брали штетл з собою», щоб змішуючи власні традиції з підвалинами 
неєврейського оточення створювати нову єврейську ідентичність [4, р. 113]. 

Населення міста розглядається як соціальна структура – система ієрархічних 
взаємопов’язаних соціальних позицій, які фіксували становище людей з різними ролєвими 
приписами. Відзначимо, що така ієрархічність виглядає невід’ємною складовою традиційного 
суспільства. Локальне дослідження, з урахуванням ширшого контексту, дає можливість 
сфокусуватись у визначених часово-просторових рамках, враховуючи регіональні варіації. При 
цьому, не слід обмежуватись дослідженням структурних змін, важливо бачити долі конкретних 
людей, співставляючи два фокуси. Важливе вихідне положення – розглядати єврейське 
населення, як інтегровану частину міського суспільства Харкова. Соціальна історія міського 
населення Російської імперії, процеси урбанізації, відносини влади та населення – є 
необхідними для вирішення цієї проблеми. 

Харків не був винятком в процесах єврейської міграції. В останній третині XIX ст. сотні 
тисяч євреїв оселились за Смугою, сформувавши чисельні громади навіть у столичних містах – 
Санкт-Петербурзі та Москві. Перепис 1897 р. зафіксував 314 тис. євреїв які жили поза Смугою і 
мали для цього законні підстави [1]. Останнє зауваження є важливим моментом, бо велика 
кількість євреїв перебувала у «внутрішніх губерніях» фактично порушуючи чинне законодавство. 
Недосконалість офіційної статистики в цьому питанні не є таємницею для дослідників [2, р. 51]. 
Ми спробували визначити місце Харкова на загальній мапі єврейської міграції в Російській 
імперії визначається через застосування концепції Річарда Рауленда, яка дозоляє диференціювати 
та охарактеризувати напрямки міграцій в Російській імперії. Харків віднесено до так званого 
південно-східного варіанту («єврейські острови у морі неєвреїв») [11, p. 207-234]. Єврейське 
населення міста на 1897 р. налічувало 9848 осіб, з майже 174 тис. харків’ян. У відсотковому 
співвідношенні з населенням міста Харків поступався Києву, з 12% та Одесі з 30%. 

Крім того, аби визначити, що З метою визначити, що Харків міг запропонувати 
єврейському мігранту – мобільному у географічному та соціальному плані, та відповідно, що 
переселенець, у свою чергу, міг запропонувати місту, було використано типологію 
швейцарського дослідника Алексиса Гофмайстера. Вчений запропонував три типи міст 
південних, так званих «українських», губерній імперії [12, р. 202-210]. Дослідники 
наголошують на важливості такого структурування для розуміння розмаїття імперського 
досвіду, а також наводять основні характеристики стосовно кожного типу та зразок міста, що 
на їх думку, їм відповідало. Так, Київ визначається як адміністративний центр, де 
індустріалізація виступала вторинним процесом. Євреї тут були однією з груп яка домінувала у 
економічному житті, середній клас міста виступав гетерогенною групою, що фактично 
виключало етнічні конфлікти в його середовищі, однак серед нижчих верств етнічні та 
соціальні конфлікти у кризових ситуаціях призводили до вибухів насильства. Другй тип – 
Одеса – новозасноване місто, чиє економічне значення (з доіндустріальної епохи) переважало 
адміністративні функції. У своєму просторі місто поєднувало динаміку, взаємодію та 
відторгнення різних груп населення. Перспективи соціального зростання, які для багатьох 
мігрантів дедалі ставали все примарнішими, постійно притягували велику кількість 
переселенців, що врешті-решт призводило до соціальної напруги. Нарешті, Катеринослав – як 
промислове місто, де значення торгівлі швидко відійшло на другий план. Місто виступало 
полем експериментів у час індустріального розвитку. Соціальний та економічний статус 
окремих етнічних груп був тут менш стабільним, а культурна ідентичність менш певною. Місто 
мало вузький громадський простір. В часи криз швидко розвивалась динаміка насильства. 

Сприйнявши запропоноване, як своєрідну концепцію, можливо акцентували увагу на її 
соціальній складовій. Зосередивши погляд на стрімко зростаючому місті, можна пропонувати 
розуміння мотивацій переселенців. Таким чином, отримуємо можливість поглянути на ширший 
контекст взаємовідносин євреїв та неєврейського населення – «російсько-єврейської зустрічі» 
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(в даному випадку, під «російським» мається на увазі «імперське», важливе зауваження, яке є 
запереченням зведення імперського спадку до колонізації та русифікації). Можемо 
прослідкувати збільшення представництва євреїв Харкова в різних категоріях населення, 
завдяки джерелам різного походження – гільдійським спискам, спискам ремісничої управи, 
студентським спискам тощо, які відтворюють нам загальну картину [13]. 

Для Харкова доволі складно, визначити місце за вищенаведеною схемою. Місто за часів 
імперії зробило успішну кар’єру, пройшовши шлях від степової фортеці на кордоні, до 
метрополії великого регіону, важливого, з точки зору економіки, транзитного вузла. Специфіка 
модернізаційних та національних процесів сприяла формуванню різних образів Харкова, що 
відбиваються і в сьогоднішньому публічному житті міста – місто науки та місто торговців, 
колиска українського відродження або головний осередок зросійщення [14, с. 47]. 

Подібно до С-Пб (2% єврейського населення на 1897 р.), Одеси та Києва – Харків ставав 
кінцевою зупинкою для багатьох переселенців. В останній третині XIX ст. три останніх міста 
стали центрами економічної модернізації на півдні імперії і притягали тисячі мігрантів, що 
дозволило проводити паралелі, називаючи їх «Українською Америкою» [15, p. 15]. Досвід 
єврейського населення у цих великих центрах мав свої особливості. З часів розподілів Речі 
Посполитої та надбання імперією чисельного єврейського населення, Одеса мала тривалу історію 
єврейської присутності. «Золотий вік» її громади припав на другу третину XIX ст., коли до міста 
переселялись навіть євреї з Австрійської Галіції. В той час, як у Харкові, до 1859 р. жоден єврей 
не мав легальних підстав зупинятись у місті на термін довший, ніж того вимагали обставини. Але 
Харків не знав і масового антиєврейського насильства, навіть у кризові 1881-1882 рр. та 1905 р. 
Формування єврейської громади міста відбувалось синхронно з Києвом. Харків так само 
знаходився на перетині багатьох шляхів, концентруючи населення прилеглих територій, а також 
дистанційованих білоруських та великоросійських губерній, переселенців з маленьких та великих 
міст. Однак навколо Харкова не існувало чисельних єврейських містечок-штетлів, як то було у 
випадку Києва і це, безумовно, збіднювало джерела міграції. В цьому плані Харків не був 
“прикордонним містом”, треба було зробити свідомий вибір і відірватись від звичного 
середовища. Але, у другій половині XIX ст. Харків так само, як і Київ став привабливішим за 
містечка, у яких тривалий час зосереджувалось єврейське життя [4, p. 56]. 

Дослідження єврейської громади у фокусі певного міста не є новиною в літературі. Увага 
фахівців з історії євреїв Російської імперії та раннього радянського періоду, часто прикута до 
великих міст зі значними єврейськими громадами – Санкт-Петербургу, Варшави, Одеси, Києва, 
Мінську [16]. З одного боку, проблема формування єврейських громад є однією з центральних у 
цих дослідженнях. З іншого боку, роль міграції у цих процесах, вочевидь відходить на другий 
план. 

Представлена історіографія питання безумовно свідчить на користь актуальності 
поставленої у дослідженні проблеми. Обрані теоретичні та методологічні рамки дозволяють 
спробувати відповісти на поставлені на початку питання. Наявна джерельна база є 
репрезентативною для такого дослідження. Стосовно Харкова, як центру єврейської 
внутрішньої міграції, для аналізу якої обрано концепцію Р. Рауленда та типологізацію А. 
Гофмайстера, від початку слід зауважити наступне. Харків, єврейське населення якого і 
наприкінці досліджуваного періоду не перевищувало 6%, був оточений «неєврейським морем» 
(мається на увазі розташування самого міста поза Смугою осілості). Ця обставина здається 
позбавляла Харків постійних джерел міграції, і начебто не дає можливості проводити паралелі з 
Одесою та Києвом, з їх набагато чисельнішими спільнотами. Втім, характер за яким складались 
єврейські спільноти, особливо з 1870-х рр., був схожим. Харків мав пізніший за Одесу старт і 
важчу за Київ дистанцію, однак його громада зростала не менш впевнено і успішно 
інтегрувалась в міське середовище. 
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СУЧАСНІ МЕТОДИ ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ЗА ПРОФЕСІЙНИМ 

СПРЯМУВАННЯМ 

 

У статті здійснено огляд стану системи вищої іноземної освіти в Україні. 

Розглядаються інноваційні методи викладання іноземної мови за професійним спрямуванням. 

Обґрунтовується доцільність використання проектних технологій та «змішаного навчання». 

У висновках автор відзначає, що застосування активних методів викладання розвивають 

комунікативність та мотивацію 

Ключові слова: компетентнісний підхід, інноваційні методи, мотивація, занурення в 

проект, здійснення діяльності, презентація, комп’ютерні технології 

 

В даний час система вищої освіти в Україні зазнає серйозних змін. Світова практика 

демонструє тенденцію до модифікації традиційних форм організації освітнього процесу, і 

цьому сприяє безліч факторів. особистісно-орієнтований підхід до навчання з однієї сторони і 

повсюдна інформатизація, впровадження інформаційно-комунікаційних технологій, розвиток 

соціальних освітніх мереж, професійних онлайн спільнот, широке поширення курсів MOOC, 

онлайн навчання, що передбачає відкритий доступ до навчальних матеріалів через інтернет, з 

іншого – все це вимагає глобальних змін освітньої парадигми, адаптацію навчальних цілей, 

завдань, принципів. 

Сучасному суспільству потрібні фахівці, що володіють гнучкістю і адаптивністю, здатні 

переробляти значні обсяги інформації, отримувати та оновлювати знання, постійно 

вдосконалювати професійні компетенції. 

Але діюча система традиційного навчання не дозволяє повно й міру реалізувати такі 

запити суспільства, а існуючі вимоги не можуть бути реалізовані без кардинальних змін 

системи вищої освіти [1, c. 7]. 
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У сучасних умовах іноземне спілкування стає суттєвим компонентом професійної 

діяльності. Саме тому все більше уваги приділяється врахуванню фахової специфіки при 

вивченні іноземної мови, її спрямованості на реалізацію завдань професійної діяльності. 

Відповідні нові вимоги висуваються до методики викладання іноземних мов у різних 

навчальних закладах. Триває постійний пошук шляхів удосконалення системи навчання 

Проблемі формування знань щодо іншомовної професійної комунікації присвячені 

дослідження Демченко Д., Довгань Л., Дорди С., Лапіної В., Марченко Ю., Мелкомукової К., 

Ставицької І., Тимощук Н., Чередніченко Г., Шипілова І., Шуменко О. та ін. Дослідники 

(Демченко Д., Марченко Ю.) справедливо зауважують, що сучасна освіта повинна передбачати 

формування у студентів нового світобачення, готовності і здатності жити і працювати в 

полікультурному світі, орієнтуватися в світовому професійному просторі 

Метою роботи є дослідження сучасних методів викладання іноземної мови за 

професійним спрямуванням. 

Перехід до різнорівневої системи підготовки на сучасному етапі диктує необхідність 

зміни підходів до змісту освітнього процесу, створення нових форм його методичного 

забезпечення, так само як і усвідомлення ролі викладача в інноваційній парадигмі особистісно-

орієнтованого, творчого навчання. 

Різноманіття методів і способів оволодіння іноземною мовою у вищому навчальному 

закладі призводить до необхідності раціонального вибору одного з них або оптимального 

поєднання взаємододаткових методів і технологій [7, c. 231]. 

Сьогодні українська освіта знаходиться на начальному етапі становлення та розвитку 

змішаного навчання, яке також має назви інтегроване, комбіноване та гібридне, тому що саме 

поняття та його зміст ще не є до кінця визначеним, хоча вітчизняні та зарубіжні дослідники вже 

працюють над цією проблемою (Є.В. Бутенкова, Л.B. Десятова, М.Г. Євдокимова, Ю.І. 

Капустін, О.В. Львова, М.Н. Мохова, А.Л. Назаренко, М.А. Татаринова, C.B. Титова, I.E. Allen, 

В. Barrett, J. Bersin, С.J. Bonk, Di Clark, С. Dziuban, R. Garrett, R. Garrison, H. Kanuka, S. Kmnar, 

A. Picciano, P. Sharma, P. Shea, A. Siddiqi, M. Tammelin, P. Valiathan та інші). 

Змішане навчання – «це особистісно-орієнтований підхід до набуття досвіду навчання, 

при якому учень взаємодіє з іншими учнями, з викладачем та з контентом за допомогою 

вдумливої інтеграції он-лайн та аудиторного середовищ» [6, с. 85]. 

Технологія blended learning, або змішане навчання, що поєднує сильні сторони 

традиційного освітнього форм-фактора і переваги дистанційних технологій, є дієвим способом 

вирішення проблеми невідповідності запитів суспільства та готовності сучасної вищої освіти їх 

задовольняти. 

Технологія змішаного навчання стає найбільш затребуваною і ефективною при вивченні 

іноземної мови, оскільки вона, з одного боку, дозволяє максимально продуктивно організувати 

час викладача і окремо взятого студента, а з іншого боку, робить процес вивчення мови 

захоплюючим і доступним. З одного боку, це об’єднання строгих формальних засобів навчання 

(робота в класі, вивчення матеріалу мовного курсу) з неформальними (обговорення 

найважливіших аспектів навчального матеріалу за допомогою електронної пошти та Інтернет-

конференцій). З іншого боку, це комбінування різних способів подачі навчального матеріалу 

(очне face-to-face, електронне online learning і самостійне навчання self-study learning) з 

використанням методики управління знаннями [2, c. 219]. 

В даний час інтенсивне навчання іноземних мов реалізується в різних методичних 

системах. Це обумовлено різноманіттям конкретних цілей навчання іноземної мови різного 

контингенту учнів, а також різноманіттям умов навчання. Актуальним постає використання 

інноваційних методів при викладанні іноземної мови. 

Інтерактивні технології на уроках іноземної мови характеризуються насамперед 

активністю студентів і їх взаємодією з викладачем, товаришами, комп'ютером як джерелом 

інформації, навколишнім світом в цілому. Такий підхід дозволяє знайти застосування своїх 

знань у дійсності, а не тільки в рамках дисциплін [5, c. 134]. 
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Інтерактивні технології показують нові можливості, пов'язані з налагодженням 

міжособистісної взаємодії шляхом зовнішнього діалогу в процесі засвоєння навчального 

матеріалу.  

Вихід в мережу Інтернет дає доступ до численних автентичних ресурсів і дозволяє 

працювати в режимі on-line. Досить популярним ресурсом, матеріалами якого часто 

користуються як на уроках, так і під час самостійної роботи, є сайт www.esl-lab.com. Він надає 

великі можливості для формування та вдосконалення комунікативних навичок. Цей сайт 

створено досвідченим викладачем англійської мови Ренделом Девісом з США і містить цілу 

серію вправ, спрямованих на розвиток навичок аудіювання, читання, говоріння, письма, 

вдосконалення лексико-граматичних навичок, навичок роботи з інформацією [2, c. 220]. 

Рольові ігри займають важливе місце в типології інтерактивних технологій навчання. 

Вони змінюють структуру уроку, надаючи більше свободи студентам, дозволяючи формувати 

комунікативні навички в більш зручній формі. Ігрові взаємодії передбачають неформальне 

спілкування і дають змогу її учасникам розкрити свої особистісні якості, підвищують їхню 

самооцінку. 

Роль викладача в цьому процесі зводиться передусім до ролі помічника, консультанта: 

вчитель більше не джерело знань, він лише допомагає своїм підданим інтегруватися в певний 

комунікативний процес, брати участь у комунікації зі своїми однолітками [3, c. 221].  

Використання інтерактивних інформаційних технологій у процесі викладання сприяє 

значному зростанню рівня сформованості комунікативної компетенції студентів, мотивації до 

вивчення предмета, допомагає вчити і вчитися з інтересом і максимальною ефективністю. 

Ідея запровадження інтерактивних технологій в навчанні, безумовно, вже не є новою в 

теоретичному плані. Завдання, що стоїть перед викладачем на даний момент – це органічне 

впровадження нового в освітній процес. 

На сучасному етапі реалізація інноваційних підходів до викладання іноземної мови для 

професійних цілей неможлива без проблемного підходу, головною метою якого є створення 

проблемних ситуацій (педагогічних, психологічних, професійних), формулювання проблем, 

надання студентам допомоги у їх вирішенні, перевірка цих рішень та керівництво процесом 

систематизації та закріплення набутих знань. Проблемний підхід залучає студентів до 

дослідницької роботи, ведення дискусії, формує дослідницькі вміння, що допомагає досягнути 

основної педагогічної мети. 

Як показує аналіз сучасних методичних особистісно-орієнтованих підходів до 

викладання іноземної мови професійного спрямування, одним з найбільш поширених 

інноваційних технологій є метод проектів, який розглядають як цілісну педагогічну систему. 

Побудова навчання на творчому засвоєнні знань в процесі самостійної, індивідуальної або 

групової діяльності для виконання професійного завдання з презентацією результату є основою 

цієї системи [6, c. 86]. 

Існують різні типи проектів. Вибір проекту визначається комунікативним завданням. Все 

залежить від мети і завдань, які необхідно вирішити в хід виконання роботи. Тип проекту 

визначає структуру, методи, джерела інформації, форму звітності. 

Особлива увага зараз приділяється телекомунікаційним проектам. Англійські 

представники методики викладання мов Т. Блур і М. Дж. Сент-Джон представляють три види 

проектів: 

– груповий, в якому дослідження проводиться групою, а кожен студент вивчає окремий 

аспект теми; 

– міні-дослідження, що складається в проведенні опитування з використанням інтерв'ю та 

анкетування; 

– проект, що передбачає читання теми, яка є цікавою для студента в індивідуальній 

роботі [7, c. 232]. 

Метод проектів – ігровий метод, в ході якого досягається результат за допомогою 

колективної групової діяльності і кінцевий продукт розробляється колективно і публічно 

захищається. Метод орієнтований на інтереси студентів. 
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Психологи в ході досліджень впливу колективної творчої діяльності на результат 

прийшли до висновку, що у студента в пам'яті залишається приблизно 80 % з того, що він 

виконує самостійно [2]. 

Створення проекту дає студентам можливість застосувати знання, отримані не тільки на 

заняттях з іноземної мови, але й з інших дисциплін. 

Виконання завдань проекту, на відміну від аудиторних занять, вимагає самостійної 

роботи, і його переваги очевидні: 

1) на заняттях студенти працюють з матеріалом, наданим викладачем і за заздалегідь 

складеним ним плану, а при розробці проекту необхідна інформація добувається самостійно і 

здійснюється творча робота в рамках заданої теми; 

2) заняття включають теоретичну діяльність учнів і спрямовані на придбання певних 

мовних умінь, знань і навичок, а виконання проекту передбачає практичну діяльність студентів 

із вдосконаленням та застосуванням на практиці вмінь, знань та навичок, отриманих в 

аудиторії; 

3) на заняттях процес орієнтований на студента як пасивного слухача, а при створенні 

проекту враховуються його здібності, інтереси, життєвий досвід; проявляється індивідуальна і 

колективна відповідальність за роботу в рамках проекту [2]. 

Отже, вивчення іноземної мови потребує багато часу, терпіння і наполегливості. У 

студентів мотивація до вивчення іноземної мови досить низька із-за відсутності швидкого 

результату і труднощів вивчення, все це знижує інтерес студентів. 

Першочергове завдання викладача – розкрити творчий потенціал студента, підвищити 

інтерес і активність. 

Головне, що необхідно враховувати використовуючи інноваційні методи викладання при 

вивченні іноземної мови, – це «мотивація, що є психологічним проявом потреб» [1, c. 10]. 

Таким чином, можна виділити наступні відмітні характеристики активних методів навчання: 

мотивація, активність, креативність, взаємодія, формування у студентів самоконтролю і 

самонавчання. 

На відміну від традиційних, застосування активних методів навчання спонукає студентів 

до творчого пошуку, активізує їх розумову діяльність, навчає аналізувати, правильно 

висловлювати свою точку зору, будувати зв'язне логічне висловлювання, бути готовим до 

професійної комунікації іноземною мовою із колегами та споживачами. Отже, застосування 

активних методів навчання веде до розвитку комунікативної компетенції та направлене на 

створення стійкої мотивації до вивчення іноземної мови. 
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«НАУКОВИЙ ДИСКУРС» І «АКАДЕМІЧНИЙ ДИСКУРС» 

 

У статті представлено критичний огляд наукових праць щодо співвідношення понять 

“науковий дискурс” й “академічний дискурс” у вимірі їх поняттєвого статусу та 

категорійних параметрів. Визначено зони перетину наукового та академічного дискурсу у 

сфері наукової комунікації. Установлено диференційні категорійні параметри наукового та 

академічного дискурсу, які констатують відносну самостійність цих типів інституційного 

дискурсу.  

Ключові слова: інституційний дискурс, науковий дискурс, академічний дискурс, науково-

академічний дискурс, категорійні параметри.  

 

Лінгвістичні студії у сфері вивчення наукової комунікації та основних її дескрипцій 

упродовж останніх років (О.Л. Балацька, О.М. Гніздечко, О.М. Ільченко, Н.М. Разінкіна, В.Є. 

Чернявська, Т.В. Яхонтова та ін.) набувають особливої актуальності і, насамперед, у зрізі 

визначення поняттєвого статусу наукового дискурсу, встановленню оптимальних критеріїв 

його типологічної та жанрової таксономії. 

Нерозв’язаною проблемою, яка в теоретико-методологічному плані може виявитися 

найбільш складною є диференціація наукового дискурсу від суміжних типів інституційного 

дискурсу, зокрема від: академічного (Н.Г. Бурмакіна, Д.Р. Дроздова, Л.В. Куликова, Т.П. 

Попова, Н.В. Сушкова, К. Хайленд та ін.), педагогічного (В.І. Карасик, М.А. Коміна, В.С. 

Білик), навчального (М.А. Коміна), освітнього (Л.О. Глухова, В.Б. Кашкін).  

Метою статті є встановлення співвідношення між поняттями “науковий дискурс” та 

“академічний дискурс” та виявлення зон їхнього перетину. 

Оскільки головною сферою пізнавальної діяльності суб’єктів науки є освітня сфера, то 

поряд з науковим дискурсом активно функціонує термін “академічний дискурс”, під яким 

розуміють “продукт професійно-орієнтованої взаємодії учасників академічної сфери” [7, с. 93]. 

Хоча тут дозволимо собі внести уточнення до цього визначення і зазначити, що дискурс не 

може бути продуктом, адже він є процесом наукової взаємодії, про що пише британський 

дослідник Кен Хайленд. Академічний дискурс, на його думку, – це “процес розумово-

комунікативної взаємодії учасників академічної спільноти, що відбувається в межах 

навчального закладу у комплексі різних видів діяльності: навчання, розповсюдження ідей, 

формування знань за допомогою мови” [9, p. 25].  

Для того, щоб зрозуміти як співвідносяться між собою науковий та академічний дискурс, 

потрібно розглянути основні характеристики академічного дискурсу та зіставити їх із 

характеристиками наукового дискурсу.  

Погляди науковців щодо вивчення наукового й академічного дискурсу розділилися. Одні 

дослідники розглядають “науковий дискурс” та “академічний дискурс” разом в одній 

термінологічній дескрипції (праці О. В. Литвинова, Л. В. Куликової, С. В. Шепітько та ін.), 

тимчасом інші вважають, що “академічний дискурс” – це значно ширше поняття ніж “науковий 

дискурс”, оскільки він охоплює і комунікацію між науковцями, студентами після конференції 

чи обговорення доповідей в неформальній ситуації [7, с. 93].  

Зокрема І. П. Хутиз припускає, що науковий та академічний дискурс співвідносяться між 

собою як частина і ціле. Під терміном “академічний” дослідниця дослідниця розуміє всі види 

комунікації, до яких залучені представники академічної сфери [7, с. 93]. Зокрема, йдеться про 

два види комунікації: 1) симетричну (обмін інформацією між рівними за статусом і знаннями 

учасниками) та 2) комплементарну що передбачає передавання інформації нерівному за 

статусом партнеру [там само].  
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Такої ж думки дотримується і Д. Р. Дроздова і розглядає науковий дискурс як один із 

п’ятьох типів академічного дискурсу: педагогічного, дидактичного, наукового, навчального та 

виховного, кожен із яких характеризує певні етапи навчального процесу залежно від 

комунікативної інтенції учасників академічної сфери (навчити, виховати, здійснити обміни 

науковою інформацією) [2, с. 37].  

Проаналізувавши основні дефініції академічного дискурсу, дослідниця виділила два 

підходи до його визначення. У широкому розумінні академічний дискурс репрезентує 

вживання наукової термінології у будь-якій галузі знання чи безпосередньо у мовленнєвій 

діяльності викладачів та студентів в рамках будь-якого навчального закладу. У вузькому 

розумінні академічний дискурс становить сукупність наукових усних та писемних текстів та 

безпосередню взаємодію як статусно-нерівних (викладач – студент), так і статусно-рівних між 

собою учасників (викладачів або студентів) [2, с. 41]. У цьому розумінні академічний дискурс 

розглядає В.Л. Куликова, оперуючи такою дефініцією. Академічний дискурс – це “нормативно 

організована мовленнєва взаємодія, що характеризиується як лінгвістичними, так і 

екстралінгвістичними планами та використовує певну систему професійно-орієнтованих знаків, 

де беруться до уваги статусно-рольові характеристики основних учасників спілкування (учених 

як дослідників і / або викладачів, а також студентів у сфері університетського спілкування)” [4, 

с. 251]. 

Д. Р. Дроздова визначає академічний дискурс у вимірі таких категорій: 1) динамічність; 

2) тематична спрямованість (навчання/виховання); 3) мета (передача інформації); 4) різні 

статусно-рольові характеристики учасників спілкування (симетрична і комплементарна 

комунікація); 5) тісний взаємозв’язок між викладачем, студентом і дидактичним матеріалом [2, 

с. 40]. Окрім таких категорій наводять й інші, серед яких актуалізація мови науки; креативний 

характер спілкування (тематична відкритість, низька ймовірність передбачення змісту 

висловлювання, творчий характер використання мовних засобів тощо); скорочення асиметрії 

знань; авторитетність спілкування, що перетинаються з попередніми [1, с. 21].  

Хоча, на наше переконання, між академічним і науковим дискурсом наявні не гіперо-

гіпонімічні відношення (родо-видові: ширше/вужче), а сфери перетину. І такі думки поступово 

уже визрівають у науковому середовищі дослідників цих понять. Кожне з цих утворень є 

окремим типом інституційного дискурсу, на чому також наголошує Л. М. Рябих, яка пише про 

те, “що академічний дискурс не має однозначних кореляцій із науковим стилем, однак 

стандарти останнього, зокрема науково-навчального підстилю, слід уважати його стильовими 

домінантами” [5, с.5]. 

Л. М. Рябих говорить про дві зони перетину академічного дискурсу: наукову та 

педагогічну. Основні категорійні параметри академічного дискурсу визначені дослідницею на 

підставі критеріїв інституційного дискурсу загалом (про які йшлося вище). За її 

спостереженнями, це такі параметри: сфера комунікації – науково-освітня; мета – 

передача/конструювання наукового знання та виховання нових членів суспільства – осіб з 

вищою освітою, соціалізація яких включає як складову опанування стандартами академічного 

спілкування; учасники спілкування – адресантно-адресатна конфігурація викладач-студент [там 

само].  

Окремим типом інституційного дискурсу вважає академічний дискурс Я. В. Зубкова, яка 

описує його категорії у сукупності таких складників: 1) статусно-рольові характеристики 

учасників спілкування (симетрична/ комплементарна комунікація); 2) мета (підготовка 

спеціалістів певної кваліфікації); 3) хронотоп (в широкому розумінні – період навчання в 

певному навчальному закладі, що в середньому складає 4 – 5 років; у вузькому розумінні – 

навчальне середовище у якому реалізуються такі види навчальної діяльності як: лекція, 

семінар, екзамен та ін.); 4) цінності (здобуття певної кваліфікації); 5) стратегії (зі сторони 

викладача – навчання, виховання, контроль, оцінювання; зі сторони студента – пізнання і 

самореалізація); 6) жанри (лекція, дискусія, семінар, екзамен, захист дипломної роботи та ін.) 

[3, с. 28 – 31].  
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З наведених категорійних характеристик академічного дискурсу випливає припущення 

про те, що основним критерієм відмежування його від суміжних типів інституційного дискурсу 

(наукового, педагогічного, навчального тощо) є, на нашу думку, саме жанрова таксономія.  

Такий підхід наявний у дисертаційному дослідженні Л. В. Сологуб, яка залежно від 

модусу спілкування виділяє усні (лекція, практичне заняття, лабораторне заняття, 

індивідуальне заняття, семінар, колоквіум, практикум та презентація), писемні (підручник, 

навчальний посібник, навчальний довідник, конспект лекцій, роздатковий матеріал, навчальна 

програма) та електронні (навчальна література в режимі online: електронні модифіковані 

варіанти підручників та посібників, навчальний сайт, дистанційний курс, чат, форум, 

електронні дискусії, комп'ютерні презентації PowerPoint) жанри науково-академічної 

комунікації [6, с. 29 – 30]. Тож, дослідниця, вживаючи синтетичний термін “науково-

академічна комунікація”, у такий спосіб демонструє перетин обох типів інституційного 

дискурсу – наукового і академічного, а не їхні родо-видові відношення.  

У лінгвістичній літературі уже навіть намітилася певна тенденція до вживання терміна 

“науково-академічний дискурс” (А.Д. Олійник О.О., Олійник О.О., Є.І. Шпенюк, С.В. 

Шепітько), під яким розуміють “процес і результат комунікативної взаємодії у сфері вищої 

освіти з метою передачі професійних знань та підготовку спеціалістів вищої кваліфікації” [8, с. 

132]. Основною складовою науково-академічного дискурсу є адресантно-адресатний аспект, що 

передбачає цілеспрямований вплив адресанта на когнітивну сферу адресата з метою 

формування у нього системи професійних вмінь і навичок [там само]. Науково-академічний 

дискурс передбачає як вербально-опосередковану взаємодію статусно-нерівних між собою 

учасників (викладач – студент), так і спілкування рівних між собою учасників (викладачів або 

студентів). Ця остання теза, яка пов’язана з рольовою поведінкою учасників науково-

академічного дискурсу, переконує у тому, що академічний дискурс все ж таки за своєю 

онтологією є утворенням, призначеним для функціонування у різних сферах навчально-

методичної і навчально-дидактичної і навчально-наукової діяльності, а не власне наукової.  

З огляду на постульовані дослідниками зони перетину обох типів дискурсу, а також, на 

наше переконання, припускаємо, що науковий та академічний дискурс, окрім спільних зон, 

мають низку принципово відмінних характеристик, що дають підстави для ідентифікації 

кожного з утворень як самостійних типів дискурсів.  

Зокрема, до зон перетину належать такі дефінітивні критерії, як 1) актуалізація мови 

науки (вживання наукової термінології); 2) симетрична комунікація між учасниками 

дискурсивної взаємодії – викладачами чи студентами як фахівцями певної галузі наукового 

знання з метою обміну науковою інформацією; 3) модус спілкування – усний, письмовий та 

електронний; 4) діалогічність (участь у науковій дискусії, предметом якої є обговорення 

наукової проблеми чи вирішення певного технічного завдання); 5) дискурсивні формули 

(клішованість, нормативність мовлення).  

Водночас, диференціація і самостійність академічного і наукового дискурсів 

визначається на основі таких дефінітивних параметрів, як мета, цілі, цінності, стратегії та 

жанрові їхні різновиди. Уважаємо, що ці критерії є принциповими для виявлення онтологічної 

сутності кожного з цих понять і термінів. Зокрема, якщо метою наукового дискурсу (у 

широкому розумінні) є доведення істинності наукового знання, то – академічного – підготовка 

спеціалістів певної кваліфікації.  

Цілі та стратегії наукового і академічного дискурсів теж різняться між собою, 

насамперед, за викладом наукового матеріалу: у науковому – це здебільшого форма дискусії, 

констатації фактів тощо, в академічному – пояснювально-інформаційна форма, а також 

характером вербально-опосередкованої дискурсивної взаємодії: у науковому – це вирішення 

певної теоретичної чи прикладної наукової проблеми, тимчасом в академічному – побудова 

теоретичної і практичної моделі предмета вивчення, передача теоретичних знань, викладення 

отриманих результатів у формі, яка є доступною для аудиторії для її подальшого засвоєння та 

інтерпретації.  
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Різними для цих двох типів інституційного дискурсу, як уже було зазначено, є їхні 

жанрові різновиди. Проте, тут слід теж говорити про зони перетину, оскільки жанри наукового 

дискурсу (стаття, монографія, дисертація та ін.) проникають у дискурсивне середовище 

академічного дискурсу. Основним когнітивно-семіотичним завданням адресанта у цьому 

випадку є інтерпретація їх змісту в доступній для адресата формі у рамках навчального 

процесу.  

З огляду на дефінітивні критерії наукового і академічного дискурсу уважаємо за доцільне 

внести уточнення у наявні визначення академічного дискурсу і пропонуємо розглядати його 

термінологічно як синонім науково-навчального інституційного типу дискурсу, що за змістом 

поєднує характеристики жанрів як наукового дискурсу, які вербалізують наукове знання між 

статусно-рівними учасниками, так і навчального дискурсу з жанрами дидактичного змісту, що є 

продуктами навчальної і освітньої сфер.  

Підсумовуючи вищевикладене зазначимо, що науковий дискурс та академічний дискурс 

слід розглядати як самостійні типи інституційного дискурсу, зону перетину яких можна 

окреслити у вимірі таких дефінітивних критеріїв як: 1) актуалізація мови науки; 2) симетрична 

комунікація між учасниками дискурсивної взаємодії; 3) модус спілкування; 4) діалогічність 

(участь у науковій дискусії, предметом якої є обговорення наукової проблеми чи вирішення 

певного технічного завдання); 5) дискурсивні формули (клішованість, нормативність 

мовлення).  

Водночас, диференціація і самостійність кожного з цих типів інституційного дискурсу 

визначається сукупністю таких параметрів як: мета, цілі, цінності, стратегії учасників 

спілкування та жанрові різновиди. 
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Чорняк Анастасія Русланівна 

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича 

 

ЕТИМОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ОДИНИЦЬ НА ПОЗНАЧЕННЯ ЕМОЦІЙ В 

ХУДОЖНЬОМУ ДИСКУРСІ ЕНТОНІ ДОРРА “ALL THE LIGHT WE CANNOT SEE” 

 

Дослідження присвячене вивченню етимологічних особливостей одиниць на позначення 

емоцій у художньому дискурсі. Матеріалом для вивчення емоцій слугував роман Ентоні Дорра 

“All the Light We Cannot See”. Лексеми на позначення емоцій було досліджено із урахуванням 

досягнень лінгвістичної науки в галузі вивчення етимології. У роботі одиниці були вивчені 

згідно їхнього етимологічного походження та поділені на позитивні та негативні емоції. На 

основі етимологічного аналізу можна зробити висновок про те, що більшість слів є 

іншомовного походження, а саме з латинської та давньоанглійської мови. 

Ключові слова: етимологія, емоція, художній дискурс, англійська мова, позитивні емоції, 

негативні емоції, love, delight, fear, happy, angry, horror. 

 

Актуальність теми визначається загальним спрямуванням сучасної лінгвістики до 

вивчення лексики національних мов і зумовлена потребою дослідження одиниць на позначення 

емоції, оскільки ці лексеми є одними із найважливіших категорій мовної картини світу будь-

якої мови, але водночас у кожній етнічній мові виявляє свою специфіку, англійська мова не є 

виключенням. 

У лінгвістиці з’явився етимологічний напрямок, в якому активно розробляється 

проблематика “емоцій в мові”. Зросла увага до вивчення текстів, які виражають “світ емоцій”, 

зокрема тих засобів за допомогою яких письменник виражає своє ставлення до тих чи інших 

людей, явищ, фактів, передає свої почуття, емоції. Також увага прикута і до того яке значення 

мають емоції і для читача, як вони на нього впливають та чому саме автор із усіх можливих гам 

емоцій обрав саме цю. Проблематику вираження емоцій у мові вивчають вітчизняні та 

зарубіжні лінгвісти, а саме Ю. М. Караулов,  І. В. Арнольд, П. О. Селігей,  А. Вежбицька, О. М. 

Вольф, І. І. Квасюк, Л. Г. Бабенко та багато інших. 

Ціль поданої статті – дослідити, виділити і проаналізувати мовні засоби, які посилюють 

емоційність мови у творі Ентоні Дорра “All the Light We Cannot See” та дослідити їхнє 

походження. 

Англійська мова є однією із найпопулярніших та найбагатших за словниковим запасом 

серед світових мов. У своїй скарбниці вона містить величезну кількість слів іноземного 

походження. Першопричину такого феномену слід шукати в історії мови, так як вона тісно 

пов’язана із історією нації. Більшість запозичень у англійській мові беруть свій початок у 

латинський, французькій та грецькій мовах. Також іншомовні характеристики можна 

простежити і з скандинавських мов, німецької, іспанської та ін. Іноземний вплив захопив усі 

сфери та поширився не тільки на терміни, професійні слова, а також і на побутову лексику, 

зокрема одиниці, які позначають емоції.  

Основними питаннями при проведенні дослідження стали слова, які передають позитивне 

та негативне емоційне забарвлення мови. Тобто це слова, які надають певному елементові 

висловлювання більшої виразності, підкреслюють колоритність мови з метою привернення 

уваги читача [1, с. 285]. Не залишилось поза увагою і їхнє етимологічне походження, із якою 

мовою зв’язана дана емоція. Тому матеріалом даного дослідження виступає роман Ентоні 

Дорра “All the Light We Cannot See” , тому що мова його творів вивчена недостатньо.  

Під вираженням емоцій розуміється їх мовне представлення, маніфестація в мовленні, що 

супроводжується внутрішнім і зовнішнім переживанням. Вираження емоцій – це безпосередня 

комунікація власне емоцій, а не їх позначень, їх мовне виявлення. Мовне вираження емоцій 
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здійснюється за допомогою особливої емотивної лексики. Проте не лише лексичний, але й усі 

інші рівні мови мають для цього свої спеціальні засоби [4, с. 145]. 

Вивчення емоцій та їх роль у житті людини завжди цікавило вчених, дослідників, які 

працюють у галузі цілого ряду наук, таких як філософія, фізіологія, психологія, лінгвістика та 

багато інших. Такий підхід не є випадковим, оскільки проблеми емоцій та їх ролі в житті 

людини є багатогранними. Емоції є невід’ємною складовою психології людини, вони 

виявляються певною мірою в усіх сферах її діяльності. 

Для даного дослідження важливий поділ емоцій на позитивні та негативні, однак К. Ізард 

вважає, що «замість того, щоб говорити про негативні й позитивні емоції, було б правильніше 

вважати, що існують такі емоції, які сприяють підвищенню психологічної ентропії, та емоції, які, 

навпаки, полегшують конструктивну поведінку. Такий підхід дозволить нам зарахувати ту чи 

іншу емоцію до розряду позитивних або негативних, залежно від того, який вплив вона справляє 

на внутрішньособистісні процеси й процеси взаємодії особистості з найближчим соціальним 

оточенням при врахуванні більш загальних етологічних й екологічнихчинників» [3]. У межах 

лексико-семантичної групи «Почуття та емоції» чітко відмежовані полярні мікрогрупи: позитивні 

емоції людини (з ядерною одиницею love) та негативні емоції (домінантні одиниці fear) [2]. 

Принцип номінації, як основний напрям ходу думки, за яким здійснюється називання 

конкретного об’єкта, реалізується через відповідні способи, мотиви та засоби називання. Також 

найменування відноситься і до фізичних речей, як до уявних, так і до абстрактних, наприклад 

love, fear, delight, excitement, pleasure, fright, anger. Саме такі слова роблять мову забарвленою, 

як веселка. Слова мови зазвичай відображають не реальність світу, а інтерес людей, які 

розмовляють цією мовою [5, с. 22]. 

У нашому дослідженні способів номінації емоцій в англійській мові ми проаналізували 

походження лексем які позначають емоції у художньому дискурсі Ентоні Дорра “All the Light 

We Cannot See”  

Love – почуття кохання, любові, пристрасті. Походить ще від давньоанглійського слова 

lufu, що також позначало кохання. Ця лексема має спільний корінь у індоєвропейській мові, так 

як ми бачимо зв'язок із санскритом lubhyati ‘бажання’. Слово love спільнокореневе із 

латинським словом libet, libido, що також означає бажання. Отож, дана лексема є спільною для 

всіх германських мов (німецька Liebe, датська lof, готська liufs), що означають почуття любові 

та бажання і мають спільний корінь *leubh- піклуватися, бажати, любити [6, 7]. 

Лексема love із часом прижилась у мову та стала популярною, тому із роками почали 

з’являтись у лексиконі вирази із цим словом. Наприклад  to fall in love почали вживати ще з 

1500 року. To make love та love affair стало популярним у 1570 ,  а вираз love scene з 1630 року. 

Love life спочатку вважався терміном у психологічному жаргоні з 1919 року. Love beads, love 

bug, love-handles уже більш сучасні та вживаються із 1960 [6, 7]. 

“It is only movement and love; it is the living infinite.” 

“That’s how it feels right now, he thinks, kneeling beside her, rinsing her hair: as though his 

love for his daughter will outstrip the limits of his body.” 

Delight – задоволення, що позначає піднесений стан людини, почуття радості. Delight 

запозичене з французької мови delitier (дієслово) та delit (іменник), а у свою чергу ці слова були 

взяті з латинської мови delectare, що означає зачаровувати. Згодом було додано суфікс –gh- у 

XVI столітті. Також у цьому слові можна провести паралель із словом light світло. Ми можемо 

стверджувати, що цей стан задоволення почали найменувати саме так через його етимологічне 

походження [6, 7]. 

“Delight itself is a weak term to express the feelings of a naturalist who, for the first time, has 

wandered by himself into a Brazilian forest . . .” 

Fear – у Середньовіччі вживалось інше слово fere, але ці дві лексеми походять із 

давньоанглійської fær "страх, раптова небезпека". Як і більшість англійських слів має спільний 

корінь із германськими мовами (датська gevaar, німецька Gefahr) *feraz, що позначає 

небезпеку. Початкове значення лексеми «небезпека» почало розвиватись у «стан страху, страх» 

у ХІІ столітті, а у ХV отримало і ще одне значення як «страх перед Богом». У XIX почали 
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вживати  фразу «вселити страх Божий у когось» і вважався звичайним релігійним виразом на 

той час [6, 7]. 

“If fear darkens his friend’s face, Werner cannot see it.” 

“She dares not pull herself up for fear of the noise her knees will make on the boards.” 

Happy походить із середньовічної англійської від іменника hap, яке означало у 

ХІVстолітті «хороша удача», а згодом отримало і суфікс -y. У цей ж час мало і таке значення як 

«дуже радий». У 1520 році його значення ще збільшилось і стало більш похоже на сучасне  

"greatly pleased and content", що означає «дуже задоволений». У давньоанглійській лексема 

bliðe, що позначала «щасливий» на сьогодні існує як blithe, тобто веселий. Для більшості 

європейських мов, які мали у своєму словниковому запасі слово happy, ця ж лексема означала 

lucky «вдалий». Винятком стала валлійська мова у якій happy мало значення wise «розумний» 

[6, 7]. 

Не винятком є і лексема happy, яка у своєму арсеналі має декілька виразів які вживаються 

уже роками. Наприклад, усім відомий вираз happy ending вживається ще з 1756, і вперше був 

використаний у літературі. Така фраза як  happy day означає «день весілля» та широко 

використовується з 1739. Фраза happy hour датується ще 1961роком, для позначення вечірнього 

часу знижок на їжу та напої у кафе чи ресторанах, та вживається по сьогоднішній день у всіх 

куточках світу [6, 7]. 

“Is she happy? For portions of every day, she is happy.” 

Afraid – лексема, яка позначає стан страху та боязні.  Вживається ще з XIV століття 

середньовічної англійської та є минулим часом слова afray «боятися». Походить із давньої 

французької мови  affrai, effrei, esfrei «занепокоєння, страх», а також латинського слова 

*exfridare, що означає виводити із стану спокою. Перша частина слова префікс ex- «з» , а друга 

частина *frithu, що означає мир. Цікавий факт, що розмовний вираз  I'm afraid  почав широко 

вживатись ще з 1590 року та не означав страх чи побоювання, а більше як «я жалію, мені гірко» 

[6, 7]. 

“Though everyone said the duke himself had never looked better, he became afraid to go out, 

afraid to accept visitors.” 

Лексема horror датується XIV століттям та означає почуття страху, жаху та відрази. 

Походить із латинського слова horror, що означає жах, релігійний страх. Також зв’язане із 

французьким дієсловом словом horrere «тремтіти від жаху». У 1530 році також мало значення 

«тремтіти», особливо як симптом якоїсь хвороби чи реакції на щось. У ХХ ця лексема отримала 

нове значення, як один із жанрів кіно horror film «фільм жахів». Інші форми цього іменника 

також раніше вживались, наприклад horribility, horribleness, horridity та horridness [6, 7]. 

“Racial purity, political purity—Bastian speaks to a horror of any sort of corruption, and yet, 

Werner wonders in the dead of night, isn’t life a kind of corruption?” 

Проаналізувавши шість базових емоцій у творі Ентоні Дорра “All the Light We Cannot 

See”, ми можемо вивести результати у Таблицю 1. 

 

Таблиця 1 

Частота вживання лексем на позначення емоції та їхнє етимологічне походження 

Назва емоцій Частота вживання Етимологічне походження 

Love 45 давньоанглійська 

Delight 4 латинська 

Fear 7 давньоанглійська 

Happy 11 давньоанглійська 

Afraid 12 давньоанглійська 

Horror 3 Давньоанглійська 

 

Лексика, яка вживається для позначення почуттів і емоцій людини, відповідних станів і 

процесів, відбита у романі Ентоні Дорра “All the Light We Cannot See” досить повно. Серед 

зафіксованих лексем на позначення позитивного внутрішнього емоційного стану людини: 
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кохання, радість, щастя, задоволення, а також і тих, що виражають негативні емоції – жах, 

страх, злість, боязнь, невдоволення для статті було обрано лише декілька прикладів – love, 

delight, fear, happy, afraid та horror, на основі яких можна зробити висновок, що майже усі 

лексеми які позначають емоції були запозичені з латинської мови і давньоанглійської та 

вживаються у лексиконі ще з середньовіччя.  

Отже, найбільше лексем було запозичено з давньоанглійської у період з XI по XIV 

століття. Найчастотнішою лексемою із шести описаних виявилася лексема love (45 

слововживань). Найменш вживаною лексема horror (3 слововживання). 
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У статті досліджуються особливості морфологічного маркування незакінчених 
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Вивчення мови в динаміці, у процесі її мовленнєвої реалізації є одним із актуальних і 

перспективних завдань сучасної лінгвістики, що активізувало дослідження не тільки граматично 

усталених типів простих і складних речень, але й тих синтаксичних побудов, які досі трактуються 

неоднозначно (в основному описуються як еквіваленти речень [6, 289 – 309; 1, 252 – 259; 8, 138 – 

149]) і які є характерною ознакою будь-якої мовленнєвої ситуації як комунікативні репліки 

співрозмовників. 

У сучасному українському мовознавстві незакінчені речення з-поміж усіх так званих 

еквівалентів речень характеризуються найбільш повним набором комунікативно-граматичних 

реченнєвих ознак [5; 8, 144 – 146; 3, 40; 4]. Водночас таким синтаксичним побудовам властиві 

комунікативно-прагматичні особливості, які зумовлюють їхню формально-граматичну 

організацію, що конструюється з урахуванням насамперед відповідних комунікативних інтенцій 

співрозмовників і конситуативних параметрів кожної окремо взятої комунікативної ситуації. 

Зазначені мовленнєві фактори спричинюють майже повну редукцію синтаксичної конструкції, а 

незакінчені речення набувають ознак нечленованих [3, 42], які також у сучасному мовознавстві 

характеризуються різнотрактуваннями й активно досліджуються [7, 1 – 2]. 

https://www.etymonline.com/
https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/
https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/
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Мета статті – дослідити частиномовну належність неусічених вербалізованих елементів 

незакінчених речень, формально-граматична структура яких зазнала деформації внаслідок 

недоговорення більшості її компонентів, а синтаксична конструкція перейшла до розряду 

нечленованих речень. 

У сучасній українській мові незакінчені речення нечленованого зразка характеризуються 

специфічним морфологічним маркуванням, що зумовлюється багатьма конситуативними 

факторами, спричиненими особливостями комунікативної ситуації, комунікативними стратегіями 

мовців унаслідок зміни чи видозміни комунікативних інтенцій, їх взаємовпливів тощо. 

Нами встановлено, що незакінчені нечленовані речення можуть бути задіяні в 

комунікативному акті як окремі елементи і як недоговорені частини складних і навіть складних 

ускладнених синтаксичних конструкцій, а роль засобів морфологічного маркування незакінчених 

нечленованих речень виконують різні лексичні елементи: 

1. Частки (3% від усієї кількості проаналізованих незакінчених нечленованих речень). 

Наприклад: На снігу великими літерами, либонь, за допомогою пальця було написано лише 

чотири слова: “Фійона Медвину привіт передавала”. І так, наче хто кулаком по уху торохнув. Що 

таке? Якому Медвину? Невже?...
1
 Та ні, не може бути! (Іван Багряний). 

2. Частки в поєднанні з іншими словами (6% від усієї кількості проаналізованих 

незакінчених нечленованих речень): 

а) частки в поєднанні з іншими частками. Наприклад: – І це кажете ви, один з кращих 

рабіологів країни? – Щиро здивувся Жадан. – Запобігти людським трагедіям, хіба це... – І справа 

зовсім не в тому, що ваша мета абсурдна з наукового погляду, – вперто вів далі Шульга. ... ... 

(Ю. Щербак). 

б) частки в поєднанні зі сполучниками. Наприклад: – Та я ж вам говорю, що не поміняюсь. 

Ну, й... (В. Винниченко); 

в) частки в поєднанні з прийменниками. Наприклад: Ліна збігала на веранду і, вернувшись 

із ножицями, обережно зрізала, зчикнула стебельце гладіолуса, над яким Тоня стояла 

невідступно. Подаючи стебельце Тоні, запитала: – Це для?.. – Тсс! – приклавши палець до вуст, 

перебила її Тоня і злодійкувато озирнулася в бік майора (О. Гончар). 

3. Сполучники (20% від усієї кількості проаналізованих незакінчених нечленованих 

речень): 

а) сполучники як вербальні елементи простого речення. Наприклад: – З’їла вчора того 

пляцка. Там дерево було. Дитина ж. Взяло, каже, і скрутило. Але... – Марія нахилилася до Корнія 

і шептала: – Вона задушила його... Задушила... Дитя мучилося, і задушила (У. Самчук). В умовах 

мовленнєвих вагань адресанта [2], пригадування, пошуку необхідної фрази або іншого, 

переважно емоційного, стану сполучник може повторюватися. Наприклад: – Але... Але... Але! – 

диякон кружляв очима, згадуючи, що він хотів сказати, але згадати не зміг і тільки гикнув 

(Ю. Смолич); 

б) сполучники, які самостійно представляють кінцеву предикативну частину складного 

речення: 

– складносурядного. Наприклад: Нарешті запитав Давид у отроків своїх: – Де Святополк? – 

Стоїть у сінях, – була відповідь. – Я піду до нього, а ти брати посидь. І вийшов Давид, і… (о 

горе!). Ввірвалися, як звірі!.. (С. Пушик); 

– складнопідрядного. Наприклад: – Та моя єдина, що мене розуміє, що... – тут урвав від 

якогось раптового зворушення. (О. Кобилянська); 

– складної синтаксичної конструкції. Наприклад: Чоргар мені сказав, що він уже кілька 

разів звертався до колхозу, але… (М. Хвильовий). 

4. Сполучники в поєднанні з іншими словами (10 % від усієї кількості проаналізованих 

незакінчених нечленованих речень): 

                                                           
1 Аналізоване незакінчене речення виділяємо підкресленням. Для однозначного сприйняття мовленнєвих ситуацій та комунікативних функцій 

досліджуваних синтаксичних елементів незакінчені нечленовані речення подаємо в мінімально необхідному контексті.  
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а) сполучники в поєднанні з іншими сполучниками. Наприклад: – А якщо?.. – Кров одразу 

відлила від її обличчя, коли вона подумала, що буде, коли Святослав не переможе на брані з 

ромеями...(С. Скляренко); 

б) сполучники в поєднанні з частками. Наприклад: Краще він перетерпить якось цей час, 

хоч на поденну походить, а там, може, яка служба знайдеться, то буде він чоловіком жити. А то… 

(Б. Грінченко);  

в) сполучники в поєднанні з прийменниками. Наприклад: – Мені було тоді літ... Але що там 

літ! Це було в ту добу, коли в...... (В. Винниченко); 

г) сполучники в поєднанні з модальними словами. Наприклад: “А може... – і в голові її 

промайнула думка. – Ні-ні! – відганяла Хима непрохану думку, що лякала її своєю 

незвичайністю. – Не дам!.. То не моє, то внуччине... А може...” Стара заклякла, увірвавши 

думку... (М. Коцюбинський). 

5. Звертання (3% від усієї кількості проаналізованих незакінчених нечленованих речень). 

Наприклад: Порфирій Іванович схопив її скроні, наче хотів остаточно переконатись, і, 

вдивляючись у дівочі очі, з яких рясно лилися сльози, шепотів: – Дочечко! Марусько,.. – Але далі 

говорити не міг, бо сльози бризнули і з його очей (Б. Антоненко-Давидович). 

6. Звертання в поєднанні з іншими неповнозначними словами (2% від усієї кількості 

проаналізованих незакінчених нечленованих речень). Наприклад: – От що, Северин… Пересидів 

ти в мене два дні – мандруй далі (Г. Тютюнник). 

7. Недоговорені слова або усічені частинки повнозначних слів (4% від усієї кількості 

проаналізованих незакінчених нечленованих речень). Наприклад: Моторенко з комбайнером як 

узяли бригадира в стоси, так і слова йому не дадуть сказати. Він тільки: – Агр… Мич… Знан… І 

побіг (О. Вишня). 

8. Фразеологічні вирази (3 % від усієї кількості проаналізованих незакінчених 

нечленованих речень). Наприклад: – Дай боже доб... – зачав він, знімаючи капелюх та 

оглядаючися кругом, але урвав на півслові, побачивши Василя на лавці (І. Франко). 

Таким чином, проведене дослідження доводить, що майже у шістдесяти відсотках 

проаналізованих синтаксичних конструкцій морфологічним маркером незакінчених 

нечленованих речень виступають сполучники (у тому числі в поєднанні з іншими 

неповнозначними словами). Отримані результати дають підстави стверджувати, що незакінчені 

нечленовані речення відрізняються своїми особливостями частиномовного вираження 

вербалізованих елементів від відомих у сучасній синтаксичній науці нечленованих речень. Адже, 

за даними останніх аналогічних досліджень, у нечленованих реченнях основне навантаження 

морфологічного маркування припадає на частки [7, 9, 15]. 

Отже, специфіка морфологічного маркування незакінчених нечленованих речень 

детермінується особливостями усного мовлення, бо залежить від комунікативних інтенцій 

співрозмовників, від їх психологічного, емоційного чи фізичного стану, від тенденції до 

мінімізації мовленнєвих зусиль у процесі формування й вираження думки та від інших 

характеристик ситуації мовлення. У результаті аналізу фактичного матеріалу встановлено, що 

лексико-морфологічними засобами вираження незакінчених нечленованих речень виступають 

насамперед сполучники (56% від усієї кількості аналізованих незакінчених нечленованих 

синтаксичних одиниць), а також частки (17%), звертання (10%), частини повнозначних слів (8%) 

та фраземи (6%). 

Перспективи дослідження за такими критеріями полягають у вивченні незакінчених 

речень, у структурі яких вербалізоване лише одне повнозначне слово, внаслідок чого вони 

презентують перехідний тип між членованими і нечленованими незакінченими реченнями. 
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У статті висвітлено окремі етапи історії русинів-українців Пряшівщини (Східної 

Словаччини). Розкрито питання етнічної ідентифікації та асиміляції. Розглянуто мистецьку 

діяльність як засіб збереження національних традицій, окреслено проблеми трансформації 

фольклору) етнографічної гілки українського народу в сучасний період на території Східної 

Словаччини. Через географічне розташування та складні історичні умови розвитку ця країна 

стала батьківщиною не лише словаків, але й представників інших народів, які прийнято 

називати етнічними групами чи національними меншинами.  

Ключові слова: русини-українці, етнічна ідентифікація, фольклор, історія, мистецтво, 

фестиваль, асиміляція. 

 

Збереження цінностей етнічного чи етнографічного характеру за умов інтеграційних 

процесів у світі є волевиявленням морально-етичної свободи будь-якого вільного етносу, який 

нормально функціонує. Тому питання збереження національної ідентичності, культурної 

самобутності, свободи самовираження нації стає особливо актуальним на сучасному етапі 

розвитку людської цивілізації. Політика злиття народів і культур безумовно завдала великої 

шкоди українській традиційній культурі. Нині локальні особливості регіонів трансформуються, 

що призводить до втрати самобутності, неповторності явищ культури етнографічних груп 

українців.  

Словаччина – держава з багатонаціональним складом населення. Через географічне 

розташування та складні історичні умови розвитку ця країна стала батьківщиною не лише 

словаків, але й представників інших народів, які прийнято називати етнічними групами чи 

національними меншинами. Сприятливі умови для вивчення міжетнічних взаємозв’язків та 

етнічних процесів, які розвиваються, створює Східна Словаччина. 

Як відомо, у Карпатському регіоні є три етнографічні групи українців – лемки, бойки, 

гуцули. Лемки жили по обидва схили Бескидів між ріками Сяном та Попрадом. Це автохтонні 

жителі Карпат. До лемків за етнографічними особливостями належать русини або в 

латинізованій формі рутени, які через різні історичні обставини опинилися на територіях різних 

держав Угорщини, Польщі, України, Словаччини, однак зберегли свою давню самоназву до 

сьогодні. Значна частина цих українців асимілювалася місцевим населенням. Так у Словаччині 

їх було близько 200 тисяч, нині залишилось близько 40 тис.; у Польщі під час депортації та 

операції «Вісла» русинів було примусово вивезено з рідних земель і розселено по всій країні. 

Тому визначити місця їхньої локалізації сьогодні важко. Можна констатувати приблизно 
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заселення русинами-українцями: в Словаччині – Пряшівщина (по с.Остурно), в Польщі – по 

Білу Вежу. 

З глибокої давнини русини-українці Пряшівщини становили найзахіднішу групу 

українського народу. Після розпаду Австро-Угорщини як держави 1918р. «Угорська Русь» 

адміністративно була поділена на дві частини: Мукачівська єпархія (з осередком в Ужгороді) 

становила автономну область Чехо-Словацької республіки – Закарпатську Україну (офіційна 

назва «Підкарпатська Русь»);  Пряшівська єпархія увійшла до складу Словаччини. І закарпатські 

і пряшівські русини-українці надалі становили одну закарпатську етнічну групу, яка однак 

внутрішньо не була сконсолідованою. Одні вважали себе русинами, інші – росіянами, ще інші – 

українцями. На Пряшівщині вже тоді посилився процес словакізації, розпочатий ще за часів 

Угорщини.  

Після першої світової війни закарпатська українська етнічна територія була приєднана до 

Чехословацької республіки, в рамках якої було створено політично-адміністративну одиницю 

під назвою Підкарпатська Русь, а згодом Карпатська Україна (1938-1939). Однак частина 

українського населення залишилася в межах Словаччини. У 1945 році Закарпатська Україна 

приєдналася  до Радянського Союзу, а українська меншина в області Східної Словаччини 

проживає донині. Саме той факт, що східнословацькі українці ніколи не жили в єдиному 

спільному державному цілому зі своїм рідним народом, спричинив складні етнічні процеси. 

Комплексні дослідження фольклорних надбань українського народу в усьому розмаїтті 

набувають в наш час першочергової ваги з огляду на потребу осмислення цілості та єдності 

національної культури. Музична народна творчість та фольклор стають предметом дедалі 

більшого вивчення.  

Аналіз процесів становлення й розвитку традиційної культури етнографічних груп 

України та русинів-українців Східної Словаччини як невід’ємної частини 

загальнонаціональних музичних культур, їх асиміляційні та трансформаційні процеси – 

актуальне завдання сучасного етномузиконавства та культурології. 

Мета дослідження – розгляд етапів історії фольклору русинів-українців та визначення 

внеску окремих дослідників і збирачів народної творчості;  виявлення стильових ознак 

українсько-русинського музичного діалекту; аналіз процесів етнічної ідентифікації та 

асиміляції, які проходять в наш час на території Пряшівщини (Східна Словаччина) та ін. 

Народна культура найзахіднішої гілки східних слов’ян була предметом зацікавлення 

українських, чеських, російських та інших дослідників. Усі вони вивчали її як складову частину 

закарпатської народної культури. Одними з перших хто досліджував фольклор Пряшівщини 

були громадський діяч і фольклорист Володимир Гнатюк (1871-1926) та діалектолог Іван 

Верхратський (1846-1919),  мовознавець Іван Панькевич (1887-1958), якому належать  перші 

звукові записи фольклору Пряшівщини, здійснені у 1929 та 1935 рр. 

Вагоме місце у дослідженні музичного фольклору русинів-українців відіграли академік 

Філарет Колесса (1871-1947), історики Юліан Яворський (1873-1937), Олексій Петров (1859-

1932), Петро Богатирьов (1893-1971), Всеволод Саханов (1850-1940), Євген Недзельський 

(1889-1961), Георгій Геровський (1886-1959) та інші. Встановлення етнографічного кордону 

між русинами і словаками досліджував професор Ян Гусек (1884-1973). Результатом його 

етнографічно-соціологічних досліджень є книга «Етнографічна границя між словаками та 

карпаторосами» доповнена картою.  

У 1939 році внаслідок політичних подій Пряшівщину було приєднано до Словаччини але 

східна її частина (на схід від Снини) увійшла до Угорської корони. Справжній розвиток 

дослідження народно-пісенної культури русинів Східної Словаччини настав після другої 

світової війни. Якщо до війни всі видання про культуру даного регіону друкувалися поза 

Пряшевом,  то після війни центром дослідження став Пряшів. Почали видаватись книги їх 

налічувалось до 100 найменувань. Не всі публікації досягали належного рівня, та все таки вони 

становили основу для подальших досліджень. 

У 1951 році було засновано Культурний союз українських трудящих, спадкоємцем якого 

став Союз русинів-українців Чехо-Словаччини (1990). Дане Товариство спрямовує свою увагу 
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на розвиток народної художньої самодіяльності у зв’язку із щорічним Святом пісні і танцю 

українців Чехії і Словаччини. На потреби творчих колективів були спрямовані перші пісенні та 

інструментальні видання, зокрема збірники Ю.Костюка, Ю.Млинарича, Ю.Цимбори, де 

вміщено лемківські пісні поряд з загальноукраїнськими та російськими [3]. 

Антологією фольклору вважають книгу академіка Миколи Мушинки «З глибини віків» 

(1967), яка містить 300 пісень, 13 замовлянь, описи обрядів, 370 прислів’їв, 150 загадок та ін. 

Крім узагальнюючих статей вміщено коментарі про кожний жанр та ін. Узагальнюючий 

характер має його монографія «Народна культура південних лемків», у якій проаналізовано 

основні ділянки матеріальної культури русинів-лемків Пряшівщини. У 1968 р. він видав книгу 

під назвою «Фольклор Пряшівщини в працях українських та російських вчених і сучасний стан 

його дослідження». Відомими є книги М.Мушинки  «Спільні і відмінні риси у фольклорі 

русинів Пряшівщини та Войоводини» (1971) та «Фольклорні видання українців Пряшівщини» 

(1979) та ін.  

Важливе місце займає народна культура русинів-українців на сторінках чеських та 

словацьких журналів. Широко її використано у словацьких енциклопедичних виданнях. 

Матеріали про культуру і побут русинів з’являються і у загальноукраїнських виданнях у 

багатотомній серії «Українська народна творчість», антології «Українські народні пісні»,  

збірнику «Словянське літературознавство і фольклористика», журналі «Народна творчість і 

етнографія» та багатьох ін. Записування і видання фольклору русинів-українців є не лише 

академічною справою в наш час. Сьогодні на Пряшівщині існує цілий ряд інституцій, при 

посередництві яких зібраний і виданий фольклор знову повертається до своїх носіїв і 

творців [3]. 

У стильових ознаках як лемківського так і русинського музичного діалекту виділяється 

дві групи діалектно-стильових відмінностей: орнаментальні та композиційно-структурні як 

специфічні риси усної словесності. До першої групи  належать артикуляційний спосіб 

виголошення словесно-мовного тексту, який включає особливості звукоджерела (голосу, 

інструменту), агогічні особливості виконавця, носія інформації – трансфера. До другої – 

належать логіко-композиційні, що є базовою основою для орнаментальної надбудови. Всі вони 

в сумі є відображенням модусу мислення середовища і найкраще втілюються на прикладі 

порівняння різнотериторіальних варіантів однієї пісенної парадигми [1]. 

В сучасний період це населення, яке століттями становило одне ціле, розбито на групи: 

русинів, українців, лемків і словаків. Остання група постійно збільшується за рахунок двох 

перших. Якщо такий процес асиміляції набере ще більше обертів, то у майбутньому вони 

зовсім зникнуть із статистичних оглядів. Отже процес асиміляції русинів-українців призводить 

до втрати самобутньої говірки, культури  та фольклору в цілому.  

У процесах трансформації форм побутування народно-пісенної культури та обрядовості, 

а також взаємодії пісенної традиції і новотворчості, зокрема пов’язаної з впливом ословаччення 

сучасної культури русинів-українців, виявлено, що: а) в місцеве русинське піснетворення 

вплітаються цілі образно-поетичні кліше взяті зі словацького фольклору; б) все що є особливим 

у змісті і формі як лемківського так і русинського фольклорів не відділяє їх від загального 

масиву традиційної музично-пісенної та усної словесності українського народу не виокремлює 

їх а навпаки доповнює збагачує цей масив неповторними елементами і рисами; 

Самовдосконалюючись та пристосовуючись до нових форм побутування народно-пісенна 

культура русинів-українців Східної Словаччини в значній мірі у сучасному суспільному життя 

зберігає за собою функцію характерної складової мистецького процесу в наш час. 

Широка мережа колективів народної художньої самодіяльності різних жанрів 

розвиваються при організаціях Союзу русинів-українців Чехії та Словаччини. Це фольклорні 

групи, ансамблі, дитячі колективи, які пропагують свою культуру у селах та містах як на 

території Словаччини, так і за межами. Кращі учасники цих свят, імпрез, конкурсів 

потрапляють на центральне свято культури русинів-українців, яке починаючи з 1954 року 

щороку відбувається у Свиднику. Це дводенний фестиваль, на якому бере участь понад 50 

колективів, серед яких є гості із закордону. Щороку спішно проходять фольклорні фестивалі з 
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автентичним репертуаром фольклорних груп у Камйонці, а також фольклорний фестиваль 

сольного співу «Маковицька струна» у Бардієві. Такі мистецькі заходи стають важливим 

фактором культурної ідентифікації, створюючи можливості для відновлення забутих сторінок 

духовної скарбниці русинів інтегруючи в собі матеріальну та духовну культуру субетносу.   

Таким чином, нами виявлено, що: у стильових ознаках русинського музичного діалекту 

виділяються дві групи діалектно-стильових відмінностей: орнаментальні та композиційно-

структурні як специфічні риси усної словесності. 

Розглядаючи культурні традиції русинів-українців Східної Словаччини, спостерігаємо не 

лише інновації, але й певним чином «генетичну безперервність», яка веде до оновлення 

фольклорних пластів, зокрема пісенних. Ці та інші аспекти вивчення музично-пісенної 

культури русинів-українців пов’язуються насамперед із питанням збереження локальних 

відмінностей у культурі етносів. Самовдосконалюючись та пристосовуючись до нових форм 

побутування народно-пісенна культура русинів-українців у сучасному суспільному житті 

зберігає за собою функцію характерної складової мистецького процесу. 

На жаль, в наш час на території Словаччини лише частина населення декларує себе 

українцями. Більшість населення самоідентифікує себе етнонімами «руснаки», і навіть ті, які 

офіційно зголошуються до словацької приналежності. В українському етнічному середовищі 

Пряшівщини настали значні зміни етнокультурного профілю населення.  

Послаблюються типові прикмети етнічності та поступової ідентичності цієї меншини з 

навколишнім словацьким народом. Розвиваються процеси асиміляції в культурному, 

суспільному та соціально-економічному середовищі українців. На жаль, тенденції прискорення 

асиміляції завжди були присутні в даній місцевості. « Ні мадяри, ні чехи, ні словаки не хотіли і 

нині не дуже хочуть визнавати закарпатських українців частиною вже сформованої української 

нації. Протягом століть переслідувалася мова, культура. Чужинці завжди чинили перешкоди, 

розділяли та протиставляли одні регіони української етнічної території іншим у назвах. 

Беззастережно трактували закарпатських українців як складову частину інших націй – угорців, 

росіян, словаків, поляків, а то й взагалі вважали їх екзотичними безіменними туземцями». 

Постійна приналежність українців Східної Словаччини до сусідніх держав спричинила 

етнорегіональну відмінність. В історії українців Пряшівщини завжди мали місце намагання 

прищепити їм чужу релігію, мову, культуру [2]. 

Таким чином, на сьогодні українське населення Пряшівщини поділяють на такі групи:а) 

національно свідомі; б) тих, які сприймають свою власну етноідентифікацію, але для своїх 

дітей вибирають елементи асиміляції (виховують в словацькому дусі, спілкуються з ними по-

словацьки);в) тих, які ідентифікують себе так, як їм вигідно (мінливість в залежності від 

ситуацій); г) тих, які заради безпроблемного, спокійного життя свідомо вибирають собі та для 

своїх дітей шлях асиміляції;д) національно невизначені. 
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Данная статья затрагивает вечный спорный вопрос соотношения религии и норм, 

содержащихся в основных источниках мусульманства и правил, диктуемых в странах 

арабского мира (в частности в Сирийской Арабской Республике) законодательными актами 

властей. Статья посвящена рассмотрению и толкованию понятия усыновления 

незаконнорожденных детей в Сирии, при чем авторы впервые использовали уникальную 

методику и рассмотрел тему с юридической, политической и лингвистической стороны, 

проанализировав актуальные нормативно-правовые акты, ситуацию в стране, происхождение 

и значение терминов «усыновление» и «незаконнорожденный ребенок». 
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Семейные отношения в странах арабского мира всегда поддавались значительному, если 

не сказать решающему, влиянию религии, поскольку именно последняя диктовала 

общепринятые правила и устои. В связи с изменением вектора направления развития и 

постепенному внедрению законодательного регулирования в некоторых странах арабского 

мира, в частности в Сирийской Арабской Республики (далее – САР), многие наиболее важные 

аспекты общественной жизни нашли свое отображение в нормативно-правовых актах. Именно 

из-за появления такого «двустороннего» регулирования, когда правила диктуется и нормами 

Корана, и нормами закона, исследование, а также анализ соответствующих норм становится 

особенно актуальным, поскольку позволяет обнаружить те или иные разногласия и 

несоответствия. 

При написании работы использовались различные доступные материалы из средств 

массовой информации, первоисточники мусульманской религии, которые изучались на языке 

оригинала, а также специализированная переводческая и словарная литература. Затронутый в 

этой статье вопрос мало освещен в общедоступной литературе, за исключение кратких заметок, 

потому данная работа является первой в своем род, сочетающей такой трехсторонний подход к 

теме – лингвистический, религиозный и политический анализ. 

Целью этого исследования стало детально изучить нормы, содержащиеся в Коране и 

некоторых других источниках религиозных правил, сравнить их с соответствующими нормами 

законов САР, а также проанализировать использованные в них термины с точки зрения 

арабской филологии и лингвистики. 

Веками выработанное неприязненное отношение к незаконнорожденным детям 

сохранилось в выражениях: половинкин сын, капустник, богданчик, крапивник, луговик, 

подзаборник [1]. Стоит также выделить самые актуальные слова, которые применяются на 

Ближнем Востоке к таким детям: 
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(أَْيتَاْم ، يَتَاْمى: جـ) يَتِْيم    – сирота; ребёнок или несовершеннолетний, отец и мать или один из 

родителей которого умерли [2, 3]. 

(لُقََطاْء: جـ) لَِقْيط    – найдёныш, подкидыш; ребёнок неизвестных родителей, подкинутый 

чужим людям. 

نَا/اِْبن َحَراْم/بِْنت ز ِ  – ребёнок, рождённый в следствии незарегистрированных отношений. 

Данное «определение» имеет весьма негативный оттенок потому, что оно подразумевает в себе 

такое понятие, как: «сучий/ья сын/дочь», и чаще всего используется в разговорной речи как 

оскорбление. 

َمْفُصولُون  – отделённые; отнятые. Так называют сирийских беженцев в странах, которые 

предоставили им убежище, поселив их в пункты первичного размещения или лагеря [4]. 

В настоящее время в Сирии изменилось отношение к детям, неизвестного 

происхождения, но, к сожалению, они всё также испытывают определенное психологическое 

давление со стороны окружающих, которое мешает им развиваться в полной мере. Рано или 

поздно, ребёнок начинает сам осознавать, что с ним что-то не так. 

Важно то, что внебрачные дети не защищены юридически и находятся в менее 

благоприятном социальном положении, чем их сверстники от законного брака. 

С 03/2011 г. в Сирии начались массовые антиправительственные выступления, которые 

впредь переросли во внутренний вооружённый конфликт. Больше всего от сложившийся 

ситуации страдает мирное население, и в частности дети -  они голодают, болеют, многим негде 

жить, некоторых из них не признают в официальном порядке. Ситуация усугубляется 

постоянно возрастающем числом детей, неизвестного происхождения, многих из которых 

матери просто оставляют на улице, мусорных баках и уходят, т.к. не в состоянии даже 

накормить ребёнка. Других война лишает их родителей, иных же сам «Халифат» неудачно 

пытается идентифицировать. 

В связи с этим, вопрос о детях, неизвестного происхождения в Сирии стоит сейчас очень 

остро. Мусульманские законы имеют особые положения относительно подобных детей и 

военные действия в них не учтены. Следует выделить самые важные нормы, которые касаются 

детей неизвестного происхождения в САР: 

– сирийский закон определяет подкидыша, как «новорождённого, родители которого 

неизвестны». Законодательный указ № 107 от 4/5/1970г. гласит: «Каждый, кто нашёл 

подкидыша, обязуется доставить его в ближайший полицейский участок в одежде, в которой 

он был найден, и с его вещами, или вещами, находящиеся вблизи от него (при их наличии). Глава 

полицейского участка обязан составить протокол, который включает в себя: время, место, 

обстоятельства нахождения ребёнка, примерный возраст ребёнка, пол ребёнка, ФИО, 

профессию, место пребывания и адрес человека, который нашёл ребёнка». Также в протоколе 

указывается, что родителей отсутствовали на момент нахождения. Из законных прав, которые 

полагаются подкидышу: гражданин САР (сириец-араб) и вера: ислам, если не доказано 

обратное. 

– отсутствие правовой системы, позволяющей матери-одиночке зарегистрировать 

ребёнка вне брака в законном порядке, что является одной из причин повышения уровня 

внебрачных детей и явления детей, неизвестного происхождения. Мать-одиночка, опасаясь за 

свою жизнь, избавляется от ребёнка, если нет возможности покинуть страну до его рождения. 

Одним из основных вопросов, на который нужно бы найти ответ для сохранения жизни и 

здоровья ребенка, который оказался брошенным по тем или иным причинам на произвол 

судьбы, является усыновления, в частности его допустимость, процедура и последствия, как 

для тех, кто решился на это, так и для самого несчастного ребенка. Нередко возникает вопрос, 

дозволено ли вообще усыновлять детей в Арабском мире, или это категорически запрещено. 

До ислама арабы практиковали усыновление детей, приёмные родители даровали им своё 

имя, как бы они и эти дети становились кровными родственниками. Сегодня, ислам позволяет 

мусульманам брать на воспитание чужих детей, заботиться о них, но детей необходимо звать 

по имени и отчеству их реальных отцов. 
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Если же мусульманин берёт мальчика в семью, зная, что он – не его сын, и тем не менее, 

делает его членом семьи, распространяет на него все права родного сына, вплоть до права 

наследования как близкому родственнику, то есть приёмный сын обладает всеми правами сына 

настоящего, то такой вид усыновления запрещён в Исламе. 

Это еще раз доказывает, что приёмные дети не становятся родными. Если же 

мусульманская семья берёт в семью мальчика или девочку – сироту или же подкидыша, 

найдёныша – и относится к нему, как к своему кровному ребенку, заботится о нём, 

воспитывает, кормит, одевает, но, тем не менее, не возводит его в ранг настоящего сына, не 

устанавливает ему права настоящего сына и права наследства, то такого ребёнка не называют 

сыном или дочерью того, кто его воспитывает и заботится о нём. Подобное «усыновление», то 

есть «взятие на воспитание» исламом дозволено. 

Существует также достаточно хадисов, утверждающих достоинство попечительства, и 

один из них гласит: «Я и опекун сироты будем в Раю вот так, как эти два (пальца)», — и 

Пророк Мухаммад, объединил указательные и средние пальцы» («Сахих-уль-Бухари» 

№ 5546) [5]. 

 ".أَنَا َوَكافُِل اْليَتِيِم فِي اْلَجنَِّة َهَكذَا َوأََشاَر بِالسَّبَّابَِة َواْلُوْسَطى"

Базовый смысл этого хадиса содержится в том, что берущий на себя заботу о сироте 

(опекун), станет близок к Пророку в Раю. При этом, кроме высокой значимости опекунства в 

исламе действуют особые правила, которых необходимо придерживаться верующим, которые 

готовы стать приемными родителями. 

Немного по-другому вопрос усыновления определен в законодательстве – так, закон 

Сирии запрещает усыновление. Исключением из этого является католический закон о личном 

состоянии № 33 от 2006г. Закон поручительства, который включает в себя исламский шариат, 

не предусматривает взятие ребёнка фамилию поручителя (приёмного отца)
 
[6]. 

Чтобы яснее понять явление поручительства в сирийском обществе и законах, обратимся 

к лингвистическим истокам происхождения и значения этого термина. 

َحاقإِلْ  ручательство; поручительство и – َكفَالَة  – определение; присоединение. 

Поручительство – это когда человек ручается ухаживать за ребёнком в период его пребывания 

в приюте. Определение, присоединение – когда семья, желающая взять ребёнка из приюта, 

готова «присоединить» и приютить его к своей семье. В этом случае приёмная семья обязан 

соответствовать определённым правилам: семья (муж и жена) должна быть бездетной, муж 

обязан быть сирийской национальности, или пребывать на территории Сирии, имея своё жильё 

и соответствующий доход. По правилам, работники приюта обязаны время от времени 

посещать приёмную семью, чтобы убедиться в соответствии требованиям и нормам Это 

объясняет читателям эксперт шариата Шахобиддин хазрат Каландарзода: 

«1) Ислам не позволяет усыновить ребенка юридически. Данный факт значит, что 

поменять родословную ребенку и менять имена его реальных родителей на имена приемных 

запрещается. Ребенка требуется относить к его биологическим родителям, социум должен 

знать реальных родителей ребенка. 

2) Если женщина кормит приемного ребенка грудью (до 2.5 лунных лет согласно мнению 

Абу Ханифы), он переходит в категорию ее молочных родственников. В данной ситуации 

ребенок становится подобным кровному ребенку в процессе соблюдения хиджаба и таинства 

брака (на него переходят те же нормы, что на родственников из категории «махрам»). Однако, 

права на наследство у этого ребенка нет. 

3) В ситуации, если приемная мать не производит кормление грудью приемного ребенка, 

«молочное родство» между ними не происходит, соответственно на него распространятся 

стандартные правила относительно хиджаба и никаха. Женщина, взявшая на воспитание 

мальчика, обязана соблюдать в присутствии его хиджаб, когда он станет совершеннолетним. 

4) Приемный ребенок не имеет права получить наследство от приемных родителей. 

Считается, что относиться к приемному ребенку, как к родному, в данном вопросе неразумно. 

Однако стоит отметить, что, хоть приемный ребенок и не обладает установленным правом 

наследования от опекунов, следует оформить при жизни завещание при учёте его интересов. 
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5) Непременно, следует предоставлять возможность ребенку встречаться с его реальными 

родителями, если они живы. Возводить препятствия тому, чтобы ребенок встречался с 

родителями – значит притеснять ребенка. 

6) К приемному ребенку нужно относиться на равных с родными детьми, в особенности, 

если ребёнок – сирота. Когда человек не может правильно заботиться о приемном ребенке, не 

нужно брать детей на воспитание, т.к.  в этой ситуации вместо награды человек получит 

наказание (согласно толкованию религии). 

7) Имущество приемного ребенка до достижения совершеннолетия необходимо бережно 

сохранять (если у него имеется личное имущество, к примеру, от наследства). Если требуется 

истратить на ребенка какую-либо сумму, разрешается применить для этого деньги, которые 

принадлежат ребенку по праву. Однако, подобные ресурсы необходимо тратить бережно. 

Запрещается одалживать деньги, которые принадлежать ребенку, или передавать их на 

милостыню  

Таким образом, ребенку нельзя присваивать отчество приемного отца. «Если фамилия 

указывает на принадлежность к отцу (к примеру, в местности, где не дают отчество), то это 

будет запрещено» [7]. 

Из приведенной выше информации можно сделать вывод, что действуют формы 

взаимоотношений, которые напоминают усыновление, и которые не являются запрещенными в 

Исламе. Сам термин «усыновление» в Исламе не обладает конкретным значением и смыслом, 

так как это подменяет реальность и объективность. Если на момент забыть о всех 

красноречивых хадисах и толкований на эту тему, и погрузиться в реальность, то можно 

заметить, что сделать усыновленного ребенка (чужого человека) близким и родным – 

нереально. Некровный ребёнок не может стать «родным» (с юридической точки зрения) для 

опекунов, которые его воспитывает, так же он не является продолжателем конкретно их рода. 

В свете всего вышесказанного можно заметить, что усыновление, которое влечет 

перемену в родословной человека, запрещено и законом, и Исламом. Однако, мусульманам 

разрешается усыновлять ребёнка в виде оформления над ним опекунства, заботиться о его 

развитии. Пророк также сказал: «Наилучшим из домов мусульман считается тот, в котором 

проявляют заботу о сироте, а наихудшим из них, в котором неблагополучно относятся к 

сироте». 

 ."اُء إِلَْيهِ م  يُسَ َخْيُر بَْيٍت فِي اْلُمْسِلِميَن بَْيت  فِيِه يَتِيم  يُْحَسُن إِلَْيِه، َوَشرُّ بَْيٍت فِي اْلُمْسِلِميَن بَْيت  فِيِه يَتِي "

Важно также заметить, что не стоит останавливаться на этом этапе и этих выводах, 

поскольку законодательсвто в САР продолжает развиваться, и одной из наиболее важных 

следующих ступеней, которые напрямую относятся к вопросу статуса незаконорожденных 

детей является принятый к рассмотрению правительством нового закона, касательно детей, 

неизвестного происхождения в Сирии от 06/2017г, о чем в одном из своих выступлений заявил  

старший шариатский судья в Дамаске Махмуд аль-Маарави [8]. 
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ЛЕКСИКО-СЛОВОТВІРНІ ІННОВАЦІЇ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ 

ХУДОЖНІЙ ПРОЗІ 

 

Стаття присвячена дослідженню лексико-словотвірних інновацій у художній прозі 

сучасного українського письменника Степана Процюка. Нові слова проаналізовано з погляду 

їхньої семантики та структури, звернено увагу на функції неолексем у тексті. Визначено 

перспективи майбутніх досліджень, які пов’язані насамперед із виявленням неолексем у 

художньому дискурсі та їх лексикографічним опрацюванням, зі з’ясуванням причин виникнення 

інновацій, визначенням їхніх функцій у текстах сучасної української белетристики, а також зі 

встановленням чинників, які сприяють чи не сприяють їхньому входженню до загальномовного 

лексикону. 

Ключові слова: українська мова, лексико-словотвірні інновації, неологізми, оказіоналізми, 

художня проза, Степан Процюк, «Під крилами Великої Матері», «Варвари», «Полянами і 

хмарочосами», «Сорок цистерн любові». 

 

Хоча в царині інноватики української мови сьогодні вже накопичений значний досвід 

теоретичної параметризації й емпіричного опису нових лексичних одиниць (напр., 

монографічні дослідження та лексикографічні праці таких авторів, як Л.Василькова, 

Є.Карпіловська, Л.Кислюк, Н.Клименко, Л.Морозова, А.Нелюба, О.Сербенська, В.Сімонок, 

О.Стишов, Л.Струганець, Л.Туровська та ін.), однак пропонована тема, безперечно, є 

актуальною в сучасній лінгвістиці. Адже аксіоматичним є твердження про те, що лексична 

система будь-якої мови не є замкнутою, характеризується відкритістю, а зміни в її складі 

здебільшого продиктовані життєвими потребами людей, розвитком усіх сфер їхньої діяльності, 

новими умовами суспільної комунікації. Слово ж у тексті є невичерпним джерелом збагачення 

мови новими лексемами, і багато авторів нерідко творить оригінальні та незвичні зі 

структурно-семантичного погляду номінації, демонструючи потужний, практично безмірний 

потенціал вербальної комунікативної системи. За нашими побіжними спостереженнями, саме 

мова белетристики (після ЗМІ) посідає друге місце за наявністю нових лексичних одиниць, 

репрезентуючи словотворчу спроможність мови. «Культурна парадигма сьогодення допускає 

значно вільніше поводження з мовою, заохочує мовні експерименти, особливо в художній 

літературі, маніфестує розширення інтересів у сфері креативних можливостей мови як цілісної 

системи. Один із шляхів «розкріпачення» мови – це процес оказіонального словотворення, 

особливо незвичних його форм» [12, 276]. 

Зауваження щодо використання термінології. Сам термін «неологізм» у лінгвістичній 

літературі має декілька назв, які об’єднуються загальною семою «нове» в численний 

синонімічний ряд: новотвір, неотвір, новація, інновація, нова номінація, неономінація, нове 

найменування, нововведення, неологізм, неонім, неоверб, неонейм тощо. Також є розбіжності в 

розумінні терміна «оказіоналізм» як індивідуально-авторський неологізм (на відміну 

загальномовних), що функціонує поруч із багатьма синонімами: індивідуальні слова, авторські, 

індивідуально-авторські неологізми, неологізми контексту, одноразові неологізми, слова-

саморобки, слова-експромти, слова-метеори, егологізми тощо. Використовуючи номінацію 

«лексико-словотвірна інновація», вважаємо, що вона є гіперонімічною щодо вказаних 

гіпонімічних найменувань і найточніше передає їхню суть. 

Мета статті – виявити й проаналізувати лексико-словотвірні інновації в текстах останніх 

творів сучасного українського письменника із Прикарпаття Степана Процюка. Із неї 

випливають такі завдання: з’ясувати частиномовну належність неолексем, встановити способи 
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їх творення, виявити семантичну типологію, визначити їхні функції в аналізованих текстах. 

Матеріалом дослідження послужила картотека, укладена шляхом суцільної вибірки із творів 

«Під крилами Великої матері», «Варвари», «Полянами і хмарочосами», «Сорок цистерн 

любові». Що стосується принципу добору слів для аналізу, то ними стали ті лексичні одиниці, 

які ще не зафіксовані у словниках, що вийшли окремими виданнями, а також тих, що вміщені 

як додатки в монографіях, присвячених досліджуваній темі [див., напр., 1-7]; при цьому 

враховувалися також електронні джерела. 

Без перебільшення можемо констатувати, що івано-франківський автор С.Процюк 

належить до когорти тих письменників, тексти яких буквально рясніють лексичними 

інноваціями. Він порівняно часто, використовуючи дериваційний потенціал, вдається до 

творення нових слів, доводячи таким чином невичерпну словотворчу спроможність мови у 

виникненні «свіжих» (у різних сенсах) лексичних одиниць. Письменник виходить за рамки 

лексикону, збільшує його кількість новими словами. 

У творчому пошуку нових форм і значень автор перш за все звертається до утворення 

іменникових лексем, у яких відчутно сприймаються емоційно-експресивні відтінки. «Кількісну 

перевагу іменників над одиницями інших лексико-граматичних класів, як зазначає 

О.А.Стишов, потрібно розглядати як універсалію новітнього мовного розвитку. Це породжено, 

на думку дослідників, загальною тенденцією до номіналізації в багатьох мовах» [11, с. 123]. 

Найчисленнішою групою новотворів-субстантивів є назви осіб за різними ознаками: грошівник, 

екзотник, знущальник, слухальник, суїцидальник, сюсюкальник, бруньківник, лелечник, барбеня. 

Утворені вони cуфіксальним способом від іменникових та дієслівних основ: Барбі і барбенята 

не мали ні терпіння, ні сили для довгого опору [9, 38]. Є серед них і деривати, утворені 

основоскладанням: малознайка, всерозумійко, сніговідгінник, білохалатник, баксокидач, 

баксошукач, грошозневажець, душетруєць, крокодилоборець, нирко-каменетворець, які є 

наслідком поєднання прикметникових та іменникових, займенникових та дієслівних, 

іменникових та дієслівних основ. Деривація більшості з них супроводжується суфіксацією. 

Напр.: Залиш надію всяк, хто входить сюди – тут свої закони – білохалатники не вірять у 

безсмертя і нетлінність людини, не вірять у велич духу – вони кожен день бачать розпад 

тілесної оболонки – знають, що їх теж таке чекає – білохалатники не хочуть чекати – вони 

знають, що медицина нічого нікому не гарантує, знають, що нині ти здоровий, але це не 

гарантія, що будеш здоровим завтра [8, 12]; …ніхто нічого достеменно не знає, навіть 

дорослі, в тім числі їхні батьки, що лише прикидаються всезнайками і всерозумійками [9, 59] 

тощо. Засвідчені серед іменникових новотворів фемінітиви з різними значеннями: 

діагнозистка, інфантилька, росієзнавка, дзеркалоненависниця.  

Активно функціонують у творах деривати, утворені за допомогою словоскладання, тобто 

складання кількох оформлених слів або форм слів в одну лексичну одиницю (юкстапозити), для 

якої характерне поєднання двох чи більше компонентів без сполучних голосних. Такі слова 

Степан Процюк використовує з метою образного, влучного вираження думки та надання 

висловленому мовної експресії. Юкстапозити, зокрема, репрезентовані такими інноваціями: 

слідчий-душезнавець, добряк-благодійник, ворог-мольфар, вуйко-ведмідь, Діва-Земля, король-

пігулкотворець, парубок-місяць, подорожній-богошукач, родак-самогубець, співвітчизник-діяч, 

сновида-місяцевич, хлопець-вродливець, Янек-батько. Ці складні номінації свідчать про дію в 

мові закону економії лінгвальної енергії, а також репрезентують компресивну функцію мови, 

адже однією мовною одиницею передають зміст більш розгорнутих синтаксичних структур – 

словосполучення чи цілого підрядного речення. У межах однієї лексичної одиниці поєднуються 

найрізноманітніші компоненти як за значенням, так і за частиномовною належністю. 

Серед назв осіб в аналізованих текстах трапляються поодинокі інновації, що 

характеризуються неморфологічним способом творення, зокрема конверсією, напр., 

субстантивовані лексеми ласкаворукий, сонцедарний, сонценосний: – Все буде добре, принцесо 

Ксяно! – неначе шепотів десь неподалік сам ласкаворукий і сонцедарний [9, 120]. Усі вони є 

засобами експресивізації художнього мовлення, допомагають образно відтворювати реальність. 
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Активно творить автор композити, що є результатом згортання словосполучень із 

числівниковими компонентами: дводоріжжя, десятиліжковий, одноходівка. Напр.: Довелося 

чимало поморочитися, щоб здійснити таку, начебто простеньку одноходівку [8, 34]; Ден наче 

потрапляє на якесь дводоріжжя [9, 77] та ін. Наслідком універбації можна вважати номінацію 

двокімнатка (двокімнатна квартира): Відтак зорі соромливо відвернулися від вікон їхньої 

скромної двокімнатки в типовій хрущовці [10, 41]. 

Порівняно велику групу утворюють іменники-інновації на позначення абстрактних 

понять, які вказують на особливості поведінки, риси характеру людини: скотство, 

побрехеньство, командирство, душоложство, душотрупство, цареборство, самовмовляння, 

неромантизм, крокодилізм. Проілюструємо їх уживання: Але ми двоє говоримо тільки правду, 

бо у світі дорослих і світі загалом – цілі ліси фальшу і гори побрехеньства [9, 13]; …може, він, 

розчарований і пригнічений навколишнім скотством, піде світ за очі і Марта його більше 

ніколи не побачить? [7, 106]; Душоложство ставало душотрупством [8, 94]; Він говорив: 

...про його людську мужність і цареборство, а відтак – довгі роки безнадії і переляк багатьох 

землячків-кар’єристів [8, 140] та ін. 

 Сміливо поєднує автор у межах однієї лексичної одиниці запозичені та власне українські 

кореневі, префіксальні чи суфіксальні морфеми: смайл-поцілунок, смайлик-цьомчик, 

коханологія, коханолог, антизаконник, школофобія. 

Характерним для аналізованих творів є використання складних прикметників, утворених 

на основі як підрядних, так і сурядних сполучень. Ці неолексеми мають найрізноманітніші 

значення: вкрадливо-єлейний, єлейно-лякливий, зворушливо-беззахисний, різнонастроєвий, 

дівочо-старечий, сумно-довгий, світотворчий, квітково-котячий, кулінарно-еротичний, 

напівсердито-напівтеатральний, квітково-кулінарний, ранньоосінній. Напр.: Було чутно лише 

напівсердито-напівтеатральні стогони батька [10, 42]; Коли у цьому ресурсі траплялося 

щось цікавіше чи ексцентричніше, то воно якось розсмоктувалося в тумані квітково-

кулінарних мрій та царстві еротичних фантазій [9, 110] та ін. Використовує автор похідні 

прикметники з суфіксами суб’єктивної оцінки (як зменшеності, пестливості, так і згрубілості): 

крилатенький, прикольненький, гігантичний. Для творення нових лексем зі значенням великого 

чи найбільшого вияву ознаки використовуються іншомовний префікс супер- та українські 

суфікси -езн-, -елезн-: суперграндіозний, жовтелезний, всетерпенний. Напр.: Вона хотіла 

читати хрестоматійний роман Стендаля, але дівчата переконали, що погода набагато 

вередливіша від всетерпенної книжки [10, 15]. За допомогою форманта -уват- творяться 

прикметники зі значенням неповноти вияву ознаки: витребенькуватий, стрьомнуватий, 

зомбуватий. Зафіксовані префіксальні деривати зі складним формантом недо-, який означає 

дію, стан або якість, що виявляються в процесах, ознаках і предметах неповною мірою: Слово –  

се кров і вогонь, а не згарище недоживих, недовмерлих трупиків [8, 94].  

Цікавою є інтерпретація автором семантики похідних прикметників від іменника лялька, 

ляльківський – інтерфікс -ів- + суфікс -ськ-; прикметник лялькунський утворено від 

потенційного слова лялькун: Їй здавалося, що у людей буде легко знайти співчуття і любов, 

адже все лялькарське (тобто ляльківське, як вона, і лялькунське, як він) життя зводиться до 

служіння людям [8, 37]. 

Серед дієслівних інновацій в аналізованих творах виявлено такі: розтроювати, 

розтлінювати, єгипетнутися, зафрендитися, дієприкметники закайданений, наосточортілий, 

гламуризований. Вони тісно пов’язані з реаліями сучасного життя чи недалекого минулого, 

зображеного письменником: Там можна зафрендитися з багатьма впливовими людьми і 

завести потрібні знайомства [8, 110]. 

Менш поширеними у творах письменника є прислівники-новотвори:  знишка, 

малоромантично, стрьомнувато, безлік, меседжево. 

С.Процюк настільки часто вдається до словотворення у своїй прозі, що можна говорити 

про прийом ампліфікації, який полягає в нанизуванні в порівняно невеликому тексті 

однотипних одиниць (у цьому випадку авторських неологізмів): Надзвичайно тонка й щаслива 

музика, творена якимось геніальним молодим неомоцартом, лунає з небес і з-під каміння, 
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заполонюючи все своєю життєстійкістю та життєствердністю [10, 19]; …у світі дорослих 

і світі загалом – цілі ліси фальшу і гори побрехеньства. Тому я тільки про реальне і химерне 

смоктання під ложечкою в антикафе, а не про умлівання [9, 13] тощо. 

С.Процюк переймається долею рідної мови. Як громадянина-патріота його болить 

становище, у якому вона перебувала й перебуває, тому деякі його міркування щодо її 

функціонування виливаються в художньо-образній формі то в одному, то в іншому творі. Для 

підтвердження висловленого дозволимо собі навести тут розлогу цитату: «Чиїсь катівські руки 

викопували дівчині Мові все глибшу могилу. Офіційно дівчину не вбивали, навіть не судили. 

Але неофіційно, у приватній атмосфері все частіше віддавалися накази, спрямовані на її 

повільне омертвлення. 

Одним із таких невидимих наказів був наказ про безчестя. Дівчину Мову знеславлюють, 

проголошуючи недоумкуватою і неповносправною, сировинним матеріалом для фольклору, сіл 

і гопака на московських сценах, де дозволено вигукнути, по-пришелепкуватому закочуючи очі і 

захоплюючись: 

– Маруся, раз, два, три калина! Чорнявая дівчина в саду ягоди рвала! 

Перекручені наголоси, примітивний зміст і вигуки у сільських садах мали промовляти 

самі за себе. Мовляв, хіба ж така мова невибагливих емоцій може виражати найтоншу наукову 

думку? Хіба може малоросійський діалект, із його надміру простими вигуками передати 

багатошарову структуру художньої прози? 

Але одного невидимого наказу було, безперечно, мало. Адже дівчина Мова мала 

здатність регенерувати, здавалось би, з нічого. 

Так колись крізь рвано-колоті рани лопотіли нові крила у ангелів. 

Так у старовинній пустелі проростали виноградники. 

Так світотворча сила зцілювала безнадійних калік і напівтрупів. 

Тому, крім безчестя, впроваджувався другий невидимий наказ. Це був наказ про 

знищення дівчини Мови. У великих містах фактично не залишалося шкіл і дитячих садків, де 

було для неї місце. Її виганяли також із райцентрів і навіть сіл. Багато сільських людей, що 

споконвіку говорили мовою дівчини, забували і відрікалися. Дівчина Мова бачила так багато 

відмов, зрад і відступництва, що іноді хотіла перетворитися на скорботну камінну статую, 

віддану у музей старожитностей. Але Хтось утримував і утримував її від заповільненої смерті. 

Зате парубок Язык був у всезагальній пошані. Йому присвячували панегірики і 

конференції. Йому курили фіміам аж до втрати елементарних норм пристойності і людської 

гідності. Він мав заполонити собою принаймні 1/6 частину земної кулі. А відтак – далі. Більше. 

Ширше. До безконечності. 

Проте прямим текстом про такі лінгвовійни і лінгвоапокаліпсис ніде не йшлося. Єлейне 

замовчування, покара за правду, пересмикування і перекручування фактів роздвоювала, 

розтроювала, розщеплювала і розтлінювала людські душі не менше, ніж єгипетський мор чи 

середньовічна чума…» [7, 72-74]. Або ж: «Наша мова, зранена й покалічена красуня, стала 

жебрачкою на бенкеті великих Мов. Колись її називали найспівучішою і наймелодійнішою, але 

то були захопливі відгуки лінгвосміливців та лінгвоіндивідуалістів. Нашій мові судилася 

занадто важка доля матері, у якої гвалтом забирають дітей у дитбудинки... Начебто юридично її 

діти – біля неї, а фактично – забрані, понівечені, перероджені яничарською музикою, 

закатовані. І коли в інших матерів росли крила, щоб огортати ними своїх дітей, крила нашої 

великої Матері постійно обрубували... Нашій Матері судилися стосильні й стожильні крила. 

Але навіть вона ще не здогадується про це, тим паче її діти» [8]. Тому невипадковими в текстах 

С.Процюка є утворені ним неолексеми – складні слова з першою частиною лінгво: лінгвовійна, 

лінгвоапокаліпсис, лінгвосміливець, лінгвоіндивідуаліст. 

Без сумніву, словотворення є однією з рис індивідуального стилю С.Процюка. Тексти 

письменника характеризуються великою кількістю лексико-словотвірних інновацій, 

найчисленнішими серед яких є субстантиви на позначення осіб за різними ознаками та 

найменування абстрактних понять, пов’язаних із рисами характеру людей, особливостями їхньої 

поведінки. Менш частотно представлені неолексеми інших лексико-граматичних розрядів 
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(прикметників, дієслів та прислівників). Щодо способів словотворення, то переважають 

морфологічні, насамперед суфіксація. Особливістю Процюка-словотворця є використання 

великої кількості нових слів, утворених композицією та юкстапозицією. Твірними виступають як 

власне українські, так і чужомовні основи, які поєднуються з такими ж формантами. Більшість 

новотворів, використовуваних С.Процюком, є стилістично маркованими. Лексико-словотвірні 

інновації, які виконують експресивну функцію, навіть поза мовленнєвим оточенням фокусують у 

собі виразність, емоційність. Уведені в контекст, вони співіснують з іншими лінгвальними 

засобами і сприяють образності висловлюваного на рівні тексту. 

Перспективи майбутніх досліджень зі вказаної проблематики пов’язані насамперед із 

виявленням неолексем у художньому дискурсі та їх лексикографічним опрацюванням, зі 

з’ясуванням причин виникнення інновацій, визначенням їхніх функцій у текстах сучасної 

української белетристики, а також зі встановленням чинників, які сприяють чи не сприяють 

їхньому входженню до загальномовного лексикону. 
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ДИАЛЕКТИКА ГЕРОИНИ НЕМОГО КИНО ВЕРЫ ХОЛОДНОЙ 

 

Исследуется биография, жизненный и творческий путь Веры Холодной, одной из самых 

ярких актрис немого кино 1914-1919 гг., которая за столь короткий срок своей карьеры стала 

лучшей актрисой своего времени, за что и была окрещена неподкупным зрителем как 

«Королева экрана». Ушедшая из жизни так рано, она внесла неоценимый вклад в развитие и 

историю мирового кинематографа, подарив миру шедевры немого кино, которые пользуются 

огромной популярностью по сей день. 

Ключевые слова: немое кино, Вера Холодная, актриса немого кино, великие актеры, кино, 

история немого кино, актриса, королева экрана, кинотеатр, театральное искусство, великие 

личности, знаменитые деятели культуры.  

 

Актуальность темы исследования определяется в том, чтобы подробно раскрыть 

короткий феномен жизни Веры Холодной. Материал необходимо осмыслить, структурировать, 

а также в полной мере представить объем таланта актрисы немого кино. 

При написании работы были использованы энциклопедические источники, 

публицистическая литература, электронные ресурсы [1-7]. 
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Цель исследования установить специфику актерской игры Веры Холодной. Объект 

исследования раскрыть творческую биографию Веры Холодной. Предметом исследования этой 

научной статьи является своеобразие и различия экранных героинь актрисы Веры Холодной. 

В. Холодная была первая русская отечественная звезда, которая сияла на экране всего три 

года. И за эти три года снялась больше чем в 50-ти фильмах, из них дошло всего лишь 5. Этой 

теме посвящена часть нашего научного исследования. 

Вера Васильевна Холодная (в девичестве Левченко) родилась 5 (9) августа 1893 года, в 

Полтаве, спустя несколько лет семья переехала в Москву. Когда Вере исполнилось 2 с 

половиной года, 28 декабря 1895 года в Париже состоялся показ первого фильма братьев 

Люмьер – «Прибытие поезда». Начался век кино, когда судьба маленькой Верочки предрешена. 

А подтвердилось это одним событием, на которое родители особо не обратили внимание. 

В сентябре 1908 года из Петербурга приехала Вера Комиссаржевская, где играла одну из самых 

знаменитых ее ролей в трагедии «Франческа да Римини» итальянского поэта Габриэле 

Д’Аннуцио. Тогда после этого спектакля Вера буквально заболела. Тогда ни родители, ни даже 

сама Вера еще не поняли, что в ней пробудилась Актриса. Но об этом позже. Одно из самых 

ярких моментов ее жизни, которое может и сопутствовало прекрасной театральной жизни - это 

ее супруг Владимир Холодный, которого она встретила на первом своем выпускном балу в 

гимназии Перепелкиной. Она была самой очаровательной в выпуске 1910 года. Верочка рано 

расцвела…уже тогда ее прекрасные налитые плечи и округлые точеные руки удивительно 

контрастировали с по-детски нежным, всегда печальным личиком – словно земное и небесное 

идеально слилось в этой девушке. Чувство, вспыхнувшее между этими людьми, было истинно 

глубоким и чистым – исключительная любовь, которая бывает так редко. 

В. Холодная была сказочным созданием – еще в утробе матери запрограммированной на 

успех, наделена всеми возможными талантами и добродетелями. Скромная жена московского 

юриста едва ли не в одночасье становится знаменитой киноактрисой, любимицей публики.  

Вертинский вспоминает: «Я был, как и все тогда, неравнодушен к Вере Холодной и 

посвятил ей свою песенку «Маленький креольчик». Я впервые придумал и написал титул – 

«королева экрана». Титул закрепился за ней.  

Будущая первая русская звезда В. Холодная боготворила Асту Нильсен, помногу раз 

ходила на все ее фильмы. Веру восхищал самобытный талант А. Нильсен, ее умение вмещать 

множество жизней, самых разных, непохожих, она представала во множестве характеров, 

обликов. Возможно, именно желание прожить за одну свою жизнь десятки чужих, экранных 

жизней, привело В. Холодную летом 1914 года на кинофабрику «В.Г. Талдыкин и К». 

Некоторые киноведы считают, что В. Холодная пришла в кино с желанием хоть немного 

заработать, а за появление на экране хорошеньким женщинам хорошо платили. Можно 

допустить, что имело место тщеславное – но такое естественное для истинно талантливой 

актрисы. Ведь В. Холодная осознавала свою красоту, которой наделила ее природа, и 

запечатлеть, обессмертить было-таки ее долгом. Ей часто говорили об этом, что ее красота 

буквально поражала всех, кто когда-либо с ней встречался. 

Галина Сергеевна Кравченко, советская актриса театра кино вспоминает: «У Веры 

Холодной был свой неповторимый шарм и такие выразительные, печальные, проникновенные 

глаза, что, раз их увидев, запоминаешь на всю жизнь. Ее глаза тревожили и волновали людей». 

Пробы были удачные, но дальше пробы дело не пошло, предложений сниматься не было, 

потому что началась Первая Мировая война. При таких условиях юной дебютанткой никто не 

заинтересовался. Но на этом актерская карьера не закончилась, а только начинала расцветать. 

В. Холодная отправилась в мастерскую «Тимана и Рейгарда», где, собственно, и снималась 

«Русская золотая серия». 

Как раз в это самое время режиссер В. Гардин работал над постановкой «Анны 

Карениной». Вера обратилась к нему, мечтая снова попробовать свои силы на экране. Гардин 

снял ее в двух эпизодах. Но в значительной роли отказал, не обнаружив у красивой дебютантки 

ни искры драматического таланта. Фильм прошел без особого успеха и вспоминали киноведы 

его лишь потому, что это первый фильм, в котором снялась В. Холодная. 
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Не рассмотрев, не разглядев таланта В. Холодной, В. Гардин дал ей письмо к режиссеру и 

художнику фирмы «Ханжонкова и К» Евгению Францевичу Бауэру (Анчарову). И у 

Е.Ф. Бауэра «все вышло». В фирме Ханжонкова В. Холодная снималась год, и за год сыграла в 

тринадцати фильмах. Он разглядел талант В. Холодной. Через год появилась первая русская 

«королева экрана – Вера Холодная». И если бы не истинный талант В. Холодной, она бы 

послушалась В. Гардина и Тимана, поверила в отсутствие своего актерского дарования и не 

делала новых попыток окунуться в мир кино. Тогда бы не было Веры Холодной. За время 

съемок у талантливого художника, прекрасно владевшего светом и расположением 

освещаемого материала в кадре, В. Холодная научилась двигаться и позировать так, что ей уже 

не приходилось сосредотачивать свое внимание на границах кадра и местах, не освещаемых 

юпитерами.  

В. Холодная в одном из своих интервью вспоминает: «Игра для экрана требует много 

напряжения и очень утомляет. Нелегко было привыкать к искусственному свету. Юпитеры 

слепят глаза, а если они много горят – воздух становится душным и долго играть невозможно. 

Но я люблю это творчество, не зависящее от публики в полном смысле этого слова». 

Появившееся ощущение свободы, вдохновляло ее на серьезную работу над собой, и впервые 

именно в этот период у В. Холодной появились попытки создать образ. Она видела, как играют 

актеры Художественного театра, чувствовала в этой школе недоступную ей силу воздействия 

на зрителя и начала труднейший путь перехода от натурщицы к киноактрисе. 

В 1914 году Вера Холодная начала сниматься в кино. Вера Холодная вывела на экраны 

совершенно новый тип героини. Если до того искусство восхищалось дородными русскими 

красавицами, то в 1910-х годах вошла мода на декадентский типаж. В те времена в моде были 

платья с узкими, стеснявшими движение юбками и пышные наряды. Модны были холодные 

приглушенные цвета, матовость жемчуга, сдержанность аксессуаров. И при этом наряд ни в 

коем случае не должен быть скучным или обычным: требовалась некая изюминка, 

оригинальность того, чтобы выглядеть роскошно, недостаточно было только денег – нужен был 

вкус. И этим дарованием обладала В. Холодная не только на обложках журнала, но этой 

изюминкой пестрила и в кино. После фильмов «Анна Каренина», «Пламя неба», «Песнь 

торжествующей любви», которые принесли ей первый оглушительный успех, В. Холодная 

продолжает быть на пике славы.  

Следующий фильм, в котором В. Холодную опять-таки снимает Е.Ф Бауэр на 

кинопредприятии «А.А. Ханжонкова и К» «Дети века». Еще одна психологическая драма – 

собственно говоря, В. Холодную снимали практически в одних только «салонных» 

мелодрамах: красивая женщина среди красивых предметов, красивых мужчин и красивых 

страстей… Иногда это все вершила еще и красивая смерть. Было несколько экранизаций 

классики и несколько исторических постановок, но настоящую славу и популярность В. 

Холодной принесли именно ее роли в мелодрамах. 

«Дети века» – в отличие от наивно-мистического «Пламени неба» – драма с претензией 

на серьезность, с некой даже социальной проблематикой. Тема «маленького человека» в 

высшей степени популярна в русской литературе XIX - начало XX веков. 

Простая и жестокая история из жизни маленьких людей, бесправных и беззащитных. 

Состоятельному коммерсанту нравится жена своего подчиненного, и он не гнушается 

никакими средствами, чтобы добиться ее расположения. Мария Николаевна, польстившись на 

сладкую жизнь, уходит от мужа. Но, разрушив семью, она не находит счастья в богатстве, став, 

по сути, всего лишь ещё одной содержанкой. 

«Дети века» имел успех и принес значительные сборы, он один из пяти сохранившихся 

фильмов. 

Начался шестнадцатый год, идет война, Владимир Холодный – на фронте, а молодая 

кинокрасавица Вера Холодная продолжает сниматься на кинопредприятии «А.А. Ханжонкова и 

К» у режиссера Евгения Бауэра в новом фильме «Жизнь за жизнь», другие названия – «Сестры 

соперницы», «За каждую слезу по капле крови». 



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 8  ●  В И П У С К И  2 0 ,  2 1  

 

 

 
92 

Поставлен фильм по мотивам популярного «светского» романа Жоржа Он «Серж 

Панин». Фильм «Жизнь за жизнь» начинается картиной семейного покоя и уюта. Мы видим 

гостиную в доме миллионерши Хромовой, где величественная хозяйка с обликом 

преуспевающей и уверенной в себе деловой дамы отдыхает в обществе своих дочерей – Муси 

(Л. Коренева) и Наты (В. Холодная). В дом Хромовой вхож пожилой коммерсант Журов. Он 

приводит однажды в гости и своего приятеля - князя Бартинского, в которого Муся влюбляется 

с первого взгляда. Между тем князь испытывает влечение к Нате, она откликается на его 

признания, между ними возникает тайная любовная связь. 

Как утверждает киновед Б. Зюков «Жизнь за жизнь» был первым фильмом в истории 

отечественного кино, для просмотра которого была объявлена предварительная запись, а в 

некоторых кинотеатрах демонстрировали два месяца беспрерывно, и все время имели хорошие 

сборы. И уже после нескольких дней демонстрации фильма имя В. Холодной на театральных 

афишах переместилось со второго места – на первое, раннее занимаемое Л. Кореневой. Игра 

Л. Кореневой внимательно следилась, волновала и трогала, но все-таки запомнился образ 

В. Холодной, которая не играла, но жила на экране, была в родной стихии. 

Этот фильм стал одним из лучших, одним из самых знаменитых, и спустя девяносто лет 

его будут показывать студентам ВГИКа как образец киноискусства начала века. 

Фильм «Миражи» – яркий пример российского дореволюционного кино, являющейся 

очень качественной и интересной работой режиссера Петра Чардынина, снятый на 

кинопредприятии «А.А. Ханжонкова и К». Исключительно притягательная и завораживающая 

драма жизни и любви. Фильм передает прекрасный и в тоже время печальный, как последние 

осенние листья – дух того времени – романтической эпохи Серебряного века. 

 «Миражи» является пьесой чисто психологического типа, драма души человеческой, ее 

надежд, стремлений и разочарований. Внешнее в подобных кинопьесах является лишь канвой, 

фоном, на котором игра артиста дает яркий лирический рисунок своих переживаний. 

Наша героиня повторяет судьбу тысячи кинематографических героинь, а если бы 

достоинство картины измерялось вышеприведенным сюжетом, то о ней и говорить не стоило 

бы, однако эти шаблонные внешние рамки наполнены таким «сочным» бытовым и 

психологическим материалом, что картина завораживает. Мы видим, что героиня растет в 

сплоченной, трудовой, интеллигентной семье, что ее любят, балуют, смотрят на нее как на 

будущее «светило». Зритель сразу сживается с уютной, чистой, бодрящей атмосферой, царящей 

в доме. Но неизжитый запас молодых сил бунтует, ищет выхода, применения, что и заставляет 

героиню уйти из этой обстановки и отдаться обманчивым миражам жизни. В тоже время автор 

нам показывает ее крупный сценический успех на сцене, где она трансформирует свою 

молодую энергию.  

И все же автор хотел показать, что героиню влекли к себе и погубили обманчивые 

«миражи», но на деле все свелось к увлечению красивым мужчиной. Это несоответствие между 

замыслом и его осуществлением составляет коренной недостаток пьесы и еще менее 

обоснованным становится финал пьесы – самоубийство героини, когда она убеждается в 

измене красавца.  

Исполнительница главной роли В. Холодная играла осмысленно, не была живым 

манекеном, она старалась дать цельный сценический образ и у нее это получилось. 

Следующий фильм, который стоит отметить «Молчи, грусть, молчи…» другое названием 

«Сказка любви дорогой», снятый в 1918 году на кинопредприятии Д.И. Харитонова Петром 

Чардыниным и его сорежиссерами Чеславом Сабинским и Вячеславом Висковским. 

Успех этого фильма был определен с самого начала. В тоже время за всю историю 

русского и советского кино не было фильма, который бы так злобно и ядовито критиковали, а 

особенно после революции. Его приводили в качестве примера пошлости и мещанства, 

безыдейности буржуазного искусства.  

Находили в сюжетных перипетиях сходство с другими фильмами Веры Холодной: 

история с Праховым виделась перепевом темы «Детей века», пресыщение Прахова Полой 

якобы пришло из «Миражей», игрок Зарницкий, пытающийся выкрасть вексель, якобы списан с 
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князя Бартинского из «Жизнь за жизнь» и даже в том, что Волынцев пишет с Полы портрет, 

видят плагиат с фильмов «Песнь торжествующей любви» и «На алтарь красоты», а уж тема 

жестокого любовника, гипнотизирующего сопротивляющуюся ему женщину – это уже 

наверняка из «Песни торжествующей любви». 

Этот фильм иногда называют «лебединой песней русского буржуазного кино». 

Подобного рода картины были очень популярны в то время не только в России. Именно в 

Дании стали популярны фильмы, где в центре повествования была роковая женщина. 

В. Холодная в тогдашнем русском немом кино была посредственной актрисой, но ее 

обожали, ей подражали, она была настоящей звездой российского кино, благодаря созданному 

в обществе мифу о ней. В этом фильме она исполнила роль довольно-таки театрально и 

архаично, что особо не портит фильм. Она хорошо смотрится в рамке кадра, она выделяется 

среди толпы даже когда режиссер и оператор специально не акцентируют внимание на ней. 

К сожалению «Молчи, грусть, молчи» это лишь первая часть двухсерийного фильма. 

Вторая часть называлась «Сказка любви дорогой» по другой строчке того же романса и вышла 

спустя две недели после первой – она, к сожалению, не сохранилась до наших дней. 

В конце мая 1918 год на экранах появился очередной фильм с участием В. Холодной. 

Снятый в рекордно короткий срок – всего за полторы недели режиссером Вячеславом 

Висковским на кинопредприятии Д.И. Харитонова фильм «Последнее танго», по мотивам танго 

«Под небом знойной Аргентины, которая исполнила и сочинила очень популярная тогда 

шансонетная певичка Иза Кремер. 

В. Холодная великолепно танцевала, и Д. Харитонов решил, что нужно сделать фильм, 

который особенно ярко продемонстрирует это достоинство «его звезды». Во время сьемок 

этого фильма В. Холодная дала интервью – единственное – для номера «Киногазеты» 

посвященного ей.  

Вера Холодная любила кинематограф и вообще-то она была очень стеснительная – не в 

пример нынешним «звездам» – и боялась говорить с журналистами. Публика ждала от этого 

фильма каких-то сенсаций, раскрытия интимных тайн. И, несмотря на успех и полученную 

прибыль от фильма, зрители были разочарованны. 

В. Холодную обожали – но никто не хотел верить, что она действительно такова, какой 

предстает в интервью и рассказах знакомых, что она действительно верная жена и любящая 

мать. От звезды всегда ждут сладостной, страшной, будоражащей воображение тайны, а все 

ожидания были тщетны. Не верили газетным статьям, так и не захотели поверить и фильму. 

«Для большинства звезд немого кино приход звука означал конец их артистической 

карьеры»[4], – замечает кинокритик В. Кисунько. – И лишь некоторых звучащее слово еще 

крепче связало со зрителями.  

28 декабря в Париже состоялся показ первого фильма братьев Люмьер «Прибытие 

поезда» в этот самый момент зажглась на небе будущая звезда Вера Холодная, которой 

исполнилось 2 с половиной года. Все дороги, как говорится, ведут в Рим, маленькую Верочку 

все дороги привели в театр. Там она впервые увидела знаменитую актрису Веру 

Комиссаржевскую, игравшую одну из своих знаменитый ролей в трагедии «Франческа да 

Римини» итальянского поэта Габриэла Д’Аннуцио. Тогда Вера Холодная, будучи маленькой 

девочкой, почувствовала особый трепет к театру.  

Дальше она училась в гимназии Перепелкиной, хорошела на глазах, встретила своего 

первого и последнего мужа Владимира Холодного. Она была счастливая мать и жена. А самое 

главное начинающая молодая актриса, попавшая летом 1914 года на кинофабрику 

«В. Г. Талдыкин и К». И не зря, ведь красота, которой наделила ее природа, должна сверкать на 

экранах телевизора. Там она не осталась, и попала на другую мастерскую «Тимана и Рейгарда», 

где дебютировала в эпизодической роли в фильме «Анна Каренина». Но и тут она не 

задержалась и чудом оказалась на 3 фирме «Ханжонкова и К» у Евгения Францевича Бауэра. 

Здесь она обрела себя. 

В 1914 году В. Холодная началась сниматься в кино. Помимо кино она была еще и 

законодательницей моды, позировала в шикарных декаденских платьях для известных 
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журналов. Ее уникальная внешность давала возможность сниматься практически во всех 

«салонных» мелодрамах. Пять фильмов, которые дошли до наших дней этому подтверждение: 

Дети века» 1915 г., «Жизнь за жизнь», «Миражи» 1916 г., «Молчи, грусть молчи», «Последнее 

танго» 1918 г. 
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РОЛЬ ЗАКОРДОННИХ ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІВ ЗОВНІШНІХ ЗНОСИН У 

СПРИЯННІ ПОВЕРНЕННЯ ЖЕРТВ ТРАФІКІНГУ ІЗ-ЗА КОРДОНУ НА 

ТЕРИТОРІЮ УКРАЇНИ 

 

Досліджено питання співробітництва дипломатичних представництв і консульських 

установ України за кордоном під час надання допомоги у поверненні постраждалих від злочину 

торгівлі людьми на територію держави-акредитації. Визначено, що активна робота 

закордонних органів зовнішніх зносин спільно з національними компетентними органами в 

інформуванні населення України та осіб, які виїжджають за її межі з метою профілактики 

трафікінгу допоможе скорегувати заходи щодо забезпечення захисту прав людини. 

Ключові слова: жертва трафікінгу, трафікінг, дипломатичне представництво, 

консульська установа. 

 

Складна економічна і політична ситуація в нашій державі, високий рівень безробіття, 

низький рівень правосвідомості громадян сприяє активізації окремих видів злочинів. Одним з 

таких суспільно небезпечних явищ, що відрізняється своєю багатоплановістю, різноманітністю 

сфер застосування потерпілих від цього злочину є торгівля людьми. Глибоке історичне коріння 

та сучасний міжнародний характер вимагає від держав скоординованих дій щодо попередження 

і боротьби з цим злочином, а також активізації співробітництва щодо недопущення порушень 

прав людини та проявів дискримінації.  

Приймаючи до уваги природу торгівлі людьми повернення постраждалих починається з 

виявлення, переспрямування, а потім вже повернення і реінтеграції цих осіб. Інколи деякі 

потерпілі внаслідок побоювань переслідувань або загрози своєму життю, здоров’ю чи свободі в 

державі призначення не бажають повертатися. В такому випадку компетентні органи повинні 

вирішити питання про організацію надання притулку, спеціальної програми захисту свідків або 

набуття іншого статусу, що убезпечить людину від зазіхання на її особисті права. Значну увагу 

репатріації приділяють Міжнародна організація з міграції спільно з державними органами і 

громадськими організаціями. Не існує універсального варіанту конкретних заходів щодо 

процедури повернення постраждалих від торгівлі людьми, оскільки кожен окремий випадок 

торгівлі людьми, а також повернення особи потерпілої від даного злочину, необхідно 

розглядати індивідуально. Разом з тим, повернення жертви від торгівлі людьми у державу-

громадянства не завжди є найкращим і найбажанішим варіантом розвитку подій для 

постраждалих. 

Питанням співробітництва держав у сфері протидії злочинам пов’язаним із торгівлею 

людьми присвячені наукові праці: А. Андрієнко, В. Василинчука, В. Панова, А. Орлеана, 

С. Яценко та інші. Водночас, недостатньо уваги приділено ролі закордонних органів зовнішніх 

зносин під час повернення жертв трафікінгу із-за кордону в Україну.  

Метою даної статті є з’ясування ролі закордонних органів зовнішніх зносин України під 

час повернення із-за кодону потерпілих від злочину пов’язаного з торгівлею людьми. 

Трафікінг це сучасне позначення злочинів пов’язаних із торгівлею людьми та рабством, 

що супроводжуються переміщенням особи за межі держави. Небезпечність цього злочину 
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полягає в тому, що даний злочин не визнає кордонів держави, не звертає уваги на її 

економічний, соціальний і політичний стан, оперує значними фінансовими ресурсами, впливає 

на морально-соціальне становище в суспільстві та у більшості випадків жертви від торгівлі 

людьми обмежені/позбавлені свободи пересування, спілкування і як наслідок ускладнений 

процес їх виявлення. В процесі трафікінгу, особу вербують на території однієї держави, 

переміщують через декілька транзитних регіонів однієї держави або територіями декількох 

держав, а експлуатують в різних сферах діяльності за кордоном, з можливістю перепродажу 

іншому власнику чи в іншу державу. Жертва трафікінгу виїжджаючи за межі України не 

завжди розуміє, що стала потерпілою у злочині передбаченого ст. 149 Кримінального кодексу 

України. Тільки потрапляючи у залежність від роботодавця, коли починають активно 

порушуються загальновизнані права і свободи людини, особа розуміє своє безправне і 

безнадійне становище, та усвідомлює наслідки такого працевлаштування. Потерпілому від 

трафікінгу, враховуючи специфіку використання примусової або добровільної праці, не завжди 

зручно ідентифікувати себе як жертву такого ганебного злочину, тому трафікінг належить до 

транснаціональних злочинів з високим рівнем латентності. 

Для виконання зовнішньополітичних зв’язків держави створюють систему органів 

зовнішніх зносин, котрі поділяють на два види: внутрішньодержавні та закордонні органи 

зовнішніх зносин. Внутрішньодержавні органи зовнішніх зносин мають постійну дислокацію 

на території держави, а закордонні органи зовнішніх зносин постійно знаходяться за межами 

держави-акредитації. До закордонних органів зовнішніх зносин України відносяться 

дипломатичні представництва (посольства) та консульські установи однією з функцій яких 

відповідно до норм міжнародного права та національного законодавства є захист у державі 

перебування інтересів громадян держави-акредитації. 

Враховуючи пріоритетні завдання державної політики забезпечення прав і законних 

інтересів усіх громадян України за кордоном покладено на консульські представництва 

України. Їх діяльність спрямована на: виявлення випадків порушення прав та законних 

інтересів людини, а у разі підтвердження таких фактів вжити усіх необхідних заходів для 

відновлення таких прав й інтересів із дотриманням норм міжнародного права та національного 

законодавства держави перебування і держави громадянства потерпілої особи; сприяння у 

межах своєї компетенції у заходах спрямованих на встановлення місцезнаходження громадян 

України закордоном; надання допомоги потерпілим від торгівлі людьми; співпрацю з 

міжнародними, громадськими організаціями та благодійними фондами щодо забезпечення 

потерпілих від злочину необхідною інформацією та сприяти їх поверненню на територію 

держави-акредитації; сприяння правоохоронним органам України налагоджувати взаємодію з 

компетентними органами держави перебування щодо організації повернення потерпілих від 

торгівлі людьми[1].  

Питаннями дотримання прав людини за кордоном, а також сприяння поверненню на 

територію нашої держави громадян, котрі потрапили у скрутне становище, або стали жертвою 

будь-якого злочину включаючи й торгівлю людьми займається Департамент консульської 

служби Міністерства закордонних справ України. 

У разі події надзвичайного характеру (стихійного лиха, дорожньо-транспортної пригоди, 

у випадку скоєння злочину відносно особи чи іншої події) – особа, котра потерпіла від злочину, 

може особисто невідкладно повідомити про це представника дипломатичного представництва 

чи консульської установи України в державі-перебування, а також вимагати від компетентного 

органу цієї держави про необхідність повідомлення про таку подію офіційне представництво 

держави-акредитації [2].  

Так, особі, яка потерпіла від злочину, Департамент консульської служби України 

рекомендує невідкладно звернутися до закордонних дипломатичних установ нашої держави за 

допомогою на цілодобову «гарячу лінію». 

Дипломатичне представництво України за кордоном є одним з важливіших інструментів 

міжнародного співробітництва, що сприяє організації надання допомоги компетентним органам 
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у протидії злочинності, включаючи торгівлю людьми. З цією метою при посольствах таких 

держав, як: Ізраїль, Німеччина, Польща, Румунія, Туреччина, Угорщина, створені посади 

«офіцерів зв’язку». За їх участю держави узгоджують питання щодо повернення постраждалих 

від трафікінгу на територію України, або забезпечують такій особі безпеку іншими шляхами, 

що дозволені міжнародним правом. Посада «офіцеру зв’язку» при дипломатичному 

представництві передбачається у двосторонніх міжнародних угодах та обумовлена 

необхідністю ефективної координації та оперативного обміну інформацію між 

правоохоронними органами в межах розшуку злочинців і розкриття злочинів зацікавлених 

держав. Так, наприклад, для координації взаємодії та підвищення ефективності співробітництва 

правоохоронних органів України, Німеччини та Туреччини у сфері протидії транснаціональній 

злочинності у 2000 р. Кабінет Міністрів України прийняв Постанову «Про введення в склад 

дипломатичних представництв України за кордоном представників Міністерства внутрішніх 

справ»[3]. Отже, до складу посольств України було введено посаду офіцера зв’язку з 

правоохоронними органами держави-перебування. 

Закордонні дипломатичні та консульські установи України на постійній основі 

здійснюють співробітництво з міжнародними та громадськими організаціями у сфері протидії 

торгівлі людьми. МЗС України веде активну роботу спрямовану на захист громадян України за 

кордоном шляхом збільшення штатних консульських установ у державах-перебування та 

проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи серед громадян України, котрі звернулися 

до них за консульськими послугами.  

Разом з тим, посольства і консульства України спільно з профільними міжнародними і 

громадськими організаціями (Міжнародною організацією з міграції, Міжнародним жіночим 

правозахисним центром «Ла Страда – Україна», «Карітас – Україна», Національною радою 

жінок України, тощо) надають допомогу при поверненні громадян нашої держави та реалізують 

програми щодо захисту жертв торгівлі людьми. 

Так, наприклад, Посольство України в Естонії спільно з некомерційною організацією 

«Living for Tomorrow», надають консультації щодо запобігання торгівлі людьми та 

безкоштовно допомагають постраждалим від цього злочину. Посольство України в Малайзії 

співпрацює з представництвами Міжнародної організації з міграції у м. Київ та м. Куала-

Лумпур. Посольство України у Польщі на постійній основі здійснює співробітництво з 

громадськими організаціями Польщі, котрі також на безоплатній основі надають допомогу 

громадянам України постраждалим від трафікінгу. Так, питань протидії торгівлі людьми можна 

звертатися до Фундації протидії торгівлі людьми і рабству «Ла Страда»; для отримання 

допомоги жертвам торгівлі людьми та нелегальним мігрантам – Міжнародної організації з 

міграції (МOM); з метою захисту прав трудових мігрантів – «Об’єднання правової інтервенції»; 

для захисту прав мігрантів – фундації «Спасіння» (fundacja «Ocalenie»). Посольство України в 

Азербайджані співпрацює зі спеціалізованим підрозділом МВС Азербайджану, що здійснює 

боротьбу з торгівлею людьми; представництвом МОМ в Азербайджані; громадськими 

організаціями, що опікуються питаннями захисту та наданням підтримки постраждалим 

особам, а саме, жіночою правозахисною організацією «Чистий світ» і громадою імені Марії-

Терези (м. Баку). Така тісна робота допомагає забезпечити постраждалих осіб від трафікінгу 

можливістю отримати тимчасовий притулок, медичну допомогу, психологічну реабілітацію, 

безкоштовну юридичну консультацію. Водночас, дипломатичне представництво України в 

Азербайджані використовує зазначені контакти для надання допомоги іншим категоріям 

постраждалих навіть як що це не відноситься до категорії злочинів, пов’язаних із торгівлею 

людьми внаслідок неможливості їх самостійного повернення в Україну. Так, наприклад, на 

офіційному сайті Міністерства закордонних справ України розміщена інформація що у 2016 р. 

Посольство України в Азербайджані завершило роботу щодо ідентифікації особи і підтвердило 

належність до громадянства України громадянина, який близько 20 років знаходився у 

«трудовому рабстві» в Азербайджані. Перед поверненням в Україну постраждалий від 
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трафікінгу пройшов курс фізичної і психологічної реабілітації, а також налагоджено контакт з 

його родичами[4].  

Разом з тим, при участі дипломатичних установ України з метою поєднання зусиль 

державних і неурядових структур із ідентифікації постраждалих, надання їм необхідної 

допомоги, захисту їхніх прав та гарантування доступу до правосуддя, повернення в державу-

громадянства впроваджуються в регіонах України спеціальні програми взаємодії щодо надання 

допомоги постраждалим від торгівлі людьми. Так, Посольство України в США спільно 

Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) підтримує нашу державу на шляху 

створення комплексної та сучасної системи надання допомоги жертвам трафікінгу, що 

відповідала б найкращим європейським стандартам. 

Водночас, з метою запобігання торгівлі людьми, надання допомоги громадянам України, 

іноземцям та особам без громадянства, які постраждали від торгівлі людьми дипломатичні 

представництва і консульські установи України за кордоном проводять активну роботу щодо 

зміцнення міжнародного співробітництва у некримінальній сфері. 

Так, за даними офіційного сайту МЗС України Посольство України в Лівані сприяло 

поверненню в Україну 2 громадянок України, права яких було грубо порушено адміністрацією 

розважальних закладів. При взаємодії із Фундацією «Ла Страда» та польськими 

правоохоронними органами було надано допомогу у поверненні в Україну громадянки України 

Т.А.А., яку було визнано жертвою торгівлі людьми. В рамках проектів Міжнародної організації 

з міграції перед поверненням в державу-громадянства даній особі було надано психологічну та 

реінтеграційну допомогу[4]. 

Разом з тим, для наступного повернення на територію держави-громадянства особа, яка 

постраждала від злочину торгівлі людьми, може терміново звернутися до представників 

правоохоронних органів іноземної держави, а також самостійно або через правоохоронні 

органи повідомити закордонний державний орган зовнішніх зносин України про дану подію. В 

свою чергу, консульська посадова особа, може надати допомогу у вирішенні питання щодо 

взаємодії потерпілої особи і правоохоронних органів держави-перебування, простежить за 

дотриманням цими органами прав та законних інтересів особи відповідно до національного 

законодавства іноземної держави і міжнародних договорів, що діють між Україною і 

державою-перебування. Водночас, необхідно зауважити, що дипломатичне представництво та 

консульська установа не виконує представницьких функцій особи під час досудового 

розслідування чи судового процесу і тому потерпілому від злочину необхідно самостійно 

подбати про юридичне представництво із залученням місцевих адвокатів. Як правило це 

робиться через громадські організації, що займаються захистом прав людини. У випадку, якщо 

потерпіла особа з будь-яких причин залишилася у державі перебування без документів, що 

засвідчують її особу та грошей, вона може звернутися із письмовою заявою особисто або через 

законних представників до дипломатичного представництва України у державі-перебування. 

До такої заяви необхідно додати документи видані компетентним органом держави-

перебування, що підтверджують факт вчинення відносно цієї особи злочину – протоколи, 

довідки тощо. Відповідно до ст. 40 Консульського статуту України консульська установа 

України за кордоном у стислі терміни вирішує безпосередньо з паспортною та імміграційною 

службами Міністерства внутрішніх справ України питання про підтвердження особи 

громадянина або особи котра постійно проживала на території України для забезпечення її 

посвідченням на повернення в Україну. Голова дипломатичного представництва України у 

державі-перебування за погодженням з Міністерством закордонних справ та Міністерством 

фінансів України, може прийняти рішення про надання одноразової грошової допомоги 

потерпілій особі від торгівлі людьми або особі яка опинилась в ситуації, що становить загрозу 

її життю і здоров’ю.  

Отже, торгівля людьми являє собою складний процес, що проходить ряд етапів, на 

території декількох держав, іноді, з явним порушенням прав людини. Пошук, реабілітація та 

повернення потерпілих, котрі стали жертвою трафікінгу на територію держави-громадянства 
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ускладнюється необізнаністю даних осіб та їх родичів щодо можливостей використання 

консульських установ нашої держави. Проведення роз’яснювальної роботи серед осіб, які 

можуть стати жертвою будь-якого злочину, і не тільки торгівлі людьми, може зменшити ризики 

потрапляння в залежність від злочинних груп. Активна робота закордонних органів зовнішніх 

зносин спільно з національними компетентними органами щодо інформування населення 

України та осіб, які виїжджають за її межі з метою профілактики даного виду злочинів 

допоможе скорегувати та прийняти відповідні заходи щодо забезпечення захисту прав людини. 
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ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ІНДУСТРІЇ МОДИ В СТРУКТУРІ 

УКРАЇНСЬКОГО ЗАКОНОДАВТСВА 

 

В статті досліджується питання створення в структурі українського права 

самостійної правової галузі – «право інтелектуальної інтелектуальна власність індустрії 

моди» (інтелектуальне право) об'єктивно вимагає адекватного законодавчого оформлення, 

тобто створення відповідного підрозділу в структурі українського законодавства. 

Прийняття Кодексу, який регулює відносини, що виникають з приводу створення та 

використання всіх видів об'єктів інтелектуальної власності індустрії моди, має завершити 

процес закріплення права інтелектуальної власності індустрії моди в науці, праві і 

законодавстві України. 

Ключові слова: право власності індустрії моди, законодавство, Fashion law, 

інтелектуальне право, індустрія моди. 

 

Розглядаючи право інтелектуальної власність індустрії моди, як самостійної структурно і 

організаційно відокремленої-правової сутності, необхідно визначити її місце у системі права і 

законодавства. Це не просте питання, оскільки він пов'язаний з низкою теоретичних і 

практичних проблем. 

Якщо зазирнути навіть у недалеке минуле, то відразу можна відзначити, що у вітчизняній 

правовій літературі і раніше висловлювалися пропозиції про закріплення в єдиному 

нормативно-правовому акті найбільш загальних положень, що відносяться до різних видів 

результатів інтелектуальної діяльності. 

Так, у 40-х роках було висунуто пропозицію про створення загальної частини для 

авторського та винахідницького права від Я. Іонас, Т. А. Фадєєва та ін. У 70-х роках 

пропонувалося створити загальний закон про науку (С. А. Рассудовський), закон про охорону 

наукових ідеї (К. А. Белиловський). У 80-х роках звучала думка про вироблення 

узагальнюючого акту про науково-технічний прогрес (В. А. Дозорцев).  

Отже, можна вважати, що можливість створення єдиного закону в доктрині визнавалася, 

але при цьому не було й мови про спробу сконструювати єдиний правовий інститут, який 

регулює правовідносини у сфері інтелектуальної діяльності індустрії моди. 

Що стосується сучасного періоду, то тут слід зазначити еволюцію поглядів на користь 

розробки єдиної галузі права, галузі законодавства з проблем права інтелектуальної власності 

індустрії моди. Вище наводилися, наприклад, думки Е. В. Халіпової, суть яких зводиться до 

необхідності мати самостійну правову галузь «Право інтелектуальної власності» 
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(інтелектуальне право), теоретичної і практичної значущості узагальнюючих теоретичних 

розробок, які зосередилися б на виявленні сутності та єдності правового режиму всіх видів 

об'єктів права інтелектуальної власності в тому числі і інтелектуальної власності індустрії 

моди. 

Спостерігається еволюція поглядів і у В. А. Дозорцева. У 1993 році він вважав, що 

об'єкти інтелектуальної власності індустрії моди не мають загального правового режиму 

(наприклад, він зазначав, що виключне право закріплюється лише на винаходи і промислові 

зразки, але не на відкриття і раціоналізаторські пропозиції тощо). Далі він вказував на те, що 

загальні риси, властиві різним об'єктам інтелектуальної власність, «мають суто юридико-

технічний характер і не містять достатньо матеріалів для об’єднання в законі» [1, c. 38-41].  

Узагальнення положень з окремих відокремлених законів про види виключних прав 

спеціального формулювання, логічно вибудованої, послідовної системи, усунення 

неузгодженостей і суперечностей, заповнення прогалин. Загальні положення, на його думку, 

повинні включати в себе правила, що стосуються поняття виключних прав і відповідно їх 

змісту, коло об'єктів цієї групи прав і суб'єктів-носіїв цих прав, їх зміст правочинів, способів 

розпорядження правами, підстав виникнення прав, дії цих прав у часі і просторі, поняття 

порушення прав та способів їх захисту. Загальні положення для всіх видів інтелектуальної 

діяльності, – підкреслює автор, виражають відмінності у властивостях результатів 

інтелектуальної діяльності від речових об'єктів. Відмінність різних видів інтелектуального 

продукту теж потребує спеціального правового регулювання, зазначає В. А. Дозорців, але це, 

на його думку, предмет вже особливої частини, під єдиною системою, які теж вже реально 

склалися, об'єктивно існують і потребують лише чіткого організованого вираження і 

закріплення. 

Безумовно, система права і система законодавства, галузь права і галузь законодавства - 

поняття не збігаються. Але в той же час абсолютної автономії тут немає. В принципі, в основі 

побудови системи законодавства лежить система права. У той же час в основі галузі права 

завжди міститься одна або декілька галузей законодавства. І в цьому останньому варіанті мова 

може йти про комплексної галузі. 

Таким чином, завдання полягає в тому, щоб виявити об'єктивні передумови і 

сформулювати підстави і принципи для об'єднання правового регулювання різних об'єктів 

інтелектуальної власності індустрії моди в єдину правову систему, складову основу відповідної 

галузі права. 

Створення галузі «право інтелектуальної власності індустрії моди» (інтелектуальне 

право) дозволяє дати чіткі визначення загальних положень в області правового регулювання 

результатів інтелектуальної діяльності і тим самим уникнути їх повторення в усіх нормативно-

правових актах, присвячених окремим об'єктам інтелектуальної інтелектуальна власність 

індустрії моди, що буде сприяти появі у структурі російського права і законодавства системи 

правових норм, що регулюють суспільні відносини у сфері інтелектуальної інтелектуальна 

власність індустрії моди. 

Як було показано, ідея узагальнення правових норм, що регулюють право 

інтелектуальної інтелектуальна власність індустрії моди, і конструювання відповідної галузі 

права в даний час користується підтримкою ряду вчених. Серед них – Т. М. Шамба, 

Е. В. Халипова, Н.М. Кейзеров і інші. 

Оскільки дослідження проблем інтелектуальної власності індустрії моди ведеться в 

основному представниками науки цивільного права, йдеться, у багатьох випадках, як правило, 

про необхідність створення правового інституту в рамках цивільного права. 

Нормативно-правова база регулювання інтелектуальної власності індустрії моди являє 

собою розгалужену систему, що включає в себе акти, різні за юридичною силою, територією, 

на яку вони поширюються, та за колом осіб. В самому загальному вигляді цю систему можна 

представити наступним чином: міжнародно-правові акти, прийняті в рамках Всесвітньої 

організації інтелектуальної власності (її спеціалізованих установ); угоди між окремими 

державами; національне законодавство. Місце права інтелектуальної власності індустрії моди в 
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системі українського права і законодавства визначено статтями 41,54 Конституції України і 

узагальненому понятті інтелектуальна власність. 

Правове регулювання відносин, що виникають з приводу створення та використання 

результатів інтелектуальної діяльності індустрії моди, виходячи з Конституції України, має 

бути представлено комплексною галуззю «Право інтелектуальної власності індустрії моди» 

(інтелектуальне право), закріпленої у нормах Кодексу інтелектуальної власності України. 

Як показує аналіз законодавства про інтелектуальну власність індустрії моди, в нього 

входять юридичні норми, характерні для ряду галузей права, в тому числі: конституційно-

правові; адміністративно-правові; фінансові; цивільно-правові; трудові; інформаційні; 

юрисдикційні норми, що регламентують питання відповідальності за порушення законодавства 

та порядок їх реалізації. 

Конституційно-правові норми становлять ідейну основу сучасного законодавства про 

інтелектуальну власність. Це, насамперед, положення про свободу творчості, свободу друку, 

слова, думки, недоторканність особистого життя, право на доступ до інформації та культурних 

цінностей. Іншими словами, роль Конституції та інших актів конституційного законодавства у 

регулюванні питань інтелектуальної власності індустрії моди важко переоцінити. 

Адміністративно-правові норми – характеризуют систему управлення і контролю за 

інтелектуальними правами. 

Фінансові норми – розкривають порядок фінансування державою та муніципальними 

органами у сфері створення об'єктів інтелектуальної власності індустрії моди. 

Велике значення в структурі інтелектуальних правовідносин належить інформаційним, а 

також правовим відносинам з приводу використання пам'яток культури та інших культурних 

цінностей. 

Цивільно-правові норми регулюють відносини у зв'язку з реалізацією виключного права, 

а також договірні відносини. На інтелектуальну власність індустрії моди поширюються 

загальні засади спадкування, що встановлені цивільним законодавством. 

Трудові норми – характеризують відносини творця творчого результату з адміністрацією 

підприємств, установ, організацій щодо службових творів. 

Процесуальні норми – спрямовані на здійснення у встановленій законом процесуальній 

формі прав і законних інтересів авторів об'єктів інтелектуальної власності індустрії моди. 

У той же час, на наш погляд, можна говорити і про якісно новому типі правових відносин 

у сфері створення і використання об'єктів інтелектуальної власності індустрії моди. Своєрідне, 

часом химерне поєднання різних правових норм, правовідносин та методів правового 

регулювання, специфіка об'єкта створюють специфічні правовідносини, які можуть бути 

названі інтелектуальними правовідносинами. 

Природа їх зумовлена характерними властивостями об'єктів інтелектуальної власності 

індустрії моди, а також двоєдиною їх природою, призначенням служити, як інтересам особи, 

так і суспільству, в самому широкому розумінні цього слова. 

Історія fashion law доволі молода. Перша згадка про галузь датується 2000 роком, коли 

було опубліковано дисертацію в Університеті Женеви – «Міжнародне право моди», але тоді не 

набуло широкого розголосу. В подальшому, друга офіційна згадка датується 2004 роком, коли в 

авторитетному французькому виданні з’явилась стаття Анабель Гоберті про «право речей класу 

люкс» або іншими словами – «право розкоші». 

В 2006 році на базі Fordham School of law, професор Сьюзан Скафорді заснувала перший 

курс fashion law, який подальшому був трансформований в повноцінний підрозділ Fordham 

University- Fashion Law Institute. На даний момент право модної індустрії активно розвивається: 

все більше міжнародних юридичних компанії вписують в свої практики «Fashion & beauty», 

«Fashion & luxury goods», «Retail&Fashion», «Business of fashion»; відкриваються навчальні 

заклади із можливістю отримати ступінь магістра права моди; формуються професійні 

об’єднання юристів права моди. 

В Україні тривалий час fashion law існувати не могло. Адже історія української моди не 

менш важка, як і країни. В Україні мода формувалась доволі довго і важко. Ті українці, що 
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стоять біля витоків української моди, добре знають, яких зусиль їм коштували створити саме 

поняття «української моди». Такі старожили, як Andre Tan, Litkovskaya, PODOLYAN, Poustovit, 

Oksana Muha, Victoria Gres, Ольга Громова, Михайло Воронін, Diana Dorozhkina, 

Оksanakaravanska, Ірина Данилевська, Дар’я Шаповалова робили це завдяки величезним 

власним зусиллям і талантам, і робили це в ті часи, коли ніхто не сприймав ні українські 

бренди, ні українських дизайнерів. У той момент біла відсутня довіра до українського, 

відсутність культури одягатись в принципі (від Радянського союзу нам дісталась дуже погана 

практика). 

Економічна ситуація України в 90-х чи навіть 2000-х, яка ледве кілька років, як 

проголосила незалежність, аж ніяк не сприяла попиту на якісне. Китайська одежа, жахлива на 

вигляд і дотик було раєм для українців після темного-синьо-сірого немодного однотипного 

радянського минулого. 

Виборюючи собі нішу, мода в Україні все таки з апломбом про себе заявляла. Перший 

Ukrainian Fashion Week формату prêt-à-porter (1997 року), що став безпрецедентною подією на 

теренах Східної Європи, Mercedes-Benz Kiev Fashion Days, Fashion Scout Kiev, Неделя моди із 

Дар’єю Шаповаловою), окремі успіхи українських дизайнерів за кордоном, міжнародний 

фестиваль моди та стилю «Випадкові свідки» (проект існував з 2007року у місті Запоріжжі, 

проект став основою дослідження автора роботи впродовж сьоми років). 

Тим не менше. В травні 2014 року у своєму інтерв’ю Оксана Караванська зазначила 

«Парадокс полягає в тому, що український споживач не вірить одягу, зробленому в Україні. 

Натомість будь-яке дрантя із лейблом «Зроблено в Італії, Іспанії, США…» або навіть 

«Зроблено у Китаї» викликає у нашого споживача більше довіри, ніж українське… Українська 

мода так і не стала індустрією». 

Чи дійсно це так? Зараз Україна переживає шалений ажиотаж на моду. Сподіваюсь, низка 

подій упродовж 2014-2016 років назавжди змінили майбутнє України на світовій карті модної 

індустрії. Революція гідності, російська агресія, криза, збільшення курсу валюти в тричі, 

небувале подорожчання імпорту, розвиток СММ маркетингу, гучний розголос проекту «В 

пошуках Made in Ukraine», активізація молоді – все склалось в одну лінію і на українському 

ринку стався вибух. Небувалий ріст і розвиток українського виробництва за останні два роки, 

попит, здорожчання імпорту, і мода на українське зробили свою справу. Про fashion industry 

заговорили голосно. Не лише у вузьких колах. Не лише як про «гру в розкіш». А з розмахом і 

на весь світ. Українські дизайнери відкривають свої шоу-руми закордоном, українські бренди 

обирають голлівудські зірки, українські магазини з товарами українського виробника 

конкурують із світовими гігантами street-style одягу. Як зазначила Дар’я Шаповалова, «У самій 

Україні народилася вже друга хвиля молодих людей, для яких мода – це саме мода, і ніщо 

інше». 

В цьому бурхливому творчому хаосі Fashion law покликане обслуговувати правові 

питання індустрії моди, які виникають з моменту дизайнерського задуму та протягом усього 

часу, поки річ крокує до оселі споживача. Основу fashion law складає цивільне право, 

господарське право, право інтелектуальної власності, It-право, міжнародне комерційне 

право,трудове право. Саме fashion law вирішує проблеми порушення прав на торгову марку чи 

комерційне найменування, використання патентів, застосування факторингу та надання 

ліцензій, інвестування, недобросовісної конкуренції, імпорту та експорту одягу, взуття, та 

аксесуарів, податкові та митні зобов’язання, працю моделей, діяльність модельних шкіл та 

модельних агенств. Саме ця комплексна галузь покликана регулювати відносини спільноти 

дизайнерів, власників бізнесу, байєрів, стилістів, модних інсайдерів, мас-медіа в сфері моди. Як 

писав Ларс Свендсен: «Мода стала одним із найбільш впливових феноменів Західної цивілізації 

з часів Ренесансу» [2]. 

Тим не менше, досі існують саркастичні нападки на право моди, у людей, далеких від 

індустрії, які асоціюють fashion law із практикою одягати дизайнерський одяг та відвідувати 

модні покази. Тим не менше, мода – це серйозний глобальний бізнес, який потребує 

юридичного супроводу, глибокого розуміння галузі та потреб індустрії. Право моди – це нова 
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галузь, яка, базуючись на історії одягу та культурі споживання, заповнила нішу, що утворилась 

внаслідок трансформації сучасної легкої та швейної промисловості, та формування глобальної 

та української модної індустрії. 

На даний момент, українська мода, як і fashion law, перебувають на етапі свого 

становлення, але поруч із необхідністю розвитку виробництва українського ринку 

дизайнерських товарів, формування міжнародного модного іміджу України та інтеграції в 

глобальний світовий бізнес у сфері моди, є необхідність забезпечення правових аспектів 

діяльності модної індустрії в Україні та в світі. І ця необхідність буде впевнено зростати по мірі 

розвитку українського fashion ринку. 

На наш погляд, значення формування єдиної правової галузі права інтелектуальної 

інтелектуальна власність індустрії моди (інтелектуального права) набагато глибше. Насамперед 

воно передбачає вироблення єдиного підходу до теоретичних основ правового регулювання 

відносин, що виникають з приводу результатів інтелектуальної діяльності. Визначившись у 

концептуальних питаннях, буде значно легше розробити види правових режимів для окремих 

об'єктів інтелектуальної власності індустрії моди. 

Можна сказати, право інтелектуальної власності індустрії моди (інтелектуальне право) є 

новою галуззю українського законодавства, що перебуває в процесі свого становлення і 

формування. 
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Одним из условий эффективной реализации концепции управления затратами 

предприятий ЖКХ является разработка её организационного обеспечения. Информационные 

технологии, проникая во все сферы деятельности предприятия, позволяют повышать 

эффективность управления, предоставляют огромные возможности для повышения 

эффективности управления затратами предприятий ЖКХ. 

В последние годы заметно возрос интерес ученых к проблемам жилищно-коммунального 

хозяйства, поскольку трансформационные изменения в экономике Украины крайне негативно 

отразились на эффективности деятельности предприятий отрасли. Анализ публикаций по 

отраслевой тематике [1-5] подтвердил наличие ряда нерешенных научно-практических задач в 

управлении затратами предприятий ЖКХ, имеющих специфические особенности 
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хозяйствования. Особого внимания требуют проблемы разработки информационного 

обеспечения процесса управления затратами предприятий жкх. 

Целью работы является разработка схемы информационного обеспечения механизма 

эффективного управления затратами предприятий ЖКХ. 

Под информационным обеспечением управления предприятием понимается 

совокупность данных, организация их ввода, обработки, сбора, накопления и поиска, а также 

распространения в пределах компетенции заинтересованным лицам в удобном для них виде [6]. 

Для качественного управления необходимо оптимальное количество информации, так как ее 

недостаток не позволяет получить полное представление об изучаемом предмете и принять 

правильное решение. Избыточность информации мешает быстро ее перерабатывать, 

анализировать и обобщать, что может привести к необоснованным заключениям. 

В системе информационного обеспечения принятия управленческих решений 

выделяются три составляющие: информационные ресурсы, информационные технологии, 

технические средства и программное обеспечение. Информационное обеспечение отражает 

процесс удовлетворения потребностей пользователей в информации, необходимой для 

принятия управленческих решений. Таким образом, под информационным обеспечением 

управления затратами ЖКП будем понимать систему информации, её пользователей и методы 

обработки.  

Информационные ресурсы представляют собой упорядоченную совокупность данных и 

знаний, информации, предназначенной для удовлетворения информационных потребностей 

потребителей. Под информационными технологиями понимается совокупность средств и 

методов сбора, регистрации, обработки, накопления и доведения до пользователя необходимых 

данных в системе организационного управления. Эволюция развития информационных 

технологий прослеживается от объёмно-календарного планирования (MPS), планирования 

необходимых материалов (MPR), планирования производственных ресурсов (MRP II), 

планирования необходимых мощностей (CRP), планирования финансовых ресурсов (FRP), 

управления ресурсами предприятия (ERP), управления взаимоотношениями с клиентами 

(CRM), управления цепочками поставок (SCM), планирования ресурсов, синхронизированное с 

покупателем (СSRP), до управления ресурсами и внешними отношениями предприятия (ERP, 

ERP II) и управления общей эффективностью предприятия. Каждая технология направлена на 

решение определенной задачи и имеет свои преимущества и недостатки [7]. Третьей 

составляющей информационного обеспечения управления затратами ЖКП являются 

технические средства и программное обеспечение. Программное обеспечение представлено 

разнообразием системных и специальных программных продуктов, а также прикладных 

программных средств, направленных на повышение эффективности использования 

информационных технологий и ресурсов. Для построения эффективной системы 

информационного обеспечения механизма управления затратами ЖКП первостепенное 

значение имеет выбор программного обеспечения. 

Наиболее эффективными и малозатратными считаются программные средства компании 

Инфосервис BPwin (AllFusion Process Modeler) и программные продукты семейства ARIS 6.0]. 

Они позволяют с минимальными затратами времени и средств обеспечить необходимой 

информацией систему управления затратами предприятий ЖКХ.  

Пакет BPwin имеет ряд преимуществ по сравнению с другими программными 

средствами: возможность автоматизации процессов формирования структур и графических 

изображений; возможность проведения анализа проекта на полноту и непротиворечивость. 

BPwin содержит два основных модуля: AllFusion Process Modeler и AllFusion Modeeling 

Suite. Первый является мощным инструментом моделирования, который используется для 

анализа, документирования и реорганизации сложных бизнес-процессов, что позволяет 

выявлять неэффективную и высокозатратную деятельность предприятия. Главным 

преимуществом AllFusion Modeeling Suite является то, что он позволяет быстро исключать 

непродуктивные операции, легко и интуитивно сопоставляя операционные изменения.  
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Программные продукты семейства ARIS 6.0 представлены наиболее известными 

модулями: ARIS Easy Design и ARIS Toolset. Первый модуль предназначен для отдельных 

сотрудников компании, описывающих свои бизнес-процессы в виде графических моделей, что 

не позволяет получить общее представление о всех бизнес-процессах предприятия. Это 

простой гибкий инструмент, не требующий от пользователя никаких специальных знаний, его 

дополнительные компоненты позволяют разрабатывать бизнес-процессы в масштабах всей 

компании, а также настраивать программу к индивидуальным требованиям.  

Кроме того, семейство программных продуктов ARIS представлено такими модулями: 

Toolset, Server, Easy Design, Web Designer, ARIS BSC (для стратегического управления 

компанией), ARIS ABC, ARIS Simulation , ARIS Web Publisher. Методика ARIS ABC 

направлена на осуществление стратегического управления предприятием, но ввиду своей 

сложности не рекомендуется к использованию для осуществления управления затратами ЖКП. 

Информационная модель описывает потоки информации в функциональной и 

организационной моделях, т. е. между функциональными подсистемами, связями и структурой 

подразделений предприятия. К наиболее известным традиционным средствам построения 

моделей сложных систем относится методология SADT (Structured Analysys Design Technique) 

[8]. 

Методика моделирования SADT представляет собой совокупность методов, правил и 

процедур, предназначенных для построения функциональной модели объекта какой-либо 

предметной области. Под методикой моделирования понимается метод моделирования, 

нотация моделирования и программное средство. Функциональная модель SADT отображает 

функциональную структуру объекта, т.е. производимые им действия и связи между этими 

действиями. Методика SADT предусматривает исключение влияния организационной 

структуры предприятия на функциональную модель.  

SADT включает как концептуальный подход к построению моделей систем, так и набор 

правил и графических обозначений для их описания. Для решения специфических задач могут 

применяться специальные методологии для построения информационных моделей. Так, 

например, при необходимости детального описания потоков информации применяются модели 

IDEFIX, а для построения динамических моделей, отражающих причино-следственные связи 

между объектами системы, рекомендуется использовать модели IDEF/CPN. 

Важной особенностью методики SADT является постепенное увеличение уровней 

детализации по мере создания диаграмм. Каждый компонент модели может быть 

декомпозирован на другой диаграмме. Методика SADT предоставляет 3 метода 

моделирования: IDEF0 (Integration Definition for Function Modeling), IDEF3 и DFD. Каждый 

подход имеет свои преимущества и недостатки. Так, методология IDEF направлена на анализ и 

моделирование бизнес-процессов. Её преимуществом является возможность использования 

статических моделей IDEF0 для анализа и моделирования бизнес-процессов. 

В настоящее время существует множество инструментов для построения SADT-

диаграмм, которые можно разделить на две категории: универсальные инструменты для 

построения диаграмм и инструменты, ориентированные только на построение SADT-диаграмм. 

Первая категория инструментов (в неё входят такие инструменты, как Microsoft Visio, и 

продукт, распространяемый по GPL лицензии, Dia) позволяет создавать разнообразные 

диаграммы из большого набора различных примитивов. Универсальность этих инструментов 

делает их малопригодными для моделирования, поэтому они редко используются аналитиками 

для разработки программного обеспечения. Ко второй категории относятся инструменты, 

специально разработанные для создания SADT-диаграмм, такие как BPWin (AllFusion Process 

Modeler) и AI0WIN. Эти продукты широко используются для моделирования функциональных 

требований к системе, однако их архитектура не позволяет использовать эти инструменты для 

расширения существующей нотации [9]. 

В качестве основного достоинства статических моделей выделяется высокая 

описательная способность, возможность функционально-стоимостного анализа и 

общепринятость использования в качестве международных стандартов (IDEF0) [10]. 
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Динамические модели моделирования имеют определенные преимущества, но их применение 

зачастую связано с дополнительно возникающими затратами.  

Использование методологии IDEF0 позволяет повысить качество и глубину проработки, 

систематизировать информацию, уменьшить число ошибок, улучшить проектную 

документацию и т. д. IDEF0 является наиболее удобным языком моделирования бизнес-

процессов. В нотации IDEF0 система представляется как совокупность взаимодействующих 

работ или функций. При этом функции системы анализируются независимо от объектов, что 

позволяет более четко смоделировать взаимодействие процессов организации. Наиболее часто 

применяется методология IDEF0 в том случае, если особенно важным является описание 

систем с точки зрения выполняемых функций. Данная методология считается наиболее 

приемлемой для построения информационных моделей управления затратами предприятий 

ЖКХ, так как является низкозатратной, способна предоставить наглядную картину и 

обеспечить взаимосвязь всех процессов, функций, информационных потоков, 

инструментальных средств и структурных подразделений предприятия. Учитывая 

многообразие преимуществ методологии функционального моделирования IDEF0, связанных с 

простотой и наглядностью, незначительными финансовыми затратами на внедрение, в работе 

предлагаются модели информационного обеспечения реализации механизма управления 

затратами предприятий ЖКХ, а в качестве программного обеспечения отдаётся предпочтение 

именно методологии IDEF0. 

На рис. 1 представлена схема информационного обеспечения осуществления управления 

затратами ЖКП. Для этого используются информация о затратообразующих факторах, 

бюджетирования и мониторинга, в результате чего составляется бюджет затрат.  

 

 

 

Рис. 1. Схема информационного обеспечения управления затратами на ЖКП 

 

На заключительном этапе управления затратами ЖКП согласовывается и корректируется 

генеральный бюджет. При этом используется информация для составления систем 

специального, финансового и операционного бюджетов. Составление генерального бюджета 
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осуществляется на основе имеющегося кредитного плана, бюджетов затрат, продаж и 

капитальных вложений на основе метода бюджетирования. 

Таким образом, бюджетирование занимает центральное место в системе управления 

затратами ЖКП и осуществляет информационное обеспечение принятия решений в целях 

оптимального использования имеющихся возможностей, объективной оценки сильных и 

слабых сторон предприятия.  

Постановка системы бюджетирования является неполной без создания на предприятии 

формализованной совокупности стандартов, регламентирующих бюджетный процесс на 

предприятии. Для повышения эффективности системы управления затратами ЖКП необходима 

также разработка проектов следующих положений по бюджетированию: 

1. Положение о финансовой структуре (определяет взаимосвязь между организационной 

структурой, видами деятельности и финансовой структурой). 

2. Положение о бюджетной структуре (включает в себя разработанную систему 

бюджетных форм и показателей). 

3. Положение об управленческой учетной политике (определяет порядок ведения 

управленческого учета на предприятии, в частности методику учета и распределения затрат). 

4. Положение о планировании (описывает порядок формирования, утверждения и 

контроля за исполнением бюджетов). 

5. Положение о финансово-экономическом анализе (определяет основные критерии, по 

которым будет оцениваться деятельность подразделений и предприятия в целом).  

Разработка положений предполагает, что если в процессе работы пользователей с 

системой необходимо внести определенные изменения (появятся новые показатели бюджетов, 

новые формы бюджетов, возможны изменения в методике планирования и показателях 

финансово-экономического анализа и т. п.), то любые изменения должны быть документально 

зафиксированы и утверждены ответственными лицами. 

В качестве инструкций для конечных пользователей программ должны быть созданы 

подробные регламенты по планированию и загрузке фактических данных из АРМов. Обучение 

конечных пользователей и обсуждение с руководством предприятия достигнутых результатов 

периодически следует проводить на семинарах и совещаниях. 

Для составления бюджетных планов используются следующие информационные 

источники: данные бухгалтерской отчетности (формы № 1, 2, 4, 5) и выполнения финансовых 

планов за предшествующий период; договоры, заключаемые с потребителями продукции и 

поставщиками материальных ресурсов; прогнозные расчеты продаж продукции или планы 

сбыта, исходя из заказов, прогнозы спроса, уровень цен и другие условия рыночной 

конъюнктуры. На основе показателей сбыта рассчитывается объем реализации услуг, затраты, 

прибыль, рентабельность и иные показатели; определяютс экономические нормативы, 

утверждаемые законодательными актами; разрабатывается учетная политика.  

Всю информацию, используемую в процессе бюджетирования, можно сгруппировать в 

пять крупных блоков: сведения регулятивно-правового характера, сведения нормативно-

справочного характера, данные системы бухгалтерского и управленческого учета, 

статистические данные и несистемные данные. 

Первый блок включает в себя законы, постановления, указы, то есть документы, 

определяющие, прежде всего, правовую основу деятельности организации. Документы 

регулятивно-правового характера нередко определяют состав других информационных 

источников, а некоторые из регулятивов содержат данные, существенные для разработки 

бюджетов. Документы этого блока можно условно разбить на три группы: регулятивы 

общеправового характера, бухгалтерское законодательство, прочие регулятивы (например, 

требования налогового законодательства, законодательство в отношении финансовых 

институтов, рынка ценных бумаг и др.). Информацию этого блока необходимо принимать в 

расчет прежде всего потому, что представленные в нем документы носят обязательный для 

исполнения характер; кроме того, никакие хозяйственные операции не могут надлежащим 
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образом реализовываться без адекватного понимания условий и требований действующего 

правового пространства. 

Во второй блок входят нормативные документы государственных органов, 

международных организаций и различных институтов, содержащие требования, рекомендации 

и количественные нормативы. Сюда же следует отнести систему норм и нормативов, 

разработанную в организации. 

В третьем блоке обособлены данные системы бухгалтерского учета как 

систематизированного информационного ресурса, а также данные управленческого учета. Этот 

информационный блок особенно важен для процесса бюджетирования, поскольку именно 

данные, зарегистрированные системой бухгалтерского и управленческого учета, необходимы 

для обеспечения процесса составления, контроля и анализа генерального бюджета. 

Четвертый блок включает централизованно формируемые статистические данные. Сюда 

можно отнести регулярно публикуемую официальную статистику, имеющую 

общеэкономическую направленность (индексы цен, динамика общеэкономических показателей 

в различных разрезах и др.), и финансовую статистику (динамика процентных ставок, данные о 

рыночных индексах, курсах валют и т. п.). 

В пятом блоке представлены информационные ресурсы, условно названные 

несистемными: они жестко не систематизированы по составу, структуре, обновляемости и т. п. 

и не относятся к обязательным, то есть формирование этого ресурса и его использование 

является исключительно компетенцией самого предприятия. Основные элементы блока – 

внутренние оперативные данные и прочие сведения из внешних источников. Внутренние 

оперативные данные представляют собой сведения, циркулирующие между подразделениями. 

К прочим сведениям из внешних источников относятся публикации в различных средствах 

массовой информации, неофициальные данные, информация, почерпнутая в ходе личных 

контактов. 

Командными центрами системы управления затратами ЖКП являются системы 

управления капитальными вложениями, прибылью и дебиторской задолженностью, которые 

взаимоувязаны информационными потоками. Функции данных систем реализуются 

сотрудниками планово-экономического отдела, бухгалтерии, отдела организации труда и 

заработной платы, отдела реализации услуг.  

Эффективность применения информационного обеспечения  системы управления 

затратами ЖКП будет проявляться в повышении гибкости управления, увеличении степени 

охвата анализируемых объектов управления, изменении содержания труда, снижении рисков 

возникновения конфликтных ситуаций и уменьшении ошибок в управлении.  
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ЗАСОБИ ЗАХИСТУ ІНТЕРЕСІВ ВІДПОВІДАЧА ВІД ПРЕД’ЯВЛЕНОГО ПОЗОВУ: 

ЦИВІЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ АСПЕКТ 

 

Стаття присвячена комплексному дослідженню засобів захисту відповідача від 

пред’явленого позову, аналізуються їх загальні особливості, розглядаються точки зору 

науковців щодо юридичної природи зустрічного позову та заперечення проти позову та 

механізм реалізації, а також на підставі аналізу положень цивільного-процесуального 

законодавства України досліджено питання щодо зміни процесуально-правового статусу 

сторін при пред’явленні зустрічних вимог, розглядаються питання про забезпечення балансу 

можливостей сторін у цивільному процесі з метою реальної реалізації принципів змагальності 

та процесуальної рівності, акцентується увага на проблемах правозастосування у цій сфері. 

Ключові слова: зустрічний позов, заперечення проти позову, загальні та спеціальні 

засоби захисту, позивач, відповідач, невизнання позову. 

 

Актуальність полягає в тому, що на практиці засоби захисту проти позову широко 

використовують відповідачі по справі або особи, які є їх представниками, але в теорії ці 

питання розглянуті неповністю і відносно них існує багато спорів. 

Наукові дослідження щодо процесуального становища відповідача і зокрема засобів його 

захисту від пред’явленого позову знайшли своє відображення у працях таких науковців 

В.К. Адамович, М.Т. Арапов, Л.І. Анісімова, М.М. Васильченко, М.М. Голіченко, П.П. 

Заворотько, П.П. Колєсов, І.С. Комаров, Г.В. Молєва, Н.І. Клейн, В.В. Попов, Н.М. Трашкова та 

ін. Однак, варто зазначити, що дані дослідження проводилися до реформування цивільного 

процесуального законодавства, тому вони не можуть повною мірою слугувати теоретичним 

фундаментом для регулювання правового статусу відповідача та засобів його захисту. У зв’язку 

з цим постає питання необхідності дослідження цих питань в сучасних умовах. 

Метою статті є дослідження засобів захисту прав та інтересів відповідача від 

пред’явленого позову, висвітлення юридичної природи цих явищ, з’ясування їх особливостей. 

Конституція України відносить забезпечення прав, свобод і законних інтересів людини і 

громадянина до основних функцій держави. Основний закон держави закріплює широкі 

демократичні права і свободи людини і громадянина, встановлює гарантії їх реалізації та 

судового захисту. Так стаття 3 Конституції України, передбачає, що права і свободи людини та 

їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави; держава відповідає перед 

людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним 

обов'язком держави. [1, с. 13]. 

Визнання Україною найважливіших міжнародних стандартів у галузі захисту прав 

людини, зумовили необхідність внесення змін в національний механізм захисту прав особи, в 

тому числі і забезпечення реального здійснення фізичними та юридичними особами права на 

судовий захист. У зв’язку з цим на перший план виступають питання ефективної правової 

регламентації правового статусу сторін як основних учасників процесу, дієвості гарантованих 

державою засобів захисту їх інтересів у суді. 

Право на судовий захист по суті включає в себе такі елементи: як право позивача на 

пред’явлення позову і право відповідача на захист. Вони є рівнозначними складовими даного 

поняття, що виходить з принципу здійснення судочинства на основі рівноправ’я сторін 
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закріпленого в ст. 129 Конституції України, а також принципу справедливого судового 

розгляду і права на ефективний засіб захисту , передбаченого ст. 6 Конвенції про захист прав 

людини та основоположних свобод. [2]. Також чільне місце серед гарантій захисту відповідача, 

належить принципу змагальності сторін, який регламентовано в ст. 12 ЦПК і визначає широкі 

можливості для учасників процесу використовувати процесуальні засоби,фактичні дані докази, 

що їх підтверджують. 

Цивільне процесуальне законодавство закріпило широкий спектр можливостей 

відповідача щодо здійснення ним своїх прав в порядку цивільного судочинства. Однак, 

співставивши зміст та обсяг прав та обов’язків позивача стає очевидним, що вони є не 

рівнозначними. Таким чином перед законодавцем постає завдання – забезпечити баланс 

можливостей сторін у процесі. У зв’язку з цим постає питання необхідності дослідження цих 

питань в сучасних умовах. З цією метою в законодавстві України передбачена низка 

юридичних гарантій ( встановлених законом правових засобів та способів), покликаних 

забезпечити баланс процесуальних можливостей захисту позивача і відповідача у цивільному 

процесі. [3, с. 29]. 

Процесуальні засоби, що забезпечують відповідачу захист його прав та інтересів проти 

позову, складаються із процесуальних прав і обов’язків відповідача, процесуальних дій з їх 

реалізації і процесуальних форм їх виразу, відтак можуть бути поділені на загальні та 

спеціальні [5, c. 152] . 

До загальних відносяться всі права які надані всім учасникам цивільного процессу (ст. 43 

ЦПК України) [4]. Спеціальні засоби можуть бути використанні тільки відповідачем, і до них 

належать заперечення проти позову (ст. 180 ЦПК України) та зустрічний позов (ст. 193 ЦПК 

України). Також деякі вчені відносять до спеціальних засобів захисту відповідача - невизнання 

позову. 

Заперечення проти позову - це мотивоване відхилення позову з посиланнями на певні 

обставини і з пред'явленням відповідних доказів. Заперечення відповідача проти позову можуть 

носити матеріально-правовий і процесуально-правовий характер. 

Відповідно до ст. 180 ЦПК у запереченні відповідач викладає свої пояснення, міркування 

і аргументи щодо наведених позивачем у відповіді на відзив пояснень, міркувань і аргументів і 

мотиви їх визнання або відхилення. Заперечення подається в строк, встановлений судом. Суд 

має встановити такий строк подання заперечення, який дозволить іншим учасникам справи 

отримати заперечення завчасно до початку розгляду справи по суті. [4]. 

Письмове заперечення є правом відповідача, а не його обов’язком, тому за неподання 

письмових заперечень, до нього не може бути застосовано жодних заходів процесуального 

примусу.  

У разі використання даного права, відповідач своїми діями сприяє більш ефективному 

судовому розгляду, щодо встановлення судом характеру спірних правовідносин, визначення 

закону який їх регулює, фактів які необхідно встановити і які лежать в основі вимог і 

заперечень, коло осіб, що мають брати участь в процесі. 

Заперечення проти позову поділяються на матеріально-правові і процесуально-правові. 

Матеріально-правове заперечення полягає в тому, що відповідач, не заперечуючи проти 

законності порушення провадження у справі оспорює матеріально-правову вимогу позивача [6, 

с. 525]. 

Матеріально-правовими запереченнями є: 

1. незаконність вимог позивача. Відповідач може доводити, що вимоги позивача 

суперечать чи не відповідають закону, зокрема через те, що він обрав неправильний спосіб 

захисту порушеного права, через неправильне застосування закону і т. п.; 

2. необґрунтованість вимог. Відповідач може заперечувати неналежність відповідача, 

відсутність відповідних доказів, неправильну оцінку доказів позивачем.  

Використовуючи матеріально-правове заперечення, відповідач може наводити факти і 

обставини, які спростовують вимогу позивача і підтверджують відсутність у позивача права на 

задоволення позову повністю або частково. 
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Процесуально-правовими запереченнями є: 

1) відсутність в позивача права на звернення до суду. Право звернення до суду закріплено 

в ст.4ЦПК, яке передбачає, що кожна особа має право в порядку, встановленому цим Кодексом, 

звернутися до суду за захистом своїх порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи 

законних інтересів; 

2) наявність перешкод для відкриття провадження у справі. Відповідач може покладатися 

на наявність обставин, які зазначені в ч. 1 ст. 186 ЦПК. Такими обставинами, зокрема, є: заява 

не підлягає розгляду в порядку цивільного судочинства; наявність по даній справі рішення 

суду, що набрало законної сили або судового наказу, що набрав законної сили, за тими самими 

вимогами; наявність у провадженні цього чи іншого суду справи зі спору між тими самими 

сторонами, про той самий предмет і з тих самих підстав; наявність рішення третейського суду, 

прийняте в межах його компетенції або рішення суду іноземної держави, визнане в Україні, 

щодо спору між тими самими сторонами, про той самий предмет і з тих самих підстав, 

тощо [4]. 

Процесуальні заперечення відповідача ґрунтуються на недотриманні процесуальних 

норм, які передбачають неможливість відкриття провадження у справі. 

Хоча право на пред’явлення зустрічного позову й закріплене у Цивільному 

процесуальному кодексі України, його юридична природа ще й досі по-різному оцінюється 

процесуалістами. Зокрема, деякі вчені (М.Т. Арапов, М.А. Гурвич, К.С. Юдельсон та ін.) 

визначають юридичну сутність права на пред’явлення зустрічного позову як самостійне 

розпорядче повноваження відповідача, а на думку інших (Г.Д. Васильєвої, М.М. Васильченка, 

О.Ф. Клейнмана, В.І. Тертишнікова), – це похідне право, яке насамперед виконує функцію 

захисту інтересів сторони. [7, с. 41]. Зустрічний позов є одночасно і засобом захисту, і 

самостійною вимогою відповідача, а тому розглядати зустрічний позов лише як засіб захисту 

проти первісного позову є недоцільним. Таким чином зустрічний позов має самостійний 

характер і розглядається як засіб захисту відповідача проти первісного позову. 

Зустрічний позов – це матеріально-правова правова вимога первісного відповідача до 

первісного позивача, пред’явлена до суду для спільного розгляду із первісним позовом. За цією 

позовною вимогою первісний відповідач набуває процесуального статусу позивача, а первісний 

позивач – відповідача [8]. 

При зверненні до із зустрічним позовом відповідач ставить перед собою подвійну мету: 

1) захистити своє порушене, оспорюване чи невизнане право, 2) захиститися проти вимог 

позивача. 

Деякі вчені, зокрема, В.Я. Клейменов пропонує для посилення змагальності сторін, 

віднести зустрічний позов до обов’язків відповідача, так як це закріплено в США. Особливість 

пред’явлення зустрічного позову полягає в тому, що у разі не пред’явлення відповідного 

зустрічного позову в США є неможливість звернення до суду з самостійним позовом в 

майбутньому. [9, с. 86]. Останнім часом багато науковців, аналізуючи досвід зарубіжних країн, 

пропонують запровадити деякі нововведення в національне законодавство України. Але такі дії 

потребують широкого обговорення як серед науковців, так і серед практиків. Якщо говорити, 

зокрема, про запровадження примусового зустрічного позову, то така процедура потребує 

чіткої правової регламентації і відповідних професійних дій з боку позивача і відповідача, а 

також врахування можливих ускладнень. 

Відповідач має право пред’явити зустрічний позов у строк для подання відзиву 

(подається в строк, встановлений судом, який не може бути меншим п’ятнадцяти днів з дня 

вручення ухвали про відкриття провадження у справі. Суд має встановити такий строк подання 

зустрічного позову, який дозволить відповідачу підготувати його та відповідні докази, а іншим 

учасникам справи - отримати його не пізніше першого підготовчого засідання у справі. – 

ст. 178 ЦПК). Зустрічний позов приймається до спільного розгляду з первісним позовом, якщо 

обидва позови взаємопов’язані і спільний їх розгляд є доцільним, зокрема, коли вони 

виникають з одних правовідносин або коли задоволення зустрічного позову може виключити 
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повністю або частково задоволення первісного позову. Вимоги за зустрічним позовом ухвалою 

суду об’єднуються в одне провадження з первісним позовом [4]. 

Таким чином, проаналізувавши диспозицію даної , можна сказати, що за наявності таких 

обставин спільний розгляд первісного і зустрічного позовів є доцільним: 

1) коли оспорювані права є такими, що виникають з одних правовідносин; тобто вимоги, 

які становлять зміст тих позовів, можуть зараховуватися, або задоволення зустрічного позову 

може виключити повністю або частково задоволення первісного позову; 

2) коли задоволення зустрічного позову може повністю або частково виключити 

задоволення первісного позову. 

Водночас слід звернути увагу на процесуально-правовий статус сторін у справі під час 

пред’явлення зустрічного позову. Адже виникає питання про його заміни щодо набуття 

сторонами подвійного цивільного процесуального правового статусу. Але, зважаючи на те, що 

зустрічний позов є самостійною вимогою, то відповідач щодо свого позову набуває 

спеціальних, основних прав позивача, закріплених у ч. 2 ст. 49 ЦПК України. [10, с. 69].  

Про прийняття судом зустрічного позову обов’язково повідомляються особи, які беруть 

участь у справі. Їм надсилається копія зустрічної позовної заяви з доданими до неї 

документами, а також копія ухвали про об`єднання вимог за первісним і зустрічним позовами в 

одне провадження. 

Невизнання позову – невмотивоване відхилення відповідачем вимог позивача за простою 

формулою: позов, пред'явлений до мене, не визнаю. Але більшість вчених, професорів та 

академіків стверджує , що невизнання позову не є засобом захисту проти позову, оскільки дана 

дія ніяким чином не захищає відповідача від претензій, доказів. 

Проаналізувавши цивільно-процесульне законодавство України, можна зробити 

висновок, що відповідач для свого захисту може використовувати дві групи засобів захисту від 

пред’явленого позову: загальні та спеціальні. 

Варто зазначити, що, незважаючи на те, що чинне законодавство передбачає широке коло 

засобів захисту відповідачем своїх прав недосконалість законодавчої регламентації порядку 

застосування вказаних засобів на практиці створюють низку труднощів, які знижують їх 

ефективність. 

Теоретичного обґрунтування потребує проблематика цивільного процесуального статусу 

відповідача в цивільному процесі, а саме питання про обсяг та зміст процесуальних обов’язків 

відповідача, юридичні гарантії та засоби захисту його прав в цивільному судочинстві. Також 

необхідно більш чітко регламентувати механізм реалізації засобів захисту інтересів відповідача 

від пред’явленого позову. 
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ПРОБЛЕМИ НУКЛЕАРНОГО ЕНЕРГЕТИЧНОГО БУДІВНИЦТВА ТА 

ЕНЕРГЕТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ У ЗОВНІШНІЙ ПОЛІТИЦІ ЛИТВИ: 

АСПЕКТИ ВІДНОСИН ЗІ СХІДНИМИ СУСІДАМИ 

 
Стаття досліджує проблему забезпечення енергетичної безпеки Литви в умовах 

сучасних викликів та у відповідності з принциповим підходом ЄС по зменшенню енергетичної 
залежності від Росії. Висвітлено міжнародні політичні та екологічні аспекти нуклеарного 

енергетичного будівництва у Білорусі та Литві. Встановлено, що проблемні аспекти 

спорудження Островецької АЕС у Білорусі складають серйозний камінь спотикання у 
литовсько-білоруських відносинах. 

Ключові слова: енергетична безпека, Островецька АЕС, Вісаґінська АЕС, Угода БРЕЛЛ, 
ENTSO-E, МАГАТЕ, Конвенція Espo, білорусько-литовські відносини. 

 
Кардинальні у сучасному світі питання енергетичної безпеки, котра повинна передбачати 

досягнення належного ступеня самодостатності у забезпеченні енергоносіями і виробленні 
електроенергії, диверсифікації їх джерел та засобів постачання стали дражливими не лише для 

Литви, чи України, але й для багатьох інших країн. До прикладу, Білорусія, як антагоніст Литви 
у сфері розвитку атомної енергетики, здається, цілком свідома того, що енергоресурси і 

геополітика нероздільні і хто контролює ринок електроенергії, той і впливає безпосередньо на 
соціально-економічний добробут регіону [4]. Жодна фразеологія, публіцистичні кампанії, 

обіцянки оманливих вигод для балтійських держав від проектів будівництва об’єктів атомної 
енергетики в Білорусі, чи Російській Федерації не здатні приховати цих очевидних реалій. А 

прямий шантаж Москви по відношенню до залежних від неї країн на ринку енергоносіїв є 
зайвим аргументом для досягнення оптимальної збалансованості у цій стратегічній для будь-

якої держави царині. Це вже не просто економіка, чи соціальна сфера. Це стратегічна безпека у 
всій її багатовимірності! 

Республіки Балтії без довгих вагань розпочали модернізацію своїх енергетичних систем 

та знайшли альтернативні джерела постачання паливних та енергетичних ресурсів, 
висмикнувши у свого норовливого та небезпечного східного сусіда серйозний важіль впливу на 

їхню безпеку. А Литва, крім того, узяла на себе зобов’язання до 2009 р. припинити 
експлуатацію Іґналінської АЕС, на котрій використовувались реактори «чорнобильського» 

типу РБМК-1500. Після виконання цього зобов’язання країна мало чи не на усі 100 % залежить 
від імпорту енергоносіїв та електроенергії. Принаймні ця залежність вельми суттєва. Тому 

проблема реалізації проектів «самозабезпечення» електроенергією, що має як економічні, так і 
політико-стратегічні та безпекові аспекти постала на порядок денний в 2000-х рр. з усією 

гостротою. Було вирішено розпочати будівництво нового об’єкту атомної енергетики, котрий 
мав би повністю вирішити це завдання.  

Приклад Литви, котра поступово та органічно сходила з російської «енергетичної голки» 
є достатньо повчальним та показовим. Її залежність від постачання електроенергії щороку 

зменшувалась, а литовсько-російські відносини у цій сфері вирівнювались, гармонізувались і 
Вільнюс у жодному разі не давав можливостей чинити на себе тиск по цих питаннях. Разом з 

тим, поки це було можливо і доцільно Литва творила єдиний енергетичний простір зі своїми 
сусідами, як з іншими країнами Балтії, так і з Росією та Білорусією, перевівши відносини в 

енергетичній сфері на раціональну комерційну основу. Україна цим шляхом, на жаль, не пішла 

і змушена була раз у раз, принаймні до 2014 р. постійно поступатися під тиском російських 
вимог з помітною політизацією відносин у питанні постачання енергоносіїв. Лише нещодавно, 

28 червня 2017 р. Компанія «Укренерго» під час Генеральної Асамблеї об’єднання операторів 
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систем передачі електроенергії ENTSO-E у Брюсселі підписала угоду про умови приєднання 
України до енергетичної системи Європи. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив 

голова компанії Всеволод Ковальчук (за інформацією агентства «Українські національні 
новини» (УНН) [13]. А вже в лютому поточного року делегація «Укренерго» відвідала з 

робочим візитом Брюссель. Вперше в штаб-квартирі ENTSO-E в рамках пленарного засідання 
Регіональної групи континентальної Європи у складі 28 європейських операторів системи 

передачі Вс. Ковальчук представив своє бачення важливості і результатів інтеграції в 
європейську енергосистему для України і для членів ENTSO-Е. До слова, Литва так само наразі 

ще не є членом цього консорціуму енергооператорів, але провадить цілеспрямовані дії по 
виходу з єдиної енергетичної системи зі своїми східними сусідами. То ж її досвід потребує 

поглибленого вивчення [19]. 

У вітчизняній політичній науці це питання ще не було предметом спеціального 
дослідження і ми маємо змогу спиратися лише на первинну інформацію, а також на 

публіцистичні розвідки та попередні експертні оцінки з цього питання. Нашою метою, 
відповідно, є дослідження зовнішньополітичних аспектів нуклеарного енергетичного 

будівництва та енергетичної безпеки Литви, передусім у її відносинах зі східними сусідами. 
Оскільки проект побудови Калінінградської АЕС на території РФ поки пригальмований, то 

зовнішньополітичний контекст цієї проблеми уплетений у відносини Литви з Білоруссю та 
найближчими зацікавленими балтійськими країнами. Хоч «російський фактор» фігурує в усіх 

відповідних контекстах. 
Проект будівництва другої литовської АЕС розробляли кілька зацікавлених країн – 

Литва, Латвія, Естонія і Польська республіка, розвиток атомної енергетики якої загальмувався 
ще в період «радянської Польщі». Щоправда, остання згодом відмовилася від участі у проекті і 

узяла курс на власне атомне енергетичне будівництво. У 2008 р. було прийнято рішення про 
пошук основного партнера по будівництву Вісаґінської АЕС, а через три роки було оголошено 

про приєднання до проекту американських компаній General Electric і Westinghouse з проектом 
встановлення реакторів типу AP1000. Пізніше з проектом пов'язували японську компанію 

Hitachi з її реакторами ABWR [5]. 

Литва і Hitachi приступили до офіційних переговорів щодо умов договору про концесію 
ще в 2011 р., а в 2012 р. він був парафований. Суспільна важливість атомного енергетичного 

будівництва не виключала врахування позиції громадськості у форматі референдуму з цього 
питання [2]. В жовтні 2012 р. на дорадчому референдуму литовці не підтримали проект 

спорудження АЕС. У голосуванні взяли участь 52,58 % громадян, зареєстрованих у списках, що 
складає достатньо значний відсоток як для консультативного референдуму. Часто-густо на 

парламентські вибори з’являється менша кількість виборців. Проект був підтриманий усього 
35,23 % голосів, у той час, як проти виступили 64,77 % тих, хто узяв участь в голосуванні [23]. 

Уряд Литви наразі не оголосив остаточного рішення про те, чи буде будуватися станція в 
країні. Після референдуму Hitachi заявила, що не змінює своєї позиції з питання інвестицій в 

Литві, і оголосила, що чекає позиції уряду. Японці також пропонували побудувати кілька 
заводів і створити кілька сотень робочих місць. Вони обіцяли, що заводи будуть забезпечені 

замовленнями не тільки для литовської АЕС, але і після завершення її будівництва. За 
підрахунками 2012 р. вартість проекту нової станції в Литві може скласти до 5 млрд. євро, а з 

урахуванням прогнозованих відсотків, інфляції і змін вартості інвестицій через коливання 
валютних курсів – близько 6,8 млрд. євро. Тоді планувалося, що Hitachi буде належати 20% 

акцій майбутнього оператора станції, Литві – 38%, Латвії – 20%, а Естонії – 22% акцій [12]. 

15 квітня 2008 р. литовський уряд схвалив проект по створенню єдиної енергетичної 
компанії LEO LT, яка б узялася за практичну реалізацію плану з будівництва нової АЕС у Литві 

[15]. Усі політичні сили країни єдині у чіткому розумінні усіх сенсів цього проекту. У березні 
2014 р. литовські парламентські партії підписали угоду про основні віхи зовнішньої політики, 

політики безпеки і оборони на 2014-2020 рр., де містилося зобов'язання якнайшвидшої 
реалізації проекту нової АЕС [12].  
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Навіть Мінськ шукає альтернативні шляхи та інструменти покращення свого 
енергетичного балансу з огляду на періодичні прояви шантажу з боку Росії у постачанні нафти, 

газу, використання білоруської транзитної трубопровідної системи тощо. Каменем спотикання 
у литовсько-білоруських взаєминах стала реалізація проекту по спорудженню Білоруської АЕС 

біля м. Островця Гродненської обл. у відносній близькості від кордону з Литвою. Конфлікт між 
обома країнами триває з самого початку будівництва БілАЕС, котре узяло старт за Указом 

Президента О. Лукашенка № 499 від 2 листопада 2013 р. [18]. Але перші роботи по виїмці 
ґрунту на будівельному майданчику розпочалися ще в 2011 р. невдовзі після укладення 

відповідної угоди з Російською Федерацією, котра виступила головним інвестором 
будівництва. Введення в експлуатацію першого енергоблоку АЕС за проектом повинно 

відбутися у 2018 р., а другого – у 2020 р. [3]. Литовську владу та населення країни вельми 

непокоїть і дратує радянська практика замовчування і навіювання атмосфери таємничості 
навколо будівництва, що перебуває у протиріччі з цивілізованими правилам співіснування та 

нормами міжнародного права. Скажімо, рішення про строки завершення проекту ухвалювалися 
чомусь у закритому режимі Радою Республіки Національних Зборів Республіки Білорусь 2 

березня 2015 р. Як свідчила попередня практика закриті засідання проводяться у випадках 
особливої делікатності обговорюваних питань. Невдовзі після опублікування з відкритого 

доступу зник також президентський указ про скликання позачергової сесії Ради Республіки, 
котра мала розглянути питання нуклеарного будівництва. 

Литва, природно, вимагає більшої прозорості у даному питанні. Країна, зі свого боку, 
повсякчас демонструвала відкритість у всіх випадках, пов’язаних з нештатними ситуаціями на 

Іґналінській АЕС в 1994 та 2010 рр. На об’єкті та прилеглих територіях постійно проводиться 
радіаційний моніторинг, результати котрого з відповідними розрахунками і поясненнями 

публікуються у відкритих джерелах. Для цього достатньо переглянути сторінки онлайн-ресурсу 
Іґналіни [14]. Оскільки спорудження АЕС у Вісаґінасі заплановано так само неподалік від 

кордонів з сусідніми Білоруссю та Латвією, то належному ступеню публічності рішень і 
заходів, пов’язаних з цим проектом приділяється чимала увага. Литва не дає нікому, в тому 

числі й Білорусі особливих приводів висувати претензії щодо недодержання міжнародних 

норм, технічних стандартів чи практики замовчування у реалізації її атомного проекту. 
20 вересня 2012 р. на нараді Ради міністрів країн Балтії у Вільнюсі була досягнута 

домовленість про заснування компанії по проекту Вісаґінської АЕС і створення міжурядової 
робочої групи [2]. У 2013 р. компанії Lietuvos energija, Latvenergo і Eesti Energia підготували 

спільну позицію про економічну вигоду проекту нової АЕС, в якій говорилося, що проект 
попереднього уряду можна істотно поліпшити [12]. 29 вересня 2012 р. у Сеймі Литви відбулась 

конференція «Литва-Білорусь: ядерне сусідство», на котру запросили парламентаріїв, політиків 
та громадських діячів обох країн. Як відзначалося в громадському інтернет-виданні соціал-

демократичного спрямування «Маладая грамада» не обійшлося без інцидентів. Координатор 
Білоруської антиядерної кампанії, відповідальний секретар Громадської екологічної експертизи 

проекту Білоруської АЕС Тетяна Новікова та координатор громадської кампанії «Островецька 
атомна – це злочин!» Микола Уласевич напередодні конференції були оголошені МЗС Литви 

персонами нон-грата і не допущені на територію країни. З цього був зроблений висновок, що 
литовська сторона не зацікавлена у даному контексті у співпраці з «зеленими», котрі у 

принципі виступають проти будь-яких атомних енергетичних проектів, бо спорудження 
Вісаґінської АЕС є справою неабиякої політичної важливості [1]. Не заперечуючи останнього, 

ми не можемо робити висновки про недостатню прозорість у реалізації усіма трьома 

балтійськими країнами наміру досягнути належної самодостатності у сфері електроенергетики.  
Принагідно відзначимо, що світова спільнота у подібних питаннях керується нормами 

багатосторонньої міжнародної Конвенції про оцінку впливу на навколишнє середовище у 
транскордонному контексті від 25 лютого 1991 р., відомої як Конвенція Espo (за місцем її 

підписання в м. Еспо у Фінляндії). Одне з положень документу прямо встановлює обов’язок 
забезпечити, щоб оцінка впливу на навколишнє середовище проводилася до прийняття рішення 
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про санкціонування або здійснення запланованого виду діяльності, вказаного у Додатку I 
(включно й будівництво АЕС), який може мати значний шкідливий транскордонний вплив [8]. 

«Ядерний конфлікт» навколо побудови Островецької АЕС поки не проявляє тенденції до 
згасання. Білоруський портал belsat.eu на початку травня 2016 р. повідомив, що на ній в 

середині квітня обвалилася частина опорної конструкції майбутньої будівлі контролю ядерної 
безпеки. Не дивлячись на те, що представники БілАЕС цю інформацію назвали «повною 

нісенітницею», МЗС Литви викликало посла Білорусі і вручило йому ноту щодо цього 
інциденту. Як повідомив агентству Delfі шеф литовської дипломатії Л. Лінкявічюс: «Ми 

відразу ж, щойно отримали цю інформацію з неформальних джерел, стали вживати заходів, а 
сьогодні до міністерства був викликаний посол Білорусі, якому була вручена нота з вимогою 

пояснень цього інциденту або аварії, про інші можливі події, що трапилися до цього, оскільки 

про це пишуть білоруські ЗМІ» [9].  
Черговий, вже більш серйозний інцидент трапився влітку 2016 р. За повідомленнями, 10 

липня у процесі транспортування і встановлення понад 300-тонного корпусу ядерного 
реактора, він впав на землю з висоти 2-4 метрів. Литва офіційно звернулася до влади Білорусі з 
вимогою провести ретельне розслідування причин аварії, яка нещодавно сталася неподалік її 
кордонів, а також повідомити про це сусідні країни і Міжнародне агентство по атомній енергії 
МАГАТЕ. Як повідомив в інтерв’ю «Радіо Свобода» Л. Лінкявічюс, втручання міжнародних 
організацій необхідне з огляду на «недостатню культуру безпеки» в Білорусі. Він наголосив з 
приводу інциденту, що це вже не перший випадок у Білорусі, тому покладатися на запевнення 
її керівництва його країна не може [20].  

Важливість цієї проблеми у міждержавних відносинах обох країн така, що на офіційному 
сайті білоруського Посольства в Литві спеціальну сторінку відведено оглядові європейської 
практики будівництва АЕС у порівнянні з білоруськими реаліями. На ній зазначається, що 
розміщення БілАЕС не становить якогось особливого випадку. Вона знаходиться у 53 
кілометрах від литовського кордону, хоч у країнах ЄС зустрічаються випадки значно ближчого 
розташування подібних об’єктів до кордонів з державами-сусідами [17]. Але Литва не в самому 
цьому факті вбачає проблему. 

Претензійну практику відносин з Білоруссю та з Російською Федерацією у сфері 
енергетичної безпеки офіційний Вільнюс запропонував застосувати і своїм балтійським 
партнерам. На початку січня 2016 р. Латвію, Естонію, Польщу та Фінляндію було закликано не 
купувати електроенергію зі споруджуваних у Білорусі та Калінінградській області Росії 
«небезпечних» атомних електростанцій, котрі міністр енергетики Литви Рокас Масюліс визначив 
як загрозу для довкілля. Окрім того, міністр підкреслив, що ці АЕС створюють нечесну 
конкуренцію на ринку електроенергії. «Потрібно подати чіткий сигнал про те, що електроенергія, 
яка виробляється з порушенням міжнародних регламентів ядерної безпеки та міжнародної оцінки 
впливу на довкілля, не буде прийнята в Євросоюзі. Тому необхідно негайно і детально 
обговорити це питання – спочатку на регіональному, а потім – на рівні ЄС, і прийняти рішення, 
щоб забезпечити однакові умови торгівлі електроенергією з цими країнами», – йшлося у листі 
Масюліса, відправленого до відповідних міністрів балтійських країн [11]. 

В жовтні 2016 р. Л. Лінкявічюс закликав головного координатора зовнішньої політики 
Євросоюзу Федеріку Моґеріні натиснути на Білорусь з тим, щоб забезпечити безпеку АЕС, 
відзначивши, що зустрів у неї цілковите розуміння позиції Литви. А одною з перших заяв 
новопризначеного литовського прем’єр-міністра Саулюса Скверняліса стала та ж сама критика 
будівництва АЕС у Білорусі, котре, за його словами, становить пряму загрозу для його країни 
через порушення норм будівництва [16]. Як ми бачимо, не дивлячись на результати 
парламентських виборів та зміну політичного керівництва литовська влада займає рішучу і 
послідовну позицію у дражливому питання білоруського ядерного будівництва. 

Загалом, курс Вільнюса у сфері енергетичної безпеки на подальшу перспективу 
передбачає спирання на потенціал Енергетичної хартії та взаємодію із структурами ЄС та 
крупними світовими постачальниками енергоресурсів, виключаючи, звісно, Росію. На 
сьогоднішній день литовська електроенергетична система наразі працює в рамках так званої 
Угоди БРЕЛЛ (Білорусь – Росія – Естонія – Латвія – Литва). Як відзначив у одному з інтерв’ю 

http://belsat.eu/news/na-astravetskaj-aes-abrynulisya-stojki-buduchaga-budynku-yadravaga-abslugouvannya/
http://ru.delfi.lt/news/politics/litva-vyzvala-posla-belarusi-i-vruchila-emu-notu-otnositelno-ostroveckoj-aes.d?id=71189738
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крупний білоруський посадовець заступник міністра енергетики Михайло Михадюк взаємодія 
країн – сторін угоди базується на принципах взаємної економічної доцільності та підвищення 
надійності роботи енергосистем. Для споживача важлива кінцева вартість електроенергії. Крім 
того, експорт електроенергії з Білорусі до Литви здійснюється і також може здійснюватися для 
надання аварійної допомоги литовської енергосистемі в разі позаштатних ситуацій. Але у 2012 
р. Сейм прийняв закон, який передбачає вихід Литви з БРЕЛЛ і приєднання до європейської 
мережі ENTSO-E, що передбачає відключення синхронних зв'язків між енергосистемами зі 
східними сусідами [6]. Це дасть змогу купувати достатньо дешеву електроенергію зі Швеції і в 
перспективі й Польщі. 

Лише за 3 роки цей законодавчий акт був імплементований у рішенні виконавчої влади. 
Згідно положенням затвердженого литовським урядом 22 червня 2015 р. документу про стратегічні 
орієнтири євроінтеграційного партнерства до 2020 р. Литва прагнутиме створення інтегрованого 
енергетичного ринку з країнами енергетичного співтовариства і співробітництва в рамках програми 
«Східного партнерства» [22]. І ось лише 2017 р. проект переорієнтації литовської енергетичної 
системи на захід почав набувати конкретних контурів. У травні країни Балтії і Польща досягли 
попередньої домовленості про синхронізацію енергосистем Литви, Латвії та Естонії з мережами 
континентальної Європи через Польщу, через вже побудовану змичку LitPol Link. При цьому 
сторони не виключали можливості будівництва в майбутньому нових енергомостів. Однак на 
початку вересня 2017 р. стало відомо про розбіжності між прибалтійськими країнами щодо цього 
проекту. Естонія заявила, що не може при синхронізації електромереж погодитися на ненадійний і 
дорогий варіант однієї змички. За словами міністра економіки та інфраструктури Естонії Кадрі 
Сімсон, для синхронізації необхідно не менше двох змичок по напряму Литва-Польща, щоби 
система була надійною. Латвійський прем'єр Маріс Кучінскіс також дотримується цієї думки. У 
висновках проведеного Об'єднаним центром досліджень Єврокомісії експертного вивчення 
питання говориться, що найоптимальнішим варіантом є синхронізація через дві змички LitPol Link: 
в цьому випадку витрати на синхронізацію можуть скласти 770-960 млн. євро, тоді як при одній 
змичці вони складуть 900 млн. євро [10]. 

Але у цьому ж вересні 2017 р. дії і демарші з боку Росії, котрі викликали вмотивовану 
тривогу у литовських урядовців призвели до публічного оголошення про високу імовірність 
пришвидшеної реалізації так званого «Плану-Б». За даними фахівців ENTSO-E, одну нову лінію 
електропередачі Росія будує на кордоні з Естонією, зміцнюючи тим самим свою систему ЛЕП, 
а також на кордоні з Білоруссю. Крім того, Білорусь протягне ЛЕП від споруджуваної 
Білоруської АЕС. Незалежність енергосистеми Калінінградській області забезпечується за 
допомогою будівництва нових теплових електростанцій. «Росія на сьогоднішній день готується 
до нашої синхронізації і готується до закритої роботі, робить все, щоб замкнути БРЕЛЛ без нас. 
Я не буду дуже здивований, якщо через кілька років не ми відключимося, а нас відключать», – 
повідомив Інформагенції Baltic news cervice (BNS) представник опозиції, член парламентської 
комісії з енергетики Дайнюс Кряйвіс [10]. Голова комісії з енергетики сейму Литви Вірґіліюс 
Подяріс теж закликає готуватися до «Плану-Б». З його слів стало, нарешті, зрозуміло, що це за 
план. Парламентарій зауважив наступне: «Події розвиваються так, що Литві настав час 
готуватися до «Плану-Б» – синхронізуватися з європейськими мережами самостійно, не 
прив'язуючись до планів Латвії та Естонії в енергетиці» [10]. Тому абсолютно логічною 
виглядає «несподівана» заява литовського прем'єра С. Сквярняліса під час його вересневого 
візиту до Польщі про те, що найближчим часом буде підписано угоду з Польщею по питанню 
синхронізації енергетичних систем.  

На перешкоді цьому стануть лише певні технічні ускладнення непринципового 
характеру. За словами голови правління компанії литовської електропередавальної мережі 
Litgrid Рімвідаса Штілініса, така ідея раніше не розглядалася, а чи можливо це технічно, буде 
вивчатися в тому випадку, якщо буде прийнято політичне рішення. Якщо Литва вирішить 
реалізовувати проект синхронізації своїх електроенергетичних мереж з країнами ЄС наодинці 
без своїх балтійських партнерів, то на кордоні з Латвією їй доведеться встановити так звані 
перетворювачі, які з'єднують енергосистеми, що діють в різних синхронних режимах [10]. 
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Прямим натяком на білоруську ядерну енергетичну програму є положення вже згаданого 
литовського урядового документу від 22 червня 2015 р. про стратегічні орієнтири 
євроінтеграційного партнерства до 2020 р. щодо «підвищення розуміння та більш активну 
участь держав-членів ЄС, що живуть по сусідству у питанні побудови ядерних об'єктів», котрі 
повинні відповідати міжнародним стандартами, а також щодо забезпечення безпечних умов і 
рівних конкурентних можливостей для місцевих і зовнішніх постачальників енергії [22]. 

Зі свого боку білоруська дипломатія теж вирішила піти шляхом висування претензійних 
вимог щодо литовського нуклеарного енергетичного проекту. В ході переговорного процесу 
навколо проекту будівництва Білоруської АЕС у офіційного Мінська були позначені 
контрзапитання з будівництва Вісаґінської АЕС [4]: 

1. До сих пір білоруській стороні, за її нещодавньою заявою, не надані детальні 
результати досліджень з оцінки майданчика Вісаґінської АЕС відповідно до нормативного 
документу з безпеки МАГАТЕ DS 422 «Сейсмічна небезпека в оцінці майданчика для ядерних 
установок». Одним з ключових питань Литви щодо цього критерію оцінки безпеки майданчика 
будівництва Білоруської АЕС в Островці, залишається достатність виконаних білоруською 
стороною сейсмологічних, сейсмотектонічних і геофізичних досліджень. Мінськ відзначає, що 
при проектуванні Білоруської АЕС тільки за даним напрямком було виконано 27 видів робіт і 
розроблено 66 звітів. У той же час, у звіті по ОВНС (Оцінка впливу на навколишнє 
середовище) Вісаґінської АЕС згадуються результати тільки 7 видів робіт по обґрунтуванню 
сейсмічної безпеки станції. 

2. Крім того, у звіті по ОВНС Вісаґінської АЕС відсутня оцінка впливу факторів 
навколишнього середовища на безпеку АЕС, яку необхідно було виконати з урахуванням вимог 
інструкцій з безпеки МАГАТЕ NS-R-3 «Оцінка майданчика для ядерних установок», NS-G-3.1 
«Зовнішні події техногенного походження в оцінці майданчика для атомних електростанцій», 
NS-G-3.2 «Розсіювання радіоактивних матеріалів в повітрі і воді і облік розподілу населення 
при оцінці майданчика для атомних електростанцій», NS-G-3.3 «Оцінка сейсмічного ризику 
для атомних електростанцій», NS-G-3.4 «Облік метеорологічних явищ при оцінці майданчика 
для атомних електростанцій», NS-G-3.5 «Небезпека повені для атомних електростанцій, 
розташованих на прибережних територіях і річкових ділянках», NS-G-3.6 «Геотехнічні 
аспекти оцінки ділянки і обґрунтування будівництва атомних електростанцій». Білорусь при 
виборі майданчика для будівництва Білоруської АЕС врахувала вимоги перерахованих вище 
документів, і сьогодні результати проведених оцінок на підставі вимог інструкцій з безпеки 
повністю відображені у звіті про ОВНС Білоруської АЕС.  

Що стосується майданчика для розміщення Вісаґінської АЕС, то він був обраний у 
2008 р. без розгляду альтернативних майданчиків. Даний вибір литовська сторона раціонально 
обґрунтувала тим, що на обраному майданчику вже існують інфраструктурні елементи 
Іґналінської АЕС. Це саме так. Але незрозуміло чому Мінськ вирішив висунути з цього 
приводу претензійну заяву. 

На початку 2017 р. Вільнюс відвідала місія на чолі з заступником Гендиректора і главою 
Департаменту з ядерної безпеки МАГАТЕ Хуаном-Карлосом Лентихо. «Я був на будівництві 
(БілАЕС – від авт.) в минулому році, з моєї точки зору, це серйозний проект», – повідомив 
чиновник пресі. В середині січня, після проведеної в Островці місії «seed» представники 
агентства заявили, що Білорусія належним чином врахувала зовнішні загрози, які можуть 
виникнути для майданчика АЕС. За словами Х.-К. Лентихо, Білорусь повинна зміцнити 
співробітництво з Литвою, тим самим довівши, що готова забезпечити ядерну безпеку. 
Коментуючи те, що Мінськ уникає повідомлень про інциденти на будмайданчику, заступник 
Гендиректора МАГАТЕ запевнив, що це не ядерні аварії, але агентство все одно заохочує 
повідомлення про такі події. «Я гадаю, що для сусідніх держав дуже важливо забезпечити 
близьку співпрацю. Важливо створювати канали, які б полегшили отримання інформації, 
важливої для власних громадян. Я вважаю, що ядерна безпека – це відповідальність країн: обох 
– як тих, що володіють ядерною станцією, так і сусідніх. Агентство заохочує близьку 
співпрацю, консультації між країнами, полегшення обміну інформацією, що важливо для 
захисту населення, якщо щось трапиться», – сказав керівний посадовець МАГАТЕ. Але 
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проблема, здається, якраз в останньому. Литовцям дуже б не хотілося, щоби щось трапилося і 
тому литовський уряд, не покладаючись цілком на попередні висновки МАГАТЕ, вказав, що 
агентство не оцінило критеріїв вибору майданчика, сейсмічних досліджень, впливів на 
навколишнє середовище [7]. Нам видається, що саме ці претензії Вільнюса призвели до 
формулювання контрпретензій білоруської сторони, про котрі ми вели мову вище. 

Ще раз відзначимо, що проекти будівництва атомних електростанцій у Литві та Білорусі, 

крім цілком самостійного значення у міжнародній політиці в регіоні повинні розглядатися 

також як індикатор градусу відносин між Вільнюсом та Мінськом. На початку червня 2017 р. 

Президент Литви Даля Грібаускайте у своєму щорічному Посланні Сейму і народові 

республіки не лише зачепила цю проблему, але й подала її в достатньо гострому політичному 

ракурсі, наголосивши, що «з огляду на географічне положення і розмір території ми були і 

знаходимося в зоні інтересів Сходу і Заходу, тому за можливість самим створювати свою 

державу ми повинні вести постійну боротьбу». Небезпечні атомні електростанції, котрі 

заплановано спорудити в Білорусі та Російські Федерації глава литовської держави назвала 

«новим інструментом гібридної війни», флюїди котрої, за її словами, неможливо не відчувати, 

мешкаючи у Литві. Щоправда, уточнює Д. Грібаускайте, Росія «нам війну не оголошувала і 

каже, що не знає ні про яку війну, але так і повинно бути, тому що ця війна – гібридна». Литва 

та інші країни Балтії і раніше перебували на лінії фронту. З них починається протистояння 

євроатлантичної спільноти російської агресії [24].  

Подібна різка заява литовського Президента позначила можливий поворот зовнішньої 

політики держави, до чого схиляються окремі експерти. «Потрібно розуміти, що Литва вважала 

себе чимось на зразок моста між Євросоюзом і Білоруссю, адвокатом сусідньої держави перед 

Брюсселем, який вміє знайти спільну мову з Мінськом. Таке ставлення тривало досить довго, 

до тих пір, поки Мінськ чітко і недвозначно заявив про намір будувати свою атомну станцію 

поблизу кордонів з Литвою», – зазначив відомий політичний експерт, фахівець Вищої школи 

економіки (Москва) А. Суздальцев. Він вважає, що після відмови Мінська припинити 

будівництво АЕС ставлення Литви до Білорусі різко змінилося. «По-перше, з будівництвом 

АЕС Мінськ стає конкурентом Литви на енергетичному ринку. По-друге, атомна станція 

будується силами не кого-небудь, а Росії, що автоматично перетворює Мінськ в пособника 

ворога Прибалтики номер два», – сказав Суздальцев. Тому, за його висновком, період 

загравання Вільнюса і Мінська з цією заявою Д. Грібаускайте можна вважати вичерпаним [21]. 

Можливо, такий висновок поки є передчасним, але посилки позначені вірно. 

Зовнішня політика держав повинна «працювати» на розвиток їхньої економіки, на 

отримання економічних переваг різними методами з додержання балансу інтересів, 

взаємовигідності і цивілізованих норм позиціонування на міжнародній арені. А якщо мова йде 

про стратегічну проблему забезпечення енергоресурсами, енергетичну безпеку – то тим більше. 

Економічна доцільність у даному випадку може поступитися місцем чіткому політичному 

розрахунку. А за безпеку, як це легко зрозуміти, треба платити.  

Литовське керівництво, очевидно, розглядає свою політику як прояв демократичного 

транзиту до країн «Східного партнерства», до котрих віртуально відноситься й її південна 

сусідка. Відносини Вільнюса та Мінська мають очевидну й зрозумілу вигоду для них обох. В 

умовах мінливого і конкурентного світу в жодному разі не можна нехтувати очевидними 

перевагами економічної співпраці і добросусідських відносин. Конфліктність, як у випадку з 

білоруським атомним проектом, треба якщо не випереджувати, то, принаймні знімати, бо 

вимагається не так вже й багато – прозорість і відкритість в його реалізації, у безпечності 

котрого зацікавлена, звісно, сама Білорусія, її влада та населення. Обидві країни мають 

величезний потенціал поступального розвитку взаємин, свого роду «обреченість» на 

партнерство, котре поставлене на вигідну й міцну економічну основу. 

Але не слід забувати й те, що, не дивлячись на періодичні тертя у стосунках Мінська та 

Москви, режим О. Лукашенка у своїй зовнішній політиці орієнтується на Схід і є провідником 

політики збільшення російського впливу в Центрально-Східній Європі. Розмах гібридної війни, 

котру веде путінська Росія змушує зайняти жорсткішу позицію у питаннях відносин зі 
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східними сусідами, що позначається і на тих заходах і засобах забезпечення власної 

енергетичної безпеки, котру провадить литовське політичне керівництво. Але проблема 

спорудження Вісаґінської АЕС поки залишається нерозв’язаною і в аспекті фактичного 

будівництва, і в аспекті прийняття остаточного рішення щодо нього. 
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Тарасов Михайло Васильович 

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара 

 

СОЦІАЛЬНЕ САМОПОЧУТТЯ НАСЕЛЕННЯ ДОНБАСУ В УМОВАХ КРИЗИ 

 

Після початку збройного конфлікту на території Донбаського басейну, Україна 

зіткнулася з багатьма новими небезпеками та викликами, це є різке зростання вимушених 

переселенців з території Донбасу, продовольча криза на неконтрольованих територіях, 

порушення прав людини, зростання смертності у зв’язку з збройним конфліктом, проблема 

адаптування населення до нових умов, сприйняття нових умов населенням України. Саме тому 

проблема соціального самопочуття є ключовою, оскільки значення дослідження соціального 

самопочуття зростає в період активної динаміки соціальних процесів. 

Термін «соціальне самопочуття» з’явився в соціологічній літературі в 1970-х рр. ХХ ст. 

Аналогічні йому терміни – «суб’єктивне благополуччя», «сприйняття якості життя» – 

використовуються в американських соціально-психологічних й економічних дослідженнях.Як 

узагальнена результативна характеристика адаптації людей до умов сучасного життя соціальне 

самопочуття складається з 3-х компонентів:  

 внутрішнього стану людини (здоров’я, настрій, відчуття щастя, оптимізм);  

 оцінки зовнішніх умов (сприйняття власного стану);  

 положення за нових умов.  

Як інтегральний показник соціальне самопочуття відображає рівень задоволеності 

матеріальним становищем в цілому і окремими елементами робочої ситуації та побуту, що 

детермінує соціальну зрілість та соціальну активність як окремих соціальних груп, індивідів, 

так і суспільства в цілому. 

Вперше про вплив військових дій на людину почали цікавитися під час проведення 

першої світової війни, тоді посттравматичний синдром називали «артилерійським шоком». В 

соціологіївиділяють декілька підходів до інтерпретації цього впливу: структурно-

функціональний, стадіальний, цивілізаційний, соціокультурний, культурологічний, 

психологічний, біологічний, географічний. Найбільш близьким до нашої проблематики 

дослідження є культурний підхід Дж. Александера з його працею «Культурна травма та 

колективна ідентичність». 

У зв’язку з темою було проведено авторське дослідження стану соціального самопочуття 

в місті Дебальцево, Донецької області. В досліджені приймали участь 10 чоловік (5 жінок, 

5 чоловіків. Вік різний). Мала вибірка обумовлена складністю умов проведення.  

В ході аналізування отриманої інформації, за допомогою методу глибинного інтерв’ю, ми 

провели редукцію тексту, та символічну реконструкцію сенсів та розподілили текст на сім 

сенсових категорій: психологічний стан; адаптованість до зовнішніх умов; першочергові 

потреби; фінансове положення і працездатність; забезпечення продуктами та одягом; моделі 

світосприйняття; уявлення про майбутнє.  

Кожна з отриманих категорій ділиться на певні моделі реагування чи описування умов 

життя. 

Психологічний стан: очікування лиха, безпорадність; знецінення травматичних подій; 

турбування про наслідки воєнних дій. 

Адаптованість до зовнішніх умов: обмеження свободи дій; ігнорування; опозиційність. 
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Першочергові потреби: потреба в самозабезпеченні; потреба в стабілізації; потреба в 

свободі побуту та переміщені. 

Фінансове положенняі працездатність: незадовільність фінансовим положенням; низько 

оплачувана праця; фінансова залежність. 

Забезпечення продуктами та одягом: незадоволеність отриманими послугами; 

неможливість придбання необхідного. 

Моделі світосприйняття: індивідуалізм з поправкою на зовнішні умови; індивідуалізм; 

патерналізм. 

Уявлення про майбутнє: еміграція у зв’язку з нестабільністю; завершення воєнних дій, 

реконструкція; пристосування до зовнішніх умов. 

Таким чином з нашого дослідження випливає, що за допомогою його ми вичленили не 

лише результати стану соціального самопочуття, але і моделі реагування на складні умови 

існування, які формують загальний стан соціальної системи. 

 

Ткемаладзе Зоя Павлівна 

Харківська гуманітарно-педагогічна академія 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМОРАЗВИТИЕ ПЕДАГОГА 

 

В современных условиях модернизации образования большую значимость приобретают 

вопросы профессиональной подготовки специалистов, способных быть конкурентоспособными 

на рынке труда, свободно владеющих своей профессией, компетентных. 

Очевидно, что человек, который желает достичь успеха, должен развиваться. 

Саморазвитие предполагает постоянную работу над собой. Оно затрагивает все сферы 

человеческой жизни: карьеру, любовь, дружбу, увлечения и т.п. Без стремления к 

самосовершенствованию невозможна успешная профессиональная деятельность. 

Профессиональное саморазвитие – это целенаправленный процесс усовершенствования 

профессионализма, определяемый самим человеком. Развитие личности происходит в процессе 

успешного овладения профессиональной деятельностью, значимой для субъекта.  

Для человека профессия – это источник существования и средство личностной 

самореализации. Профессионализация оказывает влияние на личность, может ее стимулировать 

или, наоборот, разрушать, выступая, таким образом, фактором личностного саморазвития. 

В профессиональной деятельности практически невозможно отделить личностное начало 

от профессионального. В связи с этим смысл профессиональной деятельности в максимальной 

степени совпадает с реализацией главной потребности человека – быть личностью, 

потребности к самоосуществлению, самореализации. Технологические и информационные 

изменения в мире происходят настолько стремительно, что однажды полученное хорошее 

образование сегодня уже не может стать гарантом эффективности дальнейшей работы без 

систематического совершенствования и развития.  

Системе современного образования присущи инертность, приверженность традициям, 

сопротивляемость переменам. Любые существенные нововведения воспринимаются средой 

достаточно болезненно. При этом традиционная система переподготовки и повышения 

квалификации педагогических работников высшей школы не в состоянии обеспечить в полной 

мере непрерывное образование, поэтому каждый из них обязан самостоятельно поддерживать 

свой профессиональный рост и личное развитие. 

Профессиональный рост и самосовершенствование на протяжении всего периода 

педагогической деятельности – непременное условие успешной деятельности педагога. 

Самообразование – необходимое постоянное слагаемое жизни культурного, просвещенного 

человека, занятие, которое сопутствует ему всегда. 

Таким образом, профессиональный рост педагога понимается как непрерывный процесс 

раскрытия своего профессионального потенциала, влияющий на педагогическую деятельность 
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в целом. Безусловно, самое главное в этом – личная заинтересованность педагога в 

самосовершенствовании.  

Профессиональное развитие и становление педагога без грамотно построенного 

самообразовательного процесса невозможно. Залогом успешного роста педагога будет 

систематическая самостоятельная, заинтересованная работа с научно-методическими 

изданиями, разработками, рекомендациями, где представляется опыт коллег. Чем шире 

кругозор педагога, чем серьезнее он подкован теоретически, тем легче будет найти наиболее 

удачный метод, форму подачи материала, тем больше будет спектр его мастерства. 

Основные направления профессионального саморазвития педагога, способствующие его 

профессиональному росту: изучение профессиональной литературы; налаживание 

профессионального общения; посещение курсов повышения квалификации, семинаров, 

презентаций; получение дополнительной квалификации в области менеджмента в образовании.  

Таким образом, первое и главное условие, без которого невозможно вхождение в 

педагогическую деятельность, – принятие педагогом саморазвития как особого вида 

деятельности. Профессия педагога имеет свою специфику: он работает с Человеком, а значит, 

его собственная личность является мощным «рабочим инструментом». И чем совершеннее этот 

инструмент, тем успешнее профессиональный результат. Таким образом, именно в 

педагогической профессии профессиональное саморазвитие – непременное условие 

достижения профессионализма. 

 

Кліщук Юлія Олександрівна 

Науковий керівник: Лук'янець Алла Вікторівна 

Вінницький торговельно-економічний інститут 

Київського національного торговельно-економічного університету 

 

ВПЛИВ ІНТЕРНЕТУ НА СУЧАСНИХ ПІДЛІТКІВ УКРАЇНИ 

 

Сьогодні важко уявити своє життя без інтернету. Ще з дитинства сучасні діти вміють 

користуватися ним: знаходять онлайн-ігри, дивляться відео, мультфільми. Інтернет активно 

використовують під час занять у школі, університеті, на роботі. Але вчені все частіше 

підіймають питання: «Як впливає інтернет на підлітків?». Саме молодь є активними 

користувачами інтернету, тому найбільшого впливу зазнає саме вона.  

Метою даної роботи є дослідження впливу інтернет мережі на сучасних підлітків України 

як на рушійну силу її соціально-економічного розвитку, визначення наслідків використання 

інтернет простору.  

Безумовно, інформаційному впливу найбільшою мірою піддається найбільш масова й 

активна частина аудиторії Інтернету – підлітки. Вони майже ніколи не втрачають зв'язку з 

віртуальним середовищем, мабуть кожен завжди має при собі телефон чи будь-який інший 

пристрій, що гарантує постійне підключення до інтернет мережі. За даними дослідження 

2017 року, яке носило назву «Українське покоління Z:цінності та орієнтири», абсолютна 

більшість української молоді (86%) має постійний доступ до мережі інтернет. Найчастіше 

інтернет використовують для прослуховування музики, перегляду фільмів, комунікації з 

друзями та перегляду соцмереж [2]. 

В свою чергу інтернет має неабиякий вплив на формування особистих якостей, цілей, 

моральних цінностей сучасних українців, яких називають «покоління z»-тобто покоління тих, 

хто народився в цифрову епоху і вже ніколи не зможуть уявити своє життя без інтернету. 

Розглянемо які позитивні наслідки використання інтернет простору [2]. 

По-перше, через великий обсяг інформації, що дає нам інтернет мережа, молоді люди 

здатні швидко аналізувати, виокремлювати головне з отриманої інформації, обробляти та 

запам'ятовувати великі обсяги інформації. Загалом це має позитивні наслідки, адже сучасні 

підлітки швидше навчаються чомусь новому і передають свої набуті вміння суспільству.  
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По-друге, Інтернет через соціальні мережі, надає нам можливість спілкуватися з різними 

людьми, що в свою чергу розвиває в підростаючому поколінні комунікаційні навички.  

По-третє, плюралізм думок в Інтернеті дає змогу постійно отримувати альтернативну 

думку і порівнювати, наприклад, з офіційною позицією політичної влади. Часткова цензура в 

Інтернеті можлива з боку уряду і власників сайтів, але в ньому така величезна кількість 

інформаційних майданчиків, що всіх їх контролювати практично неможливо. Підліток може 

порівняти інформацію, що надана різними сайтами, та реально оцінити її, що сприяє 

становленню, у майбутньому, свідомого громадянина своєї країни. 

Звичайно інтернет має також і негативний вплив на підлітків, він особливо посилюється 

внаслідок частого та тривалого використання інтернет мережі.  

До негативних наслідків частого перебування в Інтернеті, що впливають на здоров'я дітей 

можна віднести [1]: електромагнітне випромінювання, підвищене навантаження на зір, 

порушення режиму дня. 

Інтернет впливає і на свідомість сучасної молоді. Інтернет дає ілюзію вседозволеності. 

Часто підлітки дивлячись фільми, відео в інтернеті прагнуть повторити те, що бачили, у 

реальному житті, забуваючи про правила безпеки.  

Діти отримують інформацію з Інтернету і вбирають її як губка. Але на жаль негативна 

інформація в Інтернеті на даний момент переважає. Так на просторах всесвітньої павутини є 

безліч злочинців, людей з проблемами зі психікою та інших, що подають свій приклад 

молодому поколінню.  

Негативний вплив мають так звані «групи смерті», які направлені на те, щоб в результаті 

гри примусити підлітків вчинити самогубство. Адміністратори цих груп використовують всі 

можливі методи впливу на дітей: маніпулюють їх свідомість, використовують проблеми в сім'ї 

та в школі, погрожують.  

Головною проблемою серед підлітків, що пов'язана з використанням Інтернету, все ж 

залишається інтернет залежність. Її провокують проблеми в сім‘ї, брак уваги, турботи і любові 

з боку батьків, до неї схильні емоційно слабкі, схильні до психічної неврівноваженості 

підлітки [3]. 

Отже, можна зробити висновок, що Інтернет сам по собі не є хорошим чи поганим - це 

просто частина світу, що нас оточує, важливим є те з якою ціллю він використовується. 

Головним завдання сьогодення є навчити молодь правильно користуватися Інтернетом, щоб 

зменшити негативні наслідки та отримувати максимально позитивний вплив від його 

використання. 
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ВИРАЖЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕЇ В ПУБЛІЦИСТИЦІ Р. ІВАНИЧУКА 

 

Майже кожного визначного письменника будь-якої країни турбує питання власної 

національної ідеї, апріорність актуальності й значущості котрої беззаперечна у всі часи. В 

Україні питання національної ідеї поставало у творчості незчисленної кількості письменників-

класиків і публіцистів, твори яких явили зразок справжнього патріотизму, виражений власним 

життям і різножанровими начерками пера.  

Неодноразово ідеї патріотизму постають зі сторінок публіцистичних і художніх творів 

Р. Іваничука. Особливо відчутно національна тема звучить у публіцистичній творчості, 

історичній і мемуарній прозі 80-90-х років ХХ століття. У публіцистиці – спогадах 

„Благослови, душе моя, Господа…” (1993) Р. Іваничук виводить сутність валенродизму й свою 

причетність до нього в колишньому радянському суспільстві: „Більшовицькі опричники мали 

рацію: здорові національні сили свідомо проникали у ворожу систему, щоб – коли не розкласти 

її, то хоч зайняти відповідальні посади і таким чином виховувати наукові і творчі національні 

кадри... Ми, і я в тому числі, ставали новітніми Валенродами, які свідомо йшли в стан ворога – 

це був один із засобів активної боротьби з неволею” [1, с. 41 – 42]. Автор наголошує на 

рушійній еволюційній силі представників інтелігенції (науки, мистецтва, а відтак і літератури) 

у формуванні й зміцненні ментальних рис нації, пластів її культури.  

Ідеї, висловлені в публіцистичних творах, тісно переплітаються з ідеями, вираженими в 

художній прозі Р. Іваничука. 2000 року в журналі „Березіль” виходить новий біографічний 

роман майстра слова „Саксаул у пісках”. За своїм сюжетом твір пов’язаний з історичним 

романом „Вода з каменю” (1982), де розповідається про час будителів нації на широкому 

історичному тлі, головним героєм якого є керівник „Руської трійці” Маркіян Шашкевич.  

Провідною проблемою нового твору Р. Іваничука є також українська ідея, хіба що в 

„Саксаулі у пісках” вона визначена більш широко, як питання, яким шляхом йти Україні. У 

творі носієм українських культурно-патріотичних аспектів є сподвижник Шашкевича Іван 

Вагилевич. Як і в спогадах „Благослови, душе моя, Господа…”, Р. Іваничук пропагує ідею 

валенродизму устами І. Вагилевича: „… я не перший такий, що ступив на чуже поле заради 

праці для рідного…” [2, с. 57]. Епоха часів І. Вагилевича знаменувала культурно-національне 

відродження в Західній Україні, заглиблення в українські фольклор, етнографію як коріння 

русинів.  

Національні ідеї автора (а майстерність письменника визначає його „присутність у 

загальнокультурному процесі” України, яка „до фізичного відчутна в гарячому й інтонаційно 

багатому диханні його прози... Зрештою, присутність ця відчувається в усьому тому, що 

узагальнено називається позицією художника і громадянина” [3, с. 3]) споріднені з ідеями його 

героя: найбільше розкриття творчого потенціалу митця може виявитися тільки на рідному 

ґрунті, коли рідна земля стане „материзною” (М. Гайдеґґер). В екзистенційній концепції 

М. Гайдеґґера мова є трансцендентною сутністю. Митець схоплює божественні знаки й передає 

їх народові.  

Отже, підсилений національно-соціальний аспект твору Р. Іваничука проектує події 

середини ХІХ століття на сучасність, примушує ще раз замислитись над долею України в 

нашому майбутньому.  
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ВПЛИВ МУЗИКИ НА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ РОЗВИТОК ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 

 

На сучасному етапі розвитку дошкільної освіти суспільство вимагає формування творчої, 

обдарованої, інтелектуальної й духовно розвиненої особистості, здатної самостійно мислити й 

приймати нестандартні рішення. Тому освітні завдання полягають у тому, що ми повинні 

надати інтелектуальний розвиток дітям і привернути увагу до цього педагогів, науковців, 

психологів і батьків. 

Музика – це вид мистецтва, що має великий вплив на сферу почуттів, переживань та 

всебічний розвиток дитини. Дошкільний вік – надзвичайно сприятливий для такого впливу. 

Учені стверджують, що регулярні заняття музикою поліпшують пам’ять і стимулюють 

розумові здібності. Музика активізує саме ті ділянки мозку, які задіяні у сприйнятті мови, 

запам'ятовуванні та збереженні інформації, а також у використанні інших важливих навичок 

мислення, необхідних для досягнення успіху. Як виявилось, музичні заняття приносять користь 

дітям у покращенні соціального й емоційного стану. 

Вчені-психологи довели, що систематичні музичні заняття у дошкільному віці 

дозволяють значно підняти IQ, тобто інтелектуальний потенціал дитини, краще розвинути 

пам'ять, аналітичні здібності, орієнтацію, позитивну корекцію нервової системи. Музика 

позитивно впливає на різні сфери діяльності дитини. Заняття музикою тренують мозок, пам'ять, 

вміння розподіляти увагу в процесі виконання завдань. Колективні музичні заняття 

покращують навички спілкування дошкільників. Найбільш поширеним і дієвим методом 

розвитку пам’яті у дітей дошкільного віку є музичні заняття, які складаються зі слухання 

музики, співів, рухів під музику, гри на дитячих музичних інструментах. 

Інтелектуальний розвиток дітей доцільно починати з самого народження. Фахівці 

рекомендують грати з малюком, співати йому пісні, слухати разом різноманітну музику, 

відповідну до віку дитини, танцювати і використовувати різноманітні дитячі музичні 

інструменти. Це розвиває дрібну моторику, а також слухову і рухову пам’ять. Читання книг, 

заучування віршів, перегляд мультфільмів, розгадування загадок, головоломок, ребусів – все це 

крім загального розвитку, розвиває інтелект дитини. Грайте з дитиною для покращення її 

пам’яті. Використовуйте картки, на яких зображені різні речі, тварини, птахи, рослини тощо. 

Пропонуйте дитині брати картки та дивлячись на них, пригадувати пісні, танці, віршики в яких 

розповідається про зображені на картках речі. Пригадайте казки, мультфільми з цими піснями, 

проспівайте їх разом. Такі вправи сприятимуть розвитку не лише пам’яті, а й мовлення. 

Вигадайте послідовність простих рухів, домовившись, що це танець улюбленого героя. 

Головне, щоб дитина повторювала рухи у певній послідовності, тренуючи пам’ять та увагу.  

 Науковці вважають, що постійна навчальна діяльність стимулює нейропластичність – 

здатність нейронів створювати нові зв’язки, що поліпшує роботу мозку. У цей час дитина 

зміцнює свою пам'ять, підвищується концентрація її уваги, формуються нові нейронні зв'язки. 

Діти дуже рухливі, а рух – це шлях до підтримання розумової активності. Під час виконання 

рухливих вправ збільшується частота серцевих скорочень, посилюється приплив крові, а з нею 

– кисню до мозку. Вивільняються гормони та стимулюють розвиток нових клітин та звʼязків 

між нейронами. Не стримуйте дитину – дозволяйте їй рухатися. Відвідуйте з дітьми спортивні 

майданчики, змагання, музичні вистави, переглядайте дитячі фільми з музикою відомих 

сучасних композиторів: А. Філіпенка, В. Шаїнського, О. Рибникова, Г. Гладкова, 

М. Дунаєвського та інших. 
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Музика – це феноменальне явище, яке дає педагогам і батькам великі можливості для 

розвитку інтелекту дитини. Встановлено, що ритм і висота музичного звуку впливають на 

роботу лівої півкулі мозку, а тембр і мелодія – на роботу правої півкулі. Таким чином, 

використання музики визначається одним із дієвих засобів інтелектуального розвитку дитини. 

 

Огінська РаїсаТимофіївна 
Національний університет «Острозька академія» 

 

СУЧАСНІ ЦІННОСТІ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ 

 

Цінності в житті соціума виступають соціально-значимими орієнтирами діяльності 

людей, вони є чимось більш високим, ніж звичайна зацікавленість персони. Саме через 

культурні цінності людина задовольняє свої потреби, і саме існування цінностей відрізняє 

людину від тварини. Система цінностей та ідей слугує для  регулювання поведінки членів 

суспільства. 

В умовах сучасної трансформації суспільства, що відбувається в українській державі, 

відбувається спотворення розуміння та засвоєння цінностей. Студентство – це сподвижники 

передових суспільних реформацій та інтелектуальний потенціал суспільства, важливо якими 

цінностями вони керуються. 

Вивченням системи цінностей молоді займалися такі вчені, як М. Боришевський, 

О. Анісімова, О. Юрчик, В. Вассерман, Л. Панкова, М. Соснихіна.  Вплив трансформації 

суспільства на систему цінностей вивчали М. Марценюк, В. Воропаєва. Також важливість 

духовних цінностей та виховання  на засадах моралі студентської молоді досліджували О. 

Целюкова, І. Бех, П. Ситник. 

Аналізуючи наукову літературу, ми розуміємо цінність у двох аспектах – суспільному (як 

властивість того чи іншого суспільного предмета, явища, які задовольняють потреби, інтереси, 

бажання) та особистісному (як відношення суб’єкта до предметів та явищ реальності, яке 

виражається ціннісними орієнтаціями, соціальними установками, якостями особистості). У 

структурі системи цінностей виділяється категорія «ціннісні орієнтації», які є центральним 

компонентом структури особистості і розглядається нами як відносно стійке, соціально 

обумовлене, вибіркове ставлення людини до сукупності матеріальних і духовних суспільних 

благ і ідеалів, які розглядаються як предмети цілі або засоби для задоволення потреб 

життєдіяльності особистості. 

Нами виявлено, що існує безліч критеріїв поділу цінностей, зокрема: за об’єктом 

засвоєння – матеріальні, матеріально-духовні; за метою засвоєння – егоїстичні, альтруїстичні; 

за способом вияву – ситуативні, стійкі; за роллю у діяльності людини – термінальні, 

інструментальні; за змістом діяльності – пізнавальні, предметно-перетворювальні (творчі, 

естетичні, наукові, релігійні та ін.); за належністю – особистісні (індивідуальні), групові, 

колективні, суспільні (також демократичні), загальнонародні (національні), загальнолюдські. 

Крім цього, на формування цінностей та ціннісних орієнтацій мають вплив безліч факторів, 

наприклад: культурний досвід; моральні принципи; особистий досвід; атмосфера в сім’ї. На 

формування цінностей саме студентів впливають система освіти; самоосвіта; діяльність 

політичних організацій, трудового колективу, засобів масової пропаганди; ідеали; місце 

проживання; рівень політичних знань; професійна зацікавленість; твори мистецтва і літератури; 

психологічні характеристики особистості; сім’я. Одним із важливим фактором, що впливає на 

формування цінностей вважаємо трансформацію суспільства.  

Трансформацією вважаємо перетворення форм і змісту суспільного поняття, його норм, 

цінностей, ментальності, та інших соціокультурних сторін соціуму. Це також особливий стан 

суспільства, коли воно перебуває в процесі модифікації, зі структурою, що постійно 

змінюється. Трансформація українського суспільства супроводжується кризою. Більше того, 

вчені  приходять до думки, що ми живемо в епоху без цінностей. Відтак трансформація 

суспільства викликає  дезорганізацію в структурі цінностей, проявляється в зміні самої 
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соціальної структури: відбувається зниження соціальної цінності духовно-моральної сфери, 

посилюється маргінальність, колективна безвідповідальність і некомпетентність, втрата 

національної ідеї, втрата розуміння історичної перспективи, відчуття почуття провини, сорому, 

тривожності, апатії, незадоволеності і невдоволення. На сучасному етапі молодим людям 

життєво важливо, щоб хтось пояснював їм суть того, що відбувається, передавав досвід 

вирішення проблем, відкривав шляхи розвитку – важлива психологічна підтримка. Адже, 

виховувалися вони ще на старих засадах, а зміни суспільства змушують їх адаптуватися до 

нових умов. 

Природньо, що процес сучасної трансформації українського суспільства має значний 

вплив на масову свідомість української молоді. А студентська молодь – це лабораторія, яка 

виробляє та апробує невідомі раніше цінності, відносини, моделі поведінки, культурні норми та 

зразки. Нами виявлено, що в останнє двадцятиріччя відбулася зміна цінностей по осі 

«колективізм-індивідуалізм» у сторону індивідуалізму, нині студентська молодь цінує власну 

самореалізацію, саморозвиток і креативність, а також престиж, високий матеріальний стан. З 

традиційних цінностей значущим лишається сім’я та здоров’я. Більшість науковців, 

спостерігаючи за цінностями сучасної молоді, наголошують на важливості духовно-морального 

виховання, оскільки у деяких філософських працях зазначається, що ми живемо в епоху без 

цінностей. Людьми керує сфера надання послуг та задоволення потреб, вони ведуть 

здебільшого споживацький спосіб життя, не задумуючись про духовність, моральність. Разом з 

поширенням індивідуалістських цінностей, люди, і молодь зокрема, стають егоїстичними, не 

здатними до емпатії, допомоги іншим. 

Перспективу подальших досліджень ми бачимо у розробці ширшої тренінгової програми 

для формування духовних, альтруїстичних цінностей у студентської молоді, а також розробки 

методичних рекомендацій на засадах моральності, яка повинна бути впроваджена в навчальних 

закладах. 

 

Шеїна Лариса Олександрівна 

Кандидат педагогічних наук, доцент 

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» 

Гращенкова Вікторія Володимирівна 

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» 

 

КРОС-КУЛЬТУРНА СОЦІАЛІЗАЦІЯ НА ЗАНЯТТЯХ З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ У 

ВИЩІЙ ШКОЛІ 

 

Глобалізаційні процеси у сучасному світі відбуваються прискореними темпами 

практично в усіх сферах життя. Спільні ділові проекти, міжнародні угоди, програми обміну та 

стажування, написання статей та виступи на зарубіжних наукових конференціях, закордонні 

туристичні поїздки передбачають знання місцевих звичаїв, традицій, норм ділової поведінки та 

етикету, стандартів соціальної взаємодії тощо.  

Крос-культурній погляд на вивчення різноманітних питань у сучасних наукових 

дослідженнях є достатньо розповсюдженим. Зокрема, піднімаються питання крос-культурної 

комунікації, крос-культурної компетентності, адаптації як крос-культурної та перекладацької 

проблеми, крос-культурних аспектів міжнародного бізнесу, крос-культурних порушень етики, 

крос-культурної психології.  

У цьому контексті будь-яка іноземна мова виконує не тільки навчальну та пізнавальну 

функції, проте є засобом соціалізації у крос-культурному просторі.  

Крос-культурна соціалізація на заняттях з іноземної мови може відбуватися 

опосередковано або безпосередньо.  

Перший спосіб (опосередковано) – традиційне навчання іноземній мові. Крос-культурна 

соціалізація відбувається за рахунок того, що будь-яка іноземна мова є відображенням мовної 

картини світу, притаманної тому чи іншому мовному середовищу. Відповідно, вивчення цього 
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середовища через мовну картину дозволяє ознайомитися з його особливостями, зокрема, 

працюючи з інформативними матеріалами. Проте це відбувається нецілеспрямовано і 

неусвідомлено. Тому потенціал іноземної мови як засобу крос-культурної соціалізації не 

розкривається повністю. Тим більш у межах сучасної програми з іноземної мови у вищій школі, 

де на вивчення курсу відводиться лише один-два роки, і багато актуальних тем залишаються 

недостатньо опрацьованими. 

Другий спосіб (безпосередній) характеризується усвідомленням необхідності здійснення 

цілеспрямованої крос-культурної соціалізації на заняттях з іноземної мови. У цьому випадку 

матеріали до роботи добираються таким чином, щоб активізувати та спрямувати процес крос-

культурної соціалізації. Увага зосереджується і звертається на понятійну відмінність, 

пояснюються реалії, які за цим стоять – культурні, соціальні, географічні, історичні, 

літературні, політичні тощо. Пропонуються тексти, завдання до перекладу, відео та аудіо 

контент, які спонукають до самостійного пошуку пояснень мовних особливостей через призму 

реалій іншомовного буття. Відпрацьовуються можливі життєві ситуації через монологи, 

діалоги, рольові завдання. В якості наочного матеріалу можливо (у рамках навчальної 

тематики) залучати іншомовні джерела сучасної популярної культури: пісні, фільми, 

мультфільми, серіали, комікси, комп’ютерні ігри, інформативні матеріали до них. 

В контексті крос-культурної соціалізації у вищій школі України здається недоречним 

розділення на окремі групи вітчизняних й іноземних студентів, адже в процесі навчання, як і 

неформального спілкування, відбувається взаємообмін патернами соціальної поведінки. Це 

дозволяє іноземним студентам краще пристосуватися до відмінних соціально-культурних 

реалій, а вітчизняним – порозумітися з однолітками з іншого культурного середовища. 

Іноземні студенти, які здобувають освіту в українських навчальних закладах суто 

англійською мовою, можуть бути запрошені на заняття з англійської мови українських 

студентів, де можуть представити свої проекти, виголосити доповідь, взяти участь в 

обговоренні, а також виступити джерелом оригінальної інформації «з перших рук» при 

вивченні відповідної тематики – спілкування з іноземними партнерами, закордонні 

конференції, замовлення квитків, проходження митниці, заселення до готелю тощо.  

Крос-культурна соціалізація у вищій школі потребує розробки більш детальної 

теоретичної бази, свідомого практичного здійснення. 
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Розділ другий 

Мистецтвознавство, культурологія, філологія, історія 
 

 

Ігнатьєва Наталія Михайлівна 

Харківська державна академія культури 

 

ПРИНЦИПИ ТЕАТРАЛЬНОЇ ГЕРМЕНЕВТИКИ 

 

В сучасному світі все більше поширення як самостійної науки отримує герменевтика. 

Це мистецтво тлумачення, теорія інтерпретації та розуміння текстів. Саме з тексту п’єси 

починається в театрі робота над виставою. Театр це вид мистецтва, що відображає життя в 

сценічній дії, яку виконують актори перед глядачами. Складність театральної роботи полягає 

у процесі осягнення смислу тексту та внутрішніх зв’язків у його змісті; опанування чужих 

переживань, думок, рішень, описаних у тексті п’єси; відтворення на сцені життєвих ситуацій 

і дій, зображених у творі. 

Герменевтичний підхід до інтерпретації текстів в сучасній літературі базується на 

певних принципах:  

 когнітивності – здібності до розумового сприйняття та переробки інформації;  

 евристичності – сукупності логічних прийомів і методичних правил теоретичного 

дослідження; 

 інтерпретації прочитаного – тлумачення тексту з метою розуміння його суті; 

 емоційності – інтерпретація художнього тексту не можлива без емоційного 

сприйняття твору; 

 контекстуальності та культурологічності – засвоєння «життя духу» відбувається за 

рахунок заглиблення у певну культурно-історичну епоху, відтворену автором;  

 циклічності – існування циклу від розуміння частин до прогнозування змісту цілого і 

навпаки – від розуміння цілого до усвідомлення змісту частин; 

 єдності форми і змісту – аналіз твору закінчується встановленням особистого 

взаєморозуміння між літературним твором і читачем; 

 варіативності – можливість множинних інтерпретацій одного й того самого твору. 

Ці принципи можуть бути використані під час періоду аналізу тексту п’єси – першого 

етапу роботи над постановкою вистави у театрі. Говорячи про театр, згадаємо систему К. С. 

Станіславського, яку використовують як систему навчання акторській майстерності. Одне із 

тлумачень слова «система» – сукупність принципів , які є основою певного вчення. Тож в цій 

системі в період роботи над текстом п’єси також є свої принципи: 

 літературний розбір твору і робота зі сценічної мови – лінгвістичне дослідження; 

 «вживання» режисера та театральної трупи в текст, а отже, в задум, мету, стан автора, 

його індивідуальність – психологічне дослідження; 

 щоб зрозуміти мотиви персонажу, необхідно розуміти п’єсу в цілому, але щоб зіграти 

всю п’єсу необхідно знати, як кожен персонаж впливає на розвиток подій – циклічність; 

 пошук логіки і послідовності фізичних задач і дій – дослідження за допомогою дії; 

 пошук в самому собі тих якостей, що характерні персонажеві – власне дослідження 

актора; 

 розуміння і інтуїтивне проникнення у життя персонажу, співпереживання, уживання, 

відчуття, душевні переживання – емоційне пізнавання.  

Можливо, що це не всі принципи, які використовуються у театрі. Проте театральна 

герменевтика може бути новим напрямом досліджень. Її метою може бути якнайглибше 

осягнення суті п’єси, проникнення у внутрішній світ автора та його персонажів, створення 

основи до подальшого практичного втілення образів на сцені. 
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Бінюков Тимофій Сергійович  

Харківський національний університет мистецтв ім. І. П. Котляревського 

 

Я І ПІТЕР БРУК 

 

Працюючи над науковим дослідженням про постановку Гордоном Крегом вистави 

«Гамлет» у МХТ в 1908-1911 рр., а також розглядаючи загальний вплив крегівської теорії і 

практики на подальший розвиток театру, в якості аргументів ми наводили слова тих чи інших 

виданих режисерів ХХ - поч. ХХІ ст., які описували даний досвід в числі інших факторів, котрі 

мали вагомий внесок для формування їхніх світоглядно-естетичних поглядів та визначали 

вектори для пошуків. Серед перерахованих діячів у тому числі, Б. Брехт, Ж.-Л. Барро, А. Арто, 

Л. Курбас, Є. Гротовський, Р. Вілсон, Вс. Мейерхольд та багато ін. – в їхній практиці або вони 

самі, або театрознавці вбачали риси крегівської теорії. 

Одним з найшановніших театральною спільнотою послідовників Крега є його 

співвітчизник, театральний та кінорежисер, теоретик, автор ряду праць, в тому числі книги 

«Порожній простір» Пітер Брук. Даний постановник у доробку містить велику кількість 

розмаїтих творів мистецтва. Від ранніх втілень Шекспіра на головних британських сценах до 

пізніх ультракамерних вистав на сцені парижського Буфф дю Нор, від екранізації відомого 

роману «Повелитель мух» нобелівського лауреата Вільяма Голдінга, що боролася за головну 

нагороду Каннського кінофестивалю до епічного театрального багатогодинного втілення 

давньоіндійського епосу «Махабхарата» на Авіньйонському театральному фестивалі, від 

експедицій Африкою у пошуках універсальної сценічної мови до експериментальної 

постановки «Марат/Сад», де дивовижним чином поєднується естетика Брехта та Арто.  

Відомо, що молодий Брук у 1953 році зустрічався з тоді вже літнім Г. Крегом й 

розповідав маестро про власну інтерпретацію «Гамлета», яка незабаром мала бути 

презентована у тому числі на театральній сцені в Москві. Звідти роки тому Крег повернувся 

розчарованим через невдалу працю над власним «Гамлетом». У мемуарах Крег називає Брука 

генієм, знаходячи в ньому однодумця. Тож коли у своєму дослідженні ми створювали 

реконструкцію репетицій і взаємовідносин учасників під час тієї постановки, то вирішили 

засновуватися у судженнях не лише на тому, що можна почерпнути в багаточисленних книгах, 

статтях, інтернет-, відеоматеріалах, дотичних чи таких, що прямо стосуються обраної теми. Ми  

звернулися до, певно, єдиної на даний момент живої людини, яка особисто знала Крега, 

поділяла його театральні ідеали, про котру він був високої думки й навіть бажав брати участь у 

її постановці, зігравши привида.   

Зв’язатися з майстром світової сцени, найзначнішим в свідомості багатьох людей 

постановником 2-ї пол. ХХ ст. було, звісно, непросто. Через Ніну Суфі, його помічницю, 

листування з якою тривало більше місяця,  відразу отримали попередження, що маестро навряд 

чи відповість. А після другої чи третьої відмови вести діалог, сформулювали 5 питань до 

містера Брука, на які він міг би відповісти лише кількома словами – й все одно таке інтерв’ю 

було би дуже цінним. Вони стосувалися того, чому, на його думку, Крег лише його, 

двадцятивосьмилітнього Брука, а не будь-кого іншого з видатних тогочасних діячів 

європейського чи загалом світового театру так високо оцінював. Також чому, не зважаючи на 

це, він відмовив Крегу в участі у своїй виставі – адже такий хід приніс би вигоду всім сторонам. 

І як саме Крег, можливо, неформально ставився до власної поразки у співпраці зі 

Станіславським й до самого Станіславського тощо. Зрештою відповідь надійшла у вигляді 

лаконічного, дещо іронічного листа, написаного величезними літерами. Можливо, 

дев’яностотрьохлітній маестро писав його особисто? У ньому він повчав, мовляв, не варто 

знати забагато, оскільки це утворює ефект горища, забитого безкінечним мотлохом – натомість 

слід лише сконцентруватися на тому, що особисто для дослідника має значення.  

Що стосується Крега, єдине, що я пам’ятаю (окрім моментів сміху – дивна фраза, яка, 

певно, вказує, на веселий норов британців) – не без зайвої скромності поділився Брук: коли 

журналісти його спитали, який у нього метод, він відповів: «Відбір» (в оригіналі «Elimination»). 
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МОВНИЙ ПАРАЗИТИЗМ СУЧАСНОЇ МОЛОДІ 

 

Упродовж століть вироблялися певні мовні нормативи, які й сьогодні є обов’язковим 

стандартом і взірцем для сучасних носіїв української мови.  

Культура суспільного мовлення передбачає досконале володіння літературною мовою 

як вищою мовною формою. І кожна людина як представник соціуму і фахівець має 

відповідати щонайвищим мовним критеріям в усіх сферах своєї діяльності.  

Незважаючи на те, що українська мовна лексика надзвичайно різноманітна, сучасні 

студенти аж надто зловживають примітивними формами висловлювання, надто щедро 

пересипаючи мову жаргонізмами, «словами-паразитами», суржиком, лайкою, 

модифікованими чужоземними запозиченнями, сленгом і тим самим витісняючи літературну 

мову з ужитку. Чи не втратимо ми невдовзі комунікаційний зв’язок із молодшим поколінням, 

адже така загроза стає дедалі реальнішою? Як мовно незграбні студенти – майбутні 

спеціалісти різних галузей науки та техніки — відповідатимуть професійним критеріям, котрі 

пред’являє до них сучасне розуміння професіоналізму з погляду мовної культури: 

«...майстерно володіти словом, бути ввічливими й переконливими для того, щоб завоювати 

авторитет, уміти уникати небажаних суперечок, якнайшвидше виконувати професійні 

завдання» [1; 16]? 

Формування мовної культури майбутнього фахівця, здатного стати зрілим 

комунікатором людської спільноти, було, є і залишається актуальною проблемою для 

викладача, який сам повинен бути мовно компетентним у навчанні студентів. 

До окремої групи можна віднести «паразитичні слова», які нині «дуже міцно 

закріпилися в лексиконі людини, стали звичкою» [2; 194], причому не тільки для студентів, 

але й інших прошарків суспільства, навіть тих, які мають багатий лексичний запас. Проте 

особливо надуживає словами-паразитами студентство, яке практично не задумується, коли, 

як, із ким воно розмовляє та за яких обставин, усюди вживаючи «бідний» набір слів (типа, 

капєц, блін та ін.). В основному такі слова не несуть у собі жодної інформації та мають 

розбіжності між реальністю й висловленим. Виглядає такий комунікативний процес доволі 

жалюгідно, указуючи на все більше забруднення мови та зневажливе ставлення до 

співрозмовника, який змушений задумуватися над “паразитарними” висловлюваннями. 

У процесі суспільної діяльності люди вступають у різні взаємини, обмінюються 

досвідом з усіх сфер життя, передають інформацію від покоління до покоління. Таке 

спілкування відбувається за допомогою мови. Тому потрібно чітко усвідомлювати значення 

кожного слова, контролювати себе, використовуючи ті чи інші мовні одиниці, засоби, позаяк 

мова – це насамперед засіб спілкування та порозуміння між людьми. 

 
Список використаних джерел: 
1. Михайлова Т.В. Культура мовлення фахівця: навч. посіб. / Т.В. Михайлова. – Х.: НТУ «ХПІ», 2015. – 320 с. 

2. Швидченко А.В. Слова-паразити в сучасному молодіжному сленгу // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда 

Нобеля. Серія «Філологічні науки». – 2012. – № 2 (4). – С. 192-194. 
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СУЧАСНИЙ УКРАЇНСЬКИЙ НАТЮРМОРТ: ПОШУКИ НОВОЇ ПРЕДМЕТНОСТІ 

 

Відбувається активізація творчих пошуків у натюрмортному живописі через 

перебудову художнього мислення, через прагнення художників по-новому зрозуміти і 

відобразити в образно-пластичних формах реальну дійсність, історію та сучасність. Предмети 

на полотнах виражають складний і багатогранний світ особистості, її взаємозв'язок з 

середовищем, несуть інформацію про матеріальний і духовний потенціал народу. При цьому 

натюрморт впливає на формування естетичних критеріїв світогляду нашого суспільства, на 

його моральний клімат. 

В сучасній художній культурі України помітно зростає увага до натюрморту. 

Посилюється значимість натюрморту, який стає невід'ємною частиною сьогоднішнього 

побуту та набуває все більшого значення в оформленні інтер'єрів.  

В кожному натюрморті художника свій емоційний ключ, своя мова, з якою художник 

звертається до глядача. Зображуючи одні й ті ж предмети, художники висвітлюють їх зовсім 

по-різному, залежно від задуму, особливостей живописної манери, від вимог часу.  

В мистецтві «суворого стилю» шістдесятих років, у натюрмортному живописі 

формується аналітичний або неокласичний напрямок. Його головною рисою стає 

інтелектуальне підґрунтя. Аналітичні натюрморти Галини Неледви (1938 р.н.), Віктора 

Рижиха (1933 р.н.) відрізняються строгістю, суворістю малюнка, чітко підкресленою 

жорсткістю форми об'ємів, тональних рішень, свідома колористична обмеженість. 

У цей час активізується інтерес до різних течій європейського живопису. З'являються 

імпресіоністичні роботи (Василь Чегодар (1918-1989), Тетяна Яблонська (1917-2005). Василь 

Чегодар у своїй творчості інтерпретував форми і дух традицій реалізму та імпресіонізму, що 

й сформувало власну неповторну образотворчість художника. 

Особливим нюансом у роботах художниці Тетяни Яблонської є кольори, які гармонійно 

поєднуються з іншими деталями картин і демонструють філософський погляд на 

безкінечність прояву світової гармонії. Кольори щільні і глибокі, передають духовність і 

красу навколишнього простору.  

Всупереч офіційно визнаному реалістичному напрямку, у другій половині ХХ століття 

виникає мистецтво андеграунду, представником якого є видатний український митець Іван 

Марчук (1936 р.н.). Художник на своїх полотнах деформує перспективу і пропорції, 

використовує тьмяні кольори. Художник поєднує елементи сюрреалізму і реалізму так, що 

сюжети картин схожі на позаземний світ. Видно чіткий контур – і, водночас переплетіння 

ліній. Іван Марчук хоче передати людям мир і щастя, розповісти про добро і зло, життя та 

смерть. 

У 80-х роках ХХ століття заявило про себе молоде покоління живописців, які 

створювали натюрморти у контексті естетики постмодернізму, для якої характерні 

закодованість змісту, іронія, сміливе, іноді зухвале поєднання художніх традицій: Володимир 

Богуславский (1954 р.н.), Володимир Кабаченко (1958 р.н.), Марко Гейко (1956-2009), 

Олександр Гнилицький (1961-2009). 

На прикладі творів Олени Рижих (1965 р.н.) українські живописці паралельно 

продовжують розвивати в натюрморті традиції реалізму. 

Жанрову структуру сучасного українського натюрморту збагачують зв'язки з пейзажом, 

інтер'єром, сюжетною картиною, утворюючи жанри-гібриди: "пейзажний натюрморт", 

"натюрморт-портрет", "інтер'єрний натюрморт". Тетяна Ягодкіна (1982 р.н.) пише в 

авторській змішаній техніці. Мисткиня трактує пейзаж і натюрморт, спираючись на 

поєднання класики та абстракції. Художниця створює неординарні "пейзажні натюрморти" 

витончених колористичних співвідношень. 
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У натюрмортах Івана Грищенко (1951 р.н.) колір формує домінанту художнього образу. 

Натюрморти Юрія Глюдзи (1955 р.н.) вражають виразністю об'ємної форми, створеної 

широким пензлем або мастихіном. Художник вміє розкрити красу речей, які оточують нас у 

повсякденному житті. 

В даний час український натюрморт вступає в новий етап розвитку, який починав відлік 

з другої половини вісімдесятих років. Вже сьогодні можемо відзначити образну 

різноманітність і багатоплановість жанру, звернення до символіки, залучення різних 

технічних нововведень, колажу та ін. Наприклад, Людмила Форостецька (1943 р.н.) 

дотримується етичних і естетичних настанов, які були притаманні українцям у всі часи – у 

своїх картинах висвітлювати красу рідного краю, світ природи. Мисткиня Тетяна Балбус 

(1962 р.н.) працює в різних техніках. Її витвори відрізняються оригінальністю образів і 

гармонійним поєднанням яскравих кольорів. 

Український натюрморт – жанр мінливий. Наступність і новаторство − основні складові 

його розвитку. Вітчизняному натюрморту XX – початку ХХІ століття властиві як загальні 

ознаки світового образотворчого мистецтва, так і свої особливості. Кожний митець шукає 

щось «своє», індивідуальне і неординарне. Особливості розвитку українського натюрморту 

полягають в філософії та пластиці предметів, що зображені на ньому.  

Сучасному українському натюрморту притаманні національний колорит і предметність. 

Але, водночас, українське мистецтво тяжіє і до європейських традицій. Пошуки нової 

предметності тривають. 

 

Кучин Сергей Павлович 

Кандидат экономических наук, доцент 

Луганский национальний аграрный университет (г. Харьков) 

 

К ВОПРОСУ ОБ АКТУАЛЬНОСТИ НОВОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ 

 

За годы проведения новой экономической политики (1921-1928) были достигнуты 

самые высокие темпы развития СССР за все годы его существования. В кратчайшие сроки 

было восстановлено народное хозяйство страны, разрушенное последствиями первой 

мировой и гражданской воин, политикой военного коммунизма. Уже через 3 года после 

начала реализации новой экономической политики промышленное и сельское хозяйство по 

объёму выпускаемой продукции вплотную приблизилось к довоенным показателям, а через 2 

года превысило их. Выросла площадь обрабатываемых сельскохозяйственных земель, 

получил активное развитие железнодорожный транспорт, электроэнергетическая отрасль, 

укрепилась финансовая база государства и банковская система, получившая свободно-

конвертированную национальную валюту. Были организованы постоянные крестьянские 

ярмарки, что дало толчок к появлению в крупных городах торговых бирж, значительно вырос 

жизненный уровень населения. Причиной такого социально-экономического развитие стало 

внедрение методов рыночного регулирования экономикой и тщательное изучение 

конъюнктуры ринка. Однако, при переходе к новой экономической политики, государство не 

отказалось и от плана – в 1921 г. был создан «Госплан», составивший первый баланс 

народного хозяйства за 1923-1924 годы. Были сделаны шаги по концентрации производства, 

увеличивалось государственное кредитование предприятий, что дало возможность иметь рост 

в промышленности на уровне 35% в год. 

В годы новой экономической политики была сформирована особая система, 

включавшая в себя единство и взаимосвязь плана и рынка в управлении экономикой. Она 

обеспечила оптимальное для того времени функционирование экономики, способствовала 

восстановлению и дальнейшему развитию народного хозяйства, основанного на привлечении 

иностранных инвестиций и инновационной составляющей.   
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После успешного проведения новой экономической политики в Украине, экономисты 

стран мира стали уделять особое внимание изучению нашего отечественного опыта, 

перенимая некоторые методы рыночного и планового регулирования экономкой, успешно 

опробованные при реформировании экономической системы СССР. Тенденции и скорость 

социально-экономического развития СССР позволяли говорить о том, что сбережение 

методов реализации новой экономической политики позволили бы СССР в ближайшем 

будущем иметь одну из самых развитых, инвестиционно-привлекательных и инновационных 

экономик мира. К сожалению, к концу 20-х годов XX в. в СССР вновь преобладали плановые 

методы регулирования экономикой и была построена командно-административная система, 

исключившая возможность развития экономики рыночного типа. Следует отметить, что 

новая экономическая политика не смогла долго существовать по причине несоответствия и 

несовместимости экономической и политической системы. Развитие новой экономической 

политики мешало установлению государственной экономической монополии и 

однопартийной системы – основы командно-административной экономики.  

В нынешних условиях становления в Украине новой модели экономики, опыт новой 

экономической политики имеет важнейшее значение и поучительный опыт. Многие 

рыночные и плановые программы повышения эффективности национальной экономики не 

потеряли своего значения и в наше временя. Украинские реформаторы первой половины XX 

в. внесли существенный вклад в мировую экономическую науку. Неоценим опыт по 

проблемам взаимодействия плана и рынка, накопленный в годы новой экономической 

политики. 

 

Варшицька Яна Юріївна 

Національний технічний університет України 

«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» 

 

КОНЦЕПТУАЛЬНА МЕТАФОРА В ТЕКСТАХ ПОЛІТИЧНИХ ПРОМОВ 

 

Поширеним явищем в інформаційному просторі сьогодення є використання 

різноманітних метафор для створення виразності та образності у політичному дискурсі. Це 

пов’язано із демократизацією різноманітних сфер суспільного життя, прагненням 

запам’ятатися і виділитися. Метафора функціонує в політичному дискурсі подібно тому, як 

живий організм, який має властивості спадковості та мінливості, взаємодіє з навколишнім 

середовищем, тобто «еволюціонує» та «виживає» нарівні з іншими метафорами. Метафори, 

«якими ми живемо», самі впливають на світогляд та поведінку людей. [1, с. 31]  

Метафори утворюють значну кількість словникового складу сучасної англійської мови, 

яка є не тільки гнучкою, а й мінливою. Постійне поповнення лексики сучасної американської 

політичної публіцистики за рахунок метафор слугує придатним матеріалом для вивчення 

шляхів функціонування мови, її зв’язку з розвитком суспільства. 

Політична промова належить до інформативно-переконувального типу політичних 

текстів. Проблему лексико-стилістичних особливостей політичних промов досліджували такі 

науковці І.В. Арнольд, А.М. Баранов, М.В. Блажевич, А.Ф. Селіванов, Г.В. Колшанський, 

Л.Г. Павлова, Г.Г. Почепцов, І.Г. Чередниченко та ін. Питання метафоризації політичних 

текстів розглядали у своїх наукових дослідженнях Дж. Лаккоф, А.О. Худолій, А. П. Чудінов. 

Метафора приваблювала та приваблює дослідників, оскільки її розглядають як процес і 

результат дії складних мовних і когнітивних механізмів та засіб концептуалізації емпіричних 

знань. Ґрунтовне дослідження метафори пов’язане з вивченням особливостей її 

функціонування у мовленні, де в повному обсязі відбувається реалізація її синтагматичних 

зв’язків. 

Проблема взаємодії мови і влади є надзвичайно актуальною в умовах мінливого 

геополітичного балансу в світі. Своє вираження ця проблема знайшла у політичному 
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дискурсі, який може бути визначений як сукупність усіх мовленнєвих актів у політичних 

дискусіях, а також правил публічної політики, що оформилися згідно з існуючими 

традиціями й пройшли перевірку досвідом [2, с. 6]. Суспільне призначення політичного 

дискурсу полягає в тому, щоб навіяти адресатам – членам суспільства – необхідність 

“політично вірних” дій і(або) оцінок. Іншими словами, мета політичного дискурсу – не 

описати, а переконати або сформувати підґрунтя для переконання та спонукати до дій [1, с. 

104]. Особливості комунікативної стратегії суб’єктів політичного дискурсу зумовлюють 

наповнення текстів лексичними одиницями, що надають виступам експресивного 

забарвлення, виявляють позицію в оцінці політичних подій, свідчать про високий рівень 

культури мовлення.  

Метафора існує не сама по собі, а у певному контексті, тексті, дискурсі. Метафора є 

зрозумілою для реципієнта лише в тому випадку, якщо він враховує контекст, в якому вона 

вживається. Щоб повної мірою зрозуміти метафоричне значення певного поняття, що 

вживається у політичній сфері, необхідно враховувати не лише найближчий контекст, як от, 

наприклад, речення, а брати до уваги весь текст або навіть специфіку політичного дискурсу 

на певному етапі суспільного розвитку. 

Концептуальна метафора відіграє особливу роль у вивченні тактик та прагматичних 

характеристик політичних промов. Її конструювання допомагає визначити приховані наміри 

політиків та їх аксіологічний вектор. 

 
Список використаних джерел: 
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COMPUTER SLANG 

 

The extension of computer slang is increasingly spreading due to the constant development of 

information technology. Computer slang is a dialect, jargon, a set of phrases and expressions that are 

typically narrowed to the computer application and do not belong to the standart language. Most of the 

words penetrate into other languages and are the derivatives from English words. 

Computer slang can be viewed as a separate sublanguage that can develop, as well as the 

languages of other peoples. It must also be respected and improved. Studying the computer slang of 

the population is very popular nowadays and teaches to speak the language of "programmers". 

Knowing this language will give the opportunity to communicate in the Internet [1]. That’s why in 

addition to programmers, computer slang can also be used by ordinary users, so no less important is 

the Internet slang as it’s used, for example, during correspondence in the Internet. 

Professional slang is interpreted as a special linguistic environment, limited by the boundaries 

of a particular profession and is located between terminology vocabulary and vernacular [2, p. 6-22]. 

Group slang is defined as a set of linguistic means of reduced speech, which serves for the expressive 

level of communication (V. Zhirmunsky, V. Khomyakov, T. Belyaev). The units of professional and 

group slang have the similarities. They are all the result of a certain social activity of people 

subordinated to the principles of emotional expressiveness. 

Slang is a very diverse phenomenon, and, consequently, there are different classifications, for 

example, according to the thematic structure of computer slang. It is possible to divide the computer 

slang into certain semantic groups [3]: 

1) Computer and its parts; 

2) Programs and their variants; 
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3) The person who works with the computer; 

4) Typical operations performed during work. 

Nevertheless, a somewhat extended thematic structure of computer slang was subsequently 

proposed [4]: 

1) Programs (for example, a finger - a program that displays any information, bridge - a device 

that combines two networks); 

2) Characters, signs (for example, sharp, pigpen - acting, wow - exclamation mark, wax - left 

curly bracket, splat - star symbol, spike - vertical line, worm - dash, ques - question mark); 

3) Actions (for example, gobble – to absorb data from buffer memory, sleep- is in standby 

mode); 

4) Functions and commands (for example, rape – destroy the file or program without the 

possibility of its restoration, zip - move the cursor, gronk - disable); 

5) Systems; 

6) Details and devices (for example, mouse – mouse controller, app- computer software, cash 

memory – memory needed to make the CPU less idle due to low activity of the main memory, track 

ball - a special device in the form of a circle and 2 or 3 buttons that serve as a substitute for the mouse 

"mouse"); 

7) Units of measurement; 

8) Characteristics of people involved with programming (for example, geek, bagbiter, luser is 

an incompetent user of information and communication technologies). 

All things considered, computer slang is a dynamic phenomenon that is rapidly being updated. 

The relevance of the topic will not disappear until scientists will have invented a new technique that 

can be used instead of computers. And while this has not happened, there will always be not enough 

research, since new words and phrases are constantly appearing, some become obsolete, and others 

can get new meanings.  

 
References: 

1. Щур І.I. Особливості українського комп`ютерного жаргону // Рідна школа. – 2001, № 3. – С. 10. 

3. Хомяков В. А. О специальном слэнге. Вологда, 1968, С. 6-22. 
4. Виноградова Н. В. Компьютерный сленг и литературный язык : проблемы конкуренции / Н. В. Виноградова // Исследования по 

словянским языкам. – 2001. – № 6. – С. 203-216. 

5. Котова О. Е. Структура и семантика англоязычного компьютерного жаргона [Електронний ресурс] / О. Е. Котова. – Режим 
доступу: http://www.isuct.ru/conf/antropos/section/3/kotova.htm 

 

 

  

http://www.isuct.ru/conf/antropos/section/3/kotova.htm


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 8  ●  В И П У С К И  2 0 ,  2 1  

 

 

 
138 

Розділ третій 

Економіка, юриспруденція, політика, публічне адміністрування 
 

 

Гончаренко Тетяна Ігорівна 

Харківська медична академія післядипломної освіти 

 

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА В УКРАЇНІ 

 

Розвиток господарської діяльності в умовах перебудови ринкової економіки України є 

основою економічного і соціального розвитку держави. Непослідовність у проведенні 

економічних реформ призвела до того, що перехід від адміністративно-командної системи до 

ринкової супроводжується зростанням тіньової економіки. При цьому створюються сприятливі 

умови для корупції, хабарництва, криміналізації економіки [1], що негативним чином 

відображається на розвиткові всіх сфер національної економіки, в т. ч. і сільського 

господарства. 

В Україні є багато проблем, що перешкоджають розвиткові вітчизняного 

підприємництва, вирішення яких забезпечить підвищення ефективності підприємницької 

діяльності, розширення підприємницького сектора, зменшення тіньового сектору економіки [2]. 

Враховуючи те, що українська господарська діяльність формується в умовах так званого 

посттоталітарного суспільства, для прискорення розвитку господарської діяльності в 

сільському господарстві та підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва 

необхідно: 

- удосконалити кредитну політику, організацію державних кредитних установ з метою 

пільгового кредитування суб'єктів підприємницької діяльності; 

- удосконалити податкову політику, забезпечивши функціонування спрощеної системи 

оподаткування, обліку та звітності; 

- стимулювати розвиток підприємництва, що забезпечує високу конкурентоспроможність 

завдяки використанню досягнень науково-технічного прогресу, ресурсозберігаючих 

технологій; 

- посилити відповідальності органів виконавчої влади та місцевого самоврядування за 

недотримання правових норм; 

- орієнтувати сільськогосподарські підприємства на експорт продукції, що вимагає 

створення додаткових робочих місць. 

Проаналізувавши сфери народногосподарського комплексу України можна зробити 

висновок, що сфера аграрної промисловості є однією з пріоритетних сфер господарської 

діяльності України, забезпечуючи сировинною базою харчову та легку промисловість. 

Україна має добрі перспективи для розвитку сільського господарств, а саме 

рослинництва. Підтвердженням цьому є значний фонд родючих земель, який знаходиться у 

розпорядженні сільськогосподарських господарств та підприємств. При загальній території 

України в 60,3 млн. га, площа сільськогосподарських угідь становить 48,6 млн. га. В державі 

зосереджені великі (41,7 млн. га) масиви сільськогосподарських угідь, які знаходяться у віддані 

сільськогосподарських  підприємств і господарств (33,8 млн. га займають орні землі, 4,7 млн. га 

пасовища і 2,1 млн. га сіножаті). На сьогоднішній день попит на сільськогосподарську 

продукцію у світі зростає, що є одним із важелів розвитку сільського господарства в Україні. 

 
Список використаних джерел; 

1. Щербина В.С. Господарське право / В.С. Щербина. − К., 2003. − С. 6-7. 
2. Гой І.В. тенденції розвитку підприємництва в Україні / І.В. Гой, Т.П. Смелянська // Вісник Хмельницького національного 

університету. Економічні науки. – Хмельницьк. – 2013. – № 3. – Т. 1. – С. 36-40. 

  



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 8  ●  В И П У С К И  2 0 ,  2 1  

 

 

 
139 

Кондріков Ілля Дмитрович 

Луганський національний аграрний університет 

 

ТЕНДЕНЦІЇ ОБСЯГУ ІМПОРТУ ТА ЕКСПОРТУ УКРАЇНИ У 2017 РОЦІ 

 

Проблематика імпорту та експорту товарів України у 2017 р. є актуальною. Саме 

імпорт та експорт є одним із важливих показників розвитку нашої країни. За допомогою 

аналізу обсягів імпорту та експорту товарів та послуг за 2017 р. можна визначити їхні обсяги, 

а також зробити певні припущення щодо тенденцій обсягів імпорту та експорту товарів у 

майбутніх періодах. 

Під час дослідження, нами було використано інформацію з джерел: Державної служби 

статистики України та наукових робіт таких авторів: А. А. Мазаракі, Т. М. Мельник, В. В. 

Юхименко та ін. Метою дослідження є аналіз тенденцій розвитку обсягів і структури імпорту 

та експорту товарів у 2017 р. та надання припущень щодо тенденцій розвитку імпорту та 

експорту на 2018 р. в Україні 

Імпорт – це ввезення товарів, послуг (може вживатися щодо капіталу, знань, 

технологій) однією країною в іншу. Експорт – вивіз із митної території країни за кордон 

товарів і послуг без зобов'язання їх зворотного повернення. 

У 2016 році експорт товарів та послуг України становив 44,885 млрд. дол. США, а 

імпорт товарів та послуг України – 44,548 млрд. дол. США. Сальдо імпорту та експорту 

товарів та послуг 2016 року становить 337 млн. дол. США. У 2017 році імпорт товарів та 

послуг зріс на 23,3% до 54,955 млрд. дол. США, а експорт на 16% до 52,329 млрд. дол. США. 

Через високе зростання, імпорт, у 2017 році, переважає за експорт, тому сальдо імпорту та 

експорту товарів та послуг від’ємне, а саме дорівнює - 2,626 млрд. дол. США. Коефіцієнт 

покриття експортом імпорту (послуг) становив 1,95, що на 105,4% більше за коефіцієнт 

покриття у 2016 році. А коефіцієнт покриття експортом імпорту (товарів) скоротився на 9,3% 

до 0,87. 

Починаючи з січня 2018 року Україна входить до нового економічного випробування. З 

2018 року Україна зобов’язана виплачувати свій зовнішній борг, а саме по 7 млрд. дол. США 

кожен рік до 2021 року. Також у 2018 році Україна може втратити допомогу від МВФ через 

поганий розвиток реформ. Україна має можливість втратить свою привабливість як транзит 

ера, але імпорт та експорт послуг у 2018 році має шанс не змінюватися, а імпорт та експорт 

товарів у 2018 році зросте. Можемо зробити припущення, що імпорт буде більшим за 

експорт, хоча є шанс того, що товарна угода Зони Вільної Торгівлі (прийнята 01.01.2017) з 

Ізраїлем та Туреччиною буде вигідною для України і різниця між обсягами експорту та 

імпорту товарів та послуг буде мінімальна. 

 

Денисенко Надежда Вячеславовна 

Научный руководитель: Можаева Людмила Евгеньевна 

Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины 

 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫХ НАЛОГОВ 

ГОСУДАРСТВ-УЧАСТНИКОВ СНГ 

 

В настоящее время особое значение в государстве имеют налоги, так как в условиях 

рыночных отношений, особенно в кризисный период, налоговая система является одним из 

важных регуляторов экономики. С помощью взимания налогов государство воздействует на 

достижение равновесного объема национального производства, экономической стабильности.   

Одним из основополагающих элементов налоговой системы государства являются 

общегосударственные (республиканские) налоги. Отнесение налогов к конкретной группе 

осуществляется на основании территориального признака, то есть с учетом территории их 

обязательного применения, и полномочия властей различного уровня регулировать 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8
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налоговые правоотношения – устанавливать, вводить, изменять или прекращать действие 

налоговых платежей. К числу республиканских налогов относят такие виды платежей, 

которые отвечают двум обязательным условиям: они должны быть установлены 

законодательными актами и должны признаваться обязательными к уплате на всей 

территории государства. 

После распада СССР и обретения независимости государства-участники СНГ приняли 

национальные Налоговые кодексы. Проанализировав содержание этих кодексов, можно 

выявить сходства и различия республиканских налогов государств-участников СНГ 

(см. таблицу 1. Знаком «+» отмечены республиканские налоги, которые имеются в данном 

государстве). 
 

Таблица 1 

Общегосударственные налоги стран СНГ 
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Б
е

л

а 
р

у

с
ь 

У
к

р

а
и

н

а 

Р
о

с

с
и

я 

А
з

е

р
б

а

й
д

ж

а
н 

А
р

м

е
н

и

я 

К
ы

р

г
ы

з

с
т

а

н 

К
а

з

а
х

с

т
а

н 

Т
а

д

ж
и

к

и
с

т

а
н 

Т
у

р

к
м

е

н
и

с

т
а

н 

У
з

б

е
к

и

с
т

а

н 

М
о

л

д
о

в

а 

НДС + + + + + + + + + + + 

Акцизы + + + + + + + + + + + 

Налог на прибыль + + + + + + - + + + - 

Подоходный налог + + + + + + + + + + + 

Земельный налог + - - + - - + - - + - 

Налог с оборота - - - - + - - - - - - 

Налог на доходы иностранных организаций + - - - - - - - - - - 

Налог на недви-жимость/поимуще-ственный налог/налог на имущество 
физ. и юр.лиц (организаций) 

+ - + + - - + - + + + 

Экологический налог(природо-охранный налог) + - - - + - - - - - - 

Рентная плата - + - - - - - - - - - 

Налог на добычу природных ресурсов (полезных ископаемых)/нало-ги за 
пользование недрами/промысло-вый налог 

+ - + + - + + + + + - 

Водный налог (налог за пользование водными ресурсами) - - + - - - - - - + - 

Налог на игорный бизнес - - + - - - + - - - - 

Транспортный налог (налог на транспортные средства) - - + - - - - - - - - 

Дорожный налог (налог с пользователей автомобильных дорог) - - - + + - - + - - - 

Упрощенный налог - - - + - - - - - - - 

Патентный налог - - - - + - - - - - - 

Налог с продаж/налог с продаж алюминия первичного - - - - - + - + - - - 

Рентный налог на експорт - - - - - - + - - - - 

Социальный налог - - - - - - + + - - - 

Фиксированный налог - - - - - - + - - - - 

Приватный налог - - - - - - - - - - + 

Единый налог с резидентов информационно-технологических парков - - - - - - - - - - + 

 
Таким образом, мы видим, что в государствах-участниках СНГ есть много схожих 

общегосударственных (республиканских) налогов. Налог на добавленную стоимость, акцизы 
и подоходный налог имеются во всех государствах-участниках СНГ.  

Это обусловлено тем, что раньше все эти государства входили в одно – СССР. 
Некоторые налоги, которые отсутствуют в Республике Беларусь, но имеются в других 
государствах, отличаются по названию, но имеют схожее содержание.  

Некоторые республиканские налоги Беларуси являются местными налогами в других 
государствах. Есть налоги, которые в других государствах являются республиканскими, а в 
Республике Беларусь относятся к особому режиму налогообложения. Наиболее сложной 
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является система республиканских налогов Казахстана, поскольку перечень налогов здесь 
наиболее обширный и включает 10 налогов. 

Отличия в системах общегосударственных (республиканских) налогов государств-
участников СНГ обусловлены спецификой национального законодательства, различиями в 
экономике, а также исторически сложившимися условиями существования государства. 

 

Клементьева Алена Владимировна 

Луганский национальный аграрный университет 

 

СОЗДАНИЕ МАЛОГО БИЗНЕСА: ПРИНЦИПЫ И ЭТАПЫ 

 

Сфера малого бизнеса, на сегодняшний день, является приоритетной для многих 

предпринимателей. Чтобы открыть малый бизнес зачастую не требуется больших затрат. 

Именно поэтому большинство начинающих предпринимателей сосредотачиваются на этом 

сегменте бизнеса. 

Первый шаг – анализ рынка. Анализ рынка – это последовательные действия по сбору 

информации о рынках или потребителях. Он является очень важным компонентом при 

выработке стратегии бизнеса. Анализ рынка позволяет собрать ценные данные, которые 

помогут лучше узнать своих клиентов, определить соответствующие принципы 

ценообразования и выявить слабые места конкурентов. Если вы определились с этими 

данными, можно приступить к следующему вопросу: что нового мы можем предложить на 

рынке товаров и услуг в выбранной сфере? Тут следует проявить свою оригинальность. 

Включить в свой бизнес-план анализ рынка – это правильный подход, особенно на этапе 

стартапа. Даже если Вы индивидуальный предприниматель и не собираетесь искать 

финансирование, чтобы успешно начать свой бизнес, все равно важно иметь перед собой 

четкий план. Важно понимать, что анализ рынка – это не просто очередной раздел бизнес-

плана, порой он сам становится настоящей основой для дальнейшего написания бизнес-плана. 

Второй шаг – составление бизнес плана. По сути своей бизнес-план – это гид для Вашего 

бизнеса, который намечает цели и подробно описывает, как вы планируете их достичь. Каждый 

бизнес-план имеет долгосрочные и краткосрочные цели, планы продаж, бюджетов и расходов, 

т. е. бизнес-план содержит все те вещи, которые полезны для старта, а также освещают путь, по 

которому бизнес будет расти, скажем, в течение последующих 10 лет. 

Организация планирования в малом бизнесе необходима для привлечения 

капиталовложений. Маловероятно, что банк предоставит ссуду, поверив на слово. Грамотно 

составленный бизнес-план серьезно увеличивает шансы начинающего предпринимателя на 

привлечение инвестиций.  

При планировании, необходимо учитывать не только затраты на раскрутку предприятия, 

а и возможные риски, которые вероятно появятся при его развитии.  

Организация планирования – одна из самых важных задач. Необходимо выделить 5 

ключевых направлений, без которых успех бизнеса практически равен нулю:  

- организация: следует научиться планировать и добиваться результатов;  

- сбыт: продажа и эффективное общение с людьми;  

- кадры: следует научиться отбирать нужных сотрудников и объединять их в 

эффективные команды; 

- переговоры: научиться грамотно вести переговоры; 

- бухгалтерия: разбираться в бухгалтерском учете и отчетах. 

Когда бизнес уже создан, следует задуматься о рекламе. Постройте для себя хороший 

имидж и сохраняйте его. Применяйте свой логотип и поддерживайте собственный бренд. 

Можно обратиться к печатным изданиям, поместить рекламную информацию в прессе или 

интернете. Также нужно обдумать акции и скидки. Удовлетворённость потребителя очень 

важна для роста бизнеса. Удостоверьтесь, что весь ваш бизнес устремлён на клиента. 
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Необходимо помнить, что успех бизнеса напрямую зависит от качества товара или 

услуги. Только постоянно работая на качество можно обеспечить стабильный доход от бизнеса.  

Деловой успех не зависит от удачи. Он целиком зависит от знаний, умений и должного 

их применения. Это вопрос способностей, времени и опыта. 

 

Кліщук Юлія Олександрівна 

Науковий керівник: Давидюк Людмила Петрівна, кандидат економічних наук, доцент 

Вінницький торговельно-економічний інститут 

Київського національного торговельно-економічного університету 

 

ОСНОВНІ ПРИЧИНИ ЕМІГРАЦІЇ МОЛОДІ УКРАЇНИ 

 

Сьогодні як і в Україні, так і у світі загалом, гостро постала проблема міграції серед 

молоді. Оскільки молодь є значним трудовим потенціалом, вона здатна забезпечити 

прогресивний розвиток економіки країни. Проблема міграції молоді – одна із найважливіших 

в нашій державі. Тому подальші дослідження в цьому напрямку є досить актуальними. 

Дослідженням з цієї теми присвятили свої роботи наступні науковці: Бахчеванова Н.В., 

Малиновська О.А., Лютак О.З., Калініна С. П., Давидюк Л.П.. 

Метою даної роботи є визначення основних причин та факторів, що впливають на 

міграційні процеси серед молоді України. 

Молоде населення є найперспективнішим ресурсом на ринку праці. Воно є носієм 

найновіших знань досягнень науки і техніки, генератором новаторських та креативних  ідей. 

Молоді спеціалісти, як окрема соціальна група, мають певні переваги: вони, як правило, 

більш освічені, володіють новими професіями і технологіями. Тому їх роль у подальшому 

розвитку країни у всіх сферах життя є досить потужною. Проте, аналізуючи останні тенденції 

всередині нашої країни, почастішали випадки міграції серед молодих людей за межі держави. 

У процесі візової лібералізації з ЄС транскордонна мобільність населення України 

стрімко зростала передовсім за рахунок перетинів західного кордону: процедури оформлення 

віз для українців поступово спрощувалися аж до червня 2017 року до введення безвізового 

режиму Україна-ЄС, а тому кількість мігруючих громадян України, зростала. На цьому фоні 

збільшилася і загальна кількість мігруючих серед молодих українців, адже за результатами 

соціальних досліджень саме молодь активно полишає територію України. За офіційними 

статистичними даними, більшість мігрантів з України – це особи віком 20–34 роки [3].  

Серед факторів, що впливають на міграційні процеси виділяють такі: економічні, 

соціальні, культурно-освітні, політичні, екологічні [1]. Серед економічних факторів 

основними причинами виїзду молоді за кордон є висока якість життя за кордоном, висока 

заробітна плата, можливість професійної самореалізації [3].  

Серед соціальних факторів поширені причини сімейно-шлюбного характеру та 

конфлікти на роботі та в сім'ї. Серед культурно-освітніх причин виділяють прагнення молоді 

дізнаватися більше про національні та культурні особливості інших країн, а також 

можливість отримати освіту за кордоном, а отже і диплому про освіту міжнародного зразка, 

що в подальшому приведе до можливості працевлаштування за кордоном відповідно до 

обраного фаху. У нас надзвичайно швидко зростає кількість українських студентів за 

кордоном. За статистичними даними, наприклад, лише в європейських ВНЗ навчається 

близько 50-55 тисяч українців [2, с.15].  До політичних факторів відносять такі причини як 

сучасна військово-політична ситуація в країні, неефективна політика Уряду стосовно 

підтримки молодого населення в отриманні високоякісної освіти та пошуку роботи, 

підписання безвізового режиму з ЄС.  

Особливе місце серед факторів, що впливають на причини міграції населення, займають 

екологічні. Адже екологічна ситуація в країні впливає на якість життя та стан здоров'я. Тому 

ще однією з причин міграції населення є стан здоров'я та необхідність зміни кліматичних 

умов, хоча дана причина не надто поширена серед молоді. 
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Істотні причини масового відтоку молодого населення можна поділити ще на дві групи: 

суб’єктивні та об’єктивні. До об’єктивних причин належать: національна своєрідність, 

неспроможність влаштуватися на роботу за обраним фахом на батьківщині, не врегулювання 

соціальних проблем, сприяння у трудовій міграції молоді приймаючими країнами. Друга 

група – група суб’єктивних причин включає: більша психологічна схильність молоді та їх 

готовність до мобільності та пошуку нових підходів реалізації своїх прав, бажання змінити 

спосіб життя, пізнання світу, підвищення професійної та інтелектуальної концепції, пошук 

матеріальної незалежності [1]. 

Отже, ми визначили, що основними причинами еміграції молоді є пошук роботи, 

бажання навчатися за кордоном. Варто підкреслити, що нинішня еміграційна ситуація в 

Україні не відповідає національним інтересам. Тому Уряду потрібно приділяти більше уваги 

даній проблемі, адже проаналізувавши причини міграції сучасної молоді за межі держави та 

цілеспрямовано і послідовно впливаючи на них можна суттєво зменшити відтік 

інтелектуального, соціального та трудового потенціалу країни, та покращити її соціально-

економічне становище. 
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СУТЬ ТА ПРИЧИНИ ВИНИКНЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО РИЗИКУ 

 

На сьогодні неминуче нанесення шкоди природному середовищу під впливом 

антропогенних та стихійних чинників, однак він повинен бути зведений до мінімуму і бути 

економічно виправданим. Тези присвячені дослідженню суті екологічного ризику та 

з’ясуванням причин його виникнення. Дослідженням екологічного ризику займалися такі 

вчені: Л. Кожушко, П. Скрипчук, В. Лук’яніхін, М. Петрушенко, Н. Пахомова, А. Ендрес, 

К. Ріхтер та ін. 

Екологічний ризик – це кількісна міра екологічної небезпеки, яка враховує ймовірність 

настання негативних наслідків для життя і здоров’я людини та компонентів біосфери, і яка 

характеризується поліваріантністю форм походження, кумулятивністю, субституційністю та 

обмеженою можливістю абсолютного її визначення [1]. 

У практиці природокористування ризики, що узагальнюються поняттям «екологічні», 

діляться наступним чином:  

– ризики забруднення середовища при виробництві, зберіганні і використанні хімічних 

речовин, у тому числі добрив;  

– ризики забруднення середовища внаслідок емісії шкідливих побічних продуктів 

промислового виробництва;  

– ризики, пов’язані з урбанізацією (ризики скорочення ріллі, деструкції лісів, зникнення 

видів флори і фауни, шумового забруднення і т. д.);  

– ризики стихійних лих (повнів, землетрусів та ін.) [2]. 

Під час дослідження та оцінки екологічного ризику обираються стратегії управління 

ризиком, який залежно від рівня буває: низький, незначний, помірний, середній, підвищений, 

значний та високий. 
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На екологічний ризик загальний вплив описують три групи факторів, залежно від 

природи виникнення, а саме:  

1. Місцезнаходження джерела несприятливого впливу двояко позначається на рівні 

екологічного ризику. З одного боку, проживання в регіонах з підвищеною вірогідністю 

природних лих саме по собі є фактором небезпеки. Більше того, розміщення на таких 

територіях виробничих об’єктів підвищує можливість реалізації техногенних аварій. З іншого 

боку, потенційна небезпека господарської діяльності залежить від екологічної стійкості 

регіону. Крім того, рівень екологічного ризику буде більшим, якщо виробничі об’єкти – його 

джерела – знаходяться в районах з високою щільністю населення, якщо впливу піддаються 

будь-які цінні природні території та ін. 

2. Для зниження екологічного ризику важливу роль відіграє підвищення рівня 

організації виробничих процесів. Зростання кваліфікації та відповідальності працівників, 

використання сучасного обладнання, дотримання оптимального режиму технологічних 

процесів – важливі умови зниження несприятливого впливу на навколишнє середовище і 

людину. 

3.  Характер виробництва – впливає на величину ризику в залежності від кількості 

використовуваних у технологічному процесі енергії і речовин, а також їх небезпеки, способу 

обробки [3]. 

З’ясувавши природу виникнення екологічного ризику встановлюються стандарти якості 

навколишнього середовища, серед яких найбільш вагомим є гранично допустима 

концентрація (ГДК). 

ГДК – така маса шкідливої речовини в одиниці об’єму окремих компонентів біосфери, 

вплив якої на організм людини, тварин і рослин не викликає відхилень у нормальному їх 

функціонуванні протягом усього життя нинішнього та майбутніх поколінь. 

Усі шкідливі речовини за ступенем небезпечної дії на людину поділяються на чотири 

класи: I – надзвичайно небезпечні (нікель, ртуть); II – високонебезпечні (сірководень, діоксид 

азоту); III – помірно небезпечні (сажа, цемент); IV – малонебезпечні (бензин, фенол). 

Дані показники не повинні перевищувати граничну допустиму концентрацію деяких 

речовин в атмосфері населених пунктів. Максимальне та середнє значення усіх показників 

наведено в [4]. 

Отже, визначивши природу екологічного ризику необхідно обрати відповідну стратегію 

управління екологічною безпекою довкілля та дотримуватися стандартів навколишнього 

середовища для зменшення ризику виникнення антропогенних чинників загрози біосфері. 
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РОЛЬ ФОНДОВОЇ БІРЖІ У РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ 

 

У розвинутих країнах перерозподіл коштів на ринку цінних паперів здійснюється нa 

фондових ринках. Нa сьогоднi фондові біржі є символом ринкової економіки розвинутих 

країн, тобто зростає роль бірж як ринкового механізму. Також їх роль збільшується щодо 

впливу нa політичне життя. Фондовa біржa – організаційнa формa спеціалізованогo ринку, де 

здійснюється торгівля цінними пaперaми (акціями, облігаціями, зобов'язаннями державної 

скарбницi, сертифікатами, документами, які забезпечують рух кредитних ресурсів і валютних 

цінностей та формування їх біржовогo курсу. Нa відміну від товарних бірж, які здійснюють 

регулюючий вплив нa рух товарів, фондова біржа забезпечує рух капіталу [1]. 

Принципи діяльності фондової біржі: 

 гласність (усі угоди та відомості, які надані емітентoм зa згодoю з біржею про 

внесення акцій у біржовий список - публікуються); 

 довірa між клієнтом тa брoкeрoм (угоди на біржі укладаються уснo тa 

офoрмлюються пізніше); 

 установлення правил торгівлі й обліку, здійснюваних операцій з цінними паперами 

регулюється адміністрацією біржі й аудиторами. 

Основними операціями фондової біржі є:  

 облік цінних паперів; 

 рекомендації щодо встановлення стартової котирувальної ціни; 

 виконання взаєморозрахунків між учасниками біржового ринку; 

 контроль курсів цінних паперів; 

 правове оформлення угод. 

Метою діяльності біржі є сприятливі умови для ефективної та масштабної торгівлі 

цінними паперами. Для нормального розвитку та функціонування прибутки фірми 

обмежуються певними сумами, суб’єкти, які внесли свої кошти до статутного фонду не 

використовуються на виплату дивідентів. Капітал на фондовій біржі може переходити з 

однієї галузі в іншу. Завдяки державному регулюванню цих процесів він може 

спрямовуватись у ті соціально важливі сфери, які найбільше його потребують. 

Біржова вартість акцій, або курс акцій встановлений котируванням на фондовій біржі, 

дає змогу швидко визначити рівень капіталізації (ринкову, або реальну, вартість) 

підприємства-емітента цілком.  

Ринкова вартість підприємства = Кількість випущених акцій * Біржова ціна однієї акції. 

До роботи на біржі допускаються лише її члени. Членство, або місце, на біржі можна 

отримати за наявності рекомендації солідних біржовиків та внесення чималої грошової плати. 

Головними членами біржі є брокери та дилери.  

У сучасних умовах фондові біржі України мають вирішувати такі завдання: 

 збільшення кількості й розширення номенклатури цінних паперів, які котируються 

на фондових біржах, розширення торгівлі похідними цінних паперів; 

 удосконалення нормативної бази функціонування фондового ринку, розвиток 

системи підготовки кадрів для фондової діяльності, розвиток інформаційного забезпечення 

учасників корпоративного сектору; 

 підвищення координаційної роботи всіх фондових бірж України, об'єднання їх 

зусиль для відналагодження торгів, їх модернізації і переходу на сучасний електронний 

обіг [2]. 
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Отже, роль фондової біржі у ринковій економіці полягає у тому, що її діяльність сприяє 

залученню на певний строк тимчасово вільних грошових коштів шляхом випуску та продажу 

акцій і облігацій. Завдяки державному регулюванню цих процесів він може спрямовуватись у 

ті соціально важливі сфери, які найбільше його потребують. 
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ПРИЧИНИ ВИНИКНЕННЯ, ПОЗИТИВНІ ТА НЕГАТИВНІ АСПЕКТИ 

ІННОВАЦІЙНОГО РИЗИКУ 

 

Ризик – один із ключових елементів підприємницької діяльності. підприємці, в процесі 

своєї діяльності, часто йдуть на ризик. Розвиток даних ситуацій може привести як до 

настання несприятливих наслідків (до збитків, упущеної вигоди), так і до позитивних 

результатів для підприємства у вигляді збільшення прибутку.  

Публікація присвячена дослідженню суті інноваційного ризику та з’ясуванням причин 

його виникнення.  

Дослідженням інноваційного ризику займалися такі вчені: Н. Л. Калиновська, О. Ю. 

Григор’єв Ю. М. Дьячкова, А. О. Токарева, А. М. Дьячкова. та ін. 

Інноваційний ризик (ІР) – це ймовірність втрат, що виникають при вкладенні 

підприємницькою фірмою засобів у виробництво нових товарів (послуг), які, можливо, не 

знайдуть очікуваного попиту на ринку[1, c. 272]. 

Виділяють «зовнішні» і «внутрішні» фактори виникнення ІР [2]. До зовнішніх 

(некерованих) відносяться фактори ІР, які пов'язані з діяльністю компанії:  фінансово-

економічні (наприклад, ризики, пов'язані з нестабільністю економічного законодавства і 

поточної економічної ситуації; зовнішньоекономічні ризики, валютні, процентні ризики; та 

ін.); соціально-економічні та політичні ризики (наприклад, нестабільність політичної влади); 

ризик несприятливих соціально-політичних змін в країні або регіоні; регіональні конфлікти 

(наявність біженців і вимушених переселенців); істотна відмінність рівнів безробіття і 

реальних доходів населення; форс-мажорні обставини та ін. 

Внутрішні (керовані) фактори ІР поділяються на: фактори основної діяльності 

учасників – це виробничі фактори ризику порушення персоналом технологічної дисципліни, 

аварії, порушення поставлення сировини та необхідного матеріалу, економічні злочини та ін.; 

фактори допоміжної діяльності учасників – перебої енергозбереження, непередбачене 

збільшення терміну ремонту устаткування, та ін. [2]. 

Підприємство, яке розвивається на основі інновацій, вважається новатором, тому воно 

беззаперечно йде на ризик. Щоб уникнути або зменшити цей ризик, воно змушене 

вдосконалювати та оптимізувати виробничу базу, систему матеріально-технічного 

забезпечення, оптимізувати структуру мережі збуту та товарообігу. Ці складові повинні буду 

адаптовані до змін ситуацій на ринку, що призведе до розширення ринкових можливостей. 

При цьому можна виділити як позитивні, так і негативні аспекти інноваційного ризику 

(табл. 1). 
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Таблиця 1 

Позитивні та негативні аспекти інноваційного ризику 

Джерело: [3, с.107] 

Інноваційний ризик 

Стримуючий фактор (негативний вплив) Шанс на успіх (стимулюючий аспект) 

1. Фінансові втрати внаслідок несприйняття 

ринком інновації.  

2. Витрата зусиль та можливостей на 

безперспективних напрямках.  

3. Перебудова налагоджених взаємозв’язків 

з партнерами.  

4. Складності фінансування (недостатність 

коштів на розвиток) інноваційної 

діяльності.  

5. Зміни у системі функціонування і 

управління підприємством.  

6. Високі витрати на залучення 

висококваліфікованих фахівців.  

7. Втрата іміджу в разі провалу інновації. 

1. Можливість займати лідируючі позиції на 

ринку.  

2. Покращення фінансових результатів внаслідок 

успішного впровадження інноваційного проекту; 

отримання «надприбутків», використавши 

переваги першовідкривача 

3. Випередження конкурентів на даному сегменті 

ринку.  

4. Залучення нових споживачів. 

5. Підвищення іміджу та статусу підприємства-

новатора.  

6. Охоплення нових, економічно цікавих, сфер 

діяльності.  

7. Реалізація творчого потенціалу працівників і 

менеджерів. 

8. Удосконалення організаційної структури 

управління.  

 

З таблиці, можна зробити висновок, що з одного боку інноваційний ризик є вагомою 

перешкодою для здійснення підприємницької діяльності, а з іншого – дає змогу розвиватися, 

добиватися нових результатів та завоювати на ринку лідируюче місце. 

Отже, в ринковій економіці інновації є ефективним засобом конкурентної боротьби, 

оскільки ведуть до створення нових потреб та товарів, до появи нових клієнтів, до підвищення 

попиту, а отже, підвищення прибутків, до припливу інвестицій, до підвищення іміджу 

(рейтингу, статусу) підприємства-новатора, до відкриття та охоплення нових горизонтів дій, 

зокрема і вихід на міжнародну торгівлю. Тому важливим аспектом для підприємства, що 

вирішило займатися інноваційною діяльністю, є розумне, чітке управління інноваційними 

ризиками. 
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ОБ АТТРАКТИВНОЙ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ 

ГОСУДАРСТВА 

 

Традиционная социально-экономическая политика государства относится к области 

целеполагания, предполагающего постановку генеральной цели и определение совокупности 

целей (дерева целей) в соответствии со стратегическими целями и характером решаемых 

задач. 

К генеральной цели социально-экономической политики, как правило, относят более 

полное удовлетворение человеческих потребностей, создание в обществе благоприятного 

социального климата и социального согласия, условий обеспечивающих удовлетворение 

основных жизненных потребностей населения. 

Согласно Конституции Украины – политика государства утверждающая, что 

«наивысшей социальной ценностью является человек, его жизнь и здоровье, честь и 

достоинство, неприкосновенность и безопасность», направлена на: содействие консолидации 

и развития украинской нации; реализацию принципов политического, экономического и 

идеологического многообразия в общественной жизни в Украине; обеспечения 

экономической безопасности жизнедеятельности и поддержании экономического равновесия 

на территории Украины); недопущение привилегии или ограничений по этническим (раса, 

цвет кожи и др.), политическим, религиозным, языковым и иным признакам и др. 

Однако, считается общепризнанным фактором, что в сложных современных условиях 

становления Украины как суверенного и независимого государства, имеет место серьёзные 

деформации в системе целеполагания социально-экономической политики государства и её 

реализации. Эти многомерные деформации носят характер острых противоречий, конфликтов 

и кризисных ситуаций, создающих условия неустойчивого развития, хаоса и высокой 

неопределенности в их последствиях. 

С точки зрения законов теории нелинейных процессов даже, на первый взгляд, не очень 

существенные противоречия, конфликтные ситуации могут приводить при определенных 

обстоятельствах к очень опасным (в т.ч. катастрофическим) последствиям. Примером тому в 

общественном развитии, в т.ч. и в Украине, большое множество.  

В качестве основных причин неудовлетворительной эффективности реализуемой в 

настоящее время социально-экономической политики можно назвать крайне низкие уровни 

её толерантности, привлекательности и притягательности для человека (населения), 

общества, бизнеса. 

В свете вышеизложенных реальностей, по нашему мнению, необходимо некоторое 

теоретико-методологическое переосмысливание и практическая корректировка определенных 

положений современной социально-экономической политики государства. Применительно к 

условиям Украины корректировка социально-экономической политики должна 

осуществляться в плане существенного повышения ее привлекательности, притягательности, 

толерантности, доверия. Все эти признаки политики можно обозначить как «аттрактивная 

политика».  

В плане понимания социально-экономической аттрактивности и необходимости 

«аттрактивизации» политики государства подчеркнем следующее: аттрактивная социально-

экономическая политика – это движущая сила общества и государства, которая по признакам 

аттрактивности является многомерной.  

Аттрактивные движущие силы общества и государства – это существенные, 

необходимые, длительно действующие причины и факторы, обладающие свойствами доверия 
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привлекательности, толерантности и притягательности, которые в совокупности 

обеспечивают устойчивое функционирование и прогресс в развитии общества и государства. 

К аттрактивным движущим силам общества можно отнести: благоприятные 

общественные и природные факторы; формирование политической нации и толерантного 

патриотизма; формирование аттрактивной государственной политики развития общества в 

многомерном измерении – экономическом, экологическом, научно-техническом и др. 

Аттрактивная социально-экономическая политика государства может стать серьезной 

преобразующей силой при условии ее реализации аттрактивной социально-экономической 

политики инструментарий управления этим процессом должен строиться на принципах 

теории нелинейного управления. 
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