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УДК 37 

 

Здирко Ірина Анатоліївна 
Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова 

 

РОЛЬ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ УЧНІВ ПРИ ВИВЧЕНІ ІНФОРМАТИКИ 

 

Стаття присвячена дослідженню ролі самостійної роботи учнів при вивченні 

інформатики. Зазначається, що самостійна робота учнів відіграє велику роль у формуванні і 

розвитку навчальних умінь, вихованні пізнавального інтересу, вмінні роботи в команді; у ній 

виявляється індивідуальність кожного учня, вона активно сприяє засвоєнню глибоких і міцних 

знань. 

Ключові слова: навчально-пізнавальної діяльності, самостійна робота, засвоєння знань, 

комп’ютерна графіка. 

 

Постановка проблеми: досягнення потрібного рівня освіченості та розвитку особистості 

неможливе без систематичної самостійної праці, готовність до якої закладається у шкільному 

віці, тому науково-методичним питанням, над яким працюю є «Організація самостійної роботи 

під час вивчення інформатики». 

Аналіз досліджень і публікацій: організація самостійної роботи знайшли своє 

відображення в роботах Я.А. Коменського, Й.Г. Ушинського, О.М. Ващенка, В.О. Онищука, 

О.Я. Савченко. Практичною стороною організації самостійної роботи учнів у навчальному 

процесі займалися відомі педагоги Б.П. Єсипов, П.І. Підкасистий, І.І. Левіна, 

Н.В. Промоторова, В.А. Тюнін, О.Г. Мороз. 

Мета статті: використати дидактичні умови організації самостійної роботи на уроках 

інформатики та навести приклади власного досвіду. 

Предмет дослідження: навчальний процес на уроці інформатики. 

Стан дослідження. Самостійна робота – це засіб навчання, який формує у того, хто 

навчається, на кожному етапі його руху від незнання до знання необхідний обсяг та рівень 

знань, навичок і умінь для вирішення певного класу пізнавальних задач і відповідного 

просування від нижчих до вищих рівнів розумової діяльності; виробляє у учнів психологічну 

установку на самостійне систематичне поповнення своїх знань і вироблення умінь 

орієнтуватися в потоці інформації при розв’язанні нових пізнавальних задач; є найважливішою 

умовою самоорганізації і самодисципліни тих, хто навчається, в оволодінні методами учбової 

діяльності; є найважливішим знаряддям педагогічного керівництва і управління самостійною 

пізнавальною діяльністю учня в процесі навчання. 

Ефективність виконання самостійної роботи в процесі навчання багато в чому залежить 

від умов її організації, змісту і характеру завдань, логіки викладу знань, якості досягнутих 

учнем результатів в ході виконання цієї роботи і т.д. Організація самостійної роботи на уроці 

вимагає від вчителя не меншої підготовки, а навіть більшої, коли навчальний матеріал він 

викладає сам. 

Перші наукові педагогічні дані щодо самостійного учіння були здебільшого частиною 

філософії, яка на той час об’єднувала всі знання про природу, людину і суспільство. Так, 

філософи античності (Конфуцій, Геракліт, Демокріт, Платон, Арістотель вважали самостійність 

визначальною і стверджували, що розвиток людини здійснюється якісно лише у процесі 

самостійного вдосконалення особистості, в процесі самопізнання (М.О. Константинов, 

М.Ф. Шабаєва.)  
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Отже, педагоги античної епохи висловлювались за розвиток самостійності мислення 

учнів. Самостійність розглядалася в той час і як мета виховання, і як засіб активізації навчання. 

Ці думки безпосередньо стосувалися на той час організації навчання філософами своїх, іноді 

дорослих учнів, що певною мірою можна трактувати як певний вид самостійної роботи (у 

Сократа – філософів). 

Можна вважати, що самостійна робота – це форма роботи за індивідуальним планом, 

який доповнює, розширює й поглиблює знання, які учень отримує в класі та в позакласний час, 

готуючись до уроків. Самостійна робота учнів є різнобічним, поліфункціональним явищем і 

має не тільки навчальне, але й особистісне й суспільне значення. Вона також є складним і ба-

гатогранним явищем, але термінологічне точно не визначена, хоча її зміст однозначно 

інтерпретується всіма дослідниками і практиками навчання як цілеспрямована, активна, 

відносно вільна діяльність учнів. 

Виклад основного матеріалу. Гнучкість керування самостійною роботою учнів стає таким 

чином окремою проблемою організації цієї роботи відповідно до тих каналів, через які воно 

здійснюється (вчитель, програми, зміст навчального матеріалу та ін.) Як особлива вища форма 

навчальної діяльності самостійна робота обумовлюється індивідуально-психологічними й 

особистісними особливостями учня як суб'єкта. Учень повинен уміти моделювати власну 

діяльність, тобто визначати умови, важливі для досягнення мети, знайти у власному досвіді 

уявлення про предмет [1, с. 235]. 

У процесі самостійної роботи потрібно брати до уваги й специфіку навчального 

предмета. Постає питання чи уміють більшість учнів здійснювати самостійну роботу? Як 

показують матеріали багатьох досліджень цього не вміють робити не лише учні, але й 

студенти.  

Відповідно, можна констатувати невідповідність психологічної підготовленості до 

самостійної роботи, незнання загальних правил її самоорганізації, невміння реалізувати 

зумовлені нею дії.  

Формуючи здібності учнів до самостійної роботи, потрібно цілеспрямовано навчати їх її 

змістові. Таке, навчання повинне включати формування прийомів моделювання самої 

діяльності, визначення учнями оптимального розпорядку дня, осмислення й послідовне 

відпрацювання ними раціональних прийомів роботи з навчальним матеріалом. Це навчання 

повинне включати оволодіння прийомами поглибленого і динамічного читання, складання 

планів різноманітних дій, конспектування, вирішення навчально-практичних завдань. На 

велику увагу в плані організації самостійної роботи учнів заслуговує пропозиція А.К. Маркової 

щодо прийомів навчальної роботи. Їх цілеспрямоване формування в учнів у класі забезпечить 

подальше використання в самостійній роботі [2, с. 12]. 

На уроках інформатики і засобом навчально-пізнавальної діяльності, і предметом 

вивчення є комп'ютер, і час роботи з ним становить майже половину уроку. 

Вчитель при підготовці до уроку орієнтується на середнього учня, що шкодить рівню 

знань більш сильного. Як варіант розв‘язання ситуації – самостійне опрацювання учнями 

частини матеріалу, що і є однією із особливостей викладання інформатики в сучасній школі. 

І саме методи самостійного навчання дозволяють розвинути пізнавальну самостійність та 

вміння вчитися. Самостійна робота на уроках інформатики – це не форма організації 

навчальних занять і не метод навчання, а дієвий спосіб залучення учнів у самостійну 

пізнавальну діяльність, засіб її логічної та психологічної організації. 

Для організації самостійної навчальної діяльності необхідно забезпечити її посильність, 

доступність і різноманітність, враховуючи при цьому вікові та індивідуальні особливості учнів 

дотримуючись дидактичних вимог. 

Самостійна дія людини, як зазначають психологи, починається з виникнення потреби, 

прагнення до діяльності. Отже, найістотніше знання має звязок пізнавальної самостійності з 

розвитком особистості в цілому, її мотивацією і особливо світоглядом, який є методологічною 

основою пізнавальної діяльності. 
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У навчанні обов’язковим є етап, коли учень цілком самостійно застосовує міцно засвоєні 

знання добре відомим способом, не вносячи в цей процес нічого нового. 

У сучасній педагогічній психології вважається, що пізнавальна самостійність виявляється 

в потребі й умінні учня самостійно мислити, у здатності орієнтуватися в новій ситуації, самому 

бачити питання, задачі і знайти підхід до їх розв’язання. Самостійність учня характеризується 

певною критичністю його розуму, здатністю висловлювати свою думку незалежно від суджень 

інших. Пізнавальна самостійність пов’язана з багатьма факторами навчального процесу, тому її 

взаємозв’язки різноманітні. Найвиразніше вони виявляються в аналізі структури пізнавальної 

самостійності [3, с. 40]. 

Пізнавальна самостійність нерозривно пов’язана з розумовим розвитком і є одним з 

критеріїв його сформованості. Як і розумовий розвиток, вона ґрунтується на знаннях і способах 

засвоєння. Пізнавальна самостійність пов’язана з різними важливими сторонами навчального 

процесу, тому взаємозв’язки їх різноманітні. В навчанні вона виявляється одночасно в різних 

планах. У процесі формування всебічно розвиненої особистості – як мета навчання; у процесі 

засвоєння знань, умінь і навичок – як засіб підвищення усвідомленості та дійовості засвоєного 

матеріалу. Дидактика розглядає пізнавальну самостійність учня як результат ефективно 

організованого навчального процесу. 

Завданням педагога є створення сприятливого середовища для самостійної діяльності і 

саморозвитку учнів, для чіткого розуміння учнем цілей і завдань навчання, мотивація учнів на 

самостійну діяльність за вирішенням поставленого завдання.  

Так як за новою програмою у 6-х класах з’явилася тема «Комп’ютерна графіка», у 

підручниках цієї теми не має, тому прикладом застосування самостійної роботи учнів була 

вибрана саме ця тема. 

За допомогою системи Дистанційна підтримка освіти школярів «Отримання знань» 

(disted.edu.vn.ua) учні мали самостійно вивчали тему: «Комп’ютерна графіка», на заняттях з 

інформатики. Курс містить наступний набір елементів: обрані курси, електронні підручники, 

робочі зошити, тести. Для опрацювання теорії учні можуть отримати додатковий теоретичний 

матеріал, виконати практичне завдання, пройти тест за темами: тема 1. Поняття комп’ютерної 

графіки, тема 2. Растрові та векторні зображення, їхні властивості, тема 3. Особливості 

побудови й опрацювання векторних зображень, тема 4. Операція над об’єктами та групами 

об’єктів. 

Для тем: «Поняття комп’ютерної графіки» і «Растрові та векторні зображення, їхні 

властивості», було запропоновано перегляд лекції у вигляді презентації, за допомогою яких 

пояснювався навчальний матеріал. 

Для перевірки засвоєння цих тем учні проходили тренувальний тест «Поняття 

комп'ютерної графіки. Растрові та векторні зображення, їх властивості» по результатам 

тестування ми організували обговорення проблемних питань, що виникали в учнів під час 

виконання того чи іншого завдання, а також перевіряли їх здатність творчо застосовувати 

отримані знання, уміння та навички.  

До теми «Особливості побудови й опрацювання векторних зображень» використали 

AutoDraw: малювати може кожен та «Створення растрових малюнків та збереження в різних 

форматах» у графічному редакторі Paint. 

Графічний редактор AutoDraw простий у використанні за допомогою цього редактора 

просто намалювати будь-який предмет або об’єкт, а система спробує його розпізнати, а потім 

запропонує на вибір безліч варіантів. При цьому є можливість відключити систему автозаміни. 

Використання різних графічних редакторів сприяло пошуку оригінальних ідей створення 

власного графічного зображення.  

Тема 4. «Операція над об’єктами та групами обєктів» опрацьовували за допомогою 

векторного редактора MethodDraw онлайн. Учні мали змогу окремо створювати об’єкти робити 

їх копії та групувати їх. 

У цьому редакторі повно кольорова палітра, вбудована бібліотека клипарта, перо, 

олівець, піпетка, еліпс і прямокутник, класичний інструмент вибору об`єкта. 
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Підтримується масштабування, повтор і скасування дій, розмиття, вирівнювання, зміна 

розміру малюнка, товщини олівця, додавання довільного тексту, регулювання рівня прозорості, 

зміна черговості шарів, використання лінійного і радіального градієнтів. Природно, векторні 

ілюстрації можна створювати з нуля, вибираючи потрібні розміри полотна і орудуючи лише 

одним пером. 

Таки чином, використання самостійного навчання на уроках з інформатики в 6 класі під 

час вивчення теми «Комп’ютерна графіка» дозволило зробити процес навчання більш 

доступним, що сприяло розвитку вмінь самостійного виконання практичних завдань. 

Крім того учитель має можливість переглядати навчальні матеріали, статистику 

проходження всіма учнями навчального матеріалу. 

Висновки. Досвід показує, що використання комп’ютерних моделей у навчальному 

процесі має великі перспективи. Вже зараз їх з успіхом використовують під час ознайомлення 

учнів з новим навчальним матеріалом, цікавими фактами, явищами та процесами, під час 

розв’язування задач, а також в ході проведення лабораторних досліджень. 

Комп’ютер підвищує і стимулює інтерес до навчання, активізує мисленеву діяльність і 

ефективність засвоєння нового навчального матеріалу, сприяє розвитку самостійності учнів. 

При цьому комп’ютерні уроки потребують особливої підготовки. Потрібно чітко 

визначати мету, планувати кожен крок уроку, продумано поєднувати справжній і віртуальний 

експерименти [4, c. 189]. 

Вчитель, що використовує в своїй діяльності інформаційні і комп’ютерні технології, має 

бути в курсі змін, що відбуваються, стежити за новинками, уміти оволодівати новими 

технологіями в програмному і апаратному забезпеченні. Тому потрібно постійно звертатися до 

сучасних досягнень в галузі інформаційних технологій, щоб зберегти інтерес до предмету і 

розвивати пізнавальну активність. 

Для організації самостійної роботи учнів необхідне таке технічне забезпечення: 

комп’ютери з спеціальним програмним забезпеченням, під’єднанні до локальної (глобальної) 

мережі; комп‘ютер-сервер, підключений до локальної (глобальної) мережі; технічні засоби 

телекомунікації для проведення відео-, аудіо- або теле-конференцій. 

Оджнезастосування на уроці комп'ютерних тестів і діагностичних комплексів дасть змоги 

вчителю за короткий час отримувати об'єктивну картину рівня засвоєння матеріалу, що 

вивчається у всіх учнів і своєчасно його скоректувати. При цьому є можливість вибору рівня 

складності завдання для конкретного учня. 

Але поряд із плюсами є і недоліки у використанні дистанційних технологій. не дивлячись 

на стрімкий розвиток ІКТ у багатьох учнів немає змоги використовувати комп’ютер у дома; у 

комп’ютерних класах не вистачає комп’ютерів, зазвичай за одним комп’ютером займаються по 

двоє, а то і по троє учнів; підготовка вчителя з використанням інтерактивних навчальних 

програм потребує значних витрат часу. 

Отже, на сучасному етапі інформатизації суспільства все більшого поширення в 

різноманітних сферах життя набувають комп’ютерні технології, вони виступають як один із 

інструментів пізнання. 

Цей напрямок вважається перспективним, адже в цілому освіта характеризується як 

велика система, якісне функціонування якої неможливе без використання сучасних 

телекомунікаційних і комп’ютерних засобів зберігання, опрацювання, передавання та подання 

даних. 
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ТРАКТУВАННЯ ЛІТЕРАТУРНОГО РЕПОРТАЖУ ТА ЙОГО ОСОБЛИВОСТЕЙ 

В УКРАЇНСЬКОМУ МЕДІАДИСКУРСІ 

 

У статті розглянуто погляди різних науковців на жанр літературного (художнього) 

репортажу, здійснено порівняння дефініцій, особливостей та методики написання матеріалів 

у цьому жанрі, які пропонує кожен із дослідників. Також звернено увагу на трактування 

літературного репортажу практиками цього жанру. Окремо досліджено історію виникнення 

українського літературного репортажу, причини його популяризації у наш час та перспективи 

розвитку школи в Україні. 

Ключові слова: літературний репортаж, художній репортаж, репортаж, факт, 

документалізм. 

 

Актуальність наукової статті зумовлена популяризацією жанру літературного репортажу в 
Україні, створенням спеціальних конкурсів, де б змагалися тексти саме у цьому жанрі, активною 

роботою вузьких рубрик в українських медіа. Водночас відсутнє вичерпне наукове опрацювання 
цієї теми. 

Огляд джерел: для написання статті користувалися результатами наукових пошуків 
дослідника Володимира Здоровеги, Микити Василенка, французького науковця Іва Аньєса, 

польського репортажиста Ришарда Капусцінського, сучасної дослідниці художнього репортажу 
Лілії Шутяк. 

Мета цієї наукової статті – визначити різницю у трактуванні жанру літературного 
репортажу, у дефініціях, які пропонують теоретики та практики цього жанру, виявити його 

специфіку, особливості роботи над літературним репортажем, причини популярності у наш час та 
перспективи формування в українському медіапросторі школи літературного репортажу. 

Літературний репортаж – це синтетичний жанр, який виник на межі журналістики та 

літератури. Цим зумовлені складнощі у трактуванні цього явища, його точній дефініції та 
ознаках. Окрім того, межовість із журналістикою та літературою зумовлює дискусію стосовно 

можливості використання у тексті вигадки. У Польщі є дві школи літературного репортажу – 
«школа факту» і «школа форми». В Україні школа досі не сформована, у кожного автора-

практика та дослідника є власна думка стосовно цього. У наукові статті ми постаралися 
проаналізувати різні погляди на літературний репортаж. 

Дослідник Володимир Йосипович Здоровега [4, с. 179-180] наголошує на тому, що 
«художні репортажі у літературній практиці нерідко називаються документальними повістями, 

документальними розповідями, художніми нарисами. Ця сфера художньої журналістики давно 
стала предметом дослідження літературознавців. Сплеск документальної прози був спричинений 

незадоволенням літератури її відірваністю від реалій життя. У 60-ті роки минулого століття ця 
творчість з легкої руки. американськиї літераторів була йменована «новим журналізмом», 

увібравши у себе найкращі риси репортажу. Її принцип – максимум правдивості не тільки щодо 
самого змісту, але й у всіх деталях розповіді, послідовності у документальності побудови 

окремих сцен, точності деталей, природності діалогів тощо».. 
Сучасна українська репортажистка Олеся Яремчук визначає [9] літературний репортаж як 

«вміння розповісти історію, спілкуватися, а ще – слухати, спостерігати і співпереживати».  

Польський репортажист Ришард Капусцінський, [6, с. 67] вважає репортаж 
найуніверсальнішою формою висловлювання. «Репортаж – це дуже важлива сфера кожної 

національної літератури. Довгий час його недооцінювали, але це вже в минулому. Тепер він уже 
займає належне місце в літературі». Його співвітчизник, колега по цеху, Кшиштоф 

Конколевський дав таку дефініцію репортажу: «літературний репортаж — це добре розказана 
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історія, заснована на фактах. Оповідь про те, що відбувалося насправді, про невигадане, за 
допомоги художніх засобів»[10]. 

Ришард Капусцінський [10] стверджував, що «мають існувати одночасно два різновиди 
репортажу. Перший спирається на актуальну, поточну інформацію: сьогодні відбулося те й те. 

Такий репортаж, що описує поверхню історії, яка розгортається в нас на очах, залишиться 
головною поживою для ЗМІ. Адже для пересічного споживача довколишня дійсність і сучасна 

історія виявляються в окремих подіях. Він помічає їх, але не вміє пов’язати між собою. Другий 
різновид репортажу мусить уміти осмислювати потік нинішніх подій, намагатися надати певної 

логічності тому, що здається нелогічним, і встановити певні правила в тому, що здається 
цілковитою анархією та хаосом». На думку французького дослідника Іва Аньєса [5, с. 301], 

«репортаж – не поверховий жанр. Якщо він не надає істотних фактів та значущих точок зору, він 

не має цінності. Два відхилення, яких треба уникати: гарно написана, але «порожня» стаття, в 
якій лише трохи зачіпається тема; «роздута» стаття з великою кількістю прикметників, що ніби 

додають драматизму. Треба залишатися якомога ближче до фактів, з точністю і тверезістю, що не 
відкидає привабливості на письмі». 

Художній репортаж – це жанр, який існує на межі між літературою та журналістикою. В 
українському медіадискурсі цей термін набуває особливої актуальності після виходу в світ у 2013 

р. антології «Veni, Vidi, Scripsi: Світ у масштабі українського репортажу». У ній зібрано десять 
текстів, присвячених подорожам Україною та закордонним мандрівками [12]. 

На думку української дослідниці Антоніни Іващук [12], «сучасний репортаж – найбільш 
розгорнутий та емоційний жанр серед інформаційних жанрів, що потребує одночасно, з одного 

боку, документальності, суворого дотримання фактів життя, з іншого – емоційності, особистого 
сприйняття події, уваги до подробиць, факту, явища». 

Якщо говорити про історію українського літературного репортажу, то «середовище, з якого 
виріс український репортаж, також було літературним. Тут ідеться зокрема про футуристів, 

авангардистів, конструктивістів. 1926-го року в журналі «Нова генерація» було опубліковано 
текст Гео Шкурупія та Дмитра Бузька, який вважається першим зразком репортажу. В 

українському контексті йшлося про пошуки нового жанру, говорили про фактову літературу. 

Вдавалися дуже часто до нарисів. Тоді йшлося про подорожні нотатки, записи. Ми знаємо про 
Майкла Йогансена – власне, його називають одним із засновником української репортажистики 

20-х років. Він сказав: «Я закладаю новий жанр в української літературі». 
Під час 1926-27-го років з’являється український журнал, довкола якого формується коло 

авторів, які пишуть подорожні тексти. Тут ідеться про подорож, яка є правдивою, але читаючи 
про неї, ми розуміємо, що факт – не є в центрі уваги, а там є особисті спостереження, рефлексії й 

дуже часто іронія. Наприклад, у Йогансена дуже багато сарказму. І це, на мою думку, спосіб 
захисту й метод того, як обійти ідеологію. Як і польський репортаж, український творився в 

радянські часи, для якого це був шлях обійти систему. Так Йогансен намагався не стати 
ідеологом, маневрував, описуючи свої подорожі. Він мріяв про далекі світи, про Америку, але 

зрозумів, що і в тодішньому СРСР є багато чого дивитися. Треба брати до уваги, що ці автори 
формувалися в радянські часи і їм доводилось нелегко. 20-ті роки – це ще до телебачення, тобто 

там про журналістику, про наші сучасні етичні принци журналістики не йшлося, а йшлося радше 
про нариси» [13]. 

Український науковець Микита Кімович Василенко визначає такі особливості 
літературного репортажу: «Літературний репортаж, маючи яскраві, лише притаманні йому 

ознаки, пов'язані зі специфікою художньої творчості, одночасно відповідає вимогам сучасного 

репортажу. Це швидка «зміна декорацій», динамічний сюжет, максимально конкретизоване 
авторське «я» і дуже часто пристрасний (не характерний для західної школи) авторський 

коментар» [3, с. 58-59]. 
Дослідник Сергій Шабеліст переконаний [11], що «для того, щоб уміти писати 

літературний репортаж, потрібно не лише оволодіти теоретичними навичками вправного письма, 
але й розвивати у собі фахові навички. По-перше, бути спостережливим, уміти бачити в буденних 

речах і подіях ширший зміст і контекст, загалом – цікавитися навколишнім життям. Саме це, нюх 



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  2 3  

 

 

 
11 

на інформацію, й відрізняє журналіста від людей інших професій, які не звертають уваги на те, 
про що журналіст майже неодмінно захоче написати. Для цього потрібно записувати в нотатник 

теми для статей або окремі враження, котрі пізніше можна буде покласти в основу статей». 
Науковець зазначає, що потрібно ретельно продумувати концепцію майбутньої публікації, 

аналізуючи, на які аспекти потрібно зробити акцент і до кого звернутися за коментарем, щоб 
зображувана картина дійсності була об’ємною та реалістичною. Вона може варіюватися в процесі 

роботи, але умовний кістяк публікації має існувати ще до початку безпосереднього збору 
інформації з конкретної теми. Добрий репортаж має нагадувати фільм або п’єсу, де в яких 

повинні бути зав’язка, конфлікти, сюжетні інтриги, кульмінації та розв’язка. 
Сергій Шабеліст наголошує на важливості інтуїції та вмінні «відрізняти головне від 

другорядного, розуміти, що підходить і важливе для матеріалу, а що зайве. З іншого боку, як 

радять деякі практики, потрібно якомога більше нотувати, щоб охопити те, що дозволяє 
відтворити атмосферу. При цьому журналісти наголошують, що далеко не вся занотована в 

блокнот інформація обов’язково потрапить в остаточний варіант статті. Так, репортер «Gazety 
Wyborczej» Маріуш Щиґел у своїх матеріалах використовує 25% з усього записаного. Деякі 

журналісти, буває, взагалі нічого не записують, а лише дуже уважно слухають співрозмовника і 
тільки потім починають писати статті, в які потрапляє найсуттєвіше. Використання диктофона 

дещо розслаблює репортера і зменшує його увагу до побаченого та сказаного». 
Уже згаданий вище польський репортажист Маріуш Щиґел [2] вважає, що, що «ідеальний 

український репортаж мав би бути таким само, як і ідеальний польський, французький, 
американський чи будь-який інший репортаж. Тобто це має бути текст, після прочитання якого 

читач не зміг би заснути. І тут ідеться не про жахіття чи трилери, а про текст, який заставляє 
задуматися, який бореться з нашими стереотипи, дає нам щось нове». 

Репортаж вимагає журналістської майстерності, роботи репортера – бути на місці й бачити 
все на власні очі, чути все на власні вуха, щоб не вигадувати, а описувати реальність такою, як 

вона є, описувати дуже деталізовано, прискіпливо, з усіма голосами, які там звучали, відтворити 
всі голоси максимально точно, не додумувати їх. Цікавий стосунок вигадки і фікшну в 

комбінації, коли факт – це цеглинки, якими вибудовується фундамент будівлі репортажу, а 

цемент – це суміш, художнє письмо, який ці цеглинки поєднує. 
Дуже небезпечний шлях писати «реальніше за дійсність». Це те, що багатьох репортерів 

штовхає на небезпечну колію, коли вони наперед знають, що хоче написати, знають, який меседж 
хочуть донести своїм читачам. Автор тоді свідомо виліплює, а часто несвідомо, ту матерію фактів 

під той заздалегідь накинутий меседж. Репортаж – це завжди непередбачуваність. Репортер 
ніколи не знає, що в нього вийде. Якщо це так, то це дійсність, а не реальніше за неї. 

Не можна вимагати від репортера бути надлюдиною, яка ніколи не помиляється у своїх 
спостереженнях. Свого часу Мельхіор Ванькович сказав: «Ми не маємо гарантії, що навіть троє 

людей, які з різних точок однієї і тієї самої кімнати дивляться на годинник, побачать одну й ту 
саму годину. Цілком можливо, що хтось із них помилиться. Бо, може, з якоїсь точки кімнати за 

певної умови освітлення стрілки можуть показати іншу годину» [13]. 
На думку перекладача Остапа Сливинського, правильна стратегія у літературному 

репортажі полягає [1] у тому, щоб не намагатися робити висновків: «Не оцінювати, а давати 
оптику замість того, щоб підставляти інтерпретацію. Не перетворюватися на публіциста. 

Зрештою, давати достатньо місця читачу, бо літературний репортаж – це такий жанр, в якому 
співучасть читача надзвичайно важлива. Репортаж – це жанр, який створює ситуацію морального 

неспокою. Потрапивши в неї, читач мусить собі відповісти на низку питань.  

Репортаж – це досить підривний жанр. Небезпечний для авторитарних чи тоталітарних 
режимів. Саме тому, що розповідає маленькі людські історії. А вони – завжди такий камінчик, 

який, потрапляючи поміж коліщатка державної машини, хай навіть не блокує її, але скрегоче. 
Адже історія конкретної людини, яка опинилася в конкретних, завжди неоднозначних, 

обставинах, завжди йде трішки всупереч генеральним лініям офіційної оповіді, яка має 
цементувати суспільство. Це стосується не лише репортажу, але й історичної прози, того її 
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різновиду, який ґрунтується на усній історії і протиставляє її колективним історичним наративам. 
Літературний репортаж у країнах з авторитарними режимами шансів немає». 

Коли репортер свідомо ставить собі за мету щось змінити у суспільстві, наприклад, зробити 
людей добрішими, вселити їм надію, встановити мир тощо, є небезпека, що він перетвориться на 

мораліста, резонера. Це неприпустимо. Єдине, що він має робити, це показувати правду про світ, 
у якому ми живемо. Це найменше, але й найважливіше, що взагалі можливо робити, щось 

пишучи. Так він творить нам усім точку опори, точку, на яку кожен зокрема і по-своєму мусить 
спертися, якщо дійсно хоче щось змінити [1]. 

Остап Сливинський виділяє такі «три кити» художнього репортажу: «Факт, емпатія і 
гуманність. Дві останні речі – не просто не одне і те саме, а, як не дивно, в репортажі не завжди 

йдуть у парі. Гуманність буває якоюсь абстрактною настановою, яка, наприклад, штовхає 

репортера в країни Сахелю, щоб розповісти правду про посухи і голод, які там панують. Але в 
самій розповіді відчутна легка поблажливість репортера до своїх героїв, він ніяк не може 

позбутися самовпевненості іноземця, який приїхав з кращого, розвиненішого, досконалішого 
світу, ця «межа світів» структурує його свідомість. Йому бракує емпатії, і весь його 

гуманістичний порив – коту під хвіст». «У хорошому репортажі є авторський стиль. (…) У 
Йогансена він дуже виразний. У Мар’ямова є, в Олексія Полторацького. Це найкращі 

репортажисти 20-х років. Серед сучасних репортажистів власний стиль, як на мене, є в Дениса 
Казанського. У Капусцінського. І це дуже важлива річ. Я не знаю, наскільки має бути 

притлумлене авторське «Я» в документальному, яким уважається репортаж, творі. Виходить, що 
коли автор є, коли його знаєш і впізнаєш, то це плюс для репортажу в очах читача. Коли ж автор 

невиразний, коли це голі факти – хто пам’ятає такі репортажі? Читач проходить повз», - 
переконана українська репортажистка Ярина Цимбал [8]. 

Причини популяризації українського літературного репортажу сьогодні можна шукати в 
аналогіях із закордонним досвідом: «зростання популярності польського літературного 

репортажу на батьківщині й за кордоном зумовлене, зокрема, його здатністю наближати й 
пояснювати читацтву дедалі складніший і дедалі менш зрозумілий сучасний світ» [10]. 

Перспективи розвитку українського літературного репортажу. Українська 

репортажистка Олеся Яремчук вважає [7], що «якщо ми говоримо про школу літературного 
репортажу, то поки що ми надолужуємо втрачене. Нещодавно українці перевідкрили для себе 

репортаж 20-х років минулого століття: таких авторів, як Майк Йогансен, Микола Трублаїні, 
Олександр Мар’ямов. Однак модерний літературний репортаж почав розвиватися десь шість-сім 

років тому. Це довготривалий процес, зміна не може відбутися спонтанно, на це потрібен час. Ми 
закладаємо непогані основи, але все ще попереду. 

Отже, на основі сказаного вище можемо зробити висновок, що існує різниця між 
дефініціями літературного репортажу серед дослідників з різних країн (України, Польщі, 

Франції), а також поміж теоретиками та практиками в одній країні. З’ясовано особливості роботи 
над цим жанром, методику його створення. Становище сучасного українського літературного 

репортажу чимало залежить й від історії його генези, яку теж розглянуто у цій науковій статті. 
Виявлено причини популярності цього жанру у наш час та перспективи формування в 

українському медіапросторі школи літературного репортажу. 
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Стаття присвячена розгляду питань інноваційних процесів формування міжкультурної 

компетентності педагогів і учнів в умовах полікультурного освітнього середовища. Висвітлено 
досвід упровадження курикулуму як модели професійного зростання. Підкреслюється, що 

індивідуальний курикулум допомагає педагогу визначити свої сильні й слабкі сторони, постійно 
формувати в собі внутрішній стержень особистісного зростання, що є неодмінною умовою 

досягнення професіоналізму. Наводяться приклади полікультурно-освітнього простору як 
розвивальної цілісності, структурні компоненти якого використовуються суб’єктами 

освітнього процесу для засвоєння і трансляції гуманістичних цінностей. 
Ключові слова: міжкультурна компетентність, полікультурне освітнє середовище, 

курикулум, колективна ідентичність, навчально-виховний процес, етнічні спільноти, 
гуманістичні цінності. 

 
На сучасному етапі українського державотворення реалізація основних положень 

компетентнішого підходу є одним з шляхів реформування освіти, що сприяє формуванню 

педагога й випускника Нової української школи. За визначенням Європейського Парламенту та 
Ради Європи молодь повинна володіти громадянською, соціальною, інформаційно-

комунікаційною, мовною, культурною компетентностями, які забезпечують можливість творчого 
розвитку серед різних культур та здатність до навчання протягом усього життя. Актуальність 

нашого дослідження полягає в прагненні реалізувати шляхи розвитку Нової української школи, 
охарактеризувати та обґрунтувати досвід моделювання полікультурно-освітнього 

збагачувального середовища, що сприяє розв'язанню в пошуково-дослідницькому режимі 
проблеми «Формування міжкультурної комунікативної компетентності педагогів й учнів». На 

засадах інноваційних технологій заклад упроваджує багатомовну освіту, що впливає на 
соціалізацію школяра і його становлення як активного громадянина, сприяє самостійному 

вивченню мов упродовж життя. 
Міжкультурне виховання і освіта виходять з фундаментального методологічного 

принципу, який гласить про те, що у всіх і кожного є культура як стиль життя, як сукупність 
менталітету, традицій, арго, акценту, діалекту, стилю одягу і зачіски, кухні, правил поведінки, 

пісень, наспівів, сказань, літературних символів, родо-статевих і фізичних даних, відносин, 
моральних та етнічних цінностей, освіти, трудових навичок, вірування, тільки вона – культура –

 різна. Не добра вона і погана, висока і низька, повноцінна і неповноцінна, розвинена і 

нерозвинена, цивілізована і примітивна а різна, несхожа одна на одну, яка має свої позитивні і 
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негативні якості, достоїнства і вади, сильні і слабкі сторони. Сутність корінної перебудови 
діяльності школи і вишу та педагогічного спілкування є вибір і використання системи заходів з 

збереження становлення учня як суб’єкта педагогічних взаємодій (замість існуючого – об’єкта 
виховання). Теза Г.С.Костюка про те, що людина виступає суб’єктом власної діяльності у тому 

випадку, якщо вона «цю діяльність планує, передбачає її результат контролює і несе за неї 
відповідальність» [5, с.156] розкриває сенс здійснення якісно нового педагогічного керівництва і 

спілкування у розвитку особистості того хто навчається. 
Розкриття проблем явищ комунікації та культури ми зустрічаємо у працях філософів XVII-

XX ст. Ю. Габермаса, Г. Гадамера, І. Канта. Ф. Ніцше, П. Сорокіна. І. Фіхте, 3. Фройда, 
Ф. Шляєрмахера, О. Шпенглера та інших. Саме поняття міжкультурної комунікації виникає в 

середині XX ст. і пов'язане з іменами таких учених: Е. Голл, К. Клакхон, А. Кребер, Р. Портер. 

Д. Трагер, Л. Самовар. До цього питання звертались у своїх працях дослідники К. Бергер, 
С. Гантінґтон, Е. Гірш, Е. Голл, Г. Гофстеде, С. Даль. Різні аспекти формування і розвитку 

міжкультурної комунікації досліджували такі науковці: П. Донець, В. Манакін, К. Мацик, 
І. М'язова, І. Наместнікова та інші. Наукові досягнення у рамках проблематики «міжкультурна 

комунікація» сьогодні в процесі формування, над ним працюють В. Андрущенко, І. Аносов, 
Н. Висоцька. О. Гриценко, Л. Губерський, І. Дзюба, П. Донець, В. Євтух, А. Єрмоленко, 

Г. Касьянов, М. Кушнарьова, Л. Нагорна, М. Обушний, П. Скрипка [2]. При цьому 
нерозробленим залишається аспект процедурного втілення процесу формування навичок 

міжкультурної комунікації учнів. Нами запропоновано структурно-функціональну модель 
формування навичок міжкультурної комунікації учнів, яка може бути використана у навчально- 

виховному процесі. Модель складається з 1) мотиваційного, 2) реалізація (практично-
діяльнісного); 3) прогностичного компонентів.  

Основними визначеними в моделі завданнями: є сприяння розвитку міжкультурних 
особистостей, здатних до міжкультурного діалогу, володіють знаннями про особливості 

міжкультурної комунікації і забезпечити комунікативні потреби спілкування. Наукова новизна 
визначається: створенням інноваційної моделі простору закладу освіти (НВК№16) для 

формування міжкультурної комунікативної компетентності в умовах полікультурного 

середовища; розробкою ролі міжкультурної комунікації в середовищі учнів, батьків і педагогів, 
які представляють різні етноси та релігійні конфесії, що мають першочергову значущість у 

поліетнічному та полікультурному суспільстві; визначенням сутності феномену «полікультурно-
освітнього збагачуючого середовища», його впливу на основні параметри діяльності 

педагогічного та учнівського колективів, на формування особистісних сенсів та ціннісних 
орієнтацій. У процесі перевірки створеної моделі полікультурно-освітнього збагачуючого 

середовища на практиці важливе значення має індивідуальність учителя, який формує досвід. 
Педагог, який володіє свободою самовираження, уміє керувати власним розвитком, може 

спрямувати свої творчі сили на пошук нових шляхів навчання і виховання учнів. З метою 
залучення вчителів Мелітопольського НВК №16 ММР ЗО до пошуку творчого професійного 

шляху, набуття власного «почерку» з 2015-2016н.р. упроваджено курикулум як модель 
професійного зростання. Індивідуальний курикулум допомагає педагогу визначити свої сильні й 

слабкі сторони, постійно формувати в собі внутрішній стрижень особистісного зростання, що є 
неодмінною умовою досягнення професіоналізму. Вибір зазначеної моделі професійного 

зростання педагога НВК №16 зумовлено вимогами часу. Курикулум, порівняно з традиційним 
планом самоосвіти, надає ряд переваг. Відомо, що інновації в професійній діяльності сприймає 

лише незначний відсоток колективу. У кожному закладі освіти є вчителі-новатори, які прагнуть 

відійти від традиційних технологій навчання, упроваджують нововведення, створюють 
епізодичний імідж школи. Але реформування освітньої галузі змінює цей стереотип. До реалізації 

завдань Нової української школи повинен бути готовий кожен освітянин без винятків. Саме 
застосування курикулуму як моделі професійного самовираження педагога дозволяє залучити до 

процесу самопроектування кожного члена педколективу. 
Курикулум професійного зростання педагога НВК №16 складається з таких базових 

компонентів:цілі професійного самовдосконалення; змістові основи самоосвіти; педагогічні 
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стратегії (методи, форми організації самоосвіти, необхідні для досягнення поставлених цілей); 
критерії оцінки власної діяльності. Творчою групою НВК №16 створено модель інноваційної 

діяльності педагога, яка розроблена на засадах рефлексивно-діяльнісного, соціально-
психологічного, індивідуально-творчого підходів (за рекомендаціями авторів статті). 

Низка соціологічних досліджень, проведених навесні-влітку 2018 р. доводить, що вибір 
спільного європейського майбутнього і відповідна ідентифікація абсолютної більшості населення 

України як європейців стали незаперечним, більше того, незворотнім фактом сучасної 
української дійсності. При будь-яких політичних розкладах в країні орієнтація українців на 

євромайбутнє залишиться незмінною. «Прозахідна орієнтація стає елементом політичної 
свідомості». Як відомо, під колективною ідентичністю в сучасній науці розуміється певний 

образ, уява, «...котрий група конструює відносно самої себе і з яким ідентифікують себе всі члени 

групи. Колективні рівні ідентичності об'єктивно та нерозривно пов’язані з індивідуальними, на 
якому відбувається формування індивідуальної тотожності, встановлюються емоційні зв'язки 

індивіда з усталеними у суспільстві політичними та соціальними інститутами. 
Дослідник І. Аносов констатує: «Нові пояснення та знання, які можуть створюватись 

навмисно для формування нової групи їх носіїв, укладаються в дискурс і можуть бути почерпнуті 
з нього. Наступним кроком в конструюванні нової колективної ідентичності є поширення цього 

дискурсу, що потребує доступу до основних каналів комунікації в суспільстві. І нарешті, третій 
крок – це створення умов, в яких нове знання буде реалізовуватись, і перетвориться в 

ідентичність» [1]. Цілеспрямоване виховання не лише національної, але і цивілізаційної – 
європейської колективної ідентичності, насамперед, у школі дозволить українцям уникнути 

багатьох проблем та бід, наприклад, розколу країни. У контексті освітніх інновацій у 
навчальному закладі особливе місце займають концепції, що пов'язані з поняттям середовища 

полікультурного освітнього простору, які теоретично і методично обґрунтовані. Такий 
полікультурний освітній простір є багатоваріантним, що забезпечує вільний розвиток школяра в 

освітньому процесі.  
Згідно даних наших досліджень, дидактичними умовами здійснення такого підходу до 

побудови навчально-виховного процесу і педагогічного спілкування є організація 

міждисциплінарного навчання і спілкування. Сьогодні освіта носить переважно предметний 
характер, не дозволяючий в необхідній мірі формувати в учнів наукову картину світу, наукове 

мислення, здатність до вирішення нестандартних життєвих задач, методів самоконтролю й 
самооцінки своєї діяльності. Міждисциплінарне навчання здійснюється за допомогою систем 

міжпредметних, комплексних, цікавих для учнів завдань. В психолого-педагогічній літературі 
доведене значення структурування змісту освіти, яке забезпечує генералізацію знань та вмінь 

учнів, котрі виконують комплексні міжпредметні творчі завдання. Разом з тим, використання 
таких завдань у навчанні не оправдано мало (хоча вчителі-новатори широко і успішно їх 

застосовують). Новий методологічний підхід до побудови педагогічної взаємодії з учнями в 
процесі навчання, як пише Л. Афанасьєва, передбачає: в додаток до одно предметного навчання – 

розробку, планомірне використання, діагностику якості виконання та корекцію методів 
виконання учнями систем обов’язкових міжпредметних творчих (проблемних завдань, які 

ускладнюються в міру переходу від класу в клас) навчальних основ, узагальнюючих на 
міжпредметній основі засвоювані ними знання і способи дій, що забезпечують можливість 

зробити учням вибір завдання, планувати, сам організовувати і самоконтролю вати свою 
діяльність у процесі виконання завдань; створення атмосфери престижності виконання таких 

завдань і всебічна планомірна педагогічна допомога учням у процесі їх вирішення (починаючи 

від стимулювання пізнавальних інтересів, допомоги у виборі завдань, підборі літератури, 
формування відповідних засобів пізнання і вирішення та закінчуючи формуванням оціночних дій 

учнів у процесі виконання завдань) – все це забезпечує узагальненні педагогічні основи 
організації спілкування учителів і учнів, їх тісну взаємодію на міжпредметній основі (що зараз 

практично не має місця); аналіз індивідуальних особливостей пізнавальної діяльності учнів у 
процесі вирішення нетрадиційних задач, вибір педагогічно адекватних корекційних впливів; 

розвиток і корегування способів спілкування та взаємодії учнів та вчителів у процесі вирішення 
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таких задач, що дозволяють удосконалювати рівні здійснення педагогічного спілкування у 
навчальному закладі [2, с. 15].  

Культурно-освітній простір України характеризується складністю та різноманітністю 
виховних традицій, етнокультурних утворень, навчально-виховних закладів, форм взаємодії 

суспільно-політичних організацій і школи. Сучасні положення етнокультурології та 
етномистецтвознавства є основою моделювання освітніх систем з урахуванням реальних умов 

дійсності. Важливість полікультурної освіти проглядається і в сучасних концепціях освіти і 
виховання на Україні. Надаючи пріоритети українській національній культурі, в документах 

зазначається, що одним із принципів формування всебічно розвинутої особистості є прилучення 
дітей до вивчення історії рідного краю, його фольклору, побуту, художньо-естетичних традицій, 

«акумуляція художнього досвіду поколінь певного регіону, етнічної групи, народу в цілому», 

«рівноправність інонаціонального й національних компонентів» [3, 4], прищеплення 
шанобливого ставлення до культури, звичаїв, традицій всіх народів, що населяють Україну [3, 6], 

«розвиток загальноосвітніх навчально-виховних закладів, у яких навчаються діти національних 
меншин і проведення їх мережі у відповідність з національним складом регіонів України» [3, 6], 

«формування особистості, яка усвідомлює свою належність до українського народу, сучасної 
європейської цивілізації, орієнтується в реаліях і перспективах соціокультурної динаміки, 

підготовлена до життя і праці у світі, що змінюється, виховання людини демократичного 
світогляду, яка поважає громадянські права і свободи, традиції народів і культур світу, 

національний, релігійний мовний вибір кожної людини» [6]. 
Звернення уваги учнів не лише на спільне в культурі різних етнічних спільнот – чим більше 

вони дізнаються про індивідуальні особливості інших культур, тим зрозуміліше їм будуть чужі 
вчинки, погляди. Розуміння – запорука злагоди. Слід завжди знаходити в глибинах кожної 

етнокультури підстави толерантності, взаємоповаги та терпимості. Наприклад, у приказках, 
казках, побуті. Особливе місце в цьому належить традиціям – своєрідним способом 

нагромадження соціального досвіду людей, умовою розвитку культури. У контексті сказаного 
зрозумілим є те, що вищим виховним потенціалом наділене мистецтво з притаманними йому 

можливостями формувати свідомість і підсвідомість, інтелектуальну, емоційно-чуттєву та 

вольову сфери, моральне і фізичне здоров’я людини. Інтеркультурність дає змогу збагнути дітям 
на основі власного досвіду, що всі культури породили подібні форми мистецького вираження. 

Мистецтво – це ідеальний посередник для спілкування, найвірніший шлях до відкриття, визнання 
й оцінки різних культур. Мистецтво – це своєрідне віддзеркалення цивілізації, універсальний 

спосіб мислення, здатний формувати людину розумну і духовну. Цінності мистецтва важливі 
також з огляду на сучасне існування дітей і молоді в полікультурному просторі. Завдяки 

універсальності художньо-образної мови, вони загодовують і передають зрозумілу для різних 
народів інформацію, дають змогу вступати в невербальний діалог з різними культурами 

минулого і сучасності, розуміти інших і розширювати таким чином свій власний духовний світ. 
Таким чином, сучасні культуротворчі процеси в Україні, потреба в людині гуманній, духовній, 

толерантній, здатній до співпраці на світовому рівні віддають пріоритети художньо-естетичному 
вихованню, що ґрунтується на найголовніших принципах демократизації, природо- та 

культуровідповідності, органічному поєднанню універсального (загальнолюдського), 
національного (державного) і регіонального (етнолокального, краєзнавчого). Високий рівень 

культури спілкування педагога виступає істотною умовою оптимізації навчально-виховного 
процесу, детермінує соціально-психологічний клімат у виховному колективі, міцність і 

конструктивність міжособистісних відносин, забезпечує комфортність спілкування у системі 

«вчитель-учень» – стресостійкість самого педагога. Разом з тим практика роботи школи свідчить: 
найбільш утруднення учителів-початківців пов’язані саме з комунікативним боком педагогічної 

діяльності, що є наслідком недостатньої зорієнтованості навчального процесу вишу на 
формування культури професійно-педагогічного спілкування майбутніх вихователів.  

Відзначимо перш за все три моменти, принципово важливих, на наш погляд, в пошуку 
відповіді на виниклі запитання. По-перше, вказана система повинна будуватись за цільовим 

принципом, добре перевіреному і «працюючому» в подібного роду побудовах. Причому ціллю 
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функціонування цієї системи повинне виступати формування культури спілкування педагога, 
оскільки культура спілкування – це якісна, багатомірна і універсальна характеристика 

особистості як суб’єкта спілкування, котра об’єднує діяльність спілкування та його 
спрямованість цілісно, завжди виявляє не лише здібності, але й ідейно-класові позиції та потреби 

«носія» культури. Ця ціль в її розгорнутому вигляді (тобто як багатоманіття структурних 
елементів у їх системності) і представляє зміст підготовки майбутніх педагогів до професійного 

спілкування. 
По-друге (і це логічно випливає з попереднього твердження), стає зрозумілим, що під час 

розробки теоретичних основ формування особистості вихователя як суб’єкта спілкування 
базовим, ключовим повинне виступати об’ємне і конструктивне поняття «культури педагогічного 

спілкування» як інтегральний еталон соціальної та професійної зрілості педагога в сфері 

спілкування. Всі інші поняття або ж: 1) стоять рангом вище на ієрархічній понятійній драбині і в 
міру цього занадто абстраговані для конкретної цілі, що має місце в нашому випадку; або 2) 

виступають як складові структурні одиниці культури особистості в сфері спілкування 
(наприклад, «знання», «уміння», «потреби», «настанови» тощо) або 3) як її емпіричний прояв і 

наслідок («комунікативна активність», «такт», «стиль», тощо). 
По-третє, рівень розвитку культури спілкування конкретного вчителя, що отримуємо на 

«виході» системи підготовки майбутніх фахівців до професійно-педагогічного спілкування, може 
слугувати узагальненим критерієм ефективності функціювання цієї системи. 

Полікультурно-освітній простір – це розвивальна цілісність, структурний компонент якого 
використовуються суб'єктами освітнього процесу для засвоєння і трансляції гуманістичних 

цінностей. Історія Мелітополя наводить немало відомих прикладів успішної реалізації життєвих 
планів працьовитих і креативних особистостей різних національностей у нашому краї. Релігійні 

громади на теренах міста сьогодні репрезентують вірники православної, греко- та римо-
католицької, протестантської, мусульманської, караїмської, іудаїстської, буддистської, 

крішнаїтської конфесій. До безсумнівних культурних переваг Мелітополя слід віднести й 
добросусідські відносини та взаємоповагу представників його близько 100-та національностей, 

народностей і етнічних груп. Найважливішою віхою розвитку багатонаціонального Мелітополя 

стала його участь в Програмі Ради Європи «Інтеркультурні міста», прийнятої в 2008 році, що 
спричинилась усвідомленням потреби вдосконалення підходів міської громади до формування 

образу інтеркультурного міста. На практиці це означає визнання цінностей різних культур та 
їхніх прав брати участь у створенні спільної ідентичності, яка визначена різноманітністю, 

плюралізмом і повагою до прав і основних свобод людини [2]. 
У числі освітніх інновацій особливе місце посідає концепція, що визначає роль 

полікультурно-освітнього середовища та мультикультурного простору у формуванні особистості. 
Концепція полікультурного освітнього середовища поглиблена поняттям «збагачуюче» – ПКОЗС 

(полікультурно-освітнє збагачувальне середовище), яке не тільки відкриває нові можливості, але 
й висуває підвищені вимоги до особистості, до його здібностей самоорганізації, самоосвіти, 

саморозвитку. Розвиток нетворкінгу зі школами – партнерами через широку онлайн-мережу, 
можливість участі у чатах, обговоренні проблем, висловлюванні свого ставлення до 

запропонованих дискусійних питань; використання мовних ігор сприяло підвищенню мотивації 
до засвоєння іноземного мовного матеріалу та подальшого його використання в спілкуванні з 

однолітками з усього світу. Перспективність використання мережевих технологій, зокрема е-
Twinning Plus, PASCH-net тощо, на відміну від традиційних методів навчання полягає у створенні 

умов для спілкування школярів з однолітками усіх країн світу у режимі on-line. Лінгвістичний 

клуб «Поліглот» - важлива складова у формуванні полікультурного простору НВК №16. Мета 
діяльності клубу – ознайомлення учнів інтеркультурного НВК №16 з культурою іншомовних 

країн та вдосконалення їхніх мовленнєвих навичок шляхом спілкування з носіями мови. 
Шкільний клуб - це освітній простір, який відкриває дорогу до дорослого життя, сприяє 

відчуттям радості пізнання і спілкування. Плідна співпраця з волонтерами Корпусу Миру США в 
Україні сприяла залученню учнів до активної участі у таких заходах, як «Жива бібліотека», 

«Клуб юних лідерів та волонтерів», тренінг «Профілактика ВІЛ/СНІДу», «English +» тощо. У 
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співпраці з волонтерами Корпусу Миру США в Україні, які після завершення своєї служби 
підтримують зв'язок з колективом НВК №16 та лінгвістичним клубом, зокрема в онлайн-режимі, 

започатковано «Школу волонтерів». 
Інноваційною складовою полікультурного простору є мовний табір як засіб формування 

міжкультурної компетентності учнів. Програма мовного табору була складена таким чином, щоб 
щоденна діяльність дітей забезпечила вдосконалення різних аспектів володіння мовою та 

формування МКК. Відповідно до тематичних днів систематично проводилися вікторини, квести, 
конкурси, творчі лабораторії, мовні майстерні, рольові та лінгвістичні ігри, екскурсії до етнічних 

локацій англійською мовою. 
Іншою інноваційною складовою полікультурного простору є «Тиждень проектів», під час 

якого створюються умови для участі в проектній діяльності класних керівників, учителів учнів та 

батьків школи. Мета «Тижня проектів» – підвищення проектної культури всіх суб'єктів 
освітнього процесу, практичне моделювання проектної форми організації позанавчального 

процесу, формування міжкультурної комунікації. За 5 років під час «Тижня проектів» було 
розроблено й презентовано 20 проектів, спрямованих на формування навичок МКК. Практичний 

досвід діяльності НВК підтверджує результативність застосування методу проектів для 
організації такої співпраці учасників проекту, де відбувається справжнє взаєморозуміння під час 

акту міжкультурної комунікації, яка вимагає неординарних особистих якостей, здатності до 
самопізнання, до вмілого та толерантного сприйняття історичної спадщини і своєї і чужої 

культури. Найцікавішими проектами можна назвати «Навчаймося разом. Болгарія», «Навчаймося 
разом. Чехія», «Навчаймося разом. Німеччина», «Навчаймося разом. Польща», «Навчаймося 

разом. Словаччина», «Навчаймося разом. Корея», «Калейдоскоп культур», «Шкільне 
Євробачення», «Пізнаємо Європу разом», «Моя школа - інтеркультурна», «Мелітополь - 

інтеркультурна столиця України», «Життя без конфлікту», «Полікультурне спілкування». Дуже 
важливо навчити учнів толерантної поведінки. Перш за все, такий стиль поведінки ми очікуємо 

від учителя. 
Толерантний педагог усвідомлює, що його сприймають як взірець, опановує (і 

використовує відповідні навички для розвитку діалогу й мирного вирішення конфліктів; заохочує 

творчі підходи до вирішення проблем; забезпечує умови для спільної конструктивної активності 
учасників освітнього процесу й для особистісних досягнень, не підтримує агресивну поведінку 

або загострене суперництво; сприяє залученню учнів і батьків до прийняття рішень і розробок 
програм спільної діяльності; вчить критично мислити й цінувати позиції інших; чітко формулює 

власну позицію в суперечливих питаннях; цінує культурну різноманітність і створює умови для 
визнання культурних відмінностей і їх проявів у житті. Створена в НВК «Шкільна служба 

порозуміння» не тільки допомагає вирішувати міжособистісні конфлікти, а й розуміти процес 
медіації та ролі медіатора в ньому, отримати засоби комунікації для перенесення фокусу на 

взаємовигідні рішення та відпрацювати техніки ефективного медіатора. 
Результати, отримані в процесі пошуково-дослідницької діяльності НВК №16: 

1. Створено полікультурне освітнє збагачувальне середовище закладу освіти. 
2. Розроблені рекомендації по впровадженню мережевих технологій на прикладі 

платформи e-Twinning Plus в освітній процес та критерії оцінювання рівня сформованості 
комунікативної компетентності учнів 3-11 класів (автори вчителі англійської мови 

Савченко Н.М., Тарасенко О.В.). 
3. Створено систему формування міжкультурної компетентності учнів через участь у 

реалізації національних та міжнародних проектів за підтримки Британської Ради, Євросоюзу, 

Корпусу Миру США, освітніх програмах корпорації Intel та ін. Такі проекти передбачають 
виконання завдань і спілкування учнів у реальному (face-to-face) та віртуальному (online) режимі. 

4. Систематична участь у Європейській програмі e-Twinning Plus сприяє формуванню у 
учнів розуміння природи конфліктів, важливості їх вирішення, поняття взаємозалежності й 

універсальності прав людини і дитини, а також усвідомлення відповідальності за слова, рішення 
та дії в локальному та глобальному масштабі, розвивають навички полікультурного спілкування, 
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толерантного ставлення один до одного, сприяє опануванню культурного іншомовного та 
Інтернет-спілкування тощо. 

5. Освітній процес НВК №16 доповнено діяльністю літнього мовного табору. 
6. Створено умови для розвитку МКК учнів та вчителів у рамках реалізації 

постійнодіючого українсько-польсько-німецького проекту «З двох роби три». З 2014 року в 
ньому взяли участь 64 учні та 7 вчителів. 

7. Проведено 2 міні-Ed Camp (не)конференції на базі НВК № 16 для освітян Запорізької 
області, 2017 р., 2018 р. 

8. Створено «Шкільну службу порозуміння» або «Школу медіації». 
Здобутки педагогічного колективу НВК №16 висвітлено в методичному журналі 

«Директор школи» видавництва ТОВ «Шкільний світ» №11-12, 2018 р. та представлено на ІХ 

Міжнародній виставці «Сучасні навчальні заклади – 2018» у номінації «Упровадження сучасних 
засобів навчання, проектів, програм і технологій для вдосконалення та підвищення ефективності 

освітнього процесу», Київ, 2018 р., Срібна медаль. На сучасному етапі колектив НВК №16 
працює над зміцненням шкільної автономії, демократизації освітнього процесу та шкільного 

простору, налагодженням партнерських стосунків між шкільною та місцевою громадами, 
формування компетентної особистості, яка має навички життєвого проектування, високий рівень 

комунікативної та полікультурної компетентності, в рамках Програми підтримки освітніх 
реформ в Україні «Демократична школа», яка реалізується Європейським центром ім. 

Вергеланда у співпраці з МОН України та Радою Європи. Колектив НВК №16 отримав 
сертифікати, що засвідчують реалізацію шкільних проектів з метою запровадження 

демократичних змін у школі, участь у II етапі проекту «Найбільший урок у світі» та підтримку 
Глобальних цілей сталого розвитку, організацію і проведення Всесвітнього Дня Гідності тощо.  
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ЕМПІРИКО-СОЦІОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ІСТОРИЧНОЇ ПАМ’ЯТІ: ВИМІРИ 

ПОВЕДІНКОВИХ ЕФЕКТІВ ОЦІНКИ МИНУЛОГО УКРАЇНИ 

 
У статті розглядаються проблемні питання історичного минулого, його оцінки і 

ставлення до нього з точки зору соціологічного мислення, історична пам’ять та її місце і роль у 
процесі виміру поведінкових ефектів оцінки минулого. Емпірико-соціологічний аналіз історичного 

минулого, історичної пам’яті мають не тільки науковий характер, але й практичний, оскільки 
дані процеси впливають на сучасність і ті не прості події, що відбуваються в Україні на 

сучасному етапі розвитку. 
Ключові слова: історична пам’ять, історичне минуле, історична свідомість, поведінкові 

ефекти, соціологічний вимір, емпірико-соціологічні дослідження, оцінка минулого. 
 

Актуальність проблеми. Особливістю соціології як науки, від початку свого становлення 
є те, що вона зверталася і продовжує звертатися до практичних прикладних проблем. Розвиток 

соціологічної теорії відкриває нові можливості для емпіричного вивчення соціально-історичних 
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проблем минулого, які мають продовження у сучасності, спонукає соціологів до науково-
практичного інтересу стосовно досліджень, що охоплюють проблеми соціологічного виміру 

минулого, оцінки діяльності його відомих діячів, а також, яка роль у цих процесах належить 
історичній пам’яті. Більше того, перед українською соціологією постали актуальні питання: місце 

і роль історичної пам’яті для сучасності; емпіричне дослідження цінностей історичного минулого 
України і боротьби минулого і сучасного у символічному соціальному просторі; оцінка 

громадянами свого історичного минулого у різних регіонах країни і т.д. Сьогодні актуальні й на 
часі наступні питання: яке місце займають проблеми минулого, історичної пам’яті у розвитку 

сучасної соціології?; що реалізовано сучасними соціологами у цьому порівняно новому полі 
соціологічних знань?; які найближчі кроки розвитку і популяризації емпірико-соціологічних 

досліджень історичної пам’яті, виміру поведінкових ефектів оцінки і відношення до минулого 

України? тощо. У статті ми зробимо спробу осмислити цю науково-практичну проблему і 
зрозуміти її місце та значення у системі соціологічних знань. 

Метою статті є аналіз ролі і значення для сучасності емпірико-соціологічних досліджень 
історичної пам’яті, яка допомагає осмислити поведінкові ефекти при оцінці минулого України. 

Основними завданнями є: охарактеризувати історіографію проблеми; проаналізувати 
історичну пам’ять як соціальний феномен життєдіяльності суспільства; навести конкретні 

емпіричні дані оцінки історичного минулого України та визначити поведінкові ефекти сучасного 
українського суспільства стосовно ставлення до свого минулого, що має продовження у 

сучасності. 
Рівень дослідження проблеми. Емпірико-соціологічний підхід до аналізу проблем 

соціально-історичного минулого характерний для досліджень мислителів, які стояли у витоків 
соціології як науки: О. Конта, Г. Спенсера, К. Маркса, Г. Зіммеля, Ф.Тьоніса, Е. Дюркгейма, 

М. Вебера та ін. Характерною у цьому відношенні є також праця Ф. Енгельса «Становище 
робітничого класу в Англії» (1844-1845), яка вважається однією з перших, де були використані 

матеріали конкретних емпіричних даних. Серед наукових пошуків на цій ниві сучасних 
соціологів варто назвати: Р. Арона, Т.Парсонса, П. Бурдьє, П. Штомпку, Дж. Александера, 

П. Коннертона, П. Нора, Ж. Тощенка, Ю. Сороку, В.Середу, І.Рущенка, М. Саппу та ін.  

Виклад матеріалу. Науковий аналіз історичного минулого, історичної (соціальної) пам’яті, 
які мають вплив на сучасні події і явища світового, національного, регіонального тощо поступу 

були притаманні для праць відомих соціологів, серед яких варто згадати: Ф. Тьонніса 
(«Спільнота і суспільство. Дослідження комунізму і соціалізму як емпіричних форм культури», 

1887), Е. Дюркгейма («Правила соціологічного методу», 1895 і «Про розподіл суспільної праці», 
1893); Г. Тарда («Соціальні закони», 1898); М. Вебера («Протестантська етика і дух капіталізму», 

1904); Г. Зіммеля («Соціологія. Дослідження форм усуспільнення», 1908 і «Проблема історичного 
часу», 1916); П. Сорокіна («Соціологія революції», 1923); Р. Арона («Виміри історичної 

свідомості», 1935); Р. Козеллека («Минуле майбутнє. Про семантику історичного часу», 1979); 
П. Штомпку («Соціологія соціальних змін», 1995); П. Коннертона («Як суспільства пам’ятають» , 

1999); П. Нора («Теперішнє, нація, пам’ять», 2011) та ін. Вони, кожний свого часу, 
підкреслювали, що звернення до проблем минулого і пам’яті розширює можливості та важелі 

самої соціологічної науки, поглиблює розуміння соціальних процесів як минулого, так і 
сучасності.  

Сьогодні і в українській соціологічній науці все більше з’являється праць, де 
використовуються емпіричні дослідження минулого, його оцінка, розв’язуються завдання виміру 

історичної пам’яті, історичної свідомості, приділяється увага регіональним проблемам ставлення 

до історичного минулого тощо. Так, варто згадати деякі наукові публікації з даної тематики – П. 
Кравченка («Історична пам’ять як інтеграція реальності та знання»), В. Балушка («Чи має Україна 

державно-політичну традицію?»), І. Попової («Уявлення про сучасне, минуле і майбутнє як 
переживання соціального часу»), Л. Нагорної («Історична пам’ять: теорії, дискусії, рефлексії»), 

Ю. Сороки («Ставлення до минулого»), О. Симончук («Класова свідомість: досвід порівняльного 
емпіричного вивчення»), І. Рущенко («Російсько-українська гібридна війна: погляд соціолога»), 

В. Пержуна («Сучасність минулого: соціологічний дискурс»; «Історична свідомість студентської 
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молоді у сучасній Україні: особливості, тенденції розвитку, технологізація формування – аналіз 
проблеми з погляду історичної соціології») та ін.  

Звідси постають сучасні виклики і завдання, які має вирішувати українська соціологія, коли 
необхідні дослідження новітніх тенденцій, що зароджуються й набувають характерних рис в 

українському суспільстві, але своїми коріннями відходять в історичне минуле, яке об’єктивно 
зберігається у пам’яті народу. 

Більше того, історичне минуле варто не тільки вивчати, але й вчитися не повторювати 
гірких помилок, оскільки це призводить до дуже болючих наслідків. Соціальний поступ має 

тенденцію повторюваності, хочемо ми цього чи ні. Якщо взяти історію української державності, 
то приходять на думку наступні події як більш віддаленішого, так і недалекого минулого, що 

мають продовження у подіях і процесах сьогодення та досить пов’язані із сучасністю: 

поневолення більшої частини України царською Росією як важкий наслідок національно-
визвольної боротьби українців під проводом Б.Хмельницького; національно-визвольні потуги 

1917 – 1920 років, що були спрямовані на досягнення незалежності закінчуються поразкою з 
причин бездіяльності Центральної Ради і відсутністю єдності національних сил; Друга світова 

війна і участь у ній України, національно-визвоний рух ОУН УПА у Західній Україні до початку 
60-х років ХХ століття; Україна у складі СРСР і соціокультурний розвиток її регіонів; негативні 

наслідки Помаранчевої революції 2004 року через боротьбу за владу політичних конкурентів; 
втрата Криму як цілісної території України; нарешті події Євромайдану і російсько-українська 

війна на Донбасі. Звідси постають такі питання:  
1) які історичні та соціально-політичні причини і наслідки цього?;  

2) чому збільшується недовіра великої частини українського суспільства до влади?;  
3) як має формуватися колективна історична свідомість, історична пам’ять українського 

суспільства на основі єдиної історії?;  
4) які питання історичного минулого та його прояви у сучасності заслуговують на серйозні 

дослідження соціологів, істориків, філософів, культурологів, політологів?;  
5) чому існують і кому вигідні регіональні відмінності у ставленні та оцінці історичного 

минулого?; 

6) які мають бути шляхи виходу і кроки сучасної української влади з гібридної війни до 
якої роками готувалася і розпочала Росія?; 

7) чому влада не баче чи не хоче бачити і реально вирішувати болючі проблеми 
українського суспільства, проводити ефективні соціально-економічні, політичні та освітньо-

культурні реформи? 
Ось перелік неповних проблем, які має досліджувати історична соціологія, до того ж певні 

доробки як у західній, так і українській соціології мають місце.  
Сучасний інтерес соціологів до цього досліджуваного поля стає якісно іншим, але 

необхідно зауважити, що коріння інтересу соціологів до історичного минулого, історичної 
пам’яті, феномену «повернення до пам’яті» відходять у минуле (1925 рік), коли побачила світ 

праця учня Е. Дюркгейма Моріса Хальбвакса «Соціальні рамки пам’яті». Дещо пізніше до даної 
проблематики звертались К.Мангейм і Ж.Гурвіч аналізуючи питання свідомості і знання; 

М.Шелер вивчаючи спадкоємність поколінь; Е.Шилз і Ю.Левада досліджуючи традиції як 
соціальне явище та ін. Крім цього, запроваджуються нові терміни і поняття. Так, введений у 

науковий вжиток М.Хальбваксом термін «колективна пам’ять» доповнюють зараз словом 
мнемоісторія (від грецького мнемоніка – те що запам’ятовується). Даний термін «… на відміну 

від самої історії визначає не минуле як таке, а тільки минуле, котре згадується» [4]. Сьогодні 

також все більшого розповсюдження набувають нові поняття, як то: «технологізація формування 
історичної свідомості», «соціальні дослідження пам’яті», «історична свідомість як об’єкт 

соціального управління», «історична пам’ять і національна самосвідомість», «соціально-
історичне мислення», «минуле, яке згадується», «історична пам’ять: боротьба символів» та інші 

говорять про націленість вчених виявляти і трактувати пам’ять як колективне соціальне явище, 
свого роду соціальний факт, який має досліджуватися історичною соціологією.  
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Науково-теоретична і практична проблема історичної пам’яті й боротьби символів 
історичного минулого в Україні досить актуальна і проявляється, перш за все, у колективних 

уявленнях про діяльність та оцінку відомих постатей минулого з якими пов’язують ту чи іншу 
історичну епоху. Утвердження думки про єдине минуле своєї держави і нації, яке солідарно 

визнається та усвідомлюється переважною більшістю суспільства є основою для становлення 
зрілої політичної нації. Про це говорили і писали відомі дослідники цієї проблематики на Заході 

та в Україні як недалекого минулого, так і сучасності – О. Бочковський, Я. Грицак, Р. Козеллек, 
А. Колодій, П. Коннертон, В. Липинський, О. Мотиль, П. Нора, М. Попович, М. Михальченко, І. 

Рущенко, В. Середа, Ю. Сорока, Е. Сміт, Ч. Тіллі, М. Хальбвакс та ін. 
Сучасне українське суспільство характерне тим, що в ньому протягом багатьох років 

відбувалися і продовжують відбуватися дестабілізаційні суспільні процеси (як внутрішні, так і 

зовнішні), які породженні історичним минулим; вони часто переростають у кризу відносин у 
соціальній, політичній, економічній, культурній сферах життєдіяльності суспільства і держави. 

Це відбивається на формуванні сучасних тенденцій історичної свідомості, історичної пам’яті, які 
привнесли чимало нового як позитивного, так і негативного у суспільне життя країни, зокрема 

ставлення і оцінка історичного минулого у регіональному вимірі. Більше того, останнім часом 
(особливо період президентства В. Януковича) важливим аспектом всіх цих процесів є так званий 

«російський вплив» або реакція окремих сегментів українського суспільства на так зване 
«спільне» історичне минуле України і Росії, що призводить до «жахливого і небажаного», коли 

українське суспільство, перш за все на Сході та Півдні, виявляється «інтерпретаційною 
аудиторією і реципієнтом російського досвіду, зокрема тих процесів зміни ставлення до 

минулого, передовсім – радянського. Тут центральним елементом змісту стає ідеалізація 
радянського, а конструювальним принципом – соціальне спрощення, репродукція шляхом 

витиснення пам’яті про зміни, цінність порядку і стабільності», – вірно зауважує харківська 
соціологиня Ю. Сорока [2, с. 57-58]. 

Наведемо таблицю рівня визнання національними героями історичних постатей за 
регіонами в Україні станом на 2009 рік (можливо, що ці дані сьогодні дещо змінилися, але 

тенденція загалом залишається) [1, с. 279].  

 

Таблиця 1 

Рівень визнання героями за регіонами України, % 

Історичні постаті Масив, N = 

3057 

Центр, N = 

961 

Південь, N 

= 460 

Схід, N = 

1170 

Захід, N= 

456 

Богдан Хмельницький 79,2 79,0 77,8 76,5 88,8 

Іван Мазепа 56,8 60,5 53,3 49,0 73,7 

Симон Петлюра 31,0 35,5 26,7 20,8 53,5 

Степан Бандера 30,9 34,2 20,0 17,8 68,7 

Володимир Ленін 26,0 22,8 26,7 34,8 9,7 

Йосип Сталін 13,4 10,7 12,2 19,5 4,4 

 
Найпомітніші відмінності в оцінках героїв минулого у Східному і Західному регіонах 

України. В оцінюванні історичних постатей ХХ століття (С. Бандери, С. Петлюри, В. Леніна, Й. 
Сталіна) симпатії респондентів на боці радянських – у Східному регіоні та українських – у 

Західному регіоні. Підкреслимо, що підтримка С. Бандери і С. Петлюри у Східному регіоні більш 

як удвічі перевищує підтримку В. Леніна та Й. Сталіна у Західному. Звідси можна стверджувати, 
що регіональні розподіли симпатій та оцінок українських і радянських історичних постатей ХХ 

століття підтверджують уже перетворені на стереотипи уявлення щодо прорадянських орієнтацій 
Східного регіону і проукраїнських – Західного. Однак у ставленні до постатей Б. Хмельницького 

та І. Мазепи, що репрезентують персонажі віддаленішого історичного минулого України, 
регіональні відмінності виражено значно слабше. Більше того, вони очолюють ієрархію 
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популярності історичних героїв у всіх регіонах. На це звертає увагу у своїй статті «Ставлення до 
минулого» вище згадана Юлія Сорока [2]. 

Отже, потрібно зауважити, що колективні погляди й осмислення в історичній пам’яті 
українського суспільства про символи минулого є недостатньо сформованими і відображають 

різноманітні думки (інколи прямо протилежні) на рівні суспільної свідомості. Історична 
свідомість, історична пам’ять громадян України містить у собі водночас декілька різних моделей 

знань, уподобань і уявлень про події та постаті минулого, головними з яких є, умовно кажучи, 
«національне» і «пострадянське». Цей дуалізм поглядів на історичну спадщину є суттєвим 

дезінтегруючим чинником, джерелом соціально-політичного напруження в суспільстві, яким 
активно користуються в ідеологічній та політичній боротьбі представники окремих партій і рухів. 

Необхідно зрозуміти, що проблеми, які сьогодні виявилися в Україні мають глибокі соціально-

історичні коріння, де знаходяться відповіді на доленосні питання: чому існує неоднозначне 
ставлення до історичного минулого на Сході і Заході країни, прямопротилежна оцінка відомих 

постатей минулого і хто несе за це відповідальність?; коли виявилися і проявилися різні 
соціальні, політичні, культурні й національні цінності та інтереси регіонів України?; яке сучасне 

бачення шляхів виходу з кризи українського суспільства різноманітними політичними силами і 
громадськими організаціями?; чи можливе громадянське суспільство в умовах воєнних дій? і т.д. 

Все це призвело до того, що в українському суспільстві існує декілька суспільств, а в українській 
нації декілька націй зі своїми політичними поглядами, оцінками, діями, свідомістю, пам’яттю, 

ставленням до історичного минулого тощо. Проблема розколу українського суспільства лежить у 
площині історичного минулого. Якщо для одних членів українського суспільства та чи інша 

історична подія, постать, символ є позитивною, то для інших вона негативна і навпаки. Знайти 
мотиви соціокультурного та політичного порозуміння історичного минулого, яке є спільним для 

всього українського суспільства – це шлях до консолідації і об’єднання, формування єдиної 
політичної нації. 

Таким чином, фіксація на рівні суспільної свідомості «місць пам’яті», «повернення до 
пам’яті» на етапі національно-державної консолідації громадян України процес достатньо 

довготривалий. Він має пройти складний період «… розриву між пам’яттю людей та історією, 

якої нас навчали довгі роки. Необхідна так звана «полоса історії» (проходження деякого 
соціально-історичного часу. – Авт.) для мінімізації негативних наслідків політики пам’яті 

минулого і осмислення суспільством сучасних реалій» [1, с. 280-281]. Сьогодні необхідно 
розуміти, що з точки зору державної політики даний процес жодним чином не може бути 

зведений лише до офіційної репрезентації тих чи інших подій та постатей української історії, 
разових заходів вшанування їхньої пам’яті, оскільки історична свідомість, історична пам’ять 

відображається і практично реалізовується у конкретному соціальному (у такому значенні 
символічному) просторі, який формують пам’ятники, меморіали, топоніми, державні свята тощо. 

У статті ми не будемо наголошувати, що в Україні продовжує існувати і реально «тяжіти і діяти» 
на поведінку людей значна кількість телевізійних програм, пам’ятників, вулиць, меморіалів, 

різноманітних заходів, які представляють не тільки радянський історичний період, а й період 
російської імперії оскільки про це говориться часто і написано багато. Добре це чи погано 

визначати українському суспільству як на Заході, так і на Сході. Бажано щоб це визначення було 
об’єктивним і незалежним від зовнішнього впливу. Проте, хочемо зауважити, що всі вони є для 

одних громадян свідомим, а для інших підсвідомим нагадуванням символів радянського 
(російського) минулого, що слугує колективним спогадам і безпосередньо впливає на 

формування історичної свідомості, національної пам’яті чи безпам’ятства громадян держави. 

Зрозуміло, що історія (у широкому значенні) тяжіє над суспільством. На заході країни свої герої, 
– на сході свої, але це не повинно бути основним чинником непорозуміння, оскільки переважна 

більшість українського суспільства (особливо молоді за якою майбутнє) переконані у єдності та 
унітарності України як незалежної, самостійної, цивілізованої держави. 

Разом з тим, дуже важливо усвідомити, що історична пам’ять про минуле не повинна 
заважати сучасному. Народам і націям, суспільствам, окремо взятим людям є про що і потрібно 

пам’ятати, але, разом з тим, існує необхідність дещо забути. У цьому плані характерним є 
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дослідження американських вчених про «мистецтво забуття» [3]. Дана проблема носить не тільки 
науковий, але й ідеологічний та політичний характер, для яких важливі дослідження пам’яті – 

історичної, соціальної, колективної; реальна підтримка на рівні державної влади вирішення 
назрілих проблем символів історичного минулого; удосконалення освітніх і культурних програм 

у системі навчання; підтримка різноманітних товариств, організацій і об’єднань, які працюють у 
лоні збереження традицій і спадщини національної культури тощо. 

Висновки. Науково-теоретичні питання та емпіричні дослідження пам’яті, боротьби 
символів, історичної свідомості набувають статусу соціальної, державної важливості. Дискурс 

політики пам’яті, забуття окремих історичних подій і діячів минулого, яких необхідно і варто 
забути, «відкриття» і шана новим героям сучасності, але ні в якому випадку не «поклоніння» їм, 

соціальне управління пам’яттю і свідомістю мають бути у центрі уваги агентів сфер науки та 

ідеології, практикуватися політиками, людьми мистецтва, громадськими діячами. Це вимога часу, 
нехтувати якою не можна, оскільки вона реально допоможе у прийнятті зважених соціально-

політичних рішень для зняття гострих і болючих проблем сучасного українського суспільства. 
Соціологи мають аналізувати специфіку і прийоми вироблення та проведення «політики пам’яті», 

формування історичної свідомості громадян в епоху, коли проблеми історичної пам’яті стали 
ключовими для культури (у першу чергу політичної культури, а звідси і для політики загалом) 

країни і соціокультурної складової громадянськості. У цьому значенні дослідження в галузі 
історичної соціології будуть виявляти нові соціальні, політичні, національні проблеми сучасної 

людської спільноти.  
Проблематика залишається відкритою для дискусій, оскільки соціологічна думка не стоїть 

на місці, вона розвивається, удосконалюється, поповнюється новими ідеями і напрямами. 
Історична соціологія має право на автономне існування як галузева соціологія у межах 

соціологічного знання, оскільки досліджує тільки їй характерні соціально-історичні процеси, 
трансформації, системи та ідеології, що впливають на суспільно-історичний поступ людства. 

Яскравим прикладом, який своїми коріннями відходить у минуле, такого бачення подальшого 
розвитку історичної соціології, її викликом є дослідження проблем «народів без історії», які 

опинилися перед важким завданням входження у глобальні співтовариства, визнання їх сучасним 

світом. Для української історичної соціології тематика «пробудження нації», «повернення до 
пам’яті», утвердження дієвого громадянського суспільства, становлення єдиної політичної нації 

сьогодні також вкрай актуальна. 
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КОМПЕТЕНТНОСТІ ЮРИСТА 

 

У статті досліджується компетентнісний підхід до професійної підготовки 

майбутнього юриста, як важливий шлях модернізації освітньої сфери і визначаються серед 

пріоритетних. Мета використання іноземної мови в процесі професійної підготовки 

майбутніх представників юридичної професії полягає в тому, щоб допомогти студентові 

стати «дієздатним з іноземної мови за фахом» . Під мовною дієздатністю за фахом науковці 

розуміють «здатність людини, яка навчається, одержувати відповідну інформацію іншою 
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мовою і здатність порозумітися іноземною мовою», що передбачає спроможність 

одержувати максимум інформації, використовуючи свої мовні засоби і творчі стратегії, 

однозначно і досить компетентно висловити свою думку засобами іноземної мови. 

Розглядається, зокрема, зміст професійно спрямованого навчання іноземної мови на різних 

етапах у немовному вищому навчальному закладі, визначаються нові тенденції формування 

вмінь іншомовного спілкування, порушуються соціокультурний аспект та психолого-

методичні проблеми, пропонується методика застосування матеріалів першоджерел. 

Ключові слова: компетентнісний підхід, професійна іншомовна компететність, 

формування професійної іншомовної компетентності, підготовка юриста за спеціальністю, 

наддержавне, правове, іншомовні дієздатність за спеціальністюю. 

 

Актуальність. Компетентність (професійна, педагогічна, комунікативна, іншомовна 

тощо) здобуває статусу особливої реальності, істотно важливої як у сфері професійної 

юридичної освіти, так і в галузі практичної діяльності. Оскільки «спеціальні форми 

компетентності передбачають уміння вирішувати окремі завдання у професійному виді 

діяльності» [1, c. 285], доцільно звернутися до характеристики сутності поняття «іншомовна 

компетентність юриста» з метою виявлення і характеристики його специфіки. Аналіз існуючих 

характеристик поняття «компетентність» дозволяє розкрити сутність іншомовної 

компетентності, схарактеризувати її структуру.  

Мета – довести, що поняття «іншомовний» має значення, коли йдеться про «іншу» або 

іноземну мову. Під іноземною мовою розуміється мова, «яка вивчається поза умовами її 

природного існування, тобто в навчальному процесі, й яка не вживається поряд з першою в 

повсякденній комунікації» [5, с. 31]. Таким чином, іноземна мова, на відміну від рідної мови, 

засвоюється людиною поза соціальним оточенням, в якому ця мова є природним засобом 

спілкування.  

Основний матеріал. Специфіка процесу формування іншомовної компетентності 

майбутнього юриста у фаховій підготовці невід’ємно пов’язана як з мовою взагалі, так із 

іноземною мовою безпосередньо, оскільки виникнення й існування природної мови невід’ємно 

пов’язано з виникненням і існуванням людини. Мова як «система мовних засобів, необхідних 

для спілкування та передачі досвіду від покоління поколінню» [6, с. 20], має властивість 

соціального та культурного призначення. Ця система існує, насамперед, не тільки для окремо 

взятої людини, а для відповідного соціуму [7]. 

Слід відзначити, що в юридичній діяльності важливе місце займає комунікативна 

компетентність юриста, оскільки юридична професія належить до професій «підвищеної 

мовленнєвої відповідальності» [8, с. 32], де слово виступає професійним інструментом, від 

володіння яким залежить не тільки успіх професійної діяльності, але й доля інших людей, 

суспільства в цілому. Професійна компетентність юриста пов’язана з комунікативною 

компетентністю, до складу якої входять знання про мовні засоби і ситуації спілкування, 

володіння комплексом мовленнєвих умінь, що дозволяють юристу досягти результативності в 

спілкуванні і взаємодії, правильно будувати і розуміти різні тексти, адекватно використовувати 

мовні і мовленнєві засоби стосовно до конкретних завдань і умов спілкування. 

Оскільки і лінгвістика, і психолінгвістика розглядають мову не тільки як певну систему 

мовних засобів, але й як один з аспектів людської діяльності – соціальний (мовна діяльність є 

розумова і творча діяльність), то оволодіння іноземною мовою, націлене на формування в тих, 

кого навчають, рис вторинної мовної особистості, є свідомим (когнітивним) і творчим 

процесом, а не «запрограмованою поведінкою». Іноземна мова виступає певним джерелом 

відомостей про соціально-економічний, науково-технічний та загальнокультурний прогрес 

суспільства, який відкриває тим, хто її вивчає, доступ до величезного духовного багатства 

інших народів, підвищує рівень їх гуманітарної освіти . 

Інтернаціоналізація суспільного життя обумовлює необхідність оволодіння і 

використання іноземної мови кожною особистістю. Вона стає дієвим чинником соціально-
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економічного, науково-технічного й загальнокультурного прогресу суспільства, що підвищує 

статус іноземної мови як галузі освіти [9, c. 241]. 

 Поступово змінюється відношення до оволодіння іноземною мовою як до другорядного 

завдання, що забезпечує лише загальнокультурну підготовку майбутнього фахівця, оскільки: 

 іноземна мова слугує ефективним фактором гуманізації освіти, оскільки її 

використання пов’язано з процесом спілкування, спрямованим на налагодження 

міжособистісних стосунків. Вона розглядається не тільки як засіб гуманітаризації, що впливає 

на розвиток особистості того, кого навчають, але й як частина його професійної підготовки; 

 неможливо правильно виразити свою думку іноземною мовою без усвідомлення 

фактів дійсності, предметів і явищ, про які йде мова. Отже, оволодіння іноземною мовою, її 

усвідомлене використання сприяє розвитку мислення; 

 оволодіння іноземною мовою розвиває і логічне мислення особистості, оскільки в 

мові відбивається логічність і системність усвідомлення матеріального світу; 

 оволодіння іноземною мовою в вищих навчальних закладах сприяє виробленню в 

студентів уміння правильно і грамотно передавати свої думки рідною мовою, попереджає й 

сприяє подоланню професійної недорікуватості, розвитку мовленнєвої культури особистості; 

 за допомогою іноземної мови студенти знайомляться: з культурою, мистецтвом 

країни, мову якої вони вивчають, з творами її поетів, письменників; з побутом, звичаями, 

вдачами, етикою народу, мову якого вони вивчають; з загальнолюдськими цінностями тощо, 

що сприяє розвитку загальної культури особистості; 

 оволодіння іноземною мовою дозволяє ознайомитися з культурою письмового 

спілкування. Знання майбутніх фахівців збагачують і переклад наукової статті, й складання 

реферату або анотації, написання доповіді тощо; 

 завдяки знанню іноземних мов фахівець-випускник вищого навчального закладу 

здобуває інформацію про розвиток своєї галузі професійної діяльності за кордоном, має 

можливість порівнювати досягнення своєї країни і свої власні з досягненнями колег-

представників професії за кордоном; бере участь у науково-технічній творчості, забезпечує 

відповідність результатів своєї праці рівню світових стандартів; 

 значимість для майбутнього фахівця різних умінь в галузі іноземної мови 

визначається необхідністю читати і перекладати спеціальну літературу, вміти вивчати і 

систематизувати матеріали про професійну діяльність, вможливлює ділове листування 

іноземною мовою, проведення діалогів з ділових тем тощо; 

 поступово в студентів виробляється вміння самостійно працювати з іншомовною 

професійною інформацією, що відіграє важливу роль у професійній діяльності; 

 індивідуалізація під час оволодіння іноземними мовами, формування в майбутніх 

фахівців уміння самостійно одержувати необхідні знання, вміння застосовувати й оновлювати 

їх змушує по-новому осмислити процес професійної підготовки в цілому, відібрати найбільш 

раціональні і прийнятні з існуючих методик, удосконалювати окремі прийоми.  

Будь-яка форма використання іноземної мови в вищому навчальному закладі, на думку 

Ж. Ніколаєвої, може бути описана таким чином: використання мови, в тому числі і її вивчення, 

включає в себе дії, що виконуються особами (студентами). В результаті таких дій у студентів 

розвиваються як загальні, так і, особливо, комунікативні мовленнєві компетенції. Сформовані 

компетенції «використовуються в міру необхідності в різних контекстах залежно від різних 

умов та різних потреб для здійснення різних видів мовленнєвої діяльності, до яких належать 

мовленнєві процеси продукції та сприйняття текстів, пов’язаних з певними темами у 

специфічних сферах»  

Як відзначають дослідники [3], оволодіння студентами немовних спеціальностей 

іноземною мовою і використання її має свою специфіку як стосовно цілей, так і стосовно 

вибору методів та прийомів роботи. Провідним напрямом в оволодінні іноземною мовою є 

здобуття тими, хто навчається, такого рівня комунікативної компетенції, який дозволив би 

користуватися іноземною мовою в певній галузі професійної діяльності. 
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Мета використання іноземної мови в процесі професійної підготовки майбутніх 

представників юридичної професії полягає в тому, щоб допомогти студентові стати 

«дієздатним з іноземної мови за фахом». Під мовною дієздатністю за фахом науковці 

розуміють «здатність людини, яка навчається, одержувати відповідну інформацію іншою 

мовою і здатність порозумітися іноземною мовою», що передбачає спроможність одержувати 

максимум інформації, використовуючи свої мовні засоби і творчі стратегії, однозначно і досить 

компетентно висловити свою думку засобами іноземної мови. 

Проте, як наголошують дослідники [3] і засвідчує власний досвід викладацької діяльності 

в вищому юридичному навчальному закладі, на практиці часто спостерігається розбіжність між 

змістом професійної підготовки майбутніх представників юридичної галузі та основними 

характеристиками використання іноземної мови. Так, викладання іноземної мови, як правило, 

відокремлено від навчання професійної діяльності студента, а включення в методичні 

посібники текстів з професійної тематики можна вважати лише зовнішньою реалізацією 

принципу зв’язку мовного і професійного навчання. Оволодіння іноземною мовою студентами 

юридичних навчальних закладів обмежується процесом викладання дисципліни «Іноземна 

мова», тоді як можливості її використання є набагато ширшими: в процесі самостійної і 

виховної роботи студентів, у процесі викладання загальноправових і спеціальних дисциплін 

тощо. Як наслідок, яскравим свідченням неефективності використання традиційних методик є 

нездатність випускників вищих юридичних навчальних закладів до ефективної, повноцінної 

професійної іншомовної комунікації. 

У зв’язку з цим, одним з шляхів вирішення проблеми постає питання про навчання 

студентів іноземної мови для спеціальних цілей або професійно спрямованої іноземної мови з 

метою формування вмінь професійного іншомовного спілкування сучасного спеціаліста, 

«розвитку навичок самостійної роботи, які дозволяють студенту поповнювати знання, 

вдосконалювати свої особистісні риси, розвивати професійні уміння» вирішенню якого 

присвячено низку досліджень і публікацій. У них розглядається, зокрема, зміст професійно 

спрямованого навчання іноземної мови на різних етапах у немовному вищому навчальному 

закладі, визначаються нові тенденції формування вмінь іншомовного спілкування, 

порушуються соціокультурний аспект та психолого-методичні проблеми, пропонується 

методика застосування матеріалів першоджерел. Так, професійно спрямоване навчання 

іноземних мов в системі вищого педагогічного навчального закладу розглядається як «фахово-

педагогічна спрямованість навчання з урахуванням потреби в вивченні іноземної мови щодо 

особливостей фаху й спеціальності майбутнього педагога».  

Проведений аналіз досліджень з проблеми дозволяє стверджувати, що, в основному, 

розглядаються загальні питання, пов’язані з формуванням комунікативної компетенції 

майбутнього фахівця з метою професійного спілкування, проте не забезпечується належним 

чином подальша спроможність представників юридичної професії використання іноземної 

мови для вирішення проблем професійної діяльності, зокрема й на міжнародному рівні 

(особливо для студентів факультету міжнародних відносин). Крім того, не можна процес 

навчання студента іноземним мовам в вищому юридичному навчальному закладі вважати 

єдиним шляхом формування його професійної іншомовної компетентності, до того ж навчання 

іноземної мови є не метою, а засобом формування досліджуваного феномену. 

Слід відзначити, що завдяки підвищенню інтересу до іноземних мов у сучасній 

життєдіяльності увага наукової спільноти перемістилася від дослідження особливостей 

літературної іноземної мови до вивчення мови, що використовується в реальному спілкуванні 

спеціалістів окремої галузі. У зв’язку з цим, науковці наголошують, що сучасним досягненням 

у галузі методики навчання іноземних мов для спеціальних цілей став такий висновок: оскільки 

іноземна мова знаходить своє застосування в різних ситуаціях спілкування спеціалістів різних 

професій і різних спеціалізацій всередині професійної галузі, то, визначивши особливості 

типових ситуацій спілкування фахівців кожної конкретної галузі, можна моделювати процес їх 

реальної комунікації, і, відібравши попередньо для цього необхідний мовний та мовленнєвий 
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матеріал, звузити весь широкий діапазон іноземної мови до конкретних потреб спеціалістів і 

цим полегшити процес оволодіння мовою для спеціальних цілей. Таке рішення, на нашу думку, 

сприяє значній оптимізації процесу професійної підготовки майбутніх спеціалістів стосовно 

опанування іноземної мови й може використовуватися як один з шляхів формування 

професійної іншомовної компетентності представника юридичної професії.  

Отже, можна стверджувати, що провідним завданням опанування іноземною мовою в 

вищих навчальних закладах немовного профілю на сучасному етапі є не просто «навчити 

студентів користуватися нею як засобом спілкування в усіх видах мовленнєвої діяльності в 

різноманітних ситуаціях» [9, c. 241], а використовувати іноземну мову в усіх видах мовленнєвої 

діяльності в ситуаціях професійної діяльності, оскільки й «ефективність навчання 

безпосередньо залежить від ступеня наближення процесу передачі знань, формування навичок і 

вмінь до реальних умов їх практичного застосування» . 

Оскільки мовленнєва діяльність реалізується в галузі читання, мовлення, аудіювання та 

письма, на основі аналізу праць науковців та з урахуванням умов і потреб майбутньої 

професійної діяльності представників юридичної професії треба зазначити необхідність 

врахування положень, визначених науковцями [2, c. 51-52]:  

 необхідність удосконалення знань з іноземної мови (особливо англійської) серед 

студентів юридичних навчальних закладів (особливо студентів факультету міжнародних 

відносин) постійно зростає, оскільки саме в юридичній сфері виникає потреба в безпосередніх 

контактах із зарубіжними колегами з вирішення юридичних проблем на міжнародному рівні, 

використанні інформації, здобутої іноземними колегами, крім того, існує реальна можливість 

перспективної професійної кар’єри за умови володіння іноземною мовою через тенденцію до 

створення єдиного європейського правового поля; 

 оволодіння читанням (що є, як правило, провідною мовленнєвою діяльністю в процесі 

оволодіння іноземною мовою в вищих навчальних закладах) вважає пріоритетним для себе 

більшість студентів, але водночас вони вказують на необхідність розвитку вмінь та навичок 

професійно орієнтованого мовлення та аудіювання для реалізації професійних функцій в 

безпосередніх контактах з іноземними колегами; 

 потреба у безпосередніх письмових контрактах із зарубіжними колегами та 

партнерами, сподівання науковців, що Болонський процес допоможе державам створити в 

майбутньому єдину систему права, яка поєднуватиме в собі елементи континентальної і 

загальної системи права, зумовлює необхідність розвитку умінь та навичок письма іноземною 

мовою як виду мовленнєвої діяльності, що обумовлено й необхідністю обміну офіційною 

інформацією професійного характеру у формалізованому вигляді (офіційні документи). 

Таким чином, цілком обґрунтовано стверджувати, що одним з шляхів формування 

професійної іншомовної компетентності представників юридичної галузі є навчання студентів 

читання, мовлення, аудіювання та письма з іноземної мови для забезпечення можливості й 

спроможності спілкування у майбутній професійній сфері, тобто забезпечити формування 

професійної іншомовної компетентності майбутнього юриста може професійно орієнтована 

іншомовна діяльність, котра передбачає підготовку майбутніх спеціалістів до ділового 

спілкування в усній і письмовій формах іноземною мовою.  

Необхідною умовою досягнення цієї мети є комплексний розвиток умінь студентів в усіх 

видах мовленнєвої діяльності у процесі професійної підготовки . Адже юридична освіта ХХІ 

століття повинна бути інтернаціональною за змістом, оскільки глобалізація суттєво впливає на 

зміну засад і способів міждержавних відносин, формування наддержавного правового 

простору. Сьогодні від випускника юридичного навчального закладу вимагається знання 

зарубіжних юридичних першоджерел, використання їх в практичній юридичній діяльності, 

налагодження стосунків з іноземними колегами з метою вирішення спільних правових 

проблем, використання зарубіжного досвіду тощо. 

Проблема професійної іншомовної компетентності майбутнього фахівця, як «об’єктивно 

існуючого, ускладнено структурованого феномену», процесу її формування досліджувалася 
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науковцями. Так, на думку російського дослідника М. Сахарова, іншомовна компетентність 

студентів є інтегративним системно-ціннісним новоутворенням спеціальних та іншомовних 

знань і вмінь, ціннісних відносин, які визначають здатність особистості керувати своєю 

діяльністю від визначення мети, вибору засобів до контролю й оцінювання отриманих 

результатів . 

Досліджуючи іншомовну професійну компетентність майбутніх представників 

економічної галузі, В. Василевич визначає даний феномен як інтегровану систему 

функціональних складових і властивостей особистості; форму вираження суб’єкт-суб’єктного 

зв’язку учасників інтеракційно-комунікативного процесу під час розв’язання професійних 

завдань. А формування іншомовної професійної компетентності майбутніх економістів 

Ю.Сухарніков характеризує як процес, що включає в себе проміжні дидактико-технологічні 

етапи цього процесу а саме: прогнозування професійно важливих якостей фахівців-економістів 

для виробництва майбутнього, формування змісту й конструювання програми підготовки 

студентів-економістів, проектування педагогічного процесу. 

«Іншомовна комунікативна компетенція», що забезпечує компетентність майбутнього 

фахівця морського флоту, українською дослідницею С. Козак визначається як «сформована у 

процесі навчання іноземної мови здібність вільно і адекватно до умов соціально-рольових 

ситуацій професійної діяльності розуміти і породжувати відповідні мовленнєві висловлювання 

згідно теоретичних положень і знань, що виконують інформаційно-комунікативну функцію, а 

також практичні вміння та навички, які опікують перцептивно-комунікативну та інтеракційно-

комунікативну функції спілкування, що здійснюються за допомогою засобів іноземної мови» . 

Проте не можна, на нашу думку, погодитися з тим, що формування іншомовної комунікативної 

компетентності обмежується лише процесом навчання студентів іноземної мови. В процесі 

професійної підготовки майбутнього фахівця є набагато ширші можливості для забезпечення 

сформованості даного особистісного феномену: можливості загальнокультурних і професійних 

дисциплін, виховної і самостійної роботи студентів тощо.  

Розкриваючи поняття іншомовної компетентності фахівців технічних та економічних 

спеціальностей, М. Прадівлянний пов’язує його з комунікативними мовними компетенціями і 

відзначає наявність у даному феномені мотиваційних, морально-етичних та інших компонентів, 

спрямованих на творчість, дію, результат [10, с. 343].  

Отже, на основі проведеного аналізу досліджень науковців можна зробити висновок про 

те, що іншомовна компетентність представника певної професійної галузі розглядається як 

якість особистості, котра характеризується продуктивністю іншомовної діяльності (тобто 

мовленнєвої діяльності іноземною мовою), високим рівнем творчого мислення, який забезпечує 

декодування іншомовної інформації професійного характеру. Іншомовна компетентність 

включає в себе цілісний комплекс знань у мовній і професійній сферах, умінь застосовувати ці 

знання в практичній професійній діяльності.  

Крім того, іншомовна компетентність передбачає оволодіння студентами знаннями про 

культуру та систему мови, яку вони вивчають, що реалізується за рахунок формування мовних і 

мовленнєвих навичок оперування загальною і професійною лексикою, котра виявляється у 

продуціюванні самостійного усного та письмового висловлювання і яка дозволяє студентам 

адекватно розуміти та приймати участь у спілкуванні з носіями мови. Отже, щодо формування 

даного особистісного феномену мова йде про необхідність засвоєння коду, що є відомим і 

зрозумілим носіям мови безвідносно до професійної діяльності (володіння мовою на 

загальному рівні), а також коду професійної іноземної мови, що є добре відомим носіям 

іноземної мови, котрі виконують певні професійні функції в певній професійній галузі. 

Висновки. Таким чином, можна зробити загальний висновок про те, що іншомовна 

компетентність передбачає володіння людиною іншою (іноземною) мовою кваліфіковано. 

Щодо професійної іншомовної компетентності представника юридичної професії обов’язковим 

є достатній рівень знань, які б дозволяли розумітися, бути добре обізнаними як з усіма мовними 

аспектами іншої (іноземної) мови, так і з фаховою (юридичною) лексикою, особливостями 
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професійної діяльності, наявність достатнього рівня вмінь застосовувати знання на практиці, 

тобто в практичній професійній діяльності, а також у галузі безпосередньої спеціалізації 

представника юридичної професії, тобто у фаховій діяльності. 

 
Список використаних джерел 

1. Александрова В.В. Професійно-орієнтоване навчання іноземної мови / В.В.Александрова // Іншомовний аспект підготовки фахівців для органів 

внутрішніх справ України: Матеріали міжнародної практичної конференції, Харків, 20-21 травня 1999 / Ун-т внутр. справ. – Х.: Ун-т внутр. 

справ, 1999. – С.11-14. 

2. Білобородова Л.Д. Комплексне навчання держслужбовців іншомовної комунікації на базі модульно-рейтингової системи // Теорія та практика 

державного управління: [Збірник] / Нац.акад.держ.упр. при Президентові України, Харк. регіон. ін-т [Редкол.: Г.І.Мостовий та ін.]. – Вип.4. 

Актуальні питання навчання іншомовної комунікації у вищих навчальних закладах: матеріали наук.-практ.конф., 20 травня 2003 р. – Х: Магістр, 

2003. – С. 51-54. 

3. Бондар С.М., Єгорова Н.Н., Орач Ю.В. Фреймова репрезентація знань як спосіб підвищення ефективності викладання англійської мови для 

студентів нелінгвістичних спеціальностей // Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Між предметні зв’язки: 

Наукові дослідження. Досвід. Пошуки: зб. наук. пр. / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Х.: Константа. – Вип.10. – 2006. – 

С.26-31. 

4. Федоренко Ю.П. До питання компетентності і комунікативної компетенції / Ю.П.Федоренко // Педагогічна майстерність як сучасна технологія 

розвитку особистості вчителя : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конф. 4-6 березня 2002 р. – Полтава: АСМІ, 2002. – С.285-286. 

5. Ясперс К. Смысл и назначение истории / Карл Ясперс / Пер. с нем. М.И.Левиной. – [2-е изд.] – М.: Республика, 1994. – 527 с. 

6. Тимофеева Н.П. Основы семантической трансформации устойчивых словосочетаний при изменении сферы их употребления (на материале 

юридической и компьютерной терминологии русского и английского языков). Автореф. дисс. ...канд. филол. наук. – Саратов, 1997. – 17 с. 

7. Лийметс Х.Й Как воспитывает процесс обучения? / Хейно Йоханнович Лийметс. – М.: Знание, 1982. – 96 с. 

8. Левитан К.М. Юридическая педагогика: учебник / К.М.Левитан. – М.: Норма, 2008. – 432 с. 

9. Насонова Н.А. Передача інформації в процесі вивчення іноземної мови / Н.А. Насонова // Проблеми гуманізму і освіти: зб. матеріалів науково-

метод. конф., м. Вінниця, 21-22 травня 2002 р. В 2-х томах. – Вінниця: Універсум, 2002. – Том 2. – С. 241-243. 

10. Прадівлянний М.Г. Викладання фахово спрямованої іноземної мови на основі компетентнісного підходу / М.Г.Прадівлянний // Гуманізм та 

освіта: зб. матеріалів VIII міжнародної науково-практичної конф. 

11. 11.Космеда Т.А. Актуалні процеси мовлення чи «мовний смак» української сучасності / А. Космеда // Мовознавство. Науково-теоретичний 

журнал інституту мовознавства ім. О.О. Потебні та Українського мовно-інформаційного фонду НАНУкраїни. –2014. – №2. – С. 44-45. 

12. Національна стратегія розвитку освітив України період до 2020 року / Схвалено указом Президента України 25 червня 2013 року №344/2013 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.president.gov.ua/documents/15828.html 

13. 13.Мелещенко А. Європейське шкільництво у структурі освіти Волині (кінець XVIII- початок XX ст.ст.): дисертація на здобуття наукового ступ. 

канд. пед. наук.:спец.13.00.01 / А. Мелещенко. – Житомир, 2015. – 219 с. 

 

УДК 378.147 

 

Задунайська Юлія Володимирівна 
Львівський національний університет імені Івана Франка 

 

ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ІНШОМОВНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ 

КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ 

 

У статті розглянуто основні теоретичні та практичні аспекти формування 

професійної іншомовної комунікативної компетентності майбутніх учителів початкової 

школи, проаналізовано основні компоненти та структурні складові професійної іншомовної 

комунікативної компетентності, виокремлено професійні якості та чинники формування 

професійної іншомовної комунікативної компетентності.  

Ключові слова: компетенція, компетентність, професійна компетентність, іншомовна 

комунікативна компетентність, професійна іншомовна комунікативна компетентність. 

 

Постановка проблеми та її актуальність. Одним із завдань сучасної вищої школи є 

підготовка компетентного, конкурентноспроможного фахівця, здатного успішно розв’язувати 

проблемні завдання, гнучко й нестандартно мислити, вміти пристосовуватись до швидких змін 

умов життя у полікультурному середовищі. Провідною метою вивчення іноземної мови 

студентами вищих закладів освіти різних напрямів підготовки стає іншомовна комунікативна 

компетентність особистості, а кінцевим результатом – використання іноземної мови як засобу 

міжкультурного спілкування і збагачення досвіду фахової підготовки. У процесі фахової 

підготовки вчителя початкової школи проблема формування іншомовної комунікативної 

компетентності є однією з визначальних. На сучасному етапі, в умовах інтеграції України у 

європейські економічні, політичні й культурно-освітні структури, суспільство потребує 

фахівців, які не лише компетентні у своїй професії, але й володіють достатнім рівнем 

іншомовної комунікативної компетентності.  
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Аналіз останніх публікацій і досліджень. Проблему компетентністного підходу в освіті, 

як важливого чинника забезпечення якісної професійної підготовки фахівців, розглядали: А. 

М. Богуш, Н. М. Бібік, І. А. Зязюн, М. П. Васил’єва, О. І. Ляшенко, Н. Г. Ничкало, С. 

О. Сисоєва, О. І Пометун, О. В. Хуторськой та ін. Проблему формування професійної 

компетентності, її сутність та структурні складові досліджували: Н. М. Бібік, М. В. Васильєва, 

Г. В. Данченко, В. В. Краєвський, Н. М. Лобанова, О. І. Локшина, О. О. Павленко, 

О.І. Пометун, О. Я. Савченко, С. О. Сисоєва, В. О. Тюріна, А. В. Хуторськой та ін. Різні аспекти 

формування комунікативної компетентності особистості висвітлено в працях: Н. П. Волкова, 

Д. М. Годлевської, С. В. Козак, В. О. Назаренко, І. М. Чемерис та ін. Проблемі формування 

іншомовної комунікативної компетентності присвячено дослідження: В. Ф. Аітова, Л. Біркун, 

І. О. Зимньої, М. Кенела, Г. О. Китайгородської, С. В. Козак, О. О. Леонтьєва, Є. І. Пассова, 

С. Савіньона, М. Свейна, В. Л. Скалкіна, Д. Хаймза та ін.  

Мета статті – розкрити зміст поняття та складові структури професійної іншомовної 

комунікативної компетентності та дослідити особливості її формування. 

Виклад основного матеріалу дослідження. У психолого-педагогічній літературі широко 

використовують два поняття: компетентність і компетенція. Поняття «компетентність» 

визначають як похідне від «компетенції», оскільки воно вказує на суб’єкта як носія 

компетенції. Компетентність, на відміну від компетенції, передбачає не лише наявність 

відповідних знань та навичок, але й здатність до їх творчого використання. На думку 

О. В. Хуторського, компетенція – це сукупність особистісних якостей людини (знань, умінь, 

навичок, способів діяльності), пов’язаних із відповідним колом предметів і процесів, потрібних 

для продуктивної дії, а компетентність – це володіння людиною відповідною компетенцією, що 

містить особистісне ставлення до предмета її діяльності [13, c. 58-64]. Н. Б. Іванцова визначає 

термін «компетентність» як рівень поінформованості фахівця в своїй професійній діяльності, 

результат професійного досвіду, такий наслідок його накопичення протягом професійного 

життя та діяльності, який забезпечує глибоке знання своєї справи, змісту роботи, що 

виконується, способів та засобів досягнення цілей, здатність правильно оцінювати професійну 

ситуацію, що склалася, і приймати у зв’язку з цим потрібне рішення [12, c. 17]. Н. Г. Ничкало 

зазначає, що компетентність – це не тільки «професійні знання, навички і досвід у 

спеціальності, але і ставлення до справи, визначені (позитивні) схильності, інтереси і 

прагнення, здатність ефективно використовувати знання й уміння, а також особистісні якості 

для забезпечення необхідного результату на конкретному робочому місці у конкретній робочій 

ситуації» [5, c. 96]. Таким чином, компетентність – це здатність суб’єкта приймати рішення у 

певній галузі діяльності і нести відповідальність за їхні наслідки. 

Головним показником рівня кваліфікації будь-якого сучасного фахівця є його професійна 

компетентність.  

Існують різні підходи до визначення суті та структури професійної компетентності. 

Зокрема, Н. В. Баловсяк визначає професійну компетентність як «найвищий рівень професійної 

майстерності – знань, умінь, розвитку здібностей, результатів і способів діяльності людини, 

норм поведінки, внутрішніх мотивів, що надають людині можливості досягти високих 

результатів у певній професійній діяльності» [2]. В. О Тюріна розглядає професійну 

компетентність як особистісне утворення, що забезпечує якісне виконання професійної 

діяльності. Тому особливості професійної компетентності фахівця та її складових визначаються 

особливостями його професійної діяльності [11, c. 4]. Компетентність як складова фахової 

підготовки майбутніх вчителів початкової школи полягає у формуванні професійних 

теоретичних і практичних навичок і вмінь, мотивів діяльності, особистісних якостей, наявності 

досвіду професійної діяльності, умінні творчо мислити, в розвитку творчого потенціалу, 

ціннісних орієнтацій, які дозволяють самостійно й ефективно реалізовувати цілі педагогічного 

процесу. 

Рівень професіоналізму фахівця значною мірою залежить від рівня його комунікативної 

компетентності, зокрема іншомовної.  
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Комунікативна компетентність є важливим структурним компонентом професійної 

компетентності і являє собою сукупність науково-теоретичних знань, практичних умінь і 

навичок у сфері здійснення професійної комунікації, досвід здійснення професійної взаємодії, 

стійку мотивацію професійного спілкування. Як зазначає І. А. Зязюн, вчителеві, який володіє 

комунікативною компетентністю, властиві різноманітні уміння, серед яких: уміння керувати, 

вчити, виховувати; широкий світогляд; мовленнєва (комунікативна) культура; 

спостережливість до виявів емоційно-почуттєвих станів, характеру людини, її поведінки; 

уміння вирішувати нестандартні ситуації; високий рівень саморегуляції [7, c. 24]. 

В сучасній педагогічній науці визначення іншомовної комунікативної компетентності 

остаточно не сформовано. Іншомовна комунікативна компетентність розглядається, з одного 

боку, як здатність здійснювати іншомовне спілкування, правильно використовуючи систему 

мовних, мовленнєвих і стилістичних норм, а також правил комунікативної поведінки, 

відповідно до ситуації спілкування, а з іншого, як готовність до іншомовного спілкування.  

На думку В. Ф. Аітова, іншомовна професійна компетентність являє собою сукупність 

окремих компетенцій і дозволяє на основі автономного пошуку і використання інформації 

іноземною мовою в допустимих видах мовленнєвої діяльності здійснювати свою професійну 

діяльність, підвищуючи її ефективність і тим самим створюючи передумови для професійного і 

кар’єрного росту особистості [1, с. 15]. Н. Ізорія визначає іншомовну комунікативну 

компетентність як інтегральну особистісно-професійну якість людини з певним рівнем мовної 

освіти, яка реалізується у готовності на певній основі до успішної, продуктивної та ефективної 

діяльності з використанням комунікативних та інформативних можливостей іноземної мови, 

забезпечує можливість ефективної взаємодії з оточуючим середовищем за допомогою 

відповідних мовних компетенцій [8, c. 4]. В. Теніщева розглядає іншомовну професійну 

компетентність як складне інтегративне ціле, яке забезпечує компетентне професійне 

спілкування мовою спеціальності в умовах міжкультурної комунікації [10, c. 7]. За визначенням 

Н. А. Сури, іншомовна професійно-орієнтована комунікація – процес, у межах якого 

забезпечується потенційна здатність комунікантів реалізувати обмін інформацією іноземною 

мовою, а також самостійно здійснювати пошук, накопичення й розширення обсягу професійно 

значущих знань у процесі природного іншомовного професійно-орієнтованого спілкування із 

зарубіжними фахівцями. Комунікативна компетентність є особливим видом професійної 

компетенції, яка визначається як готовність та здібність до оволодіння предметними, 

науковими знаннями в професійному спілкуванні [9, с. 190]. Таким чином, іншомовна 

професійна комунікативна компетентність – це інтегративне особистісно-професійне 

утворення, яке реалізується у психологічній та практичній готовності суб’єкта до здійснення 

успішної, ефективної та продуктивної професійної діяльності з використанням засобів 

іноземної мови або в умовах іншомовної культури та забезпечує можливість ефективної 

взаємодії з оточуючим середовищем. 

Важливою ознакою професійної іншомовної комунікативної компетентності майбутнього 

фахівця є її зв’язок із професійною свідомістю, професійними цінностями та ідеалами, які 

визначають ступінь сформованості фахового рівня, стилю професійного спілкування у різних 

соціально-рольових ситуаціях. 

У науково-педагогічній літературі не існує єдиного підходу і щодо визначення структури 

професійної іншомовної комунікативної компетентності. У загальному вигляді структуру 

іншомовної професійної компетентності можна подати у сукупності таких компонентів, як 

лінгвістична, соціолінгвістична та прагматична компетенції. На думку М. Кенела, складовими 

структури іншомовної комунікативної компетентності є: дискурсивна компетентність 

(здатність поєднувати окремі речення у зв’язне усне або письмове повідомлення, дискурс, за 

допомогою різноманітних синтаксичних та семантичних засобів); соціолінгвістична 

компетентність (здатність здійснювати мовленнєвий акт та дискурс відповідно до певного 

соціолінгвістичного контексту іншомовної комунікації); стратегічна компетентність (здатність 

обирати адекватну стратегію дискурсу з метою підвищення ефективності іншомовної 

комунікації); лінгвістична компетентність (здатність розуміти та продукувати раніше засвоєні 
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або аналогічні їм висловлювання, а також потенційна здатність розуміти нові висловлювання 

іншомовного середовища) [14, с. 2-27]. 

Н. Б. Завіниченко виділяє наступні компоненти іншомовної комунікативної компетентності:  

1. Гностичний: система знань про сутність та особливості спілкування взагалі та 

професійного зокрема; знання про стилі іншомовного спілкування, загальнокультурна 

компетентність.  

2. Комунікативний: комунікативні вміння, які дозволяють встановлювати контакт із 

співрозмовником, керувати ситуацією взаємодії з суб’єктом іншомовної комунікації; культура 

мовлення; експресивні уміння; перцептивно-рефлексивні уміння, які забезпечують можливість 

пізнання внутрішнього світу партнера спілкування та розуміння самого себе.  

3. Емоційний: гуманістична установка на спілкування, інтерес до іншої людини; 

готовність вступати в особистісні, діалогічні взаємини, розвинуті емпатія та рефлексія; 

високий рівень ідентифікації з виконуваними професійними та соціальними ролями; 

позитивна Я-концепція та психоемоційний стан [6, с. 47]. 

Процес викладання іноземної мови у вищому немовному навчальному закладі 

педагогічного профілю повинен здійснюватись паралельно з формуванням професійної 

компетентності майбутнього вчителя, що дасть можливість майбутнім фахівцям як 

спілкуватись із зарубіжними колегами, так і здійснювати професійну діяльність в умовах 

іншомовного суспільства. Процес формування професійної комунікативної компетентності 

майбутніх фахівців повинен бути спрямованим не лише на формування у студентів здатності до 

практичного використання іноземної мови у різноманітних ситуаціях , але й до міжкультурного 

спілкування. 

Формування професійної іншомовної комунікативної компетентності у процесі 

підготовки майбутніх учителів початкової школи зумовлює дотримання наступних принципів: 

принцип інтеграції і комплексності навчального процесу; принцип цілісності навчального 

процесу; принцип гуманізації навчального процесу, який полягає в розкритті особистісного 

потенціалу студента під час його професійної підготовки; принцип професійно-орієнтованої 

комунікативної направленості процесу навчання іноземної мови, який реалізується шляхом 

використання сукупності методів навчання (комунікативного, аудіолінгвального, 

аудіовізуального) і форм (ділова гра, моделювання ситуацій, бесіда, «круглий» стіл, дискусія, 

дебати); принцип активізації пізнавальної діяльності; принцип підвищення мотивації навчання 

шляхом використання сучасних комп’ютерних технологій у процесі вивчення іноземної мови; 

принцип інтерактивності, при якому навчання є активним, орієнтованим на студента; принцип 

автентичності, що реалізується в трьох аспектах: виборі автентичних матеріалів, використанні 

автентичної методики, створенні автентичного спілкування в автентичному середовищі; 

принцип інтенсивного використання фонових знань тих, кого навчають; принцип єдності 

теоретичної та практичної підготовки; принцип забезпечення творчої активності та 

самостійності студентів у навчальному процесі.  

Основи професійної іншомовної компетентності студентів закладаються через потрібні 

для подальшої фахової діяльності знання, досвід вирішення іншомовних професійних 

проблемно-пізнавальних завдань і формування внутрішніх ресурсів ефективного прийняття 

рішень в реальній або наближеній до реальної діяльності, які є необхідними складовими 

професійної іншомовної комунікативної компетентності студентів. 

Особлива увага в процесі формування професійної іншомовної комунікативної 

компетентності відводиться формуванню особистості майбутнього вчителя, його загальної та 

професійної культури, а також певних професійних якостей. Зокрема, Баришнікова С. Н. 

виділяє наступні професійні якості, що формуються в процесі формування іншомовної 

комунікативної компетенції, а саме: відкритість, уміння швидкої адаптації до нових ідей, 

володіння своїм емоційним станом, уміння ідентифікувати, аналізувати й порівнювати явища 

іншомовної та власної мовленнєвої діяльності, тактовність, повага до іншомовної культури, 

знання сутності міжкультурної комунікації, уміння обирати власний стиль мовленнєвої 

поведінки [4].  
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Головними особливостями процесу формування професійної іншомовної комунікативної 

компетентності майбутніх учителів початкової школи є : використання мови відповідно до 

даного соціально спрямованого контексту; залучення студентів до ситуативного спілкування, 

максимально наближеного до реальних життєвих ситуацій; зміна функції викладача, який стає 

активним координатором навчальної діяльності студентів, їхнім порадником, співрозмовником 

та учасником процесу навчання; використання різноманітних видів навчальної діяльності, 

зокрема: парних і групових видів діяльності, рольових ігор, проектних і проблемних завдань; 

широке використання автентичних матеріалів.  

Набуття професійної іншомовної комунікативної компетентності дозволить майбутньому 

фахівцеві виконувати різні види робіт з автентичною фаховою літературою, а саме: розуміти та 

інтерпретувати зміст, вміти отримати необхідну інформацію, перекласти або реферувати 

необхідний матеріал; здійснювати спілкування на діалогічному рівні в межах фахової тематики, 

а також володіти зв’язним монологічним мовленням на рівні як самостійно підготовленого, так 

і непідготовленого висловлювання, розуміти діалогічне та монологічне мовлення в межах 

фахової тематики; володіти навичками двостороннього усного і письмового перекладу; знати 

основи ведення ділової документації іноземною мовою; використовувати фахові словники та 

довідкову літературу; вміти стисло та точно висловлювати думки обома мовами; вміти 

використовувати засоби сучасних інформаційних технологій під час спілкування та передачі 

інформації. 

Висновки. Іншомовна комунікація можлива за умови володіння суб’єктами іншомовного 

спілкування мовою як засобом комунікації. Рівень сформованості професійної іншомовної 

комунікативної компетентності суб’єктів виступає визначальним фактором, що обумовлює 

рівень ефективності комунікативного процесу в цілому. Процес формування професійної 

іншомовної комунікативної компетентності повинен бути спрямований не лише на озброєння 

майбутніх фахівців системою знань, вмінь та навичок, необхідних для ефективного здійснення 

іншомовної комунікації, але й на формування глибоко осмисленої, комунікативно-

компетентної позиції майбутнього вчителя початкових класів, що дасть можливість 

майбутньому фахівцеві самовизначатися, саморозвиватися й самовдосконалюватися в єдиному 

європейському освітньому просторі, брати участь у його вдосконаленні і творенні. 
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ПРОФІЛАКТИКА ДЕЛІНКВЕНТНОЇ ПОВЕДІНКИ ПІДЛІТКІВ 

 

У статті виялено сутність делінквентної поведінки та її профілактики. Проаналізовано 

результати експериментального дослідження програми профілактики делінквентної поведінки 

підлітків. Аналіз результатів експериментальної роботи показав, що профілактика 

делінквентної поведінки підлітків повинна мати спрямованість на усунення причини, яка 

викликала таку поведінку. Доки не буде з’ясована причина, не можна виявити її наслідки. 
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Формування проблеми дослідження. Актуальним на сьогодні є одна з великих проблем, 

не тільки в Україні, але і для всіх каїн світу, яка потребує професійного втручання для 

попередження та її подолання – це делінквентна поведінка підлітків. Відповідно до відомостей 

міжнародних організацій, кількість юнаків, які вчиняють правопорушення, швидко та невпинно 

зростає. Період становлення особистості підлітка характеризується складними змінами, на 

підставі яких даний період називають критичним, важким та перехідним. Виникає перехід від 

дитинства до юності, від незрілості до зрілості у фізичному, розумовому, моральному, 

духовному та соціальному аспекті. У зв’язку з такими суттєвими та швидкими змінами, нерідко 

виникає підліткова деліквентна поведінка, тобто така поведінка, яка суперечить суспільним 

нормам, серед яких і моральні, і правові, і побутові, і дисциплінарні тощо. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженням особливостей соціалізації 

неповнолітніх займалися Р. Каримова, О. Карпенко, І. Ковчина. Дослідження проводились у 

сфері пенітенціарної системи, яка з недавніх пір перейшла у площину соціальної педагогіки та 

соціальної роботи І. Звєрєва, В. Лютий та ін., проводились дослідження в галузях наук таких як: 

психологія – Г. Амінов, А Піщелко та ін., соціологія – Ю. Алферов, В. Негоденко, та ін.  

Вивченням проблеми протиправної поведінки підлітків займалися багато дослідників 

В. Кудрявцева, М. Фіцули, О. Тузова, В. Лебединського, О. Селецького, В. Оржеховської, 

Г. Міньковського, С. Тарарухіна та ін. Деякі аспекти формування ціннісно-правових орієнтацій 

особистості обґрунтували В. Алексєєв, В. Афанасьєв, Н. Волкова, М. Казакіна, В. Сайко, 

Г. Сухобська. Утворенням правової культури та правової свідомості неповнолітніх злочинців 

займалися Г. Васянович, М. Городиський, В. Оксамитний, М. Подберезський, Н. Романова та 

ін. Вивченням неформальних об’єднань неповнолітніх засуджених висвітлив у своїх роботах 

І. Башкатов. Положення щодо соціально-педагогічної профілактики негативних явищ у 

молодіжному середовищі були розроблені Р. Вайнолою, Н. Гузій, Н. Заверико. 

Мета статті. Мета статті полягає у визначенні змісту та форми профілактики 

делінквентної поведінки; аналізу результатів профілактичної програми делінквентної поведінки 

підлітків 

Виклад основного матеріалу.  Поняття «делінквентна поведінка» визначається як 

сукупність протиправних вчинків людини, передумовою яких є девіантна поведінка підлітків та 

їх важковиховуваність, за які в особливо важких випадках може бути притягнення до 

кримінальної відповідальності відповідно до статей цивільного та кримінального кодексів 

України.  

У широкому значенні делінквентна поведінка – це злочинна (кримінальна) поведінка, 

правопорушення некримінального характеру, порушення офіційно визначених правил 

поведінки та дисциплінарних вимог. У вузькому значенні делінквентною поведінкою в 

літературі називають некримінальні правопорушення чи протиправну поведінку дітей та 

підлітків. 
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Звертаючись до словників із психології, наукових робіт психологів, соціологів, 

кримінологів та інших науковців, бачимо різні погляди на поняття «делінквентна поведінка» та 

поняття «профілактика делінквентної поведінки».  

Наприклад, у спеціальній літературі практичної підліткової психіатрії вчений А. Личко 

ввів поняття «делінквентність», обмеживши ним дрібні антигромадські дії, що не тягнуть за 

собою кримінальної відповідальності. До них можна віднести прогули підлітками школи, 

прилучення до асоціальної групи, дрібне хуліганство, знущання над слабкими та над 

тваринами, віднімання дрібних грошей, викрадення мотоциклів та інше [5]. 

Однак тут є і інша думка. Вчений В. Ковальов заперечує проти такого трактування 

деліквентності, вказуючи про те, що делінквентна поведінка є поведінкою лише злочинною. 

Він вважає, що після досягнення повноліття делінквент автоматично перетворюється в 

антисоціальну особистість [4]. 

Треба звернути увагу, що підлітковий вік – це час становлення характеру особистості. 

Саме в цей період вплив середовища, найближчого оточення виявляється з величезною силою. 

У психолого-педагогічній літературі важливе місце займає поняття «важкий підліток», 

оскільки проблема важких підлітків є однією з центральних психолого-педагогічних проблем. 

Так, у психологічній літературі поняття делінквентності швидше зв’язується з 

протиправною поведінкою взагалі. Це будь-яка поведінка, що порушує норми громадського 

порядку. Дана поведінка може мати форму дрібних порушень морально-етичних норм, що не 

досягла рівня злочину, а також може виражатись в злочинних діяннях, які караються відповідно 

до Кримінального кодексу України.  

Є. Ільїн у роботі «Мотивація і мотив» під делінквентною поведінкою розуміє систему 

асоціальних, протиправних вчинків, які в деяких випадках призводять до кримінальної 

відповідальності. Відмінності делінквентної поведінки від кримінальної поведінки кореняться в 

тяжкості правопорушень, вираженості антигромадського характеру [3]. 

Більшість дослідників погоджуються з думкою, що делінквентна поведінка пов’язана із 

порушеннями правових норм, але не настільки значними, щоб за них нести кримінальну 

відповідальність, а серйозні порушення норм кримінального права, тобто злочини, пропонують 

називати кримінальною поведінкою [7]. 

Деякі вчені, досліджуючи деліквентність поведінки підлітків, виділили таку 

класифікацію останніх: підлітки, які здійснюють правопорушення під впливом певних обставин 

чи оточуючих людей; підлітки з достатнім рівнем правосвідомості, але пасивним ставленням до 

інших порушників та правових норм; підлітки, які випадково здійснюють правопорушення під 

впливом соціуму; підлітки, які свідомо порушують правові норми.  

Підлітковий вік характеризується підвищеною чутливістю до зовнішніх та внутрішніх 

чинників, так як в цей час радикально змінюється їх соціальний статус. Тому, як правило, 

поведінкові розлади починають набувати антисуспільного характеру і відображати активну 

деструктивну спрямованість особистості підлітків, що перешкоджає дотриманню правових 

норм, тобто делінквентна поведінка підлітків переростає у протиправну злочинну поведінку.  

Вплив середовища у підлітковому віці посідає значне місце, причому кожний окремий 

прояв делінквентної поведінки обумовлений складною взаємодією вікових, індивідуально-

типологічних, індивідуально-психологічних та соціально-педагогічних детермінант.  

Розкриваючи дану тему, необхідно виділити групи причин і чинників делінквентності 

поведінки підлітків, серед яких:  

- їх соціально-педагогічна занедбаність, коли підліток неправильно вчиняє соціальну дію 

в силу власної невихованості, відсутності у нього необхідних позитивних знань, вмінь і 

навичок або в силу зіпсованості неправильним вихованням, сформованістю у нього негативних 

стереотипів поведінки;  

- глибокий соціально-педагогічний дискомфорт, викликаний неблагонадійними 

сімейними стосунками, негативним психологічним мікрокліматом у сім’ї, систематичними 

недоліками у навчанні, взаємовідносинами, що не склалися, неправильним відношенням до 

підлітка збоку батьків, вчителів, ровесників;  
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- відхилення психічного і фізичного спрямування у здоров`ї і розвитку, наявність вікових 

криз та акцентуацій характеру та інші причини фізіологічного і психоневрологічного змісту;  

- відсутність корисних соціальних діяльностей, відсутність позитивних і значущих 

соціальних і особистісних життєвих цілей і перспектив, бездоглядність, негативний вплив 

навколишнього середовища, соціально – педагогічна дезадаптація, розвиток якої спричиняє до 

делінквентності, зміщення соціальних і особистісних цінностей з позитивних на негативні [8].  

Детермінуючою серед чинників і причин делінквентної поведінки підлітків є соціально-

педагогічна бездоглядність підлітків, що, на жаль, невпинно розвивається на фоні байдужих, 

неуважних їх стосунків з навколишнім світом, що породжує почуття одинокості, власної 

непотрібності, незахищеності. Формуються почуття протесту, відчуження, неприйняття 

дорослих, намагання до об`єднань, кооперації, самоорганізації на основі однодумства, 

інтересів, спільностей долі.  

Отже, задля недопущення розвитку та укорінення деліквентної поведінки у підлітків, 

необхідно проводити її профілактику. 

Профілактика делінквентної поведінки розуміється нами як сукупність заходів, 

спрямованих на попередження формування у підлітків схильності до правопорушень та 

скоєння злочинів.  

Соціальна профілактика (превенція) спрямована на попередження виникнення і розвитку 

соціальних та особистісних проблем. Вона передбачає виявлення, усунення чи нейтралізацію 

соціальних та психологічних факторів, які призводять до появи і загострення проблем. При 

цьому, профілактика може здійснюватись як складова частина соціальної роботи, або ж як 

самостійна діяльність [2]. 

Профілактика дитячої та підліткової злочинності повинна проводитись у напрямі 

морального, правового, статевого та антиалкогольного виховання, при цьому об’єктами 

виховної роботи повинні бути не лише діти і підлітки, але й дорослі. У ній мають брати участь 

сім’я, вихователі й педагоги, керівники і члени формальних і неформальних молодіжних 

утворень. Формування морально-етичних норм майбутнього повноправного члена суспільства 

повинно починатися якомога раніше і проводитися паралельно послідовному пізнанню 

дитиною оточуючого світу. Саме на перших етапах психічного розвитку має бути закладено 

правильне засвоєння понять добра і зла, визначені соціально позитивні моральні норми. 

Провідна роль у цьому належить сім’ї. В міру дослідження, розширення соціальних зв’язків 

підлітка зростає роль вихователів і педагогів. У школі повинно відбуватись закріплення вже 

набутих морально-етичних принципів і установок. При цьому, окрім регламентованої 

навчальної програми, необхідно використовувати весь арсенал засобів соціально-педагогічного 

впливу [6]. 

Нами було розроблено та експериментально перевірено тренінгову програму з 

профілактики делінквентної поведінки підлітків.  

Отримані результати довели, що високий рівень вияву делінквентної поведінки підлітків, 

характеризується соціально-психологічною дезадаптацією, тривожністю, депресією, почуттям 

вини, негативним ставленням до себе, до власного минулого та майбутнього; підліток без 

сторонньої допомоги не може знайти морального виходу із ситуації, є невитриманим, 

агресивним, дратівливим, неадекватно реагує на будь-яку ситуацію; середній – ускладненим 

прогнозуванням розвитку подій у складних ситуаціях, відчуттям невпевненості, емоційною 

нестійкістю, неадекватністю реакцій; низький – урахуванням реальних обставин, готовністю 

змінити свою поведінку, емоційною сприйнятливістю до ситуацій.  

Дослідження засвідчило, що і після подолання негативної спрямованості особистості, 

виникає необхідність у продовженні роботи з підлітками, для зміни характеру їх взаємодії з 

оточуючими, їх позиції, установки. У протилежному випадку, підлітки можуть наново 

вдаватися до проявів делінквентної поведінки.  

Експериментальна робота дала змогу виділити декілька основних напрямів 

профілактичної роботи: корекція моральної свідомості і самосвідомості підлітків, стимуляція їх 

вольової активності, корекція рівнів сформованості досвіду саморегуляції, корекційно-
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профілактична робота, що пов’язана із зміною статусу підліткау групі, корекція 

міжособистісних стосунків, створення умов для задоволення потреб підлітка.  

Зокрема систему профілактики делінквентної поведінки підлітків, можна зобразити 

таким чином [1]: соціально-психологічне обстеження підлітка, оцінка соціально-

психологічного клімату в групі; збір інформації щодо поведінки підлітка, його участі в 

асоціальних угрупуваннях; оцінка соціальної ситуації та соціально-психологічного клімату 

серед підлітків; оцінка психічного і соціально-психологічного рівня розвитку підлітків; обмін 

інформацією, розробка плану профілактики; оцінка процесу профілактики.  

Проведене нами експериментальне дослідження дозволило сформулювати наступні 

рекомендації: головне завдання соціальних педагогів та практичних психологів повинно бути 

відповідальне управління розвитком особистості підлітка; важливим є посилення ролі 

соціально-психологічної служби в домовленостях депривуючого середовища з метою 

оптимізації соціальної ситуації розвитку підлітків.  

Впровадження розробленої профілактичної програми дозволило поліпшити деякі 

психодіагностичні показники схильності до делінквентної поведінки, зокрема:  

- характерологічні – знизився рівень демонстративності; підвищилась самооцінка; 

знизився рівень агресивності, знизилась схильність до порушення норм і правил; до 

протиправної поведінки поведінки (з 81 до 64 у хлопців і 54 до 42 у дівчат);  

- поведінкові – збільшився інтерес до відповідальності, бажання допомагати іншим; 

зменшились схильності до незалежності, впертості, нестриманості і агресивності (з 74 до 45 у 

хлопців і 61 до 48 у дівчат);  

- мотиваційні – зросла потреба в пізнанні, саморозумінні (у більшої половини підлітків, 

які приймали участь у тренінгу). 

Щодо об᾽єднання підлітків за типами прояву делінквентної поведінки, то у 38% підлітків 

помічен конфліктно-ситуативний тип делінквентної поведінки з позитивною спрямованістю; з 

незначною негативною спрямованістю посідає місце у 45% підлітків; нестійкий тип 

делінквентної поведінки з негативною спрямованістю виявлено у 17% підлітків; а стійкий тип 

девіантної поведінки з негативною спрямованістю не спостерігався. 

Перед початком роботи з підлітками, ми пам’ятали, що головне у стосунках з ними – це 

взаєморозуміння і довіра. Все, що було обговорено, повинно залишатися таємницею. Тільки за 

згодою самого підлітка та його проханням справи можуть бути обговорені з батьками та 

вчителями. Втрата довіри, розголошення таємниці, навіть мимовільне, є великою 

психологічною травмою і може призвести до найнебезпечніших наслідків.  

При виявленні психологічних особливостей підлітка звертали увагу на наявність 

акцентуацій характеру, систему самооцінки і оцінок інших, мотиваційну структуру особистості. 

Підліток активно прагне до змін, сприяти покращенню свого характеру, досить часто навіть 

відчуває злість до себе за свою «слабквсть» або «агресивність». Тому однією із основних задач 

соціального педагога є визначення основної проблеми і чітке формулювання її механізму. 

Бажання визначення чітких, однозначних якостей досягнення мети, які можуть бути 

визначеними і самим підлітком і оточуючими.  

Обов᾽язковим кроком профілактики був прояв властивостей мотивації підлітка, пошук 

будь-яких видів діяльності, зв’язаних з позитивними емоціями. Доречно, що в цю діяльність не 

додавалися елементи «проблемної», небажаної поведінки. Діяльність спілкування, яка є 

провідною у підлітковому віці, можливо розглядати тільки в групі. Тому і особистість пілітка 

ми розгладали в групі, а не саму по собі. Саме тому доцільним стало використання групової 

форми роботи з такою категорією підлітків – тренінг. Деякі вправи ми використали з метою 

розслаблення і створення невимушеної, вільної від зайвого самоконтролю обстановки. 

Найважливішим у роботі з підлітками було усвідомлення проблеми і роботи над 

поставленими цілями, для формування навичок самоаналізу та прийняття рішення. При цьому 

дійовим виявилося уживання рольової гри. Поведінка в рольовій грі дала неповнолітнім 

можливість розвиткові довіри до людей, емпатії.  
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Висновки. Враховуючи вищевикладене, хотілось би виділити основні особливості 

розуміння делінквентної поведінки серед підлітків: 

а) поняття «делінквентна поведінка» переважно стосується поведінки, що відхиляється 

від правових норм, та застосовується для визначення протиправної поведінки неповнолітніх з 

метою відокремлення їх від дорослих правопорушників, щодо яких можливо застосовувати 

категорії «кримінальна поведінка», «злочинна поведінка», «правопорушення» та ін.; 

б) категорія «делінквентна поведінка» часто охоплює таку поведінку неповнолітніх, яку 

можна вважати протиправною, яка має зовнішні ознаки правопорушень, але за яку вони не 

завжди несуть юридичну відповідальність в силу того, що у них на наступив стан юридичної 

«дієздатності»;  

в) делінквентна поведінка складається з делінквентних вчинків (актів), які завжди 

конкретизовані, тобто за зовнішніми ознаками вони схожі на конкретні правопорушення, що 

описані у законодавстві, а саме у Кримінальному кодексі України та Кодексі України про 

адміністративні правопорушення, з тією різницею, що ці поведінкові прояви здійснюються 

«недієздатними», у кримінальному сенсі – особами-неповнолітніми;  

Аналіз результатів експериментальної роботи показав, що профілактика делінквентної 

поведінки підлітків повинна мати спрямованість на усунення причини, яка викликала таку 

поведінку. Доки не буде з’ясована причина, не можна виявити її наслідки. 
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У статті розглянуто основні теоретичні положення корекційної роботи з когнітивного 

розвитку молодших школярів. Закцентовано увагу на технології предметно-орієнтованого 

тренінгу з урахуванням особливостей навчальної дисципліни, її змісту й методів викладання. 

Обґрунтовано зміст корекційної роботи з урахуванням співвідношення інваріантного 

іваріативного у когнітивному розвитку.  

Ключові слова: технології розвиваючого навчання, розвиваючі роботи, навчальний 

розвиток, серіація, предметно-орієнтований тренінг, когнітивний розвиток.  

 

Постановка проблеми. Сучасна соціально-економічна ситуація характеризується 

стрімкістю змін, значними інформаційними потоками, наявністю віртуальної реальності, яка 

об’єднує континенти в єдиний інформаційний простір. За таких умов кожна особистість має 

бути здатною до ефективної самоорганізації власного життя, продуктивної професійної 

діяльності. 

Проте донині залишаються нез’ясованими питання становлення і розвитку творчого 

мислення. У науці відсутні дані про динаміку становлення творчого мислення у дітей на ранніх 

етапах їхнього життя, що гальмує подальше розроблення проблеми його розвитку. 
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Старший дошкільний і молодший шкільний вік надзвичайно важливі у психічному 

розвитку особистості, оскільки саме в цей період здійснюється перехід до навчальної 

діяльності, її адаптація до нової соціальної ситуації розвитку. 

Актуальність досліджуваної проблеми посилюється у зв’язку із введенням обов’язкової 

переддошкільної підготовки дітей з 5-річного віку. Особливий науковий інтерес становить 

перехідний період від дошкільного до молодшого шкільного віку, який у літературі 

позначається «кризою 6–7 років». 

Встановлено, що означена проблематика вивчається переважно в рамках того чи іншого 

вікового періоду. Так, психологічним особливостям розвитку дошкільників присвячено праці 

Л.І.Божович, Г.С.Костюка, В.К.Котирло, С.Є.Кулачківської, О.І.Кульчицької, В.С.Мухіної, 

Т.О.Піроженко, Ю.О.Приходько та ін. З іншого боку проблематика молодшого шкільного віку 

пов’язана головним чином з вивченням психологічних процесів адаптації до шкільного 

навчання, формування навчальної діяльності, довільності поведінки, моральних якостей та ін. 

(Бех І.Д., Божович Л.І., Давидов В.В., Дусавицький О.К., Запорожець О.В., Костюк Г.С. й ін.). 

Водночас у сучасних психологічних дослідженнях залишається без належної уваги науковців 

проблема творчого мислення у перехідний період від старшого дошкільного до молодшого 

шкільного віку (Божович Л.І., Виготський Л.С., Поліщук В.М.). 

Мета статті – дослідити особливості когнітивної сфери молодших школярів та шляхи 

корекції 

Виклад основного матеріалу. Молодший шкільний вік є ключовим в оволодінні 

дитиною навчальною діяльністю. Саме в початковий період навчання у дітей закладається 

фундамент системи знань, які поповнюються в подальші роки, і одночасно формуються 

розумові і практичні операції, дії і навички, без яких неможливі подальші навчання та 

практична діяльність. Головною ланкою в процесі освоєння знань молодшими школярами є 

рівень розвитку їх пізнавальної сфери, і особливо таких психічних процесів як сприймання, 

увага, пам’ять, мислення.  

Однією із основних проблем шкільного навчання, на думку А.Ф.Ануфрієва та 

С.Н. Костроміна, є ряд труднощів, що виникають у дітей в процесі оволодіння новими 

знаннями, основними психологічними причинами яких є недостатня розвиненість основних 

пізнавальних психічних процесів (довільної уваги, пам’яті, сприймання та мислення). За 

даними різних досліджень складнощі в навчанні відчувають від 15% до 40% дітей початкових 

класів загальноосвітніх шкіл. Причому, починаючи з кінця 60-х років і до сьогодні, кількість 

труднощів в навчанні школярів постійно росте. Цю ситуацію, при відсутності грубих порушень 

в психічному розвитку дитини, можна вирішити, надавши своєчасну і адекватну її проблемам 

психологічну допомогу, зокрема шляхом діагностування та цілеспрямованого розвитку 

пізнавальної сфери молодших школярів.  

Проте, не дивлячись на велику кількість досліджень з особливостей пізнавальної сфери 

молодших школярів, вказана проблема залишається актуальною, і особливо з практичної точки 

зору. Так, практика свідчить, що пріоритетною для психологів, які працюють в системі 

сучасної освіти, є проблема діагностики та розвитку пізнавальної сфери дітей, і особливо у 

початковій школі. Це підкреслює актуальність і практичну значущість обраної нами проблеми.  

Аналіз психолого-педагогічної літератури показує, що пізнавальна сфера – це складне за 

своїм змістом поняття, що є важливою характеристикою інтелектуального розвитку 

особистості. Переважна більшість авторів у її змісті виділяє такі пізнавальні психічні процеси, 

як відчуття, сприймання, пам’ять, увага, уява та мислення. Пізнавальна сфера особистості на 

кожному новому віковому відрізку має свої індивідуальні особливості, які пов’язані зі 

специфікою розвитку основних пізнавальних процесів на певному віковому етапі. Більшість 

вчених зазначає, що загальною особливістю молодшого шкільного віку є переважна 

нерозвиненість довільної сфери дитини, оскільки в неї ще недостатньо сформовані внутрішні 

засоби саморегуляції. 

Отже, молодший шкільний вік – це період значних змін у пізнавальній сфері дитини, 

оскільки він є найбільш сприятливим для засвоєння нею попередньо здобутого досвіду та 
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подальшого психічного розвитку. Тому, слід не упустити можливості розвинути у дитини 

пізнавальні психічні процеси, від чого залежить легкість і ефективність процесу її навчання.  

Основним напрямом роботи у вказаній програмі став розвиток таких пізнавальних 

процесів, як зорово-просторове сприймання,зорова та слухова пам’ять, довільна увага, 

словесно-логічне мислення.  

Для активної реалізації розвивального впливу ми обрали переважно ігрову форму 

проведення занять, оскільки саме гра дає можливість здійснити більш глибше проникнення в 

світ дитини та здійснити в ньому продуктивні перетворення. Діти даного віку, зазвичай, 

проявляють жвавий інтерес до ігрової форми діяльності та активно беруть в ній участь. Отже, в 

програмі використовувався розвивальний матеріал паралельно з елементами гри. Вправи були 

підібрані з урахуванням основних вікових особливостей пізнавальної сфери молодших 

школярів. 

Висновки. Розглядаючи розвиток психічних пізнавальних процесів у молодшому 

шкільному віці, можна надати психологічну характеристику особливостям функціонування 

кожного когнітивного процесу. Відчуття в цьому віці тісно злито із сприйняттям. Дослідження 

показали, що з віком удосконалюється не стільки абсолютна і розрізняльна чутливість дітей, 

скільки вміння використати різноманітність відтінків кольорів і звуків, що сприймаються. 

Мислення розвивається в процесі гри, як і уява. Особливість здорової психіки дитини – 

пізнавальна активність. Допитливість дитини постійно направлена на пізнання навколишнього 

світу і побудову своєї картини миру. Дитина, граючи, експериментує, намагається встановити 

причинно-наслідкові зв'язки і залежність. 
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Харківська гуманітарно-педагогічна академія 

 

АРТ-ПЕДАГОГІКА В СУЧАСНІЙ ОСВІТІ 

 

У статті розкривається специфіка атр-педагогіки, її особливості в структурі сучасної 

освіти. Відзначається її зв'язок з традиційними принципами педагогічної діяльності. 

Наглошується на тому, що вирішення названих проблем ускладнюється тим, що використання 

різноманітних видів мистецтв для створення синхронної поліфонічної системи арт-

педагогічних художньо-естетичних ігрових вправ для дошкільнят з відхиленням в розвитку 

потребує від експериментаторів енциклопедичних знань в області не тільки мистецтва і 

культури, а й дидактики, психології мистецтва і методики їх інтерпретації пристосованих до 

поставлених перед собою дослідницьких завдань. 

Ключові слова: педагогіка, арт-педагогіка, арт-терапія, освіта. 

 

Про естетичний і духовно-моральний вплив різних видів мистецтва на розум, волю і 

почуття глядачів і слухачів з давніх часів говорили не тільки самі діячі мистецтва, а й педагоги, 

які бачили в мистецтві величезні пізнавательні і виховні можливості. Стародавні жителі нашої 

планети були переконані в дієвості створюваних людиною скельних зображень, ритуальних 

пісень і обрядових танців як щось самоочевидне. Так легенда про Орфея приписує йому 
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винахід музики і віршування, і він міг своїм співом схиляти гілки дерев, зрушувати каміння і 

приборкувати диких звірів. Світ художніх образів, на переконання античних мислителів і 

художників, ставав обов'язковою частиною життя кожної людини.  

Давньогрецькі філософи високо цінували роль мистецтва в житті суспільства і окремої 

людини. Так, Платон (428-327 рр. до н.е.) вважав, що мистецтво може виправляти недоліки 

виховання у людей, хоча і до кінця життя не подолав свого скептицизму по відношенню до 

пізнавальних можливостей мистецтва. На противагу йому Аристотель (384-322 рр. до н.е.), 

розглядаючи людину як істоту, вже від природи призначену до соціального життя, вважав, що 

вона може розвиватися тільки в гуртожитку. А оскільки мистецтво, з його точки зору, здатне до 

глибокого пізнання дійсності, вважав, що мистецтво має здатність надавати на людину 

моральний і естетичний вплив, формуючи тим самим характер його почуттів. Більш того, сила 

мистецтва - в узагальненні, і «завдання поета говорити не про дійсно те, що трапилося, але і 

про те, що могло б трапитися, отже, про можливе за ймовірністю або за потребою» [1]. Тобто, 

кажучи сучасною мовою, Аристотель розглядав здатність мистецтва моделювати життя. Тому 

мистецтво він відносить не просто до діяльності, а до творчості: воно відтворює світ «шляхом 

переоформлення». «Воно формує, – вважають і сучасні вчені, – часом несвідомо, 

неусвідомлено, саму систему людських установ, дія яких проявиться рано чи пізно і часто 

непередбаченно, а не просто має на меті спонукати людину до того чи іншого конкретного 

вчинку» [1]. 

Погляди античних філософів і засновників естетики як науки про прекрасне розділяли і 

Майстри Відродження і європейського Ренесансу ХVIIIвека.  

Художньо-естетичні досягнення європейського мистецтва, впливали на розвиток 

світового мистецтва ХVIII-Х1Х століть в галузі архітектури, живопису, театру, музики, 

дворянського побуту та інших сторін життєдіяльності суспільства і творчої діяльності майстрів 

культури і мистецтва. Але слід пам'ятати, що культура завжди має на увазі збереження 

попереднього національного досвіду, завжди пов'язана з історією, завжди передбачає 

безперервність морального, інтелектуального, духовного життя людини, суспільства і людства. 

Наприклад, Л. М. Толстой, визначаючи соціальне і естетичне значення мистецтва, на 

противагу деяким європейським мистецтвознавцям, наполягав, що для точного визначення 

мистецтва, «треба перш за все перестати дивитися на нього як на засіб насолоди, а розглядати 

мистецтво, як одна з умов людського життя» [1]. Ця точка зору великого художника слова 

відповідає традиціям вітчизняної і зарубіжної гуманістичної думки про потребу людини в 

мистецтві і культурі як джерелі гуманності і творчого розвитку особистості. Краса врятує світ. 

Людина знаходить і приймає красу без всяких умов і можливо в цьому і полягає таємниця 

художньої творчості, що образ краси, створений ним, стає зразу кумиром без всяких умов. 

Потреба краси і творчості нерозлучна з людиною, і без неї людина, можливо, і не захотіла би 

жити на світі.  

Сучасні проблеми освіти активізують дослідні пошуки вчених різних галузей науки з 

метою інтеграції шкільних освітніх дисциплін з творами вітчизняної культури і мистецтва, щоб 

здолати традиційний раціоналістичний підхід до навчання і розвитку учнів на шкоду 

всебічного їх розвитку. До вирішення цієї проблеми звертались представники шкільної 

педагогіки та методики і вітчизняні майстри культури. Всіх їх об'єднує глибока переконаність у 

тому, що виховний вплив мистецтва виражається в благотворному впливі на внутрішній світ 

особистості і особливо - на моральну і естетичну сфери. Так зародилося особливе направлення 

в педагогіці другої половини ХХ ст. – педагогіка мистецтва, яка дала життя таким видам 

творчої діяльності вчителів та учнів, як музейна педагогіка, музична педагогіка, театральна 

педагогіка, етно-культурна педагогіка, школа діалогу культур і інші направлення у вітчизняній 

освіті, які отримали визнання педагогічної громадськості та батьків і отримала назву творча 

педагогіка. 

Мистецтво, всебічно впливаючи на людину, «олюднюючи» його, збагачуючи і 

розширюючи естетичний світ учнів різними видами мистецтв, на практиці здійснює пророцтво 

що краса врятує світ.  
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Педагогічне рішення взаємозв'язку уроків української мови, розвитку мовлення і 

літератури з мальовничим творчістю дозволяють активізувати пізнавальні інтереси учнів до 

вивчення рідної мови; розвинути потребу у вивченні творів культури і мистецтва при вивченні 

рідної мови і словесності; 

подолати страх перед публічним виступом, що сприяло більш успішному вдосконаленню 

комунікативних здібностей учнів, особливо у дітей з відставанням в мовному розвитку.  

В процесі реалізації в практиці шкіл різного типу подібних програм була виявлена така 

найважливіша особливість мистецтва, як його перетворююча функція, яка позитивно впливає 

на інтелектуальну, психофізіологічну, моральну, емоційну і вольову сфери дітей та їх розвиток 

і сприяє формуванню ідентифікації зі своїм народом і з його історією і культурою, з їх 

нетлінними цінностями. Саме цим можна пояснити інтенсивний розвиток арт-педагогіки - 

нового науково-практичного спрямування в педагогіці початку ХХІ ст., що вивчає 

закономірності, принципи і способи залучення творів мистецтва до вирішення  

багатьох педагогічних і методичних завдань. 

Слід виділити три основні напрями в арт-педагогічної діяльності (А-ПД): 

1. А-ПД може «бути рівноправним джерелом навчальної інформації, своєобразним 

«голосом» в навчальному діалозі, що розповідає про душевні переживання іншої людини», 

«створювати поле найрізноманітніших асоціацій, відчуття, думок»; 

2. А-ПД оптимізує умови педагогічної взаємодії, підсилює довільну і мимовільну увагу 

до творів мистецтва, попереджає перевтому, без напруги перемикає з одного виду роботи на 

інший; полегшує розуміння і запам'ятовування навчально-виховного матеріалу «за рахунок 

перекодування інформації логічно-вербальної на емоційно-образної модальністі», 

забезпечуючи мотиваційну, емоційну і комунікативну готовність до сприйняття навчально-

виховного матеріала; 

3. «арт-педагогічні засоби можуть стати в освітньому процесі джерелом неявній 

діагностики» психічного стану учнів і їх творчих здібностей [2]. 

Але слід зазначити, що на розвиток арт-педагогіки і її дидактичні функції вплинула арт-

терапія як вид психотерапії та психологічної корекции, заснованої на мистецтві і творчості. Але 

в той же час слід сказати що педагогіка не може ви-конувати не властиві їй функції, властиві 

медицині, психотерапії, психології хоча художня творчість часто дає і терапевтичний 

результат. 

У арт-терапії багатовікова історія. Її засновником вважається французький мислитель 

ХVIII століття Жан-Жак Руссо. Він один з перших помітив: щоб зрозуміти дитину, треба 

поспостерігати за його грою. Але гру як метод психотерапії почали застосовувати лише в 20-і 

роки ХХ століття психоаналітики Мелані Кляйн і Анна Фрейд, дочка Зігмунда Фрейда. 

Спостерігаючи за дитячими іграми, вони помітили, що «в грі дитина не тільки висловлює свої 

переживання. Гра виявилася однією з форм самотерапії, за допомогою якої малюк може 

відтворити, наприклад, якусь конфліктну ситуацію і саме в грі знайти спосіб «відреагувати» на 

неї» [2]. У 30-ті роки ХХ століття Фредерік Аллен розширив можливості арт-терапії: в своїх 

дослідженнях він зробив акцент на довірливих і теплих відносинах між псіхотерапевтом і 

дитиною, підкресливши, що до дитини необхідно ставитися як до особистості. Його терапія так 

і називалася - «терапія  

відносин». 

Вітчизняні психологи теж використовують арт-терапію і розробляють оригінальні 

методики. В результаті багаторічних досліджень зарубіжних і вітчизняних психотерапевтів 

були виявлені наступні арт-терапевтичні засоби для впливу на дітей: ізотерапія, 

кольоротерапія, пісочна терапія, фототерапія, ігротерапія, танцювально-рухова терапія, 

музикотерапія, вокалотерапія, казкотерапія, куклотерапія. 

В арт-педагогіці активно використовуються живопис, фотографії, дидактичні игри, 

музика і в меншій мірі танці. Природно, що мета і завдання арт-педагогіки принципово 

відрізняються від мети і завдань арт-терапії. 
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Основна мета арт-терапії – корекція психоемоційного стану людини, що зазнає труднощі 

емоційного розвитку в результаті стресу, що незадоволення сімейними відносинами, 

переживання емоційного відторгнення іншими людьми та ін. чинників, що призводить дітей до 

депресії, емоційної нестійкості, імпульсивності емоційних реакцій, почуття самотності, між-

особистісних конфліктів, низькою самооцінці та інших станів. 

Мета арт-педагогіки – активізація пізнавальної діяльності учнів засобами мистецтва, 

розвиток творчої уяви, емоційної пам'яті; гармонізація духовно-морального стану внутрішнього 

світу дітей і їх соціалізація; виховання самоідентифікації особистості дитини в процесі 

залучення до національного і світового мистецтва, розвиток любові до ціннісних сенсів 

мистецтва і культури, їх духовно-моральним народним традиціям, відображених у творах 

вітчизняного живопису, скульптури, музиці, літератури, театру, хореографїї, співах, в творах 

матеріальної культури та інших видах народної творчості. 

Безсумнівно одне: ті функції мистецтва і культури, про які було сказано вище, мають 

терапевтичний вплив на зростаючу особистість дитини, але виявлення особливостей впливу 

кожного виду і жанру мистецтва і культури на дітей з різними індивідуальними 

психофізичними особливостями – справа з’єднаних дослідницьких зусиль представників 

суміжних наук: дидактики, метаметодики (надпредметні науки про єдину методичну стратегію 

в навчанні, вихованні і розвитку на межпредметному рівні), педагогічної психології, психіатрії, 

медицини, диференційованої психології та психології мистецтва. 

На сучасному етапі розвитку арт-терапії всю увагу дослідників і педагогів-вихователів 

зосереджено на спостереженні за цілющим впливом різних арт-терапевтичних ігор на дітей 

різного віку з різними відхиленнями у розвитку, особливо – дітей дошкільного та молодшого 

шкільного віку. Застосовувані арт-терапевтичні засоби – це шлях до відновлення гармонїї в 

емоційному світі дитини, це засіб розвитку мислення і самооцінки, тобто це допомога дитині 

увійти безконфліктно в світ дорослих, у світ рідної природи і її відображення в рідному 

мистецтві, відчути красу і гармонію творчого пізнавання навколишньої дійсності. Найцінніше в 

арт-терапії – це розробити конструкцію діагностичних критеріїв виявлення засобами мистецтва 

проблем дітей дошкільного віку, що дозволяє психотерапевтам ефективно використовувати 

арт-терапевтичні художньо-естетичні засоби для корекції душевних травм дітей і підготовки їх 

до виходу в самостійне соціальне життя . 

Арт-педагогіка знаходиться на початку свого шляху. Проте у неї велике майбутнє. 

Особливо цінний її досвід в роботі з дітьми з відхиленнями у розвитку. Але як в будь-якому 

дослідженні, художньо-естетичні засоби арт-терапії в  

соціалізації дітей-дошкільнят з відхиленнями у розвитку вимагають від досліджень: 

1) ясного розуміння дослідницької проблеми, яку він поставив перед собою (яка тема-

проблема дослідження?);  

2) чіткої постановки мети (що дослідник хоче отримати в результаті своєї дослідницької 

діяльності?); 

3) готовності дослідника до поглибленої психолого-педагогічної аналітичної діяльності 

дітей в умовах організованої експеріментатором особистно-діяльнісного середовища для дітей 

засобами арт-педагогічних вправ і завдань; 

4) класифікація художньо-естетичних арт-педагогічних вправ і завдань для дітей з 

відхиленнями у розвитку; 

5) вміння вести спостереження за поведінкою дітей в різних ситуаціях арт-педагогічних 

ігор і фіксувати їх вплив на інтелектуальні, емоційні та вольові якості особистості дитини; 

6) здатності до узагальнення отриманих результатів на теоретичному і практичному рівні. 

Особлива роль в дослідженні названих проблем належить викладачам, аспірантам і 

студентам інституту мистецтв і культури. Рішення названих проблем ускладнюється тим, що 

використання різноманітних видів мистецтв для створення синхронної поліфонічної системи 

арт-педагогічних художньо-естетичних ігрових вправ для дошкільнят з відхиленням в розвитку 

зажадає від експериментаторів енциклопедичних знань в області не тільки мистецтва і 

культури, а й дидактики, психології мистецтва і методики їх інтерпретації пристосованих до 
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поставлених перед собою дослідницьких завдань. Складність укладаєся ще й в тому, що, 

приступаючи до планування арт-педагогічної діяльності з дітьми з відхиленнями у розвитку, 

слід враховувати той факт, що дослідники матимуть справу з індивідуальними особливостями 

дітей: у одних проблеми з промовою, у інших – емоційна «скутість», у третіх – відстороненість 

від колективу, у деяких – агресивність поведінки та ін., зумовлене пережитими психологічними 

травмами або перенесеними хворобами. Основне завдання – створити довірчу комунікативну 

обстановку для всіх дітей, залучити їх до колективної комунікативно-пізнавальної діяльністі 

засобами мистецтва: живопису, музики, хореографії тощо, не втрачаючи з уваги їх вплив на 

окремих дітей, їх індивідуальну реакцію з метою подальшої реалізації дидактичного принципу 

індивідуального підходу до кожної дитини з урахуванням їх відхилень від норм поведінки. Але 

завжди треба пам'ятати мудрі слова Ш. А. Амонашвілі: «Не нашкодь!» 
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У статті висвітлюється методичний огляд навчальних посібників з демонстраційного 

хімічного експерименту провідних європейських учених-хіміків, виданих в період першої 

половини 20 століття. З’ясовано, що в навчальних посібниках європейських вчених-хіміків 

закладені підвалини методики і техніки демонстраційного хімічного експерименту, які не 

втратили свого значення і на сучасному етапі розвитку та оновлення шкільної хімічної освіти 

в Україні. 
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Актуальність теми. Орієнтація сучасної шкільної хімічної освіти на засвоєння 

загальнокультурних цінностей, виховання емоційної сфери, формування компетентностей 

учнів, реалізації наскрізних змістовних ліній не мислимі без використання в навчанні 

історичного матеріалу. Ознайомлення школярів з різними етапами розвитку хімічної науки, 

промисловості, діяльністю вітчизняних та зарубіжних вчених сприяє розширенню їх наукових 

поглядів, показу важливої ролі науки в технічному прогресі. Принцип історизму важливий і в 

експериментально-методичній підготовці майбутніх вчителів хімії. З огляду на це актуальності 

набуває проблема вивчення історії становлення і розвитку шкільного хімічного експерименту, 

зокрема, демонстраційного, його методики і техніки. 

Огляд літератури. Роль історико-наукових знань в навчанні хімії у загальноосвітніх 

навчальних закладах висвітлюється в працях провідних вітчизняних та зарубіжних методистів-

хіміків: О. Астахова, Д. Кирюшкіна, В. Полосіна, Л. Цвєткова, С. Шаповаленка та інших. Вона 

помітно зросла тепер в умовах гуманітаризації та оновлення освіти в Україні. Невипадково в 

оновлених програмах та підручниках історичним відомостям приділяється чимала увага. 

Історичний підхід до розв’язування окремих питань у вітчизняній методиці навчання 

хімії розглядали: 1) Н. Буринська та В. Староста – навчальні завдання з хімії в контексті 

розвитку хімічної освіти в школі [1]; 2) Л. Величко – етапи розвитку курсу органічної хімії у 

вітчизняній загальноосвітній школі [2]; 3) О. Донік – формування змісту шкільного курсу хімії 
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в освітній системі України [4]; 4) Н. Лукашова – етапи становлення та розвитку вітчизняної 

методики навчання хімії [5]; 5) Н. Чайченко – розвиток хімічної освіти в контексті формування 

теоретичних знань [9]. 

Що стосується дослідження проблеми становлення і розвитку хімічного експерименту в 

загальноосвітніх навчальних закладах, то найґрунтовніше це зробив К. Парменов [6]. Але ці 

дослідження були проведені в 60-х роках 20 століття. Але проблема модернізації хімічної 

освіти, її оновлення потребують подальших досліджень щодо історії хімічного експерименту, 

зокрема демонстраційного. 

Мета дослідження. На основі аналізу європейської методичної літератури, виданої в 

першій половині 20 століття у вигляді окремих книг, провести теоретичні узагальнення щодо 

методики і техніки демонстраційного хімічного експерименту в загальноосвітніх навчальних 

закладах. 

Виклад основного матеріалу. В історії європейської шкільної хімічної освіти 

нагромаджено чималий досвід щодо організації і проведення демонстраційного експерименту. 

Свій огляд ми обмежимо лише методичною літературою, що має безпосереднє відношення до 

загальноосвітньої школи. В якості такої методичної літератури використали перекладні 

видання Г. Рейнбольдта [7] та Г. Фоулза [8]. 

В книзі німецького хіміка Генріха Рейнбольдта «Техніка хімічного експерименту» [7] 

описується досвід вченого з проблем шкільного хімічного експерименту під час підготовки 

майбутніх вчителів хімії у Бонському університеті. Ця книга є своєрідним практикумом з 

техніки шкільного хімічного експерименту, під час якого майбутні вчителі хімії «одержували 

ґрунтовні знання щодо мистецтва експериментування, виготовлення апаратури та поводження з 

нею» [7, с. 9]. 

Книга містить описи 570 дослідів (259 «головних» та 311 «побічних»), вказівки щодо 

виготовлення найважливіших апаратів, описи одержання необхідних речовин. 

Під «головними» дослідами Г. Рейнбольдт розуміє такі досліди, які висвітлюють 

добування речовин, а паралельні досліди, які висвітлюють властивості добутих речовин – 

«побічні» досліди. Наприклад, дослід «Добування водню з пари води за допомогою заліза» є 

«головним», а досліди, що висвітлюють властивості водню – горючість водню, водень – легше 

повітря – це «побічні досліди». 

Всі досліди виконуються за допомогою простого обладнання, причому, прилади 

монтуються з окремих деталей – вузлів, що повторюються в багатьох дослідах. 

Під час описів дослідів особлива увага звертається на їх наочність. Інструктивні малюнки 

сприяють чіткості зображення приладів, доповнюють слова або змінюють його. Вказівки щодо 

підготовки до виконання дослідів відділення від описів їх виконання. 

Описи дослідів передбачають основну мету: виховання спостережливості і вміння 

компетентно оцінювати вибір досліду. Описам дослідів передує коротка загальна частина, в 

якій наводяться відомості про суть навчального експерименту, монтування приладів і 

поводження з ними. 

Новизною в описі дослідів є їх історичне спрямування. Скрізь дані вказівки щодо 

історичного значення дослідів, про авторів відкриття, про значення дослідів в розвитку певних 

наукових поглядів, про їх народногосподарське значення. 

В якості ілюстрації наведемо опис вступної частини одного з «головних» дослідів. 

 

Дослід 163. Вуглекислий газ при етилово-спиртовому бродінні. 

Ензиматична реакція. 

Дж. Блек, 1757 р.; Д. Макбейд, 1764. 

С12Н22О11  інвертаза
2С6Н12О6 

С6Н12О6  зимаза
2С2Н5ОН + 2СО2 + 24Кал 
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А. Лавуазьє виявив, що цукор перетворюється при бродінні в етиловий спирт та 

вуглекислий газ. Рівняння реакцій бродіння С6Н12О6 → 2С2Н5ОН + 2СО2 було встановлено в 

1815 р. Ж. Гей-Люссаком [7, с. 304]. 

Особливе, змістовне значення в посібнику Г. Гейнбольдта «Техніка хімічного 

експерименту» має розділ «Про навчальний експеримент», в якому розглядаються питання 

методики демонстраційного експерименту. Провідною ідеєю цього розділу є 

експериментування. Тому кожний викладач хімії має намагатися набути якомога навичок в 

мистецтві експериментування і виробляє в себе гарного експериментатора» [7, с. 27]. 

Серед умов, які визначають відбір навчальних дослідів, є їх тривалість. Для навчальних 

цілей придатні ті експерименти, які відрізняються швидкістю перебігу реакцій і чіткістю 

відмінних ознак реагентів і процесів. Навчальний експеримент має бути доступним для 

спостереження і суттєво простим. Простим мають бути досліди, що ілюструють природні та 

виробничі процеси, історичні досліди. 

Особливого значення має питання про місце експерименту у викладанні хімії. Навчальний 

дослід завжди є засобом «свідомого спостереження». Досліди можна використовувати як 

ілюстрацію до лаконічного викладу матеріалу, як джерело створення і розв’язання навчальних 

проблем. Важливим є питання щодо поєднання слова вчителя з експериментом. 

«Експериментальне навчання завжди має бути дещо гармонійно ціле (в ідеалі – художній твір), в 

якому слово і дослід є невіддільними одне від одного. Окремі систематично підібрані досліди в 

поєднанні з незалежним текстом утворюють цілком природню форму викладання» [7, с. 29]. 

На завершення огляду праці Г. Рейнбольдта «Техніка хімічного експерименту» 

схарактеризуємо провідні принципи організації демонстраційного хімічного експерименту. 

Вчений виокремлює наступні три групи. 

1. Наочність навчального експерименту. Кожний дослід має діяти наочно і переконливо. 

Якщо дослід не створює потрібного враження, то він немає ніякої педагогічної цінності. 

Прилади і всі операції мають бути пояснені з використанням малюнків на дошці. 

2. Вдалість експерименту. Кожний дослід має бути вдалим і давати бажаний 

педагогічний ефект. Кожний дослід має бути ретельно підготовленим. 

3. Безпечність експерименту. Кожний дослід потребує обережності і обачності. Не слід 

проводити перед учнями не апробовані експерименти. 

Особливе зацікавлення викликає посібник англійського педагога-хіміка Генрі Фоулза 

«Лекційні досліди з хімії» [8]. Цей посібник є вираженням певної філософії наукового 

експерименту і є підсумком багаторічного вивчення цього питання. В посібнику описана 

методика і техніка 608 демонстраційних дослідів, з яких 160 (26%) проводяться з 

використанням приладів, 68 (11%) дослідів кількісного характеру. 

Заслуговує на увагу вступний розділ, в якому висвітлюється пізнавальне значення 

демонстраційного експерименту, даються класифікація демонстрації та короткі поради з 

техніки проведення лекційних демонстрацій. 

Виходячи з чисто практичних цілей Г. Фоулз демонстраційні досліди поділяє на чотири 

типи: випадкові, тривалі, головні (основні), серійні (послідовні) [8, с. 14]. 

Випадкові досліди не передбачаються програмою і планом поточних занять. 

Виконуються експромтом в процесі обговорення якого-небудь питання з метою показу 

хибності певних тверджень школярів. Наприклад, під час відповіді про фізичні властивості 

кислот учень стверджує, що всі кислоти рідини. Для конкретизації знань учня вчитель має 

продемонструвати зразки хлоридної, борної, щавлевої кислот. 

Тривалі досліди передбачають їх перебіг на протязі кількох днів, тижнів. Це досліди щодо 

дифузії, корозії металів, вирощування кристалів солей тощо. Такі досліди привчають учнів до 

систематичних спостережень і підтримують їх стійкий інтерес. 

Головні (основні) досліди передбачаються програмою курсу і потребують високої техніки 

виконання, складених приладів, дорогоцінних реактивів. 

Серійні досліди передбачають послідовне виконання складного процесу, що потребує 

відповідного обладнання. Цей тип включає досліди виробничого змісту. 
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К. Парменов вважає, що «названу класифікацію Фоулза не можна вважати витриманою з 

точки зору формальної логіки…, вона може дати користь вже тим, що привертає увагу на ті 

види експерименту, роль яких в шкільній практиці недооцінюється (випадкові, тривалі і 

серійні» [6, с. 130]. 

Описи переважної більшості дослідів носять історичне спрямування, оскільки включають 

відомості про вчених, які вперше виконали відповідні досліди. 

Чимала увага приділяється безпечному виконанню демонстрацій, зокрема із шкідливими 

речовинами. З цією метою пропонується використання приладів для добування газів без витяжної 

шафи – приладів-замкнутих систем. Передбачено демонстрування кількісних дослідів щодо 

аналізу повітря, води, визначення вмісту кисню в озоні та інші. Описи дослідів чіткі, наочні. 

Заслуговує на увагу простота хімічного обладнання, яке використовується під час 

демонстрацій дослідів, різноцільове його використання. Так, плоскодонна колба, пробка з 

газовідвідною трубкою та крапельницею з довгим відростком використовуються в приладах 

для: 1) добування водню; 2) заповнення циліндра вуглекислим газом; 3) добування карбон (ІІ) 

оксиду; 4) добування та збирання сульфур(IV) оксиду; 5) взаємодія хлоридної кислоти з 

ферум(ІІ) сульфідом; 6) гідроліз силіцій(IV) фториду. 

З постійних приладів використовуються апарат Кіппа, апарат Гофмана, озонатор Л. Бабо. 

Схарактеризуємо основні поради з техніки проведення демонстраційних дослідів, 

пропонованих Г. Фоулзом. 

1. Обладнання, апаратура мають бути підготовлені заздалегідь. 

2. Якщо дослід для вчителя новий, його необхідно провести спочатку заздалегідь. 

3. Під час демонстрації досліду необхідно мати запасні вузли та деталі. 

4. Якщо дослід не вдався, то необхідно негайно з’ясовувати причину, і якщо є час, 

повторити його. 

5. Якщо необхідно провести послідовно кілька дослідів, то доцільно розмістити 

необхідне обладнання на лекційному столі в порядку, що відповідає послідовності їх 

демонстрування. 

6. Якщо дослід передбачає зважування, то необхідно провести попереднє зважування до уроку. 

7. Дослід має бути виконаний, настільки це можливо, ефектно [8, с. 17-20]. 

На думку Г. Фоулза, добре спланований і вдало проведений дослід стимулює мислення 

учнів, викликає роздуми, стимулює наступний крок дослідження [8, с. 13]. 

Запозичивши досвід вчених Г. Рейнбольдта та Г. Фоулза, ми склали тематику історичних 

дослідів, які можна використати під час вивчення неорганічних та органічних сполук в курсі 

хімії загальноосвітніх навчальних закладів [3, с. 344-345]. 

1. Закон збереження маси речовин: прожарювання металів у відкритих посудинах: 

1690 р. англійських хімік Роберт Бойль (1627-1691); прожарювання металів у замкнутих 

посудинах: 1748 р. російський хімік М. В. Ломоносов (1711-1765); досліди з рідинами: 1892-

1909 р.р., німецький хімік Г. Г. Ландольт (1831-1910). 

2. Виявлення кислот та лугів за допомогою індикаторного лакмусового папірця: 1667 р., 

англійський хімік Роберт Бойль (1627-1691). 

3. Дія сульфатної кислоти на мідь: 1774 р., англійський хімік Джозеф Пріслі (1733-1804). 

4. Якісна реакція на сульфатну кислоту та її солі (дія розчинних солей Барію): 1780 р., 

шведський хімік І. Т. Бергман (1735-1784). 

5. Добування етилену при взаємодії етилового спирту з концентрованою сульфатною 

кислотою: 1669 р., німецький хімік І. І. Бехер (1635-1682). 

6. Реакція кислотного гідролізу крохмалю: 1812, російський хімік К. С. Кіргоф (1764-1833). 

7. Реакція «срібного дзеркала»: 1856 р. німецький хімік Юстус Лібіх (1803-1873). 

8. Добування ацетилену з кальцій карбіду дією на нього води: 1862 р., німецький хімік 

Фрідеріх Фелер (1800-1882). 

9. Реакція окиснення органічних сполук, що містять кратний зв’язок, дією розчину калій 

перманганату (w=1%) – знебарвлення розчину (реакція Вагнера): 1888 р., російський хімік 

Є. Є. Вагнер (1849-1903). 



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  2 3  

 

 

 
49 

Методика використання історичних дослідів. За історичного підходу до ознайомлення 

учнів з хімічним експериментом можна використати такі прийоми: 1) експериментальне 

відтворення історичного досліду вчителем або учнями; 2) словесне повідомлення вчителя про 

дослід, його автора; 3) історичні коментарі вчителя; 4) використання текстів з описом авторів 

або очевидців відповідного досліду. 

Особливості експериментального відтворення історичних дослідів розглянемо на 

прикладі дослідів, що ілюструють закон збереження маси речовин. В методичній літературі 

щодо вивчення цього закону є два методичні підходи: 1) відтворення дослідів, що близькі за 

змістом і оформленням до дослідів Р. Бойля, М. Ломоносова; 2) виконання дослідів, що 

ілюструють суть цього закону у варіативному оформленні, відмінному від авторського. 

Особливо цінними є досліди, які найбільш повно наближені до експериментів Р. Бойля, 

М. Ломоносова – досліди з прожарювання металів. Але відтворення цих дослідів утруднено 

тим, що лабораторне обладнання шкільних хімічних кабінетів набагато відмінне від того, яким 

користувалися вчені. Наприклад, реторта – рідкість у школі. Тому вчителі демонструють 

досліди на уроках в наближеному варіанті до історичних, користуючись методичними 

посібниками з методики і техніки хімічного експерименту: 1) прожарювання металів (порошків 

заліза та міді) у відкритих і закритих пробірках; 2) досліди з горіння речовин: горіння свічки у 

відкритій і закритій посудині; горіння свічки з поглинанням продуктів згоряння; спалювання 

фосфору в закритій посудині; займання гліцеролу у закритій посудині під дією окисників; 

3) досліди з розкладання солей: розкладання солей у закритій посудині; розкладання солей з 

поглинанням продуктів розкладу; 4) взаємодія парів у закритих посудинах: хлороводню з 

амоніаком; ацетилену з хлором. 

Прикладом другого виду дослідів щодо вивчення закону збереження маси речовини є 

досліди з рідинами. Досліди з розчинами, що взаємодіють з помітним зовнішнім ефектом, були 

використані німецьким хіміком Г. Г. Ландольтом (1831-1910) з метою експериментальної 

перевірки закону збереження маси речовини протягом 16 років (1892-1908). Ті шкільні досліди 

з розчинами, які проводять в спеціальних приладах – роздвоєних пробірках (пробірка 

Ландольта), по суті є спрощеним варіантом історичних дослідів Г. Г. Ландольта. Зазначений 

методичний підхід щодо експериментального вивчення закону збереження маси речовини 

використані й авторами підручників з хімії для 7 клусу. 

У процесі дослідження з’ясовано, що використання історичних дослідів має 

реалізуватися з застосуванням таких методів: 1) демонстрація дослідів вчителем; 

2) лабораторне відтворення учнями – лабораторні досліди; 3) демонстрація на уроці вчителем 

або учнями результатів дослідів, проведених на позакласних заняттях. 

З’ясовано, що досить цінними є історичні коментарі вчителя до відповідних дослідів. Під 

час демонстрації дослідів вчитель виконує те, що колись вперше в історії хімії зробив той чи 

інший вчений. Це, безперечно цікаво, але учні в цьому випадку пасивні спостерігачі. Якщо 

досліди виконуються лабораторно учнями, але без історичного пояснення, то вони сприймають 

їх як необхідні, оскільки цього вимагає вчитель. Інша психологічна ситуація виникає, якщо 

учням наголошують, що вони на уроці будуть відтворювати той або інший дослід, який вперше 

в історії хімії проводив той або інший вчений. За таких умов дослід набуває для учнів великої 

значущості, вони починають усвідомлювати, що займаються справжньою наукою, роблять саме 

те, що колись виконано вперше вченими-хіміками. 

Можливі й інші прийоми в роботі з історичними дослідами: усний виклад учителя, 

самостійна робота учнів з підручником. У цих випадках вчителі прагнуть забезпечувати усний 

виклад або самостійну роботу учнів відповідними засобами наочності (портрети вчених, 

таблиці, малюнки, схеми приладів тощо). Іноді до таких уроків добирають тексти з детальним 

описом авторів або очевидців відповідного історичного досліду. Такі уроки документалізують 

розповідь вчителя і добре сприймаються учнівською аудиторією. 

Історичні досліди можна швидко використовувати на позакласних заняттях, зокрема, на 

заняттях гуртка історії хімії. На заняттях гуртка розглядаються не тільки теоретичні питання, а 

й демонструються історичні досліди, моделюються установки, за допомогою яких були 
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зроблені ті чи інші відкриття в хімічній науці. Виготовлені моделі, макети в подальшому 

використовуються як наочні посібники. Результати окремих історичних дослідів, одержаних 

учнями на хімічному гуртку, можуть доповідатися на уроках хімії. 

Історичні досліди можуть мати місце у позакласній роботі з хімії в зв’язку з ювілейними 

датами відкриття того чи іншого досліду. При такому підході деякі хімічні досліди в певні роки 

стають «ювілейними» і демонструються вчителем або учнями не тільки тому, що вони 

передбачені програмою, а тому, що цим відзначаються визначна дата в історії хімії. 

Відомості про історичні досліди можна використати під час складання, розв’язування 

розрахункових та експериментальних задач з хімії, проведенні вікторин, хімічних ігор тощо. 

Висновки. Проведений огляд посібників провідних європейських вчених-хіміків 

Г. Рейнбольдта та Г. Фоулза щодо методики і техніки демонстраційного хімічного 

експерименту спонукає нас до наступних узагальнень. 

Вчені аргументовано висвітлюють роль демонстраційного експерименту в навчальному 

процесі як джерела знань, нагромадження фактів, методу навчання хімії. Ними закладені 

підвалини методики і техніки експерименту. Вчені сформулювали вимоги до експерименту: 

простота, наочність, безпечність, надійність, необхідність пояснення, повторення, створення 

матеріальної бази експерименту, лабораторій (кабінетів) хімії. Заслуговують на увагу наукові 

напрацювання щодо методики експерименту: використання демонстраційного експерименту: 

використання демонстраційного експерименту як дослідницьким, так і ілюстративним 

способом, роль експерименту у розвитку учнів, різноцільове використання обладнання, 

використання приладів-замкнутих систем, історичний аспект експерименту. Зазначені питання 

не втратили свого значення і на сучасному етапі розвитку, вдосконалення та оновлення 

шкільного хімічного експерименту в Україні. 

Вивчення історії шкільного хімічного експерименту сприятиме вдосконаленню методики 

і техніки хімічного експерименту, вдосконаленню експериментально-методичної підготовки 

майбутніх вчителів хімії. 

Ознайомлення учнів з історичним аспектом хімічного експерименту сприятиме 

збагаченню змісту уроків цінним навчальним і виховним матеріалом, допомагає школярам 

зрозуміти зумовленість успіхів багатьох галузей сучасного хімічного виробництва тими 

досягненнями у науковій спадщині, які містять фундаментальні роботи першовідкривачів-

хіміків минулого, сприяє гуманітаризації навчального процесу з хімії. 

Подальші дослідження вбачаємо в аналізі загальних керівництв з методики навчання хімії 

провідних європейських вчених-хіміків щодо питань методики навчального хімічного 

експерименту. 
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ДІАГНОСТИКА НАВЧАННЯ ЯК ОДИН ІЗ ЗАСОБІВ РОЗВИТКУ 

ТА ОПТИМІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

В ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ 

ПРИ ВИВЧЕННІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ 

 

Стаття присвячена проблемі педагогічної діагностики процесу навчання студентів 

вищих навчальних закладів. Виділено та охарактеризовано основні компоненти педагогічної 

діагностики, сформульовано та описано провідні завдання контрольних навчальних заходів, що 

повинні проводитися науково-педагогічними працівниками вищої освіти в рамках педагогічної 

діагностики. Представлено власне бачення моделі навчальної діяльності науково-педагогічних 

працівників з педагогічної діагностики. 

Ключові слова: діагностика навчання, навчальний процес, навчальна діяльність, 

компоненти педагогічного діагностування, модель діяльності науково-педагогічних 

працівників. 

 

Нині освіта характеризується потребою в своєчасній інформації про результати 

освітнього процесу, який відображає реальну ситуацію. Причому, соціальна база споживачів 

такої інформації про освітні результати досить масштабна і включає в себе студентів, їх 

батьків, педагогів тощо. 

Однак, традиційно організована контрольно-оцінна діяльність на різних шаблях освіти не 

може влаштовувати учасників і всіх причетних до освіти людей. Не випадково є прагнення 

розглядати результати навчання разом з навчальним процесом. У зв’язку з необхідністю 

пошуків шляхів і засобів досягнення вищевказаних цілей, а також потребами вчасно виявляти 

тенденції, динаміку формування особистості того, хто навчається і правильно прогнозувати 

подальші події, сучасні дослідники звернулися до можливостей педагогічної діагностики. 

Таким чином, на сучасному етапі реформування вищої освіти педагогічну діагностику 

необхідно розглядати, з одного боку, як обов’язкову складову успішного освітнього процесу, за 

допомогою якої визначається досягнення поставлених цілей і завдань, а з іншого – як одну з 

найактуальніших наукових проблем з огляду на радикальні та незворотні зміни, що 

відбуваються й будуть відбуватися у вищій школі України і в організації навчально-виховного 

процесу у вищих навчальних закладах зокрема. Саме діагностичні дані про рівні вихованості та 

освіченості студентів на кожному етапі їх розвитку послуговують інформацією для аналізу 

минулого досвіду і конструювання подальшого педагогічного процесу.  

У зв’язку з цим, нагальним є звернення до виявлення можливостей діагностики навчання 

в розвитку навчальної діяльності студентів. Адже рівень якості підготовки майбутніх фахівців з 

вищою освітою багато в чому залежить від запровадження у вищому навчальному закладі 

системи педагогічного діагностування. У цьому плані важливе значення мають два важливих 

чинники: сутність і зміст компонентів педагогічного діагностування та сутність і зміст 

діяльності науково-педагогічних працівників з діагностики успішності навчання студентів [2, 

c.50]. Тому, метою статті є пошук ефективної моделі навчальної діяльності науково-

педагогічних працівників з педагогічної діагностики як б могла урахувати потреби всіх без 

винятку учасників навчального процесу. 

Аналіз наявних досліджень з проблеми дає підставу говорити про відсутність єдності в 

розумінні сутності основних елементів діагностики навчання. Це не лише ускладнює аналіз, 

оцінювання процесу навчання і його коригування, але й тягне за собою необ’єктивність в 
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оцінці, що, в свою чергу, не сприяє розвиткові навчальної діяльності і, як правило, не спонукає 

їх до творчості.  

Такий стан справ суперечить ідеям компетентнісного підходу, який орієнтує вищу школу 

на підготовку фахівців, що відрізняються самостійністю, ініціативністю і інноваційністю.  

Це дає підстави вважати актуальною проблему розробки такої моделі діагностики 

навчання, яка дозволяла б не лише оперативно дізнаватися про хід та якість навчання, але і 

створювала б умови для розвитку навчальної діяльності студентів, що відповідають всім 

сучасним вимогам щодо їх підготовки.  

В побудові даної моделі ми виходили із загальних вимог до моделювання в педагогіці 

(дослідження Ю. К. Бабанського, В. С. Безрукової, Б. С. Бершунського, А. Н. Дахіна, 

Д. Г. Левитес, В. І. Міхєєва, А. А. Кохічко, Г. В. Суходольського та ін.). При цьому, варто 

зазначити, що модель – це штучно  створений об’єкт у вигляді схеми, фізичних конструкцій 

знакових форм або формул. Будучи подібною до досліджуваного об’єкта (або явища) модель 

відображає і відтворює в спрощеному вигляді структуру, властивості, взаємозв’язки і відносини 

між елементами цього об’єкту. 

Діагностика, як показує проведене дослідження, являє собою комплексну систему, яка є 

підсистемою педагогічного процесу в цілому [1; 3]. На основі теоретичного дослідження 

проблем і фактичного стану діагностики в нашому навчальному закладі, нами була побудована 

загальна модель діагностики навчання. Вона включає чотири блоки: змістовний або 

організаційно-підготовчий, процесуальний або виконавчий, діагностичний або результативний 

і рефлексивний. 

Змістовний (організаційно-підготовчий) блок включає відбір і структурування змісту 

матеріалу, який піддається діагностиці, виходячи з професійним спрямуванням практичних 

занять з іноземної мови, визначення переліку груп професійно-спрямованих завдань різних 

рівнів. 

Процесуальний (виконавчий) блок орієнтований на здійснення діагностичної діяльності 

викладача, на реалізацію принципів, організаційно-педагогічних умов, використання 

різноманітних форм і видів діагностики в їх сукупності зовнішніх і внутрішніх факторів, які 

забезпечать реалізацію наміченої цілі. 

Діагностичний блок включає проведення процедури відслідковування і порівняння 

досягнутих студентами результатів навчання із запланованими результатами через організацію 

системи контролю, підбору і обробки інформації, що становить сукупність критеріїв і 

показників для аналізу, прогнозу і моделювання оптимального процесу.   

Рефлексивний блок включає контроль, оцінку, аналіз, рефлексію і корекцію. На першому 

етапі експерименту були визначені основні критерії розвитку навчальної діяльності студентів 

від імітаційно-репродуктивного до частково-репродуктивного і вище до потенційно-творчого 

рівня. Загальним критерієм ефективності організаційно-педагогічних умов стало досягнення 

студентами діяльності переважно частково-репродуктивного і потенційно-творчого рівня.  

При визначенні критеріїв у своєму дослідженні ми виходили з того, що розвиток деякого 

об’єкта можна діагностувати показниками, які характеризують об’єкт як єдине. Виходячи з 

ознак будь-якого рівня навчальної діяльності, сформульованими раніше В. І. Андрєєвим, 

І. А. Зимньою, В. А. Черкасовим та ін., нами пропонуються наступні параметри, що дають 

уявлення про розвиток навчальної діяльності: мотиви, дії здійснення і контролю (які 

припускають перевірку оцінки і корекції результатів навчальної діяльності), засоби і результат. 

Як показники, за якими можна судити про рівень результативності навчальної діяльності, 

визначені такі: 

- коефіцієнт відтворення базового рівня оволодіння дидактичними одиницями кожним 

студентом; 

- коефіцієнт повноти оволодіння алгоритмом вирішення завдань; 

- коефіцієнт повноти оволодіння способами вирішення комунікативних і граматичних 

завдань імітаційно-репродуктивного, частково препродуктивного рівня і потенційно-творчого 

рівня діяльності; 
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- коефіцієнт активності студента на заняттях, а потім, середній коефіцієнт активності в 

групі. А також, в якості додаткового коефіцієнта – складовий коефіцієнт активності. 

Викладач, який здійснює діагностику, повинен чітко представляти , що їй піддається, за 

якими критеріями можна співвіднести ті або інші досягнення студентів з тим чи іншим рівнем 

розвитку навчальної діяльності (імітаційно-репродуктивним, частково - репродуктивним, 

потенційно-творчим).  

Наше дослідження засвідчило, що під час навчання іноземній мові діагностичні 

процедури можуть бути інтегровані до навчального матеріалу. Перш за все, це стосується 

тестового контролю та комунікативного підходу до навчання У сучасній методиці формуються 

нові підходи до проблеми розробки тестів, що повинні відповідати вимогам до впровадження 

кредитно-модульної системи організації навчання. Це зумовлено досягненнями в галузі 

комунікативної лінгвістики, яка описує комунікативну функцію мовних явищ. Оволодіння 

мовою відбувається ефективніше в контексті, що дає змогу визначити функціональне 

призначення мовних засобів спілкування. Володіння мовою розглядається як інтегральний 

спосіб спілкування. Виникає поняття комунікативної компетенції як багатокомпонентного 

утворення. Вищевказані нові ідеї лінгвістики, методики та психології навчання почали 

враховуватись у тестуванні шляхом реалізації нових концептуальних підходів, які полягають у 

тому, щоб наблизити тест і процедуру тестування до умов іншомовної діяльності у ситуаціях 

реального спілкування. Спеціалісти виділяють декілька підходів до тестування: інтегративний, 

комунікативний, прагматичний, синтетичний, а також комбінований підхід [4]. 

Відповідно до ідей комунікативного підходу в навчанні іноземної мови необхідно 

формувати вміння спілкуватися даною мовою. Іншими словами, у студентів формується 

комунікативна компетенція. Вона передбачає вміння користуватися всіма видами мовної 

діяльності: читанням, аудіюванням, мовленням (діалогом, монологом), листом. Комунікативна 

компетенція будь-якого рівня включає мовну компетенцію, соціокультурні знання, вміння і 

навички. Важливо розвинути вміння висловлювати свої думки і розуміти думки інших людей за 

допомогою мовних засобів, що включає вміння і навички використання лексики, граматики і 

вимови у мовної практиці. Однак, для взаєморозуміння необхідно також володіти знаннями 

соціокультурного контексту, вмінням і навичками мовної і немовної поведінки, які характерні 

для носіїв мови, що вивчається. 

Висновки. Таким чином, об’єктом діагностичної діяльності викладача вищого 

навчального закладу при вивченні іноземної мови стає рівень розвитку комунікативної 

компетенції.  

Специфіка предмету «Іноземна мова» має на увазі постійне мовне спілкування іноземною 

мовою всіх учасників навчального процесу – викладача і студентів. Це дозволяє проводити 

діагностику практично на кожному занятті, не виділяючи додаткові ресурси і час, потрібно 

лише вміла організація цього процесу.  

З іншого боку, можна зіткнутися з «тотальною» перевіркою, що створює додаткові 

труднощі психологічного та емоційного стану у студентів і уповільнює процес розвитку 

навчальної діяльності. Нині серед науковців- практиків, які займаються педагогічною 

діяльністю, гостро стоїть питання про те, що може піддаватися діагностиці, як знайти золоту 

середину між «тотальною» перевіркою і потуранням.  

Ми пропонуємо дотримуватися системності діагностики з позиції диференціації та 

індивідуалізації, яка передбачає розподіл навчального матеріалу за рівнями: імітаційно-

репродуктивного, частково-продуктивного і потенційно-творчого характеру.  

З урахуванням сучасного розуміння сутності діагностики навчального процесу, необхідно 

орієнтуватися на такі організаційно-педагогічні умови здійснення діагностики навчання як 

спорідненості навчальної діяльності студентів ВНЗу: 

- системність процедур, які мають на увазі розвивати сукупність предмету, засобів і 

методів діагностичної діяльності, а також реалізацію основних видів діагностики в їх 

сукупності; 
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- надання студентам можливості вибору методів, засобів і часу контролю у відповідності 

до навчальних планів і навчальної програми; 

- реалізація студентами права обговорювати і оцінювати свою роботу у різноманітних 

організаційних  формах ( коментар, рецензія, дискусія, доповнення, обговорення в групі, діалог 

з викладачем тощо); 

- включення в роботу елементів інформаційно-комунікативних технологій, які не тільки 

дозволяють реалізувати зворотний зв'язок з викладачем і педагогічну підтримку студентів, але 

й створюють нове освітнє середовище «незалежного навчання»; 

- розробка системи критеріїв навчальної діяльності студентів, що дозволяє фіксувати її 

розвиток від імітаційно-репродуктивного рівня до потенційно-творчого.  
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На долю українського народу випало чимало війн, які щоразу загрожували занепадом та 

руйнацією національної культури. Але чим жорстокішою була війна, тим сильніше й пильніше 

доглядали свою культуру українці. Тому не дивно, що однією з провідних тем газет періоду 

німецько-фашистської окупації є тема відродження українських традицій. А оскільки „газета – 

періодичне газетне видання, яке виходить через короткі проміжки часу, яке містить офіційні 

матеріали, оперативну інформацію та статті з актуальних суспільно-політичних, наукових, 

виробничих та інших питань…” [7, с. 264], то метою статті є глибоке дослідження процесу 

відновлення України на окупованій території на матеріалах газет цього періоду.  

Отже, періодика Східної України часів німецько-фашистської окупації є документальним 

свідченням подій доби. Вона може допомогти у висвітленні соціально-економічного, духовного 

життя регіону в 1941-1943 рр. 

Період гітлерівської окупації став часом найважчих випробувань для української 

культури. Це пояснюється тим, що в основі політики нацистів стосовно населення окупованих 

територій лежала людиноненависницька теорія расової неповноцінності слов’ян, у тому числі й 

українців, спрямована на їх винищення, недопущення ніякого їх духовного розвитку, зведення 

до становища рабів. 

Проте у певних колах німецько-фашистської верхівки існували сподівання на можливість 

використання української культури та її діячів з метою боротьби із супротивником. Так, у 

вересні 1941 р. діячами з Міністерства окупованих східних областей була підготовлена 

„Записка з українського питання”, положення якої були більш „толерантні” щодо українців. 
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Згідно з документом серед комплексу заходів щодо перетворення України на спільника 

Німеччини передбачалося й проведення українізації в значній кількості „русифікованих” міст 

Східної України [6, с. 79]. Саме цим багато в чому і можуть бути пояснені ті факти, які свідчать 

про культурний стан регіону в 1941-1943 рр.  

Сам факт існування україномовних періодичних видань, у багатьох з яких чільну роль 

відігравали представники української громадськості, можна розглядати як досить важливий 

фактор їх українізаційного впливу на духовне життя регіону. Деякі часописи мали навіть 

спеціальні рубрики, присвячені культурологічним питанням. У Ворошиловградському виданні 

„Нове життя” в якості такої виступала „Літературна сторінка”, а в „Маріюпільській газеті” – 

„Українське культурне життя”. 

Значна увага на шпальтах газет приділялася висвітленню актуальних проблем української 

історії, етнографії. Друкувалися розвідки, що присвячувалися історії Київської Русі, періоду 

козаччини, добі національно-визвольного руху 1917-1920 рр. 

Автором ряду публікацій, надрукованих у „Маріюпільській газеті” наприкінці 1941 – у 

першій половині 1942 рр., був онук відомого українського історика Михайло Антонич, який під 

час окупації певний термін перебував у Маріуполі на службі перекладачем при штабі однієї з 

німецьких військових частин. Свої матеріали він уміщував під криптонімом „М.А.”. Як вдалося 

встановити, його перу належали наступні статті „Німеччина і Україна (огляд історичних 

взаємин)” [8, с. 2], „Дослідники української історії поза межами СРСР” [9, с. 2], „Національні 

почування Шевченка” [12, с. 3], „Богдан Хмельницький (славні спогади)” [10, с. 2], „На порозі 

нової доби” [11, с. 2], „Початки українського друкарства” [13, с. 1].  

Проблемам історичного краєзнавства присвячувалися матеріали „З історії міста 

Маріюпіля” [9, с. 2], „Кальміуська паланка війська Запорізького” [12, с. 2], „Город Бахмут” 

[10, с. 3], „Герб Харкова” [8, с. 1] та ряд інших.  

Висвітлення життєвого, творчого шляху відомих наукових, політичних, культурних 

діячів України набуло на сторінках преси значного поширення. Так, протягом 1941-1943 рр. у 

всіх 208 номерах видання „Донецкий вестник” було вміщено 51 публікацію біографічного 

змісту. Варто зазначити, що значна частина цих матеріалів присвячувалася особам, діяльність 

яких не популяризувалася в Радянському Союзі, а часто навіть і ворогам Радянської влади. До 

них, зокрема, відносилися літератори М. Хвильовий, О. Олесь, В. Винниченко, політичні діячі 

М. Грушевський, С. Петлюра. 

Значний комплекс становили матеріали, що відбивали стан духовного, соціально-

економічного життя України за часів Радянської влади. Самі назви матеріалів – „Україна і 

большевізм” [14, с. 1], „Як большевики нищили українську національну культуру” [17, с. 3], 

„Українська література в боротьбі з більшовизмом” [16, с. 2], „Фольклор про Радянську владу” 

[9, с. 3] та багато інших – орієнтували читача на негативне ставлення до політики Радянської 

влади в Україні у 20 – 30-х роках.  

Преса, виконуючи свою інформаційну функцію, відбивала й хід тих культурних процесів, 

які проходили на той час у краї. Вона свідчить, що протягом 1941-1943 рр. у регіоні досить 

жваво здійснювалася театрально-концертна діяльність. 

Як повідомляли оголошення, рецензії газети „Нове Життя” у Ворошиловграді 26 серпня 

1942 р. у приміщенні колишнього кінотеатру імені Сталіна відбувся перший концерт театру 

„Кабаре” [18, с. 4], а 10 вересня 1942 р. виставою „Безталанна” розпочалася діяльність 

місцевого музично-драматичного театру імені Тараса Шевченка [18, с. 4]. Широко відбито в 

періодиці роботу Маріупольського музично-драматичного театру ім. Т. Г. Шевченка. Серед 

рецензій, листів, кореспонденцій, нотаток про його діяльність було й декілька значних 

аналітичних статей, зокрема „Підсумки минулого і перспективи майбутнього сезону” [9, с. 4], 

„Театр імені Шевченка” [12, с. 4], „Роковини першої вистави театру імені Т. Г. Шевченка” 

[10, с. 4], „Театр біля мікрофону” [11, с. 4]. 

Проте мистецькі установи мали піклуватися і про подальший розвиток „...самобутнього 

національного стилю в мистецтві і театрі” [13, с. 3]. Так, колектив Маріупольського музично-

драматичного театру ім. Т. Г. Шевченка за одне з основних своїх завдань ставив показ зразків 
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світової класики (зокрема, й української) та відображення у виставах далекого історичного 

минулого України [13, с. 3]. Колишній випускник Ворошиловградського педагогічного 

інституту В. Данилейченко у своїй кореспонденції „Народжений на руїнах” [15, с. 2] 

висловлював сподівання на те, що Ворошиловградський театр „... понесе з честю в гущу 

народних мас полум’яні слова української музи” [15, с. 2]. Доказом того, що ці програмні 

положення реалізовувалися, можуть слугувати назви вистав, які фігурували в анонсах та 

рецензіях на шпальтах газет: „Сватання на Гончарівці”, „Наталка Полтавка”, „Пошились у 

дурні”, „Наймичка”, „Маруся Богуславка”, „Запорожець за Дунаєм” тощо.  

На шпальтах газет цього періоду знаходить відображення й показ діяльністі кінотеатрів, 

які почали відкриватися невдовзі після приходу окупантів. Так, уже 18 жовтня 1941 р., через 10 

днів після окупації міста, було відкрито кінотеатр „Гігант” у Маріуполі, а до кінця місяця 

запрацювали всі 6 кінотеатрів міста [12, с. 2].  

Репертуар кінотеатрів складався як з німецьких, так і з радянських художніх фільмів, 

німецьких документальних стрічок. Причому демонструвалися лише ті радянські фільми, які не 

несли на собі великого ідеологічного навантаження, зокрема „Антон Иванович сердится”, 

„Волга-Волга”, „Веселые ребята”, „Василиса Прекрасная”, „Гроза” та інші. Отже, відомості 

преси окупаційного періоду спростовують твердження про те, що „…у кінотеатрах 

демонструвались тільки німецькі фільми” [5, с. 258]. Німецькі кінострічки були репрезентовані 

такими фільмами, як „Кровна дружба”, „Жид Зюсь”, „Його найкращий друг”, „Головне – 

щасливо”, „Зірниці” та рядом інших. Згадка про репертуар кінотеатрів міститься в пресі 

Маріуполя. Так, за рік у місцевих кінотеатрах було продемонстровано 59 художніх фільмів (з 

них 40 німецьких) та 80 німецьких кінохронік [12, с. 2]. 

Одним з проявів певного пожвавлення національно-культурного життя в регіоні у 1941-

1943 рр. стало відновлення діяльності осередків українського культурно-освітнього товариства 

„Просвіта”. Діяльність їх також знайшла відбиття на сторінках періодичних видань, перш за все 

тих, які виходили українською мовою. „Донецкий вестник” не містить ніяких відомостей, які б 

стосувалися місцевої „Просвіти”, тоді як у „Маріюпільській газеті” було надруковано 

щонайменше 35 публікацій різного роду, які стосувалися просвітянського осередку в 

окупованому Маріуполі. „Маріюпільська газета” була єдиним з видань регіону, в якому 

діяльність місцевої „Просвіти” висвітлювалася під окремою рубрикою „У «Просвіті»”. 

При визначенні мети та завдань, що ставилися місцевим маріупольським товариством, 

велике значення має передова стаття „Просвіта” [11, с. 2] за підписом А. Ірія – голови осередку 

товариства в Маріуполі. Саме в ній наводилися окремі положення з її статуту, згідно з яким 

товариство не ставило перед собою ніяких політичних цілей і сподівалося „...повести роботу 

„Просвіти” в напрямку виключно культурно-освітньому”. Проте зазначалося, що „товариство, 

виховуючи у своїх членів національну свідомість, цим самим буде допомагати у велетенській 

боротьбі Великонімеччини в перемозі над лютим ворогом всього людства – жидо-

більшовизмом” [11, с. 2]. 

Питання відкриття Маріупольського краєзнавчого музею на шпальтах видань поставало з 

літа 1942 р. [11, с. 4]. Оскільки за основну мету музей ставив: „…показати в основних рисах 

історію українського народу, його побут, господарство, культуру…” [11, с. 4], то до річниці 

„визволення Маріуполя від більшовиків” у жовтні 1942 р. відкрився й історичний відділ музею, 

який мав і археологічні експонати [9, с. 4]. На сторінках газети було розкрито зміст та 

структуру експозиції історичного відділу. Так, на осінь 1942 р. вона становила 3547 експонатів, 

серед них 406 ілюстрацій та фото і 30 великих картин. Перший зал був присвячений історії 

Київської держави та містив пам’ятки духовної і матеріальної культури Русі. Другий зал 

розповідав про історію України за часів козацтва, про обставини заснування Маріуполя. У 

третьому залі розмістилися археологічні колекції [9, с. 4]. Як можна встановити, з 1 травня 1943 

р. почав діяти й відділ історії України XIX ст. Значне місце там належало матеріалам, які 

відбивали побут та життя німецьких колоністів на Маріупольщині. 

Публікації „Історичний музей” [12, с. 3] та „Вивчаймо минуле нашого краю” [12, с. 3] 

дозволяють стверджувати, що була здійснена спроба поновлення діяльності краєзнавчого 
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музею й у Ворошиловграді, причому майбутнє відкриття музею розглядалося в якості однієї з 

важливих подій у житті міста та області. Проте робота з відкриття музею залишилася 

незавершеною [5, с. 99].  

З метою інформування населення про поточні події та ідеологічний вплив на нього в ряді 

міст були відкриті читальні, до яких надходили періодичні видання, що виходили як на 

окупованій території, так і в Німеччині. Інформація про факти діяльності цих читалень на 

теренах регіону, щоправда, репрезентована лише замітками та оголошеннями, мала місце на 

шпальтах видань.  

Окрім читалень у деяких містах регіону діяли й бібліотеки, окремі аспекти діяльності 

яких знайшли відображення в пресі. Прикладом може слугувати величезна стаття „Бахмутская 

городская библиотека” [1, с. 3], яка відбила початковий етап відновлення в Бахмуті за 

ініціативою міської управи бібліотеки. Під неї було відведено будинок колишньої єврейської 

синагоги. Як свідчить публікація, співробітники бібліотеки сформували її книжковий фонд, що 

складався з 200 тис. томів, за рахунок централізації, звезення бібліотек 13 установ міста. 

У лютому 1942 р. на сторінках місцевої преси в публікації „Когда же восстановят 

Центральную библиотеку?” [3, с. 3] було піднято питання поновлення роботи бібліотеки в 

Юзівці. Але лише наприкінці березня 1943 р. бібліотека, фонди якої нараховували 42 тис. книг 

[4, с. 4], прийняла перших відвідувачів. У той самий час кореспонденція „Выставка, 

посвященная памяти Шевченко” [2, с. 3] інформує про те, що ще напередодні офіційного 

відкриття для читачів у бібліотеці було організовано виставку літератури, фотокарток, 

ілюстрацій, які розповідали про життя та творчість Т. Шевченка.  

У жовтні 1942 р. було порушено питання про відкриття в місті бібліотеки й на шпальтах 

Ворошиловградського часопису „Нове Життя”, оскільки, як зазначалося, „...відкрита в 

приміщенні управи читальня аж ніяк не може задовольнити широкі кола читачів, бо в ній крім 

газети „Нове Життя” та кількох журналів майже нічого більше немає” [16, с. 1]. Проте 

подальшого розвитку ця тема у виданні не набула. 

Таким чином, можна констатувати, що видання Донбасу періоду окупації являли собою 

не лише важливий механізм українізаційного впливу на свідомість місцевого населення, але й 

засіб інформування про основні напрямки діяльності закладів культури в регіоні. Розроблена 

тема потребує подальшого вивчення для заповнення невідомих лакун історії нашого краю за 

допомогою документальних джерел тієї доби. 
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БАТЬКІВСТВО ЯК СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ ФЕНОМЕН 

 

У статті здійснено теоретичний аналіз проблематики батьківства як соціально-

психологічного феномену. У публікації висвітлюються позиції широкого кола вчених з питань 

сім'ї та батьківства. Аналізуються батьківство та материнство, які виступають 

структурними компонентами інтегрального психологічного утворення «батьківство», 

описується структура батьківства та стадії його реалізації. 

Ключові слова: сім'я, «батьківство», батьківство, материнство, відносини.  

 

Постановка проблеми. На сьогоднішній день у нашій країні інститут сім'ї зазнає 

кризових трансформацій, які проявляються в першу чергу в дитячо-батьківських відносинах. 

Суспільство перебуває на етапі переосмислення цінності сім'ї та шлюбу, в результаті чого 

основною проблемою сім'ї виступає згортання її репродуктивної функції та функції виховання. 

Згідно з даними державної інформаційно-консультаційної служби статистики, за показником 

рівня народжуваності Україна посідає 186-те місце. Це дуже низький показник, наприклад, на 

2018 рік у країні на 1000 жителів народжується 10,5 дітей. Коефіцієнт народжуваності у 

2018 році становить 1,37 дітей на 1 жінку [10]. Загальними причинами прийнято вважати 

економічні, соціальні, психологічні та педагогічні проблеми сімей. Так, наприклад, складне 

матеріальне становище сім'ї, відсутність робочих місць, низький рівень медичного 

обслуговування, неготовність ставати батьками, несформованість або повна відсутність 

навичок виховання дітей та тощо виступають основними перешкодами на шляху формування 

сім'ї. Також слід зазначити, що в останні роки спостерігається тенденція зменшення 

народжуваності дітей у сім’ях (малодітність), а іноді повна відмова від народження дітей – 

відносини чайлдфрі (childfree – «вільний від дітей»).  

Сучасні дослідження в рамках психології, соціології та педагогіки показали, що останнім 

часом спостерігається дефіцит батьківської любові, тобто ослаблення батьківської уваги до 

власних дітей. Сформована ситуація посилюється недостатнім рівнем психолого-педагогічної 

культури батьків, їх невмінням і небажанням усвідомлено та відповідально займатися 

вихованням своїх дітей. На думку дослідників (Н.В. Богачева, С.Ю. Девятих та ін.), в наш час 

на передній план внутрішньосімейних стосунків висувається подружжя, в той час як 

батьківство, соціальні зв'язки між батьками та дітьми стають другорядними. На наш погляд, 

важливим життєвим призначенням для подружжя виступає саме батьківство, а сформований та 

повноцінно функціонуючий інститут батьківства є показником цивілізованого розвитку 

суспільства. Вивченню поняття «батьківство» присвячені роботи багатьох дослідників 

(А.І. Антонов, С.І. Голод, І.С. Кон, Р.В. Овчарова та ін.), які вивчали батьківство в першу чергу 

як соціокультурний та соціально-психологічний феномен. Зазначені автори все ж вказують, що 

батьківство є і соціальним інститутом, тісно пов'язаним з інститутом сім'ї. Зарубіжні 

дослідники (М. Мід, К. Хорні, Н. Чодороу) розкривали батьківство як соціокультурний 

феномен, який потім детальніше вивчали окремо на прикладі батьківства та материнства. 

Сучасні проблеми батьківства виступають фундаментальними соціальними проблемами та 

потребують продовження глибокого системного дослідження як із точки зору специфіки даного 

феномену, процесу взаємовпливу та взаємозв'язку батьків із суспільством, так і в рамках 

розвитку феномену «батьківство» в майбутньому. 

Метою нашої статті є теоретичний огляд проблеми батьківства як соціально-

психологічного феномену.  
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Виклад основного матеріалу. У сучасній науці немає єдиного визначення поняття 

«сім'я», але в загальному вигляді «сім'я» визначається як мала група, основана на шлюбі або 

кровній спорідненості, члени якої пов'язані спільним побутом, взаємною допомогою, 

моральною та правовою відповідальністю, фізичною та духовною необхідністю [7, с. 580; 14]. 

Сім'я – це один з найважливіших елементів соціального середовища, в якому формується та 

розвивається особистість [2; 13]. Сім'я являє собою багаторівневий соціально-психологічний 

феномен зі своїми нормами, традиціями, санкціями і умовами, що сприяють формуванню 

ідентичності людини. Сім'я не ототожнюється з поняттям «батьківство», якому належать 

функції репродукції та соціалізації дітей. В рамках процесу батьківства реалізуються ролі 

батьків, ролі батька та матері, дитини, сина, дочки, брата, сестри і так далі, кожна з яких має 

свій унікальний соціальний, правовий та економічний статус [6]. Феномен батьківства 

досліджується в комплексі: біологією, соціологією, педагогікою, психологією, медициною, 

економікою тощо. В першу чергу батьківство розглядають із біологічної позиції – як виконання 

людьми своєї репродуктивної функції і як варіант самореалізації батьків. На цій основі 

формуються первинні біологічні відносини, які визначаються кровною спорідненістю – 

«батьки–дитина». В рамках соціології прийнято виділяти три основні функції сім'ї та 

батьківства: репродуктивну, функцію забезпечення (матеріальна підтримка дітей) та 

соціалізацію [13, с. 23]. Дослідники (В.С. Садовська, Т.В. Христидис та інші) відзначають, що 

батьківство є особливою діяльністю, яка є соціально запропонованою та опосередкованою 

культурою, традиціями та суспільними цінностями. У зв'язку з цим феномен батьківства можна 

віднести до соціокультурної категорії, адже однією з головних соціальних потреб людини є 

потреба в самореалізації та продовженні себе в потомстві [2; 4]. У педагогічних дослідженнях 

основною функцією батьківства вважають виховну функцію, а також процес соціалізації. З 

точки зору сексології батьківство представлено у вигляді комплексу біологічних і соціальних 

зв'язків між подружжям і дітьми, основними функціями якого є процеси народження, 

виховання, залучення дитини до духовних, моральних та культурних цінностей суспільства. У 

психологічній науці довгий час батьківство розкривалось як метод турботи про дітей, тобто 

основним завданням батьків є спостереження за комунікативними знаками новонароджених, 

прагнення зрозуміти та задовольнити емоційні й фізичні потреби дітей. Батьки виступають 

першим соціальним середовищем розвитку дитини, яке забезпечує задоволення практично всіх 

потреб дитини, в тому числі потребу в любові та прихильності. 

Батьківство і батьківські моделі поведінки вивчаються в різних аспектах, різними 

школами та напрямами у психології. В рамках психоаналізу (З. Фрейд, А. Адлер, К. Юнг, 

Е. Еріксон, Е. Фромм та ін.) основним завданням батьків вважається задоволення потреб 

дитини та збереження культурних цінностей. Підкреслюється важливість батьківської 

відповідальності, допомога в реалізації індивідуального потенціалу дитини. З позиції 

гуманістичного напряму (А. Маслоу, К. Роджерс, Ш. Бюлер та ін.) основною функцією 

батьківства вважається позитивне безумовне прийняття своєї дитини та забезпечення їй тепла 

та безпеки, що в комплексі сприяють повноцінному розвитку Я-концепції дитини й досягненню 

психологічної безпеки та благополуччя. 

Вперше, у своїй роботі Т. Аренделла розкриває поняття «батьківство» не тільки в рамках 

практики виховання дітей, але і як місце батьків у соціумі. Надалі дослідники-психологи 

(О.Є. Алексєєва, Т.А. Гурко, М.О. Єрміхіна, І.С. Кон, Р.В. Овчарова) розуміють батьківство як 

інтегральне психологічне утворення особистості (батька, матері), у тому числі сукупність 

ціннісних орієнтацій батьків, установок і очікувань, батьківських почуттів, стосунків і позицій, 

батьківської відповідальності та стилю сімейного виховання. Сучасні дослідники 

(Р.В. Овчарова, Т.П. Скрипкіна, Л.Р. Аптікієва, А.Х. Аптікієв, О.В. Кричевська, Є.О. Смірнова, 

О.В. Нєстерова та ін.), спираючись на уявлення Е. Фромма, розуміють батьківство як складну 

систему, яка включає в себе два окремих компоненти: батьківство та материнство. Е. Фромм 

поділяв «батьківство» на батьківство та материнство та відрізняв їх умовністю та безумовністю 

прояву почуття любові до дитини. У своїй книзі «Мистецтво любові» [11] автор підкреслює 

безумовний характер материнської любові (позитивне прийняття дитини) і умовний характер 
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батьківської любові (любов, яку потрібно заслужити та легко втратити). Л.Р. Аптікієва, 

А.Х. Аптікієв, М.С. Бурсакова так само розглядають батьківство як окрему, самостійно 

функціонуючу систему, яка має свої стадії розвитку та розглядається у двох аспектах: 

батьківство й материнство. Материнська та батьківська любов є складовими частинами 

цілісного феномену батьківської любові. Батьківство та материнство є різними інститутами 

«батьківства» і мають свої специфічні функції залежно від соціокультурних чинників 

[4, с. 125]. На думку Г.С. Абрамової, батьківство необхідно розглядати як соціальні ролі і 

батька, і матері, освоєння яких є головним життєвим завданням розвитку людини в період 

дорослішання [1]. І.С. Кон визначає батьківство через систему взаємодоповнюючих 

компонентів: батьківські почуття, любов, прихильність до дітей; специфічні соціальні ролі та 

нормативні приписи культури; реальна поведінка, ставлення батьків до дітей, стиль виховання 

[3]. Такої ж позиції дотримується молода дослідниця А.І. Фрей, яка розглядає батьківство як 

певний соціальний інститут, представлений різноманіттям ролей, статусів, норм, звичаїв, 

культурних традицій, комплексом соціальних дій [10]. А.Г. Харчев зі співавторами розглядає 

батьківство як відповідальність чоловіка та жінки перед суспільством за відтворення та 

збільшення ефективності суспільної життєдіяльності й як особливий тип поведінки, 

обумовлений двома моментами: батьківськими почуттями та соціальним обов'язком [12]. В 

батьківстві як у соціальному інституті є нагальна потреба. Виникнення батьківства як 

соціального інституту зумовлено необхідністю виживання, збереження потомства, 

забезпечення його дорослішання [5]. У загальному вигляді, материнство і батьківство можна 

розглядати як соціально-психологічну систему, яка являє собою емоційний та оціночний 

комплекс знань, уявлень та переконань про себе як про батька. На наш погляд, слід також 

підкреслити, що батьківство та материнство як компоненти інтегрального психологічного 

утворення «батьківство» виступають різними моделями реалізації своїх ролей (індивідуальні, 

гендерні та батьківські особливості й ролі). Також слід відзначити, що батьківство є соціальним 

інститутом та являє собою сукупність соціальних норм і правил поведінки батьків, в яких 

закріплені батьківські права та обов'язки, що виникають на підставі такого юридичного факту, 

як реєстрація народження або усиновлення дитини [5].  

А.І. Антонов, І.С. Голод, А.Г. Харчев розглядають батьківство як соціальний феномен, 

який представлений в рамках генетичного зв'язку батьків і дитини і якому властива емоційна 

залученість, безумовна любов, почуття обов'язку, відповідальність [12]. А.І. Антонов виділяє 

чотири стадії реалізації батьківства [2, c. 80-81]: 

- передбатьківство (подружжя обмірковують і планують стати батьками); 

- репродуктивне батьківство (поява першої дитини, можливість появи другої дитини і 

т.д.); 

- соціалізоване батьківство (виховання та соціалізація дітей). Треба відзначити, що саме 

по собі народження дитини не веде до виникнення сім'ї: дитина може бути і нерідною, але якщо 

вона виховується в сім'ї, вона є її членом. Таким чином, чоловік і жінка тільки тоді стають 

батьком та матір'ю, коли вони виховують дітей. Інакше кажучи, сім'я – це реалізація 

батьківської відповідальності за виховання дітей [14, с. 25]; 

- пробатьківство (поява онуків та їх виховання). 

Таким чином, батьківство представлене як на суб'єктивно-особистісному рівні, так і на 

надіндивідуальному рівні, які одночасно є етапами формування батьківства [6, с. 27]. 

Н.Ю. Синягіна зазначає, що реалізація батьківства залежить як мінімум від декількох 

факторів: соціально-економічний розвиток країни, матеріальний достаток окремої сім'ї, стан 

подружніх відносин, готовність до батьківства, зрілість особистості тощо. Становлення 

батьківства є складним особистісним процесом, який передбачає істотні зміни як у способі 

життя, так і в образі-Я, Я-концепції, трансформації подружніх відносин. Батьківство – це 

процес, який постійно змінюється як на рівні особистості (зміна структури та системи 

цінностей, установок у дитячо-батьківських відносинах), так і на рівні міжособистісних 

відносин (відносини між подружжям, між батьками та дітьми) [8]. 
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В рамках системного підходу у структурі батьківства Р.В. Овчарова виділяє сім 

взаємопов'язаних і взаємодоповнюючих компонентів [6, с. 22]:  

1) Ціннісні орієнтири подружжя – це фундамент для створення сім'ї, представлений 

емоціями, почуттями, переконаннями та поведінковими шаблонами людей; 

2) Батьківські установки й очікування – установки та цілі батьківства. Це установки 

подружньої та дитячо-батьківської систем, а також установки щодо образу дитини. Вказаний 

компонент об'єднує уявлення людей про себе як про батьків у цілому, уявлення про себе як про 

батьків конкретної дитини та ставлення до конкретної дитини як до своєї; 

3) Батьківське ставлення – прояв емоційно-ціннісного ставлення, яке дозволяє 

здійснювати регулювання емоційної дистанції між подружжям і дітьми. Може проявлятися у 

прийнятті / відторгненні дитини, міжособистісній дистанції і т.д. В рамках цього компонента 

Р.В. Овчарова виділяє різні типи батьківських відносин (приймально-авторитарний тип, 

відштовхувальний тип, симбіотичний тип тощо); 

4) Батьківські почуття – група почуттів (батьківська любов), яка виступає основою для 

формування емоційного благополуччя дитини, підтримки її психологічного благополуччя. 

Батьківські почуття – це ті почуття, які відчуває матір та/або батько при думці про дитину або 

під час контактування з нею. Найчастіше батьківські почуття є амбівалентними. Батьківська 

любов має вроджені біологічні компоненти, але в цілому батьківське ставлення до дитини є 

культурно-історичним феноменом, який знаходиться під впливом суспільних норм і цінностей. 

5) Батьківські позиції. Проявляються в реальній взаємодії батьків з дитиною. Це система 

установок батьків, яка грунтується на їх уявленнях про батьківські ролі та образі ідеальної 

дитини. 

6) Батьківська відповідальність. У загальному сенсі це комплекс, який проявляється у 

відповідальності перед суспільством і перед собою та характеризує ступінь зрілості 

особистості. 

7) Стиль сімейного виховання. Об'єднує всі вище перераховані компоненти та 

виражається в установках по відношенню до образу дитини, в очікуваннях виконання ролі від 

подружжя, а також в уявленнях про можливі та найбільш ефективні способи взаємодії з 

дитиною. Справляє величезний вплив на становлення особистості дитини. 

У підручнику Р.В. Овчарової [6, с. 197] були виділені характеристики батьківства за 

певними критеріями:  

1) за формою: материнство і батьківство;  

2) за структурою сім'ї: батьківство в повній сім'ї, із двома батьками; у неповній сім'ї, з 

одним батьком, материнська сім'я; 

3) за ступенем споріднення: біологічне батьківство (батьки, які виховують дитину, є 

рідними для нього); соціальне батьківство (дитину виховують прийомні батьки); змішаний тип 

батьківства (в цьому випадку прийомним є тільки один із батьків, із другим же дитину 

пов'язують кровні узи). 

Слід відзначити, що батьківство як соціально-психологічний феномен зазнає суттєвих 

змін. Прагнення до рівності гендерних ролей, прагнення до отримання освіти та просування по 

кар'єрних сходах призводить до того, що цінність батьківства конкурує з цінностями життєвої 

успішності в цілому і професійною успішністю зокрема. Рішення про народження дитини в 

сучасному суспільстві є наслідком усвідомленого вибору. В літературі все частіше описуються 

цілісні моделі батьківства [5]: природне батьківство, усвідомлене батьківство, альфа-

батьківство, інтенсивне батьківство. Однак необхідно відзначити, що, незважаючи на 

трансформації в цінностях людей, існування різних форм сучасних сімей, ідеальною моделлю 

батьківства залишається модель повної сім'ї з кількома дітьми [2; 10; 13]. 

Висновки та перспективи подальших досліджень. Підбиваючи підсумок 

вищезазначеному, слід підкреслити, що у психологічній науці прийнято трактувати феномен 

«батьківство» через категорії «материнство» та «батьківство», які, у свою чергу, розглядаються 

як особистісні утворення, що включають у себе соціальні ролі й культурні цінності суспільства 

та є базовим призначенням чоловіка та жінки. Батьківство – складний соціально-психологічний 
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феномен, який є як необхідною умовою забезпечення відтворення майбутнього покоління, так і 

компонентом особистісної сфери людини. Термін «батьківство» розкриває характеристики 

поведінки людини в сім'ї та суспільстві й є фундаментальним у соціально-психологічній 

літературі. 

Феномен батьківства становить не тільки теоретичний, а і практичний інтерес. 

Діагностика та допомога сім'ї тісно пов'язана з виконанням батьками їх батьківських функцій, 

активною взаємодєю батьків і дітей. Досліджування батьківства є неможливим у відриві від 

сукупності всіх особистісних характеристик батьків. Саме в батьківстві (материнство і 

батьківство) реалізуються важливі особистісні та соціально-психологічні потреби дорослих 

чоловіків і жінок. Якщо батьківство супроводжується нестабільною, конфліктною ситуацією, 

негативною емоційною атмосферою в сім’ї, то виховання дитини буде пов'язане зі 

специфічним, несприятливим розвитком її особистості, тому вивчення детермінант успішного 

батьківства є важливою психологічною проблемою та виступає основною перспективою наших 

подальших досліджень. 
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У статті досліджено актуальні проблеми фахової підготовки сучасного вчителя як творчої 

особистості. Проаналізовано теоретичні та методичні аспекти формування в майбутніх 

учителів початкових класів фахової компетентності – здатності керуватися набутими 

художніми знаннями та вміннями у власній самостійній творчій діяльності та готовність 

використовувати отриманий досвід у виховній роботі з учнями загальноосвітньої школи. 

Ключові слова: образотворче мистецтво з методикою викладання, фахова підготовка, 

формування фахових компетентностей, естетичне виховання, творчий розвиток, 

компетентнісно зорієнтовані завдання.  

 

Постановка проблеми. Головна мета реформи Міністерства освіти і науки – створити 

школу, у якій буде приємно навчатись і яка даватиме учням не тільки знання, як це 

відбувається зараз, а й вміння застосовувати їх у житті [6]. Концепція розвитку освіти «Нова 

українська школа» визначає випускників як: «освічених, всебічно розвинених, відповідальних 

громадян і патріотів, здатних до інновацій». Такого результату можна досягти шляхом 

упровадження компетентнісного підходу в практику роботи, починаючи з початкової школи 
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[3]. Тому проблема якісної підготовки майбутніх учителів початкової школи, безперечно, є 

актуальною. Саме учитель початкових класів закладає основи духовної культури, освіти та 

естетичного досвіду дитини. Неперевершену роль у процесі розвитку особистості відіграє 

образотворче мистецтво, засобами якого розкривається краса життя, природи, суспільства, 

виражаються найвищі думки, почуття, прагнення людей, таврується все підле і ганебне» [2]. 

Аналіз досліджень та публікацій. Вивченню досвіду фахової підготовки майбутніх 

учителів присвячені науково-методичні праці І. Зязюна, М. Скаткіна, В. Онищука, М. Фіцули та 

інших. Основи теорії компетентнісного підходу в практику навчання національної школи були 

окреслені Л. Ващенко, І. Єрмаковим, О. Савченко. Проте проблеми формування фахової 

компетентності вчителя початкових класів у сфері образотворчого мистецтва ще потребують 

свого подальшого розв’язання.  

Мета дослідження: розкрити та обґрунтувати вплив різнопланових компетентнісно 

зорієнтованих завдань із дисципліни «Образотворче мистецтво з методикою викладання» на 

формування фахових компетентностей майбутніх учителів початкових класів. 

Виклад основного матеріалу з результатами дослідження. Компетентнісний підхід до 

організації навчальної діяльності передбачає «процес активно-дослідницького засвоєння знань, 

умінь, формування компетентностей засобами вмотивованого і цілеспрямованого розв’язання 

навчальних задач» [3].  

Опанування студентами Комунального закладу «Харківська гуманітарно-педагогічна 

академія» образотворчого мистецтва з методикою викладання здійснюється під час аудиторних, 

поза аудиторних занять, самостійної роботи. Вивчення кожного розділу курсу розпочинається із 

системного викладу певної проблеми у формі лекції. Самостійна робота студентів при цьому 

передбачає виконання різнопланових компетентнісно зорієнтованих завдань, серед яких 

написання есе. Згідно поданому Вікіпедією тлумаченню есе: (фр. essai – «спроба», «нарис») , це 

«невеликий за обсягом прозовий твір», визначальними рисами якого «є незначний обсяг, 

конкретна тема, дана в підкреслено вільному, суб’єктивному її тлумаченні, вільна композиція [4]. 

Професор Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені 

Володимира Винниченка Г. Клочек називає есе «розумовим тренінгом високої інтенсивності», 

формою контролю для перевірки наявності «нестандартного й аналітичного мислення» [5].  

У нашій практиці, після прослуховування лекції на тему: «Мета та завдання предмета 

«Образотворче мистецтво» в початковій школі» студентам пропонується написати есе на тему: 

«Чи можна вважати образотворче мистецтво другорядною дисципліною?» Наведемо деякі 

приклади фрагментів студентських есе на вищезазначену тему.  

Студентка Міщенко Д. (31 ПО група) написала: «Часто у школах мистецтво вважають 

другорядним предметом, найдивніше те, що ця думка поширена й серед досвідчених учителів. 

Згадуючи шкільні роки, я з уроків мистецтва пам’ятаю лише дописування самостійних робіт «із 

більш важливих предметів... Я вважаю мистецтво одним із найголовніших предметів, воно 

вчить іншого, яскравого життя, наповненого позитивними емоціями».  

Студентка цієї ж, 31 ПО групи, Щербак М. зазначила: «Кожна навчальна дисципліна, 

звичайно ж, має свої вимоги до розвитку в учнів просторового мислення. Саме на уроках 

образотворчого мистецтва, зокрема в процесі малювання з натури, учні встановлюють 

просторові відношення між предметами натюрморту, виявляють пропорційні співвідношення 

між предметами та їх елементами. В уяві школярі виконують просторові перетворення на 

уроках креслення та трудового навчання, але виявити просторові відношення в повній мірі 

вони можуть саме на уроках образотворчого мистецтва. У сучасній школі явно переоцінюється 

логічне мислення на противагу образному, за яке відповідає права півкуля головного мозку. 

Права півкуля, до того ж, краще оцінює просторове розміщення деталей та фрагментів, а 

зоровий образ сприймає не розчленовано, а одразу в усіх подробицях. Для створення образу 

необхідно вміти проаналізувати, виділити та узагальнити властивості предмету. У цьому діти 

найчастіше відчувають труднощі. Уроки образотворчого мистецтва, а саме малювання з 

натури, стають тим базовим ланцюгом в системі освіти, що дозволяє підвищити коефіцієнт 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D1%96%D1%80
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корисної дії навчальної діяльності, тоді як процес навчання приносить задоволення та радість. 

Отже, образотворче мистецтво не можна вважати другорядним предметом». 

Зосереджуючись на значенні мистецтва в процесі формування духовної особистості 

дитини, студентка 32 ПО групи Дикань Т. так висловила свою думку: «Можливо, з наших учнів 

у майбутньому не буде жодного професійного художника. Завдання педагога не в цьому. Ми 

допоможемо дітям опанувати мову мистецтва! Навчимо здатності відчувати гармонію і 

створювати її своїми руками! Сформуємо творчу особистість, дамо дитині можливість глибше 

увійти у світ мистецтва! Розвиватимемо творчі здібності, художнє мислення й уяву. Навчимо 

бачити й дарувати красу! І тоді світ неодмінно стане привабливішим та досконалішим».  

Важливою складовою процесу підготовки майбутніх учителів є пробна педагогічна 

практика в школі. Практика дасть можливість оцінити якість сформованих спеціальних знань і 

вмінь студентів із образотворчого мистецтва та організації образотворчої діяльності молодших 

школярів. Як зазначає О. Красовська, навчання образотворчого мистецтва майбутніх педагогів 

має являти собою «неподільний процес освіти, виховання і розвитку: оволодіння знаннями, 

вміннями навичками і формування художньо-творчих, емоційно-чуттєвих якостей; єдність 

активних методів навчання і творчої самостійності» [1].  

Готуючись до проведення пробних уроків образотворчого мистецтва в школі, майбутні 

учителі виконують компетентнісно зорієнтовані завдання з методичної розробки уроків 

образотворчого мистецтва для учнів початкових класів.  

Гарним прикладом такого завдання може бути методична розробка моделі уроку 

образотворчого мистецтва в другому класі за темою «Ліплення котика» студентів 41 Ш групи, 

Бобрус Т. та Кісельової Т.  

Роботу над методичною розробкою моделі уроку ліплення з солоного тіста студентки 

розпочали з визначення мети та обладнання уроку. Далі були визначені матеріали та 

інструменти для роботи, структурні компоненти уроку, методичне забезпечення до його 

проведення. Для представлення розробленої моделі уроку на занятті з образотворчого 

мистецтва з методикою навчання в академії були виконані зразки завдання, створено 

комп’ютерну презентацію за темою. Організаційний момент «уроку» розпочався з «привітання 

з учнями»:  

–  «Продзвенів уже дзвінок – 

Починається урок. 

Тісто станемо місити, 

Сувеніри будемо ліпити». 

 Наступним етапом «уроку» стала «Мотивація та оголошення теми уроку»: 

– «Тісто – чудовий матеріал для творчості, українці здавна ним користуються. Вироби з 

тіста здавна використовуються як дитячі іграшки. Ці іграшки мають ліпитися дружно, всією 

сім’єю. Борошно, сіль, вода – доступні, екологічно чисті матеріали. Дітям дуже корисне це 

заняття, адже воно розвиває фантазію, знімає надлишкову емоційну напругу, вчить 

посидючості та відповідальності. Розвивається моторика пальчиків, покращується робота всіх 

органів дитини і самопочуття в цілому. До того ж, солоне тісто несе в собі масу позитивної 

енергетики».  

– «Солоне тісто – пластичне, ніжне, приємне на дотик. Для того, щоб виготовити сувенір, 

нам потрібно ознайомитися з технологією ліплення з солоного тіста».  

Для «Актуалізації опорних знань та вмінь» був розроблений кросворд із ключовим 

словом «котик» – (назвою сувеніру для ліплення). У процесі розв’язування кросворду учні мали 

пригадати, які інструменти і матеріали їм знадобляться на уроці.  

 Далі були проголошені «завдання уроку для учнів».  

«Вивчення нового матеріалу» розпочалося з розповіді про солоне тісто: 

–  «Солоне тісто в останні роки стало дуже популярним матеріалом для ліплення. Вироби 

з тіста – стародавня традиція, але їм знаходиться місце і в сучасному світі, тому що зараз 

цінується все екологічно чисте і зроблене своїми руками. Тісто – матеріал дуже еластичний, 

легко набуває форми і вироби з нього досить довговічні. Робота з ним приносить задоволення і 
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радість. Мистецтво ліплення з солоного тіста називають «Тістопластика». При висушуванні 

вироби з нього стають міцні і не втрачають форму». 

Далі здійснювався показ виробів із солоного тіста з відповідним коментарем – 

аргументацією переваг ліплення з солоного тіста у порівнянні з пластиліном:  

– «Тісто можна заготовити про запас і зберігати в холодильнику кілька днів. Солоне тісто 

пластичне, не забруднює руки і не тане. Тісто можна зробити кольоровим, додаючи фарби у 

воду при замішуванні або розфарбувати готові, висушені вироби. Після висихання вироби 

тверднуть і можуть довго зберігатися». 

Далі пропонувалося ознайомити учнів із технологією ліплення з солоного тіста: 

–  «З тіста ліплять майже також як з пластиліну або з глини. Кульки катають в долоньках 

або на столі. А ось «ковбаску» роблять тільки на столі. І крім звичних рухів виконують ще й 

затиски по всій довжині деталі. Покатали, по всій довжині пальцями стиснули, знову покатали і 

так до тих пір, поки деталь не буде потрібної довжини і товщини. Для того, щоб прикріпити 

один шматочок тіста до іншого, використовується вода. Для цього пензлик змочуємо у воді та 

змащуємо ту ділянку, до якої потрібно прикріпити певну деталь». 

Після ґрунтовного висвітлення технологічних етапів ліплення були з’ясовані «Правила 

безпечної роботи під час ліплення з солоного тіста» та закріплені «Загальні правила для учнів». 

Далі учні ознайомилися з послідовністю ліплення сувеніра «котик». Позитивним стимулом для 

наступної практичної роботи учнів стала така пропозиція: «замішуючи тісто, думайте про щось 

приємне, хороше, і тісто вбере в себе добре і ласкаве тепло ваших рук». 

Вдалим також можна вважати етап «Узагальнення і систематизація знань, умінь, 

навичок». У «Підсумках уроку» було передбачено проведення виставки та обговорення 

творчих робіт учнів: 

–  «Подивіться, які чудові сувеніри ви виліпили з солоного тіста. Всі робили однакову 

роботу, ліпили з одного і того ж матеріалу, але коти вийшли різні. Це говорить про те, що всі 

ми різні зі своїм характером, звичками, особливостями, і кожен з нас у свою роботу вкладає 

частинку своєї душі. Цим і гарні саморобні сувеніри, зроблені своїми руками».  

–  «Всі молодці. Дякуємо за роботу. На наступному уроці ми будемо розфарбовувати 

готові роботи , тому приносимо фарби, пензлі і не забуваємо свої умілі ручки. До побачення». 

Висновки. Ми розглянули деякі приклади компетентнісно зорієнтованих завдань із 

дисципліни «Образотворче мистецтво з методикою викладання». Безперечно, що завдання у 

формі написання есе та методичної розробки уроків образотворчого мистецтва для учнів 

початкової школи сприяють розвитку професійного мислення, професійної спрямованості 

фахівця, розвитку творчого потенціалу майбутніх учителів у різних сферах художньо-творчої 

діяльності, вчать оптимально використовувати різноманітні техніки зображення й пластичні 

матеріали.  

Усвідомлений вибір цінностей, вироблення нових смислів забезпечують гармонійний 

розвиток особистості, сприяють формуванню загальної та предметної компетентності 

майбутніх учителів початкових класів – здатності керуватися набутими художніми знаннями та 

вміннями у власній самостійній творчій діяльності та готовність використовувати отриманий 

досвід у виховній роботі з учнями загальноосвітньої школи.  
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РОЗВИТОК РЕФЛЕКСІЇ У ЮНАЦЬКОМУ ВІЦІ 

 

Стаття присвячена вивченню розвитку рефлексії у юнацькому віці. У статті подано 

теоретичний огляд вітчизняних та зарубіжних досліджень, що присвячені проблемі розвитку 

рефлексії та її структурних компонентів. Розглянуті основні функції рефлексії. Розкрито 

поняття «рефлексія». Проблему рефлексії показано з позиції діяльнісного, суб’єктного та 

діалогічного підходів. Представлені рівні, типи, види і етапи рефлексії. Обґрунтовано 

рефлексивно-перцептивний підхід у розвитку рефлексії серед юнаків, зокрема студентів.  

Ключові слова: рефлексія, особистісна рефлексія, юнацький вік, ситуативна, 

ретроспективна і перспективна рефлексії, рефлексивно-перцептивний тренінг. 

 

Актуальність. У житті кожної людини бувають ситуації, коли вона замислюється над 

собою, своїми життєвими принципами, своїми особистісними якостями, своїм характером і про 

те, як це впливає на інших людей. Як правило, приводом до такого роздуму служить певна 

проблемна ситуація. Це трапляється тоді, коли людина помічає, що в її житті щось відбувається 

«не так», і що діяти як раніше вона вже не може. 

Спостерігаючи себе, свої вчинки, думки, почуття, переживання, юнак нерідко зустрічається 

з їх неоднозначністю, а часом з їх суперечливістю. Намагаючись вирішити, що з них істинно, а 

що хибно, що відображає її справжні погляди і наміри, а що, видає її прагнення справити 

враження, комусь подобатися чи ні. Людина шукає аргументи, які підтверджують або 

спростовують її той чи інший вчинок, думку. Цей пошук йде в процесі так званого внутрішнього 

діалогу. 

Внутрішній діалог із самим собою або з кимось уявним, іншим дає можливість юнаку стати 

в позицію дослідника по відношенню до себе. Внутрішній діалог із самим собою – це і є 

рефлексія. 

Огляд джерел. Одним з перших в психології розглядати рефлексію почав А. Буземан (1925 

р.), який трактував її як «всяке перенесення переживання з зовнішнього світу на самого себе». 

Також вивченням рефлексії займались такі вчені як: Н. Г. Алексєєв, Ж. Піаже, С. Л. Рубінштейн, 

(рефлексія як прояв високого рівня розвитку розумових процесів), Л. Н. Алексєєва, Д. Дьюї, 

І. М. Семенов, (рефлексія як можливість людини до свідомого контролю мислення), 

Ю. М. Кулюткін, С. Ю. Степанов, Г. С. Сухобська (рефлексія допомагає «увійти» в хід 

розв’язання задачі, внести необхідну корекцію або стимулювати новий напрямок рішення) [1; 4; 

5]. 

Оволодіння рефлексією як здатністю до критичного самоаналізу збагачує «Я – концепцію» 

людини. Придбаний в рефлексії досвід самопізнання збагачує і розширює уявлення людини про 

саму себе. Це дозволяє їй будувати більш адекватні, щодо можливостей цілі на майбутнє. 

Людина, що практикує рефлексивний аналіз своїх планованих вчинків (та, яка «прораховує всі 

кроки»), як правило, демонструє більш раціональну поведінку і швидше досягає поставленої 

мети. У цьому виявляється самопізнавальна і самоорганізовуюча функція рефлексії. 

Пізнаючи себе, глибше розуміючи інших людей, юнак все більше звільняється від 

безпосереднього впливу оточуючих, так званого «стадного інстинкту», від випадкових 

імпульсивних вчинків. Чим глибше розвинена у людини рефлексія, тим більшою мірою вона 

здатна бути суб’єктом свого життя, тим більшу відповідальність вона відчуває перед собою та 

іншими, орієнтуючись на свідомо поставлені цілі. Завдяки вмінню рефлексувати свою поведінку і 

вчинки інших людей, людина розвиває в собі такі особистісні якості, як: проникливість, чуйність, 
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терпимість, тактовність, котрі дозволяють їй вибудовувати успішні взаємовідносини з людьми. 

Впевнено можна сказати, що здатність людини до рефлексії – це фактор і засіб її особистісного 

зростання. У цьому сенсі рефлексія є потужною розвиваючою функцією [7; 8]. 

Слід зазначити, що процес рефлексії тісно пов’язаний з розумовими процесами, недарма її 

інколи визначають як мислення про мислення, яке опосередковує і зв’язує операційно-предметну 

сторону мислення і особистісні сенси суб’єкта. У цьому виявляється одна з її найважливіших 

функцій – інтегруюча, яка сприяє системності у діяльності вищих психічних функцій людини.  

Наступною не менш вагомою функцією рефлексії є «забезпечення усвідомленого ставлення 

суб’єкта до чинної діяльності», за С. Л. Рубінштейном, що, безумовно, підвищує її 

продуктивність і якість. При цьому додамо: не тільки до діяльності, а й до власних думок. 

Давньокитайський філософ Лао-Цзи попереджав: «Будьте уважні до своїх думок, – вони початок 

вчинків» [4]. 

Важливо відмітити, що рефлексія зміцнює і ретроспективні зв’язки самосвідомості людини 

з власним минулим, зі своїм дитинством. Звернення до свого дитячого «Я», «запрошення» його у 

свій внутрішній діалог допомагає, наприклад, батькам краще зрозуміти свою дитину, а вчителю 

свого учня. Таку функціональну спрямованість рефлексії можна було б назвати як 

«консолідуючий внутрішній ментальний досвід людини» (за М. А. Холодною) [6]. 

Мета статті. Здійснити теоретичний аналіз поняття «рефлексія» і розкрити питання 

розвитку рефлексії у юнацькому віці, зокрема, серед студентства. 

Основний матеріал. Розглянемо спочатку найбільш поширені визначення рефлексії, а 

потім дамо короткі описи різних аспектів її вивчення. Серед визначень рефлексії найбільш часто 

зустрічаються такі: 

1. Здатність розуму звертати «погляд» на себе. 

2. Мислення про мислення. 

3. Аналіз знання з метою отримання нового знання або перетворення знання неявного в 

явне. 

4. Самоспостереження за станом розуму або душі. 

5. Процес переосмислення і перетворення внутрішніх цінностей, норм способів мислення. 

6. Дослідницький акт, що направляється людиною на себе і т. д. 

Таким чином, дослідженню кооперативного аспекту рефлексії присвячені роботи 

Н. Г. Алексєєва, В. В. Рубцова, А. А. Тюкова, Г. П. Щедровицького [7] та ін. У них рефлексія 

інтерпретується як «вихід» суб'єкта в зовнішню позицію по відношенню до діяльності. 

Кооперативний аспект рефлексії забезпечує узгодження професійних позицій і спільних дій 

суб'єктів у колективній діяльності. 

Ці дослідження мають пряме відношення до психології управління та ведуться в таких 

прикордонних з нею прикладних науках і областях практики, як педагогіка, проектування, 

дизайн, ергономіка, спорт. Психологічні знання про кооперативний аспекті рефлексії 

забезпечують, зокрема, проектування колективної діяльності з урахуванням необхідності 

координації професійних позицій і групових ролей суб'єктів, а головне, кооперації їх спільних 

дій. При цьому рефлексія трактується як «вивільнення» суб’єкта з процесу діяльності, як його 

«вихід» в зовнішню позицію по відношенню до неї [8]. Природно, що при такому підході акцент 

ставиться на результатах рефлексії, а не на її процесуальних механізмах або на індивідуальних 

відмінностях у їх прояві. 

Специфіка комунікативного аспекту рефлексії вивчається в роботах І. Є. Берлянд, 

Н. І. Гуткиної, К. Є. Даніліна, А. В. Петровського, а також деякі інженерно-психологічні роботи 

[1; 2]. У них рефлексія розглядається як істотна складова розвинутого спілкування та 

міжособистісного сприйняття і визначається як «усвідомлення діючим індивідом того, як він 

сприймається партнером по спілкуванню» (Г. М. Андрєєва). 

Б. Ф. Ломов, характеризуючи спілкування як рухливу, що розвивається систему, зазначає, 

що «важливі її моменти – емпатія і рефлексія». 

За А. А. Бодальовою така рефлексія характеризується як специфічна якість пізнання 

людини людиною. 
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Даючи соціально-психологічне визначення поняття «рефлексія», Є. В. Смірнова і 

А. П. Сопіков відзначають, що «міркування за іншу особу, здатність зрозуміти, що думають інші 

особи, називається рефлексією» [5; 7]. 

Разом з тим, Г. М. Андрєєва, ще більш конкретизуючи поняття «рефлексія», підкреслює, 

що «в соціальній психології під рефлексією розуміється усвідомлення діючим індивідом того, як 

він сприймається партнером по спілкуванню», при цьому попереджає, що «тут слово «рефлексія» 

вживається в дещо умовному сенсі» [2]. 

Дослідження особистісного аспекту рефлексії відображено в роботах Н. І. Гуткиної, 

В. К. Зарецького, Є. Р. Новікової, І. М. Семенова і С. Ю. Степанова, А. Б. Холмогорової та ін. 

Центральним для більшості цих робіт є розуміння рефлексії як процесу переосмислення [5], як 

механізму «НЕ тільки диференціації в кожному розвинутому і унікальному людському «я» його 

різних підструктур (типу: «я» – фізичне тіло», «я» – біологічний організм» , «я» – соціальна 

істота», «я» – суб'єкт творчості» тощо) , а й інтеграцію «я» в неповторну цілісність ...». На основі 

розрізнення в особистості функцій «я – виконавця» і «я – контролера» Ю. М. Кулюткін, 

наприклад, пояснює необхідність в рефлексивній регуляції людиною власної поведінки, коли їй 

«Доводиться переробляти сформований спосіб дії» [5; 8]. 

Особистісна рефлексія – це процес розуміння людиною свого внутрішнього світу, свого 

стану і діяльності. Виявленню інтелектуального аспекту рефлексії присвячені дослідження 

Н. Г. Алексєєва, Л. Ф. Берцфаі, Л. Л. Гурової, В. В. Давидова, А. З. Зака, Ю. Н. Кулюткіна [6] та 

інші, де рефлексія трактується як здатність об'єкта «виділяти, аналізувати, співвідносити з 

предметною ситуацією власні дії». Орієн8товані в цьому напрямку роботи явно переважають у 

загальному обсязі публікацій, відображають розробку проблематики рефлексії в психології.  

Рефлексію можна розглядати як діяльність, у якій згідно архітектурі психологічної системи 

діяльності (за В. Д. Шадриковим) представлені всі функціональні блоки: мотивація як 

необхідність усвідомлення схем мислення; мета як подальша корекція розумових автоматизмів; 

прийняття рішення як спрямованість рефлексивних процесів (на усвідомлення власного «Я», 

відносин з соціумом); програма діяльності як логічні операції, що дозволяють здійснювати 

процес рефлексії; індивідуальні якості суб'єкта як наявність у нього рефлексивних здібностей і їх 

розвиненість. 

Здатність до рефлексії можна розуміти як уміння реконструювати й аналізувати 

розуміється в широкому сенсі план побудови власної або чужої думки; як уміння виділяти в 

цьому плані його склад і структуру, а потім, об’єктивувати їх, опрацьовувати відповідно 

поставленим цілям. Рефлексія розглядається як вихід за рамки діяльності [7]. 

А. В. Карпов на підставі даних емпіричних досліджень виділив рівні рефлексії в залежності 

від ступеня складності рефлектуючого змісту. Перший рівень включає рефлексивну оцінку 

особистістю актуальної ситуації, оцінку своїх думок і почуттів в даній ситуації, а також оцінку 

поведінки в ситуації іншої людини. Другий рівень передбачає побудови суб'єктом судження 

щодо того, що відчуває інша людина в тій же ситуації. Третій рівень включає уявлення думок 

іншої людини про те, як вона сприймається суб’єктом. Четвертий рівень укладає уявлення про 

сприйняття іншою людиною думки суб’єкта з приводу думок іншої про поведінку суб’єкта в тій 

чи іншій ситуації [8]. 

Залежно від функцій, які виконують рефлексивні процеси, виділяють три види рефлексії: 

ситуативна рефлексія (здатність суб'єкта співвідносити з предметною ситуацією власні дії, 

координувати і контролювати елементи діяльності), ретроспективна рефлексія (аналіз вже 

виконаної діяльності), перспективна рефлексія (міркування про майбутню діяльності, уявлення 

про її хід, планування, вибір найбільш ефективних способів виконання) [1; 7; 8]. 

Разом з тим, як стверджують і інші вчені, аналіз досліджень, присвячених психологічному 

вивченню різних аспектів рефлексії, показує, що сформульовані в них визначення рефлексії 

практично не тільки досить мало стикаються один з одним, але часом суперечать один одному, 

оскільки виходять з різних методологічних орієнтацій. Узагальнюючи психологічні дослідження 

різних аспектів рефлексії, М. П. Дебердеєв запропонував психологічну модель рефлексивного 

механізму, яка представляє механізм рефлексії як переосмислення і перебудову суб’єктом змісту 
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своєї свідомості, своєї діяльності, спілкування, тобто своєї поведінки як цілісного ставлення до 

навколишнього світу. Процес переосмислення за М. П. Дебердеєвим [8] охоплює п’ять основних 

етапів: 

1) актуалізація смислових структур «я» при осмисленні суб’єктом проблемної ситуації; 

2) вичерпання цих актуалізованих смислів при апробуванні суб’єктом різних стереотипів 

досвіду і зразків діяльності; 

3) дискредитація актуалізували смислів в контексті протиріч, виявлених суб’єктом; 

4) інновація принципів конструктивного подолання цих протиріч через нове осмислення 

суб’єктом проблемної ситуації та самого себе в ній (власне фаза переосмислення); 

5) реалізація знову придбаного цілісного сенсу через подальшу реконструкцію змісту 

особистого досвіду і адекватне вирішення проблемної ситуації. 

У даній моделі акцентуються особистісно-смислова обумовленість рефлексивного 

механізму і творчий аспект рефлексії, і це відкриває можливості для об’єднання різних підходів 

до розуміння рефлексії [7; 8]. 

Важливим у всіх наведених вище дефініціях є те, що вони в своїй сукупності визначають 

різноманіття змістів, що виступають у якості предметів, на які може бути спрямована рефлексія.  

Так, суб’єкт може рефлексувати: 

а) знання про рольову структуру і позиційної організації колективної взаємодії; 

б) уявлення про внутрішній світ іншої людини і причини тих чи інших її вчинків; 

в) свої вчинки й образи власного «я» як індивідуальності; 

г) знання про об'єкт і способи дії з ним. 

Відповідно і розрізняються: а) кооперативний, б) комунікативний, в) особистісний, г) 

інтелектуальний типи рефлексії [6; 7]. 

Саме неоднорідність самої рефлексії, диференційованої на такі типи рефлексії і визначила 

вищеназвані аспекти її вивчення. Останнім часом виділилися і такі типи рефлексії як 

екзистенційна, культуральна і саногенна. 

У вивченні розвитку рефлексії виступає суб’єктний підхід до дослідження психіки людини 

(О. О. Абульханова-Славська, О. О. Конопкін, А. В. Петровський, С. Л. Рубінштейн, та ін.) і 

уявлення про функціональну структуру системи усвідомленої рефлексії людини (О.О. Конопкін), 

а також концепція саморегуляції активності особистості (В. І. Моросанова) [3; 4]. 

Суб’єктний підхід наголошує на тому, що результати діяльності безпосередньо пов’язані із 

рефлексією особистості. Виділена О. О. Конопкіним функціональна структура системи психічної 

саморегуляції передбачає, що функціональні компоненти є взаємозалежними, тому їх єдність 

забезпечує гармонійний розвиток і активність особистості. Варто розглянути запропонований 

рефлексивно-перцептивний тренінг запропонований О. О. Реаном, який є цінний для нашого 

дослідження [3]. 

Назва рефлексивно-перцептивний (РП-тренінг) досить повно відображає основну мету 

його проведення: освоєння учасниками прийомів і методів більш глибокого проникнення у 

власну особистість, що веде до розширення можливостей самоаналізу (рефлексії) і до більш 

адекватного пізнання інших людей (перцепції), переважно у професійній сфері. На думку 

розробника РП-тренінгу (О. О. Реан), з’єднання двох відносно самостійних завдань в єдине ціле 

далеко не довільно, а базується на уявленні про цілісний рефлексивно-перцептивний аналіз [3]. 

Безумовно, такий тренінг-практикум буде корисний у першу чергу студентам ВНЗ. 

Змістовний аспект РП-тренінгу полягає в послідовному і циклічному переході від незнання 

до усвідомлення певної психологічної реальності. Циклічність переходу означає регулярне 

повернення до вже виявленим психологічним феноменам з метою їх найкращого розуміння на 

даному етапі розвитку. Групового аналізу піддаються основні механізми самопізнання і 

психологічного пізнання оточуючих (стереотипізація, проектування, децентрація, ідентифікація, 

емпатія та ін.), а також супутні групові і міжгрупові соціально-психологічні феномени. Особливу 

увагу приділяється виявленню неадекватних уявлень у сфері професійної взаємодії і коригування 

відповідних професійних установок. 
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Процедурний аспект рефлексивно-перцептивного тренінгу знаходиться в безпосередній 

залежності від змістовного аспекту. Слід відзначити значну роль процедури «раціоналізації» (їй 

приписана висока роль). Це передбачає багаторазове узагальнення та систематизацію отриманих 

даних з проблеми професійного міжособистісного пізнання і самопізнання, з опорою на 

результати аналітичної роботи групи [3; 8]. 

Навчальний і корекційний аспекти знаходять вираження в наступних результатах 

проведення тренінгу-практикуму:  

1) освоєння ефективних прийомів і методів пізнання особистісних особливостей 

(призводить до усвідомлення та осмислення буття і мислення, людської культури в цілому. 

Розвитку даного виду рефлексії у студентів вищих навчальних закладів сприяє читання 

класичної, художньої літератури);  

2) освоєння прийомів адекватного самопізнання (розгляд та аналіз знань і вчинків, до 

роздумів про їх межі і значення. У даному випадку мова йде про необхідність постановки собі 

питань типу «Що я роблю? Як я це роблю? Чому (навіщо) я це роблю?». Як приклад для розвитку 

описаного виду рефлексії можна запропонувати методику доктора психологічних наук, 

професора Л. М. Митіної «Аналіз значущих подій за тиждень». Письмовій рефлексії підлягає 

яскрава подія тижня. Аналізу піддаються значущі позитивні і негативні події; 

3) корекція самосприйняття і запуск механізму самопізнання та самокорекції особистості 

як суб’єкта професійної діяльності (виражено у вигляді індексу життєвої задоволеності. План 

рефлексії: а) опис себе і його, б) опис думок і почуттів під час події, в) опис думок і почуттів 

після події, в) хто і як вплинуло на оцінку і поведінку, г) висновки про подію та її аналіз. Головна 

вимога систематичність. Елементарної рефлексії сприяє також ведення щоденників, написання 

листів рідним і близьким людям);  

4) засвоєння системи рефлексивно-перцептивного аналізу, формування відповідних знань, 

умінь, навичок (Відомий методолог В. В. Краєвський (I989) [3] розробив концепцію 

«методологічної рефлексії». «Розвиток мислення студентів, подолання звичних стереотипів, 

формування гнучкого, творчого підходу – все це залежить від того, наскільки ефективно ведеться 

дослідницька робота самим студентом», – відзначає В. В. Краєвський. Виходячи з того, що 

суттєвою ознакою рефлексії є звичка ставити запитання самому собі, В. В. Краєвський розглядає 

науковий апарат будь-якого дослідження не у вигляді стандартних дефініцій, а в формі питань, 

які в прихованому вигляді містяться в кожній з них. Перерахуємо ці питання. Ставлячи проблему, 

дослідник відповідає на запитання: «Що потрібно вивчити з того, що раніше не було вивчено?». 

Питання: «Як назвати наукову роботу?» відноситься до теми дослідження. Висування проблеми 

та формулювання теми передбачає обґрунтування актуальності через задавання питання: «Чому 

дану проблему необхідно в даний час вивчати?». Гіпотеза відповідає на питання: «Що не 

очевидно в об’єкті, що я бачу в ньому такого, чого не помічали інші?». Визначаючи новизну 

необхідно дати відповідь на питання: «Що зроблено з того, що іншими не було зроблено, які 

результати отримані вперше?». Визначаючи значення проведеного дослідження для практики, 

необхідно відповісти на питання: «Які конкретні недоліки практичної діяльності можна 

виправити за допомогою отриманих у дослідженні результатів?»;  

5) корекція психологічних установок в міжособистісному і професійному міжгруповому 

спілкуванні;  

6) специфічний досвід спілкування в тренінговій групі (ефект немедичної психотерапії). 

Крім того, після закінчення РП-тренінгу з кожним з учасником проводиться індивідуальне 

консультування з його особистими і професійними проблеми на основі попередньо проведеного 

психологічного тестування і результатів аналізу поведінки в групі [3].  

Тому, рефлексивно-перцептивний тренінг (РП-тренінг) є гнучким підходом підвищення 

професіоналізму в галузі міжособистісного пізнання. Показує і доводить, що розвиток рефлексії у 

студентів вищих навчальних закладів є необхідно і доцільно. Рефлексія сприяє розвитку 

юнацької самосвідомості, закладає основу для професійного зростання і благотворно 

позначається на особистісному здоров’ї і саморегуляції активності студента.  
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Висновки. Отже, погляди зарубіжних дослідників співзвучні з теоретичними поглядами на 

рефлексію вітчизняних психологів. Спільним у поглядах на саморефлексивну самосвідомість є 

позиція «спостерігача», безоціночна та неупереджена, що дозволяє фіксувати те, що відбувається, 

як у внутрішньому полі свідомості, так і навколо. Актуалізація рефлексивної самосвідомості 

відбувається природним шляхом в критичних життєвих ситуаціях, що інтенсифікують процеси 

самопізнання. Завдяки рефлексії людина здійснює аналіз свого життєвого досвіду, свого змісту 

свідомості . 

Таким чином, рефлексія, як спосіб пізнання себе і навколишньої дійсності розглядалася в 

чотирьох напрямках, онтологічному, гносеологічному, методологічному та аксіологічному. 

Рефлексія як метод дослідження колективних форм діяльності спілкування, мислення і свідомості 

досліджується в таких аспектах: кооперативному, комунікативному, особистісному та 

інтелектуальному. Останнім часом додалися екзистенційна, культуральна і саногенна види 

рефлексії.  

Можна дійти до висновку, що рефлексія в житті людини посідає відведене їй ключове 

місце, сприяє цілісності та динамізму внутрішнього життя людини, допомагає їй стабілізувати й 

гармонізувати свій емоційний світ, мобілізувати свій вольовий потенціал, змінити склад 

свідомості. 
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В статті розглянуто специфіку процесу навчання студентів бакалавріату аудіюванню у 

немовних вищих навчальних закладах Ця специфіка забезпечує розвиток та удосконалення 

навичок безперервного навчання, сприяє формуванню мовленнєвої компетенції іноземною 

мовою в процесі становлення фахівця юридичної галузі. На підставі проведеного дослідження 

було визначено типи і рівні аудіювання та етапи навчання аудіюванню. 

Ключові слова: аудіювання, зміст навчання, навчання іноземної мови,сприйняття 

інформації на слух.  

 

Актуальність теми та постановка проблеми. На сучасному етапі розвитку нашої 

країни питання удосконалення системи освіти в Україні та її вихід на європейський рівень є 

надзвичайно важливим. Якісна освіта є неможливою без підвищення рівня викладання 

іноземних мов, оскільки володіння ними є неодмінним критерієм інтеграції України в 
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Європейське та світове співтовариство. Проблема навчання аудіюванню як складової 

компоненти мовної комунікації залишається на сучасному етапі досить актуальною і полягає в 

тому, що, з одного боку, воно є ефективним засобом розвитку навичок не тільки свідомого 

сприймання інформації, але й говоріння, критичного розуміння та усвідомлення поданої 

інформації, такий вид діяльності розвиває уміння бачити причинно-наслідкові зв’язки. З іншого 

боку, навчання аудіюванню є саме таким методом, якому приділяється недостатньо уваги за 

умов аудиторного вивчення іноземної мови. Метою оволодіння іноземної мови є набуття 

необхідного рівня іншомовної комунікативної компетенції, що надає можливості студентам, які 

вивчають іноземну мову, формувати уміння і навички спілкування в чотирьох його вимірах: 

розуміння (аудіювання та читання), говоріння та письмо.  

Основною комунікативною компетенцією є комунікативна компетентність, яка 

сформована на підставі мовленнєвих знань і навичок, а також соціокультурні знання та досвід, 

навички й уміння. Аудіювання передбачає усне сприйняття та усвідомлення текстового 

матеріалу різних типів і жанрів: від описів подій, розповідей, радіо- і теленовин, лекцій, 

діалогів до прагматичних текстів (інструкцій). У програмі з іноземної мови, окрім зазначених 

вище, зафіксовані ще й такі типи текстів, як інтерв’ю, оголошення, реклама, заяви на 

отримання посади, тощо. Навчання аудіюванню – це найбільш складний для засвоєння вид 

рецептивної мовленнєвої діяльності, яким студент не може оволодіти самостійно. 

На сучасному етапі розвитку методології викладання іноземних мов у вищих навчальних 

закладах сучасні мовознавці демонструють значні теоретичні здобутки, висвітлюючи питання 

навчання аудіюванню. За останні десять-п’ятнадцять років велика плеяда сучасних фахівців в 

галузі методики викладання іноземних мов в вищих навчальних закладах вивчала питання 

значущості аудіювання у формуванні комунікативної компетенції майбутніх фахівців у сфері 

права і міжнародного права. В той же час практика навчання демонструє, що професійно-

орієнтоване аудіювання досі залишається найменш розробленою галуззю в методиці навчання 

іноземної мови. Саме в цьому й полягає науковий інтерес та актуальність дослідження. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Термін «аудіювання» з’явився у вітчизняній 

методичній літературі досить давно. На відміну від «слухання», тобто акустичного сприйняття, 

аудіювання являє собою процес сприйняття і розуміння усного мовлення. Аудіювання – це 

рецептивний вид мовленнєвої діяльності, спрямований на сприйняття та розуміння усного 

мовлення під час прослуховування. Н.Д.Гальскова та Н.І.Гез пропонують наступне визначення 

аудіюванню: «Аудіювання є складною рецептивною мисленнєво-мнемічною діяльністю, яка 

пов’язана із сприйняттям, розумінням та активною переробкою інформації, яка міститься в 

усному мовленнєвому повідомленні[4]. Отже, за умов комунікативної орієнтованості сучасної 

методики правильна організація навчання аудіюванню виступає однією із головних умов 

успішного опанування іноземною мовою взагалі і професійно-орієнтованою галуззю мови 

зокрема. 

Сучасні мовознавці розглядають аудіювання як один із засобів розвитку іншомовної 

комунікативної компетенції, який має свої труднощі. Окремі аспекти висвітлили у своїх працях 

А. Гордєєва [5], Н. Єлухіна [7], І. Лисовець [11], Р. Миловидова [13], С. Ніколаєва [12], 

Г. Рогова [15] та інші науковці. С. Ніколаєва у своїй праці описує різноманітні методи та 

прийоми, які використовуються у навчанні іноземної мови. І. Лисовець досліджує проблему 

навчання аудіюванню та усному мовленню. М. Пруссаков розкриває проблематику труднощів 

при навчанні аудіюванню текстів іноземною мовою. Питання ж успішності навчання 

аудіюванню в сучасній науці остаточно не розв’язане. Проблема навчання аудіюванню як 

компонента розвитку комунікативних навичок та визначення його ролі в навчальному процесі у 

вищих навчальних закладах є недостатньо опрацьованою і потребує постійної уваги з боку 

методистів.  

Мета статті – розглянути аудіювання як засіб формування комунікативної компетенції 

майбутнього фахівця юридичної галузі та визначити його роль у навчальному процесі.  

Виклад основного матеріалу. Загально відомо, що оволодіння видами мовленнєвої 

діяльності здійснюється в рамках єдиної системи навчання іноземним мовам. Організація 
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навчального процесу з дисципліни «Іноземна мова» для студентів бакалавріату немовного 

вишу вже на початковому етапі має свої характерні особливості навчання, а саме: 

1. значне зростання обсягу самостійної роботи; 

2. змінювання системи контролю та його характеру; 

3. комплексна подача матеріалу; 

4. спеціалізація у навчанні іноземній мові.  

Всі ці фактори тісно пов’язані з процесом адаптації випускників шкіл до реалій вищої 

школи, педагогічною основою якої є розгортання змісту навчання. Зміст навчання полягає у 

структуруванні певним чином навчального матеріалу: вправ різних типів, спрямованих на 

формування навичок та умінь читання спеціальної літератури, розвиток комунікативних 

навичок, сприйняття аудитивного матеріалу. Комунікативна мета навчання англійської мови 

здійснюється шляхом формування у студентів умінь в різних видах діяльності. І саме 

аудіювання є підґрунтям для розвитку говоріння, читання, письма. Аудіювання виступає 

важливим компонентом процесу навчання іноземної мови немовних спеціальностей. Воно 

відіграє значну роль в аудиторній роботі, сприяє формуванню у студентів уміння прогнозувати 

зміст текстового матеріалу, відштовхуючись від його назви, розвивати у них культуру 

сприйняття значних уривків тексту іноземною мовою на слух, тощо. 

Отже, розглянемо більш детально специфіку навчання іноземній мові в бакалавріаті. 

«Іноземна мова» є обов’язковою дисципліною для студентів галузі знань 08 «Право» за 

спеціальністю 081 «Право» . Ціль навчання – формування іншомовної комунікативної 

компетенції, яка включає лінгвістичну, соціолінгвістичну, прагматичну та функціональну 

компетенції, що дозволить поєднати спеціальні знання, навички і уміння для професійного 

іншомовного усного та писемного мовлення, підвищення ефективності міжкультурної 

комунікації у професійній сфері. Ціль навчання – підготувати осіб із знаннями іноземної мови 

шляхом формування у студентів таких аспектів іншомовної комунікативної компетенції:  

- лінгвістичної (навички та уміння аудіювання, читання, говоріння письма та перекладу); 

- соціокультурного; 

- інтерактивного. 

Головним завданням дисципліни «Іноземна мова» є формування перекладацької 

компетентності, тобто розвитку умінь та навичок сприйняття інформації з тексту однією мовою 

з її подальшою адекватною передачею іншою мовою. За необхідне вважається забезпечення 

підготовки студента до аналітичної юридичної обробки професійної інформації на основі 

засвоєння ним професійно-орієнтованих та спеціалізованих теоретичних і практичних аспектів 

мови, яка вивчається. Під час опанування дисципліною студент повинен навчитися вільно 

користуватися рідною та іноземною мовами як засобом ділового спілкування. Задля розробки 

ефективної методики навчання студентів аудіюванню слід визначити його лінгводидактичній 

основи. Усвідомлене сприйняття мовлення в усному форматі являє собою перцептивна 

діяльність, яка вимагає виконання сукупності логічних операцій (аналіз, синтез, дедукція, 

індукція, порівняння, абстракція, конкретизація та ін.). Мета аудіювання – це обмін думками, 

отримання нової інформації шляхом усвідомленого зв’язного мовленнєвого повідомлення. В 

процесі аудіювання особа, що слухає, зтикається з великою кількістю труднощів, які вона 

повинна подолати за досить короткий відрізок часу, оскільки розуміння мовлення на слух 

досягається лише за умов одночасного подолання труднощів сприйняття та розуміння 

мовлення. Методичні довідники визначають аудіювання як рецептивний вид мовленнєвої 

діяльності, який передбачає усвідомлене сприйняття усного повідомлення: рецепція мовної 

форми та розуміння змісту висловлення. Остаточною метою навчання іноземної мови є 

формування аудитивних умінь, які сприяють та полегшують сприйняття форми та змісту 

висловлювання. Процес аудіювання передбачає різні рівні розуміння: словесне – мовленнєвий 

досвід студентів, та предметне – життєвий досвід студентів і орієнтація у ситуації спілкування. 

В дослідженнях закордонних та вітчизняних методистів викладання іноземної мови та 

психологів визначаються наступні головні механізми сприйняття мовлення: 
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- сприйняття усного мовлення та поділення його на смислові синтагми; 

- пам'ять: фіксація в свідомості тієї смислової одиниці, яка була розпізнана; 

- концентрація уваги; 

- антиципація(процес ймовірного прогнозування);  

- розуміння (уявне відтворення процесу). 

На підставі рівнів сприйняття можемо визначити наступні рівні аудіювання: початковий 

(elementary), метою якого є формування перцептивної бази аудіювання; просунутий 

(intermediate), який являю собою розвиток аудіювання як виду мовленнєвої діяльності, і 

завершальний (upper-intermediate) – опанування усним мовленням, де студенти виступають в 

ролі аудиторії, яка отримує усну інформацію. Всі зазначені вище рівні аудіювання тісно 

пов’язані, оскільки перцептивна база саме виступає підґрунтям розвитку аудитивних навичок і 

умінь, які сприяють покращенню та удосконаленню спілкування іноземною мовою. Кожному з 

етапів аудіювання притаманні певні цілі: елементарний рівень передбачає формування 

механізмів сприйняття відрізку інформації, яку студент сприймає на слух; просунутий – 

формування навичок сприймати і розуміти усні іншомовні повідомлення певного обсягу і 

складності; завершальний – розвиток умінь усного іншомовного спілкування. Останнім часом в 

методиці викладання іноземних мов у вищих навчальних закладах все більше уваги 

приділяється формуванню мовної особистості нового типу, через це в процесі навчання 

аудіюванню майбутніх фахівців юридичної галузі висуваються наступні вимоги: розуміти 

національну мовну особистість як узагальнений образ відповідного мовного типу на підставі 

знань системно-структурних рис мови, яка вивчається; залучатися через тексти до іншої 

картини світу за допомогою семіотичного коду культури мови, яка вивчається; усвідомлювати 

національну специфіку відносин між діяльнісно-комунікативними потребами особистості, 

використовуючи та застосовуючи на практиці знання комунікативних ситуацій. В даній роботі 

ми розглядаємо процес аудіювання на заняттях з іноземної мови при навчанні студентів 

немовного вишу. У відповідності до комунікативної спрямованості ми можемо визначити 

наступні види аудіювання: аудіювання з розумінням основного змісту повідомлення; 

аудіювання з повним розумінням інформації; аудіювання з вибірковим витягом інформації; 

аудіювання з наступним критичним оцінюванням; аудіювання як компонент безпосереднього 

та опосередкованого усного мовлення (учасники поперемінно виступають в ролі тих, хто 

говорить, і тих, хто слухає). В процесі навчання аудіюванню слід розділяти аудиторне заняття 

на три етапи: вправи, які виконуються до прослуховування тексту, під час прослуховування і 

після нього. Всі тексти, які пропонуються прослухати, тісно пов’язані з навчальним матеріалом, 

який опановується студентами через такі форми роботи, як читання і переклад. Велику 

значущість являє собою підготовчий етап перед прослуховуванням аутентичних юридичних 

текстів, оскільки саме він максимально сприяє полегшенню сприйняття іншомовного тексту за 

допомогою прогнозування та введення нового лексичного матеріалу. 

Традиційно визначаються питання до прослуховування, під час, та після 

прослуховування інформації. Природно, завдання та питання на даних етапах змінювались та 

модифікувались. Найбільш популярними завданнями, є такі, що пропонуються викладачем до 

прослуховування - це введення нових або складних лексичних одиниць та висловлювань, 

обговорення тематики або питань, на основі яких побудовано фрагмент текстової інформації, 

запропонований до прослуховування. Важливу роль відіграє інструкція, яка містить конкретне 

завдання для орієнтування студентів на цілеспрямоване і свідоме розуміння інформації. 

Структура цієї інформації повинна бути чітко сформульованою і лаконічно складеною. В 

аудіотекстах для мовної практики необхідно включати певну кількість лексичних одиниць, не 

відпрацьованих заздалегідь, яка буде збільшуватися поступово. Аудіотексти повинні бути як 

монологічного так і діалогічного характеру.  

Початковий етап є дуже важливим, оскільки саме він допомагає прогнозувати та 

передбачати висловлювання. Механізм вірогідного прогнозування відіграє важливу роль в 

процесі аудіювання. Але іноді такому етапу на заняттях з іноземної мови приділяється занадто 

багато уваги, і через це студенти надмірно фокусуються на вокабулярі і граматиці в збиток 
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прослуховуванню. Тому досить важливо визначити баланс між завданнями, і викладач повинен 

чітко усвідомлювати, що мета даного етапу – надання достатнього контексту для розуміння 

інформації і створення мотивації для прослуховування. Студенти мають усвідомлювати той 

факт, що вони повинні зрозуміти, обміркувати і подалі приймати участь в обговоренні поданої 

інформації. 

Труднощі, пов’язані з умовами подання повідомлення під час прослуховування є такими: 

однократність, неповторність, темп мовлення. Сьогодні ми спостерігаємо велику кількість 

дискусій стосовно того, скільки разів необхідно слухати текст: один, чи два. Повторне 

прослуховування тексту широко використовується викладачами з метою полегшення розуміння 

і запам’ятовування змісту та мовної форми тексту. Така практика вважається шкідливою. 

Справа в тому, що розуміння мовлення при однократному прослуховуванні є фундаментальною 

проблемою аудіювання. Швидкість і неповторність слухової рецепції – це найхарактерніші 

риси аудіювання, які відрізняють його від інших видів мовленнєвої діяльності. Без них не 

можуть бути сформовані вміння і навички аудіювання природної іноземної мови. Студента, 

який навчився розуміти мову тільки при багаторазовому прослуховуванні, необхідно буде 

переучувати, тобто формувати інші вміння і навички, здатні функціонувати в складніших 

умовах. Доцільніше відразу «привчати» психіку студента до природних умов функціонування і 

вже на початку навчання пред’являти тексти тільки один раз. У тих випадках, коли текст для 

аудіювання використовується для навчання говорінню (переказу й ін.) чи письму (твір), 

повторне прослуховування необхідне для повнішого запам’ятовування мовної форми і змісту. 

Оптимальним для слухача є такий темп аудіювання тексту, який відповідає темпу його 

власного говоріння. Проте темп мовлення студентів іноземною мовою зазвичай дуже 

повільний, тому таке пред’явлення аудитивних текстів не доцільне. А природній темп, навіть 

повільний, буде здаватися студентам дуже швидким і може стати серйозною перешкодою для 

розуміння. Її подолання може бути здійснене і за умов збереження середнього темпу природної 

іноземної мови, але задля того, щоб полегшити розуміння на початковому етапі допускається 

деяке сповільнення мови за рахунок пауз між фразами.  

Після прослуховування тексту студенти повинні обов’язково виконати завдання мовного 

характеру. Головним об'єктом контролю аудіювання виступають уміння розуміти основний 

зміст, розуміти деталі, робити висновки з прослуханного матеріалу. Участь в обговоренні або 

дискусія за темою прослуханої інформації являють собою найбільш ефективні вправи на 

перевірку розуміння. На цьому етапі досить доречно вводити і нові функціональні зразки 

висловлювань. Таким чином, трудність процесу аудіювання полягає в тому, що він є 

поєднанням аналітико-синтетичних операцій з розпізнавання мовної форми і розуміння змісту. 

Відпрацювання дій та операцій проходить поступово, а здійснюються вони в комплексі. 

Заключним етапом при проведенні вправ на аудіювання варто вважати контроль розуміння 

прослуханого тексту. Отже, розуміння на слух іноземної мови не виникає автоматично, а 

формується в процесі ефективного навчання. Навчання аудіюванню неможливе без урахування 

труднощів цього виду мовленнєвої діяльності. Формуванню необхідних умінь і навичок 

аудіювання сприяє виконання дуже складних, але посильних фонетичних, лексичних і 

граматичних вправ, спрямованих на подолання тієї чи іншої проблеми аудіювання. Оволодіння 

таким видом мовленнєвої діяльності, як аудіювання, дає можливість опановувати звукову 

сторону досліджуваної мови, дозволяє студенту зрозуміти те, що йому повідомляють і 

адекватно реагувати на сказане, допомагає правильно сформулювати свою відповідь 

опонентові, що виступає в якості основи діалогічного мовлення. Аудіювання навчає культурі 

мовлення: слухати співрозмовника уважно та завжди дослухувати до кінця, що є важливим не 

тільки при розмові іноземною мовою, але й рідною.  

Висновки. Аудіювання сучасні мовознавці розглядають як один із засобів розвитку 

іншомовної комунікативної компетенції. Крім того, формування вмінь аудіювання є 

обов'язковим компонентом професійної компетенції. Завдяки аудіюванню відбувається 

підвищення здібностей студентів, а надалі випускників ВНЗ до спонтанного іншомовного 

спілкування як у професійній, так і в культурно-побутовий сферах. Викладач орієнтується на 
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поступову зміну спрямованості уваги студентів із загального змісту на детальне усвідомлення 

інформації, навчає смисловому прогнозуванню. Формування основи для правильного 

розуміння, перекладу та обробці аутентичних професійно-орієнтованих текстів сприяє розвитку 

комунікативної академічної компетенції, а саме – умінню представляти наукову продукцію, 

результати своїх наукових досліджень в формі доповідей та презентацій в міжнародному 

академічному середовищі. Специфіка навчання аудіюванню у немовному вищому навчальному 

закладі, розглянута в нашій роботі, сприяє оволодінню компетенціями іншомовного 

спілкування, розвитку навичок професійної комунікації, формує творчу особистість, яка в змозі 

вільно спілкуватися іноземною мовою в межах професійної міжкультурної комунікації.  
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ФІЛОСОФІЯ І «ТУРБОТА ПРО СУЧАСНІСТЬ» 

 

У статті здійснено аналіз модерного бачення людської самості, що формується на 

зламі 19-20 ст. Акцентується увага на спільності моменту рефлексивності для мислення 

обидвох епох. Аналізуються соціально-філософські концепції сучасності/модерну. Здійснено 

спробу порівняльного аналізу зазначеного концепту у творчому доробку представників сучасної 

західної філософії з точки зору включеності їх у процес переосмислення просвітницької 

епістемологічної парадигми. На основі стислої історико-культурної ретроспективи 

пропонується типологія підходів щодо визначення поняття «сучасність/модерн». 

Ключові слова: «модерн/сучасність», модернізм, постмодернізм, життєвий світ, 

комунікативний розум. 

 

Актуальність. Для філософського, а особливо для соціально-гуманітарного мислення 20-

21 ст. характерною ознакою є рецепція історичного досвіду як основи їх конституювання в 

сучасних умовах. Вивчення історії не самоціль; вона є засобом кращого розуміння реальності, в 

якій ми живемо, виступає, за Фуко, проявом «турботи про сучасність» [10]. В цьому контексті 

постає питання визначення концепту «модерн/сучасність» в ряду понять «минуле» та 

«постсучасність/постмодернізм». Подібне розрізнення, у свою чергу, слугуватиме 

методологічним підґрунтям для більш глибшого розуміння історичності людського досвіду, 

зокрема, при викладанні філософських та соціально-гуманітарних наук в навчальному процесі. 

Огляд літератури. Очевидно, що саме критика «модерну», ініційована 

постмодерністами, була суттєвим стимулом для розгортання дискусії про сутність 

модерну/сучасності як в філософських, так, зокрема, і в соціальних науках. Аналізуючи 

теоретичні підвалини уявлень про сучасність, репрезентовані такими знаковими фігурами 

європейської філософії як Габермас та Ліотар, погляди яких на сутність модерну різняться, ми 

намагалися доповнити їх дещо абстрактні положення соціологічними викладками. Так, 

зокрема, в статті аналізуються творчі доробки англійського соціолого Гіденса, що розглядає 

сучасність як радикалізовану форму модерну, та німецького соціального дослідника Бека з його 

концепцією модерну як суспільства ризику. 

Мета дослідження. Нашою метою є спроба типологізації підходів бачення феномену 

модерну та з’ясування їх суті шляхом аналізу поглядів щодо сучасності, репрезентованих 

такими представниками сучасної філософської та соціологічної традиції як Габермас, Ліотар, 

Гіденс, Бек 

Виклад основного матеріалу. Поняття «сучасність», «модерн» мають декілька значень. 

По-перше слово «модерн» з’являється в 5 сторіччі н.е. і описує ситуацію протиставлення 

християнської сучасності, що виникла, римсько-язичницькому минулому. З тих пір «сучасною» 

іменувала себе будь-яка сучасність, що усвідомлювала свою відмінність від попереднього 

минулого. Люди вважали себе «сучасними» і в епоху Карла Великого, і в 12 сторіччі, і в період 

Просвітництва. Одначе, при цьому аж до класицизму 17 сторіччя античні зразки «правильного» 

смаку вважалися еталонними[8, 7-31].  
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По-друге, розуміння «сучасності» загострилося в епоху Просвітництва, коли античний 

ідеал «довершеності» став проблематичним. Пов’язане з розвитком природознавства 

прогресистське бачення процесу пізнання і пов’язане з ним уявлення про краще соціальне 

майбутнє стало основою абстрактного протиставлення «сучасності» традиції, «водночас 

звільняючись від всіх історичних зав’язків» [8, 9]. Яскравим втіленням цієї нової опозиції стала 

знаменита полеміка «древніх» та «нових» у французькій естетиці 17-18 ст. – ідея 

«довершеності» виявила свою несумісність з ідеєю «нового» в мистецтві. «Нові», що спиралися 

на філософію Декарта, наполягали на свободі суджень не лише у сфері вивчення природи, але і 

в царині естетичного смаку. Критикуючи опонентів за некритичне та догматичне слідування 

античним авторам, вони наполягали на ідеї прогресу. «Треба визнати, – писав Огюст Конт, – 

що ідея прогресу як щось необхідне та визначене почала набувати філософського змісту та 

насправді привернула до себе суспільну увагу лише після знаменитої «Полеміки між древніми 

та новими», якою так блискуче вийшов на авансцену новий час. Ця полеміка, значення якої до 

сих пір залишається без належної оцінки, є, на мій погляд, справжньою подією, підготовлено 

всезагальною історією людського розуму, який вперше насмілився заявити, що він суттєво 

просунувся вперед» [1, 14]. 

Під «сучасністю» в філософії та культурології 20 ст. найчастіше розуміється «Новий час» 

(17-20 ст.) і передусім період Просвітництва з його гуманістичними ідеалізаціями, або 

метанаративами. Термін «метанаратив» використовує Ліотар, який розглядає проект модерну 

завершеним, на відміну від Гіденса чи Хабермаса. Французький філософ вважає основною 

рисою постсучасності втрату віри в такі «розповіді» («метанаративи») як діалектика духу, 

герменевтика смислу, звільнення людства, поступове розширення свободи, прогрес 

технонауки. Всі ці наративи, значною мірою артикульовані саме філософією Гегеля, мають за 

мету забезпечення легітимації суспільних інститутів, норм моралі, способів мислення. 

Гегелівській установці на реалізацію всезагальності «побудови соціокультурної єдності, в лоні 

якої всі елементи повсякденного життя та мислення знайдуть собі місце як в певному 

органічному цілому» [7, 33], Ліотар протиставляє кантівський підхід – наведення мостів між 

різнорідними «мовними іграми» (знання, етика, політика і т. д.); з повагою до їх різнорідності 

(замість того, щоб змішувати все в одну кучу, поховавши останню і оплативши похорони 

тотальним терором – терором тотальності).  

По-третє, розуміння модерну як естетичного явища, проявом чого постають 

авангардистські течії у мистецтві (Бодлер, зокрема). Сучасність тут – «в цінності 

ефемерного….торжестві динамізму» [8, 10]. На думку Габермаса, модернізм є самосвідомістю 

модерну. 

Теза про те, що естетичний модернізм проник і є дієвим не лише в сфері художньої 

діяльності, а і поза її межами, тобто в царині економічній, політичній і т.п., аргументується 

американським соціологом Даніелом Белломм [3, 645-665]. На межі 19-20 ст., зазначає 

дослідник, відбувається зміна методологічного ракурсу. Якщо наука про суспільство в 19 ст. 

розглядала структурні компоненти суспільства як єдине ціле, то в 20 сторіччі відбувається 

розподіл суспільства на соціальну та культурну складову. При цьому змінюються погляди щодо 

мотивів функціювання зазначених сфер: якщо перша ідентифікується з процесами 

раціоналізації та калькулювання, то друга – з розвитком особистості, її свобод, культивуванням 

насолод, перевазі статусної символіки володіння багатствами над цінністю праці. Відповідно, 

якщо сучасна соціальна структура, що базується на найостанніших досягненнях техніки, є її 

новою формою, то в сфері розвитку людського «я» відбуваються події, спрямовані на не 

сприйняття сучасного суспільства. Витоки подібного «антиномічного сприйняття культури» є 

приналежністю людської самості, прояв якого має місце за сприятливих історичних умов 

(романтизм, зокрема). Але якщо ці «антибуржуазні течії» в 19 сторіччі мали місце лише в 

творчості окремих особистостей (Бодлер, Рембо), то в модернізмі 20 сторіччя – ідеологічний. 

Все це відбувається разом зі становленням класу інтелектуалів, що зміцніли економічно, і 

породжують «контркультуру», яка продукує «культурний модернізм» та «ринковий гедонізм». 

Технократичний постіндустріалізм, що ґрунтується на виробництві матеріальних благ (останні 
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дають лише тимчасове задоволення або ж «породжують примітивне відчуття зверхності» [3, 

651], не в змозі вирішити проблему: адже модерна епоху орієнтувалася не на свободу 

особистості, а на ідею благочестя та трансцендентальну етику. Який же вихід із положення 

пропонує Белл? На його думку, це має бути ідея нової утопії. 

Англійський соціолог Е.Гіденс виділяє чотири інституційні ознаки сучасності: капіталізм 

(характеризується товарним виробництвом, приватною власністю на капітал, найманою працею 

та класовою системою), індустріалізм (передбачає використання для виробництва товарів 

неодухотворених джерел енергії та машинного спорядження), нові практики контролю над 

людьми (передбачає спостереження за діями населення передусім в політичній сфері), 

державна монополія на легітимне насильство. Характеризуючи сучасність як епоху стрімких 

змін (у порівнянні з попередніми), Гіденс виділяє наступні риси цього динамізму. По-перше, 

відокремлення часу від простору, або дистанціювання. У суспільствах, що передували 

сучасності, простір та час завжди були тісно переплетені. Модерн же стандартизує час та 

розриває його тісний зв'язок з простором: будь-який конкретний час чи простір більш не 

претендують на привілейоване положення. В суспільствах досучасної епохи простір визначався 

через фізичну присутність і мав чітко окреслене місце. В сучасних суспільствах простір 

відокремлюється від певного місця. Місце стає «фантасмогоричним», «видима форма місця дії 

приховує дистанційовані відношення, що обумовлюють його природу» [4, 132]. 

Наступним джерелом динамізму сучасності є вивільнення, тобто «винесення соціальних 

відносин за межи локальних контекстів взаємодії та їх реструктуризація на необмежених 

просторово-часових проміжках» [4, 135]. Провідну роль в сучасних суспільствах відіграють два 

різновиди механізмів вивільнення: символічні знаки (передусім гроші) та експертні системи 

(юристи, лікарі); обидва дають гарантії дії поверх простору та часу. Третім виміром сучасного 

життя є рефлексивність, яка полягає «в постійному дослідженні та реформуванні соціальних 

практик у світлі інформації, що надходить» [4, 156]. Зазначена ситуація породжує певні 

проблеми. Одна з них – довіра до абстрактних систем загалом і до експертних – зокрема. В 

перші періоди життя, соціалізуючись (в дитячому віці), ми отримуємо певний «захисний 

кокон», який в період зрілості сприяє набуттю нами певної онтологічної безпеки та довіри. Але 

існують і небезпечні ризики, що загрожують нашій безпеці та довірі. За Гіденсом, до таких 

ризиків належать як глобальні (ядерна війна), так і випадкові, що зачіпають багатьох людей у 

всьому світі (наприклад, зміни у міжнародному розподілі праці). Люди все більше 

усвідомлюють існуючі ризики, але традиційні інструменти їх нейтралізації (релігія, традиція) 

стають все менш дієвими. Існує також усвідомлення того факту, що спроможність експертних 

систем боротися з ними досить обмежена. Саме ці ризики надають сучасності нищівної сили і 

наповнюють нас онтологічною невпевненістю.  

Сучасність амбівалентна: з одного боку вона гарантує нам онтологічну безпеку, 

з іншого – ставить перед важливими моральними дилемами, пов’язаними з загрозою 

«особистісної безглуздості»», оскільки особистість – лише рефлексивний проект. За Гіденсом, 

ми вступаємо у світ, в якому проблеми морально-екзистенційні виходять на авансцену, у світ , 

що характеризується «реморалізацією». Конкретизуючі свої макросоціологічні положення, в 

роботі, присвяченій дослідженню трансформації інтимності, висуває думку про те, що зміни, 

які зачіпають сферу людської чуттєвості (зокрема, сексуальність) передбачають 

«крупномасштабну демократизацію міжособистісної сфери у такий спосіб, який сумісний з 

демократизацією публічної сфери» [5, 38]. Це пов’язано з тим, що на нинішньому етапі 

сучасності емоція стає питанням життєво важливим. Адже в сфері сексуальності емоційна 

складова як засіб комунікації, як повага та співробітництво з іншими є вкрай важливою. 

Модель «любові-злиття» передбачає етичну основу для виховання «недеструктивної емоції» в 

поведінці індивіда. Вона забезпечує можливість відродження еротики у якості родової 

характеристики сексуальності в соціальних відносинах, що формуються через взаємність, а не 

через владу одного над іншим. В минулому сексуальність та відтворення собі подібних були 

тісно переплетені. Репродукція організовувала систему спорідненості, життя індивіда зі 

спадковістю поколінь. В такому контексті, зауважує Гіденс, «сексуальність виступала 
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посередником для трансцендентності, а сексуальна активність викувала зв'язок з конечністю 

існування індивіда і в той же час несла в собі обіцянку її недоречності; адже в контексті циклу 

поколінь індивідуальне життя було лише частиною більш широкого символічного порядку» [5, 

198]. 

Тезу Гіденса про те, що ми живемо в суспільстві ризику, розвиває німецький дослідник 

Уріх Бек. Діагностуючи сучасність як таку, що характеризується зміною епох (але є ситуацією 

модерну, хоч і радикалізованого), наводить на користь зазначеної тези наступні аргументи. Бек 

називає нову форму, що виникає, рефлексивною сучасністю. В західному суспільстві відбувся 

процес індивідуалізації. Це означає, що соціальні агенти стають все більш незалежними від 

структурних обмежень, результатом чого є більша спроможність щодо рефлексивного творення 

не лише самих себе, але і суспільств, в якому вони живуть. Наприклад, для того щоб 

знаходитися під впливом свого класового положення, люди діють все більш незалежно. Бек 

демонструє значення рефлексивності на прикладі соціальних відносин в світі: «Тільки но 

утворені соціальні відносини та соціальні мережі тепер необхідно вибирати індивідуально; 

соціальні звязки теж стають рефлексивними, так що повинні постійно обновлюватися 

індивідами» [2, 97]. 

Бек бачить сучасність як розрив і говорить про перехід від класичного індустріального 

суспільства до суспільства ризику, яке, на відміну від попереднього, зберігає характеристики 

індустріального суспільства. Головною проблемою класичного модерну було багатство та 

способи його розподілу. В епоху розвинутої сучасності визначальним є ризик та способи його 

попередження, мінімізації та попередження. Ідеалом класичної сучасності була рівність, тоді як 

в розвинутій сучасності спроба досягнення солідарності проявляється переважно в намаганні 

позбавитися небезпеки. 

Бек стверджує, що класового суспільства 19 ст. – поч. 20 ст., з характерними для нього 

класовими суперечками, вже не існує. Сьогодні ми живемо в «суспільстві ризику», в якому 

попередні (класові) конфлікти перекриваються іншими ризиками, такими, що зачіпають не 

лише окремих класи, а всі прошарки. 

Породжуючи ризики, модерн також створює рефлексивність, яка у змозі критично 

подивитися на саму себе. Власне, самі люди, що стали жертвами ризиків, починають над ними 

розмірковувати. Вони стають експертами, які піддають критиці розвинуту сучасність. Роблять 

вони це тому, що не можуть більше покладатися на вчених. Адже, за Беком, «наука стала 

покровительницею глобального зараження людей та природи. Тому не буде перебільшенням 

твердження про те, що науки в багатьох сферах при розгляді ризиків втратили свою монополію 

на раціональність» [2, 70]. В класичному індустріальному суспільстві природа та соціум були 

відокремлені одна від іншої, а в розвинутому – переплетені. Це означає, що зміни в суспільстві 

впливають на природнє оточення, і навпаки. Оскільки природа політизувалася, то це призвело і 

до політизації представників як природознавства, так і соціальних наук. А це призводить до 

того, що традиційні провідники політики – уряд – втрачає владу, адже основні ризики йдуть від 

«субполітики» (крупні компанії, наукові лабораторії). Очевидно, саме в цій сфері даються 

взнаки контури нового суспільства, тобто поза межами парламентської системи [2, 223]. Це 

частина того, що він називає «звільненням політики», коли заняттям останньою стають 

прерогативою не центрального уряду, а сферою діяльності різних підгруп та окремих індивідів. 

Один із найбільш авторитетних соціальних теоретиків сучасності Юрген Габермас 

характеризує модерн як ситуацію колонізації життєвого світу системою. Під цим він розуміє, 

що раціональність (передусім, формальна), що характеризує соціальні системи, відмінна від 

раціональності, що характеризує життєвий світ, більше того, суперечить їй. Соціальні системи 

стали складними, диференційованими і характеризуються інструментальним розумом. 

Життєвий світ теж диференціювався та зазнав впливу секуляризації та інституалізації норм 

рефлексивності. Раціоналізація системи та життєвого світу призвела б до матеріального 

благополуччя і водночас до краси та добра. Однак, у сучасному світі система стала панувати і 

піддала життєвий світ колонізації. Як наслідок, ми маємо можливість насолоджуватися 

плодами раціоналізації і очевидно позбавляємося багатства життя, повязаного з життєвим 



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  2 3  

 

 

 
81 

світом. в той же час водночас. Деякі соціальні рухи (зокрема, екологічного спрямування), що 

виникли між життєвим світом та системою, пояснюються намаганням протистояти колонізації 

життєвого світу.  

Критично переосмислюючи марксистське поняття практики крізь призму концепту 

інтеракції, німецький дослідник доходить висновку, що «сам по собі розвиток продуктивних 

сил не гарантує суспільний прогрес тому, що звільнення від голоду та тяжкої праці 

необов’язково співпадає зі звільненням від кабали та приниження, оскільки між трудом та 

інтеракцією не існує автоматичного зв’язку» [9, 46]. Тим рішенням, що нібито розуміються як 

очевидні, а саме поясненням єдності через цінності, релігію, через віру в значущість 

конституційних прав людини, або ж в політичну перевагу своєї нації Габермас не довіряє, 

оскільки всі цінності не є доступними для раціональної дискусії (а саме її – комунікативну 

раціональність – він вважає запорукою взаєморозуміння) і тому не годяться як підґрунтя для 

суспільного консенсусу. Габермас виходить з того, що приписує цю інтегративну дію праву, 

оскільки саме право займає центральне місце між системою та життєвим світом. Завдяки 

раціональному потенціалу комунікативного розуму, право стає тим засобом, яке спроможне 

поєднати різні інтереси в сучасних фрагментарних суспільствах. За Габермасом, колективна 

ідентичність сьогодні не може забезпечуватися сьогодні за рахунок загальних цінностей, 

оскільки сучасні суспільства занадто диференційовані. Основою для об’єднання може 

слугувати лише усвідомлення обов’язків перед лицем конституційної раціональності і тих 

раціональних юридичних процедур, що з неї випливають. Сьогодні патріотами і водночас 

раціональними людьми можна бути лише стосовно конституції, якщо ми впевнені в 

раціональності юридичних положень та процедур. Тому в сучасному світі адекватною формою 

колективної ідентичності німців, американців, поляків і т. є конституційний, а не ціннісний 

патріотизм. 

Висновки. Сучасність, яка очевидно з’являється в 16-17 ст., народжується водночас з 

новим типом особистості, першим втіленням якої стала автономія віруючого, що була 

досягнута і обґрунтована протестантизмом. І хоча на зламі 19-20 ст. формується дещо відмінне 

від попереднього бачення людської самості – воно вибудовується не на основі самовизначення, 

а передбачає рефлексивне самовідношення, яке опосередковується присутністю «значущого 

іншого», – все ж таки момент рефлексивності є тим спільним, що об’єднує обидві позиції. Саме 

це і є підставою для бачення сучасності чи то як «радикалізованого модерну» (Гіденс), чи як 

«комунікативної раціональності» (Габермас), або ж як прояву модернізму (Белл). Що ж до 

термінів «модернізм»/«постмодернізм», то вони, передусім, співвідносяться зі сферою 

художньої діяльності. 
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ГОДИННИК ЯК КУЛЬТУРНО-ІСТОРИЧНИЙ «АРТЕФАКТ» ІНФОРМАЦІЙНО-

КОМУНІКАТИВНОГО ПРОСТОРУ 

 

У статті представлений аналіз історії та розвитку годин як культурного артефакту в 

комунікативному просторі сучасного суспільства. В результаті нашого дослідження ми змогли 

визначити, що годинник – це не тільки повсякденна і побутова річ. Годинники як артефакт 

володіють багатою семантико-семіотичної складової, показують ставлення людини до природи 

в цілому, і організацію комунікації своєму повсякденному житті, вони стають символом певного 

роду діяльності, атрибутом влади, і символом соціального статусу людини. 

Ключові слова: «візуально-просторові коди», семіотична функція, артефакт, «стріла 

часу». 

 

Актуальність теми. Використані в повсякденному житті речі наділені різноманітними 

значеннями. Утилітарні функції предметів завжди вплетені в цілий комплекс відносин людини і 

до природи, і до суспільства, де речі виявляються носіями не однієї, а цілого ряду семіотичних 

функцій. Залежно від тих візуально-просторових кодів, які беруть участь в її осмисленні, 

предметна форма здатна служити і сигнально-індексальним засобом зв'язку з об'єктом, і знаком 

відносин між людьми, і емблемою певного роду діяльності, і атрибутом влади, і взагалі, 

символом соціального статусу людини. 

Аналіз наукових джерел. Для аналізу ми обрали джерела, в яких точно описуються 

функції годин як предмета і моделі просторового усвідомлення світу. Наприклад, Мірча Еліаде 

в своїй праці «Святе і мирське» пише, що час не «тече» і не змінюється, а «парадоксальним 

чином постає як кругове, оборотне і відновлюване. Час – це міфічне вічне сьогодення, яке 

періодично відновлюється за допомогою обрядів»[1, с. 49]. 

Про те, що просторова форма предмета здатна виражати міфологічні уявлення нітрохи не 

менше, ніж словесна розповідь або дія, вказувала ще О. М. Фрейденберг. Не стільки в 

зовнішньому декорі, скільки в самій конструкції речей дослідниця виявила відображений в 

предметній формі міф [2, с.28]. 

В. А. Успенський відзначав, що, речові конотації бувають представлені і абстрактні 

формами і явищами, і це характерно для «образної картини світу», і не тільки архаїчної. 

Можливо, існує універсальний механізм скріплення абстрактних понять з чуттєвими 

сприйняттями, які служили для зберігання їх в людській пам'яті [3, с. 24]. 

Мета дослідження. Представити годинник як просторову модель часу, яка дозволяє 

зробити наочним його хід, охоплює єдиним поглядом різні періоди історичного розвитку 

суспільства, по-новому характеризує комунікацію «річ-людина» і виконує функцію збереження 

важливих фактів і події повсякденності. 

Основний матеріал. Просторова форма предмета може служити і моделлю деякого 

фрагменту світу або навіть світу як цілого. На відміну від сигналів і знаків, модель репрезентує 

свій об'єкт не за рахунок зовнішніх зв'язків з семантичними одиницями коду, а за рахунок своєї 

внутрішньої структури, по аналогії з якої будується образ модельованого об'єкта. Тому 

просторові моделі не просто вказують на об'єкт, а й демонструють його, відкриваючи погляду 

відразу безліч співвідношень частин цього об'єкту один з одним і з цілим, а також 

трансформують його структуру. Подібність моделі і модельованого може бути ставленням 

іконічності, тобто якісною подобою їх структур [4]. 
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Відтворення тимчасового порядку в порядку просторових відносин супроводжується 

заміною істотних топологічних властивостей часу – односпрямованість і незворотність – 

властивостями просторових структур – неодномірних і зворотніх. На відміну від метафоричної 

«стріли часу», що рухається завжди лише в одному напрямку – від минулого до майбутнього – і 

не здатної повернути назад, просторова стріла може бути випущена в довільному напрямку 

тривимірного простору, може повертатися назад на колишнє місце [5, с. 33-34]. 

Просторові моделі створюють передумови і для іншого, суб'єктивного його переживання. 

Просторовий час дозволяє людині відчувати себе в ньому набагато вільніше. У просторі суб'єкт 

вже не відчуває себе таким же полоненим, як в часі. Тут він може рухатися «на всі чотири 

сторони» або залишатися на місці, тоді як в часі людина не може ні ухилитися від його ходу, ні 

вийти за його межі. Просторове уявлення часу створює ілюзію свободи від часу або навіть 

влади над ним. Стрілка годинника це не тільки засіб індексації часу, не тільки його символ і 

метафору, не тільки його модель, але і міф. Адже саме в міфі час стає зворотним і набуває 

циклічність, і саме в міфі кожен природний цикл мислитися як відтворення одного і того ж, 

завжди існуючого [6, с. 48]. 

Відмінності в уявленнях про світ, домінуючих в різних культурах, позначається і в тому, 

як осмислюється в них час, і в тому, як це осмислення відкладається в способах його 

вимірювання. Як відзначають історики культури, лінійне розуміння часу у вигляді 

нескінченного і незворотного ряду подій – лише одна з історичних форм уявлень про нього, яка 

витіснила інші форми лише в новоєвропейської культурі [7, с. 164]. 

Годинники як предмет і артефакт культури живуть своїм життям, і функціонально 

змінюються в часі. Щоб орієнтуватися в часі, мало його відчувати – легко помилитися. Час 

потрібно знати, а для того – бачити. Час паморочиться в сонячний годинник, тече, сочиться 

крізь пальці в піщаних і водяних, цвіте в квіткових, скрекоче в механічних, горить в свічках і 

лампадках. Поєднавши в собі традиційну модель світу (зодіакальний круг) з новоєвропейською 

моделлю (механізм) – вони стали діючими (спочатку баштовій, потім кімнатної, кишенькової, а 

потім і наручної) моделями механіцизму як світогляду [8, с. 82].  

Захоплені майстри надавали їм форму волоського горіха, мандоліни, черепа, хреста. 

Маркіза Помпадур надихнула годинникарів правити годинник в сережки. З'явилися годинник-

медальйон, годинник-чотки, годинник-кільце. Комільфо носили їх по кілька штук. Ще до того, 

як годинники привернули увагу вчених, вони перетворили ремісниче справу, пред'являючи такі 

вимоги до точності обробки деталей, які були невідомі середньовічним майстрам. Школою 

механічного досвіду став сам процес їх виготовлення. 

Уже в 16 столітті розвиток годин досягло межі, за яким їх подальше поліпшення могло 

відбуватися тільки на математичній основі – з використанням їх числових моделей. Кардано – 

перший теоретик машинобудування – заклав основи кінематики механізмів дослідженням 

пружинного заводу і балансу в годиннику, а Галілей наблизився до створення маятникових 

годин. Перший механічний годинник з анкерним механізмом був виготовлений у Китаї в 725 р. 

І Сіном та Лян Лінцзанем. Пізніше з'явилися кишенькові (запатентовані у 1675 році 

Х. Гюйгенсом), а згодом – значно пізніше – і годинник наручний [9]. 

Згодом, годинник почав перетворюватися в складну конструкцію, не тільки за рахунок 

додавання різних елементів в механізмі, а й за рахунок декоративних прикрас, ліпнини та 

художніх розписів. З того часу, вони виконували не тільки практичну функцію, а й ставали 

предметом мистецтва. Закритий в різьблені футляри, годинник стає частиною кімнатного 

ансамблю. Відрізнялися вони лише одною незвичайною властивістю – цокали. Жили своїм 

таємним життям. До кімнати внесли і поставили – поруч з картиною і каміном – древній 

автомат, астрономічний прилад. 

Образ годинникового механізму, що обертає свої колеса згідно зі строгими причинними 

законами, надихав не лише поетів, а й філософів, які прагнули вийти з полону міфологічних 

уявлень про світ і побудувати його наукову картину (Декарт, Спіноза, Лейбніц, Ньютон) і у 

багатьох інших мислителів Нового часу. Їх об'єднує уявлення про Всесвіт як про добре 

відладений механізм, стан якого може бути осягнений розумом, і що все має початкові причини 
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і умови. В такому механізмі час вже не циклічно рухається, а витягується в лінію, що 

складається з ланцюга необоротних причинно-наслідкових зв'язків; майбутнє тут цілком 

визначено минулим, але не навпаки [10, с.65]. 

VІІ століття можна по праву вважати віком годинникового мистецтва: з’являється 

горизонтальний анкерний спуск; хвилинна та секундна стрілки;оформлення самих годинників 

стає дорогим, елітним та вишуканим; циферблат прикрашають емаллю, корпус годинників – 

рубінами та сапфірами у вигляді птахів та тварин, а кришку – виготовляли з гірського 

кришталю; пізніше – додають нові пристрої – календар, термометр, секундомір. Таким чином, 

створення годинників можна по праву назвати окремим мистецтвом [10].  

У VІІІ столітті – епоха рококо і Просвітництва – маскарад годин стає карнавальним. Ні 

одне століття не знало такого достатку автоматів. Чудеса механічного мистецтва 

застосовуються вже не для того, щоб вправити механізм в ювелірне диво, а потім, щоб 

вбудувати їх в органічний світ. Для оформлення годинників стали використовувати тваринний 

орнамент. Особливо знаменитої стала «Качка» Вокансона, що імітувала чи не всі рухи живої 

птиці, в тому числі такої зовсім вже немеханічний процес, як перетравлювання їжі [10]. 

У ХІХ столітті механізми стали схемами думки. Механічними іграшками в салонах вже 

не захоплювалися. Зате сміливе твердження, що живий організм є механізмом, «перетворилося 

в фундамент всієї доктрини наукової фізіології» [11]. 

На сьогоднішній день досить молоде, популярне і до того ж захоплююче заняття - 

колекціонування годин. Годинників у світі дуже багато (водяні, сонячні, механічні, наручні, 

камінні, вогняні, пісочні, електронні, цифрові), тому дуже важливо з самого початку 

визначитися з епохою, періодом, темою, видом, виробником. До того ж, колекціонування 

годинників відрізняється від інших видів відсутністю єдиних принципів ціноутворення. 

Популярністю користуються колекції: – наручного годинника, так званої «золотої епохи 

годинникової справи» (1950-1970 роки). У ці роки механічний годинник збиралися майстрами 

вручну, ціна відповідала якості, спостерігалась активна конкуренція виробників. Сьогодні 

такий годинник можна знайти лише в антикварних крамницях, блошиних ринках, у інших 

колекціонерів або на аукціонах; – годинники так званого докварцевого періоду (1960-1970), 

коли випускалися камертоні і електромеханічні годинники, таких моделей мало і дістати їх в 

свою колекцію вельми важко; – Seiko: цікаві і ціни доступні; – військові годинник, військові 

хронографи; – годинники американських виробників (Elgin, Hampden, Illinois). 

Колекціонування годинників вважається заняттям досить давнім і респектабельним. 

Перші самовіддані збирачі годинників з'явилися в той час, коли був винайдений переносний 

механічний годинник. Існує припущення, що у імператора Священної Римської імперії, згодом 

короля Іспанії Карла V (1500-1558), було близько трьох тисяч годинників. Чиновники в Китаї з 

радістю приймали годинники в дар, ставши, таким чином, справжніми колекціонерами. До 

Росії ввезення годинників розпочався в період правління Івана III і були іноземними 

диковинками. Вельможі імператриці Катерини II відчували особливу пристрасть до приладів 

точної механіки і носили кілька годинників відразу. Годинники були показником достатку, а 

придбання годинників стало вигідним вкладенням грошей. Годинники XV-XVII ст. визнані 

дуже рідкісними. Їх творці добре відомі, їм присвячені численні томи досліджень. 

Камінні годинники, будучи чудовою прикрасою домашнього інтер'єру, в даний час 

практично не виробляються за старовинними технологіями. Тріумфальний хід камінних 

годинників було зупинено катаклізмами XX століття. Але мода XXI століття поступово 

повертає в будинку камінні гарнітури. Таким чином, завдяки своїй красі, багатству і рідкості 

камінний годинник стали колекційною річчю. В даний час побачити подібний годинник можна 

лише в музеях, особистих колекціях і антикварних магазинах, хоча і сьогодні створюються 

прекрасні зразки камінних годинників як традиційного, так і сучасного дизайну. Камінні 

годинники – це символ благополуччя, достатку, навіть розкоші. Справжній камінний годинник, 

будучи престижною і дуже дорогою річчю інтер'єру, як і раніше доступний не усім. На 

міжнародних аукціонах і виставках (Крісті і Сотбіс) камінний годинник користуються 
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особливим попитом і авторитетом як давно забутий і відійшовший з частого вживання предмет 

декоративно-прикладного мистецтва [11, с.133-134]. 

Висновок. Годинники – не просто механізм, який допомагає визначити точний час, а 

надійний «супутник» в житті, аксесуар, який повинен бути не просто стильним, але і якісним. 

Своїх володарів вони виділяли естетикою і унікальністю стилю, показуючи його соціальний і 

фінансовий статус. А, також, як і будь-яка колекційна річ – показує характер, рівень 

вихованості господаря. У всі часи годинники займали особливе місце в житті людей, стаючи 

предметом захоплення, подиву і захвату, зачаровуючи своєю красою і трудомісткістю 

механізму. Важливе значення в сучасних розробках годинників має не тільки форма і ціна, але і 

дизайнерське оформлення. Зараз пропонуються колекції двох напрямків – класичного і 

сучасного.  

Цю екскурсію в поетику годинникового механізму можна закінчити таким висновком, 

справжньою одою годинникам, створеної батьком Франсуа Біне, єзуїтом з 17 століття. «Розум 

людини утворює малого Бога, він наважується будувати світи з кришталю і копіювати чудеса 

Всесвіту ... І як можна гідно возвеличити цю божественну науку, яка вміє копіювати ажурні 

склепіння небес і висвітлювати їх тисячами і тисячами зірок. Не хто інший, як вона, змушує 

брехати тих, хто береться стверджувати, ніби в світі не може бути двох Сонць; адже за 

допомогою рук і архимедового розуму вона поправила в кришталевий небозвід друге Сонце, 

товариша або меншого брата першого ..»[12].  

Годинники – це не тільки вимірювальний інструмент, що організує всю сферу 

промисловості, а й символ з воістину невичерпним сенсом – знаряддя духовного 

виробництва[11]. 
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СОБОР ЯК ЄДНІСТЬ АРХІТЕКТУРИ Й ДУХОВНОСТІ  

У ТВОРЧОСТІ О. ГОНЧАРА ТА В. ГЮГО 

 

Стаття присвячена розгляду питання собору як пам’ятки архітектурного мистецтва і 

духовного начала. На прикладах творів світового значення «Собор Паризької Богоматері» 

В. Гюго та «Собор» О. Гончара здійснено компаративний аналіз. У процесі наукового 

дослідження продемонстровано власне рецептивне сприйняття теми. 

Ключові слова: образ собору як пам'ятка архітектурного мистецтва, як символ 

духовності; компаративний аналіз; «Собор» О. Гончара, «Собор Паризької Богоматері» 

В. Гюго; синтез архітектури й духовності. 

 

Існують такі твори, які впродовж епох не втрачають своєї актуальності. Вони вражають 

глибиною думки, продовжуючи «вічні теми», які залишаються у спадок нащадкам. Твори 

славетних письменників відкривають незвідані сторінки людської душі, їхніх дій, що регулярно 

повторюються протягом історії. Головне – такі зразки красного письменства вчать життєвої 

науки, сплітаючи естетику та етику у книгу буття. 

На сьогодні існує безліч авторитетних праць, які присвячені дослідженням поетики й 

образної системи О. Гончара у порівнянні з іншими письменниками, стилями, напрямками, 

зокрема й інтертекстуальні дослідження (М. Гуменний, Н. Заверталюк, М. Зобенко). 

Мета нашої розвідки – шляхом компаративного аналізу встановити генетичні зв’язки між 

творами французького письменника В. Гюго «Собор Паризької Богоматері» та українського 

письменника О. Гончара «Собор»; з’ясувати місце пам’ятної архітектури у творах, її впливу на 

життя людей. 

Собор (лат. Ecclesia cathedralis, «катедральна церква»; нім. Dom, італ. Duomo, від лат. 

domus episcopalis, «єпископський дім») – у християнстві особлива церква, що є престолом 

(катедрою) єпископа. Центральний храм єпископства (діоцезії, єпархії). Собори є типовими 

лише для католицьких, православних і ряду протестантських церков, які мають священство та 

єпископат. Перші церкви, що мали функції соборів, були відомі у Римській імперії з IV 

століття. Проте власне катедральні собори з’явилися у Західній Європі з ХІІ століття. Також – 

Катедральний собор, Кафедральний собор (англ. Cathedral, фр. Cathédrale, нім. Kathedrale) [4]. 

Образ собору – це втілення високих помислів, ідей, віковічних цінностей. Це не просто 

пам’ятка архітектури як шедевр мистецтва – це плин і водночас єдність віків, які поєднують 

епохи і людей на тлі історичних подій. Це незнищенні споруди, що витримують і переживають 

владу, людей, залишаючись у письменах. Упродовж історії з’являються, на превеликий жаль, 

істоти, які здатні знищити святиню, не думаючи про те, що такі пам’ятки неможливо розвіяти у 

віках і поколіннях. Письменники, мислителі не могли оминути цієї проблеми, тож маємо 

зразки, у яких засобом художнього слова передано велич і падіння архітектурного мистецтва. У 

таких творах письменники апелюють до архітектурного мистецтва, а реципієнти мають 

можливість подвійно збагатитися високим, тобто архітектурою і літературою; відчути на собі 

відгомін епохи, побачити історичне тло: його проблеми і переваги і звичайно ж, запобігти тих 

помилок, змінитися, стати кращими і чистішими духовно. 

Проблему історичної пам'яті народу репрезентовано у творах як вітчизняної, так і 

світової класики. У багатьох вона пов'язана з одухотвореним образом архітектурної споруди, 

як, наприклад, «Пармський монастир» Стендаля, «Собор Паризької Богоматері» В. Гюго, 

«Собор» О. Гончара. У двох останніх творах собор – епіцентр подій. Романи слугують, певною 
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мірою, посланням до нащадків, аби зберегти матеріальні й духовні цінності людства, оскільки 

собори пережили війни, напади, різні правління, релігійні та політичні погляди.  

Собор, зображений у романі О. Гончара, найбільше схожий на Свято-Троїцький собор 

XVIII ст. у Новомосковську, збудований у слобожансько-полтавському стилі українського 

бароко. Незважаючи на страшні події, різноманітні напади, ця пам’ятка архітектури, 

споруджена без жодного цвяха, пережила всі епохальні перепетії. Завжди знаходилися люди-

праведники, які боролися за велич і духовну цінність людства. Читаємо зі сторінок роману 

О. Гончара: «Навколо вирують пристрасті, ламаються списи в щоденних баталіях, що їх ведуть 

будівничі з браконьєрами, а він [собор] стоїть, думає свою одвічну думу… ридання чув, і крики 

надій, і залізні гуркоти війни, і її, ще страшнішу тишу…» [3, с. 269].  

У романі В. Гюго зображено собор Паризької Богоматері XV ст., зведений у готичному 

стилі середньовічного мистецтва. «На соборе Парижской Богоматери ясно можно проследить 

три рода повреждений, из которых каждое захватывало здание глубже другого» [2, с. 119]. Це 

рука часу, політичні та релігійні колізії і зрештою мода, яка зазнавала постійних змін. Саме 

мода зробила більше шкоди, аніж революція: «Она [мода] резала уж прямо живое тело, касаясь 

самого остова произведения искусства; резала, кромсала, разрывала на части, убивала здание не 

только в его форме, но и в его символе, уничтожала его красоту и смысл [2, с. 120].  

Змінюються часи, смаки, погляди, релігійні вподобання, наука, техніка, та незмінним 

залишаються принципи моралі, чистоти душі, помислів, учинків. Ці критерії роблять людину 

Людиною у повному розумінні цього слова. У романі-застереженнi «Собор» О. Гончар 

зазначає: «Оружжя все більшає в розмірах, а люди меншають…» [3, с. 181]. У людині 

втрачається людське, те, що вирізняє її з-поміж інших творінь, – високе, гуманне, щире, 

праведне. 

У творі В. Гюго зустрічаємо рядки: «На лице этого престарелого царя наших соборов 

рядом с каждой морщиной обязательно находится и глубокий шрам… Время слепо, а человек 

глуп» [2, с. 116]. Люди не вічні, однак вони почасти залишають після себе слід руйнації, 

трагедії, змертвілості душі. Кожне правління накладало свій відбиток на історію, знищуючи 

невинних людей, наносячи смертельні рани їхній душі. 

Саме собор був свідком усіх подій: радості, горя, смерті, війни, революції, голоду. Тому 

він відіграє роль живої істоти, яка споглядає за людськими діями, дає прихисток нужденним, 

захищає від смерті, засуджує невігластво, ницість, зло, насильство, лицемірство. Гуманізм, 

естетика превалює над злом, убивством, ницістю. Ці злободенні й високі теми синтезують у 

суміжжі людського круговороту подій.  

У обох творах спільним є те, що собор – це архітектурна пам’ятка, твір мистецтва, 

своєрідний пласт, який єднає непоєднувані погляди, помисли. Це нашарування віків, це праця 

Творця і земної людини з її фантазіями, які з уяви малюють неперевершені зразки вічного, 

незнищенного у пам’яті історії. Студент-інженер Микола Баглай із роману О. Гончара – 

людина високих помислів, дискутує про значення мистецтва у житті людей: «А це [мистецтво] 

не старіє! Мистецтву, тільки йому дано володіти таємницями вічної молодості… Згодься, 

людській натурі притаманний потяг до ідеальних гармоній – свідченням того є хоча б 

математика, логіка, музика… І в цьому творінні поєдналося все, все гармонійно злилося, і 

виникла велика, вічна поезія. Невже ти не почуваєш, що в отому гроні соборних бань живе 

горда, нев’януча душа цього степу? Живе його задума-мрія, дух народу, його естетичний 

ідеал… Нас з тобою не буде, а дев’ятиглав цей стоятиме, повинен стояти!» [3, с. 189]. Віктор 

Гюго у романі зазначає: «Эти смешанные здания одинаково интересны как для художника, так 

и для антиквара и историка… это отложения целого народа, напластование веков, осадки 

последовательных испарений человечества, – словом, это своего рода органические 

формации» [2, с. 123]. 

На фоні пам’яток архітектури прослідковуються долі героїв, їхні злети й падіння. У 

творах обох авторів знаходимо спільне між образами героїв – своєрідний любовний трикутник 

у романі Гончара (Микола Баглай – Елька – Володька Лобода), любовний чотирикутник у 

романі Гюго (Квазімодо – Есмеральда – Клод Фролло – Феб де Шатопер). Жіночі образи в обох 
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романах – втілення щирості, душевної краси, вірності, наївності, а їхні імена набувають 

символічного забарвлення. Так, Елька (Олена Чечіль) з роману О. Гончара порівнюється з 

Еленою Прекрасною, за яку точилася війна десять років у Трої; за свою Ельку Микола Баглай 

готовий боротися все життя. Есмеральда у перекладі з іспанської смарагд – дорогоцінний 

камінь, який цінується дорожче алмазів.  

У обох романах на тлі історичних подій, на фоні пам’яток архітектури розкриваються 

життєві долі та психологія персонажів. Не кожна людина може керувати своєю долею, щастям. 

На прикладі образу Квазімодо з роману В. Гюго репрезентовано прийом оксюморону: 

потворність зовнішня (горб, одна нога коротша за іншу, глухість) і краса внутрішня 

(самопожертва, щире, хоч і невзаємне кохання). У порівнянні із Миколою Баглаєм – героєм 

твору О. Гончара, який вирізняється красою зовнішньою і внутрішньою, інтелектом, 

гуманізмом, Квазімодо приречений на вічне страждання без просвітку на спасіння. Попри це 

він до останнього подиху стоїть на праведній життєвій дорозі. Певною мірою В. Гюго в образі 

горбаня Квазімодо хотів показати тогочасне жалюгідне суспільство, пригноблене, глухе, 

нікчемне, приречене, безнадійне, яке у муках чекає смерті. Однак попри страшні муки людина 

здатна знайти у страшному світі відраду, і ця відрада – гуманізм, чистота душі, духовна 

світлість. 

Саме естетика може очистити душу від гріховності, зла, яке панує у земному житті. Цей 

зв’язок лунає на вищій октаві, він символізує прозоро-чисте світло гармонії, поваги і любові. 

Візії Олеся Гончара про нищівний вплив браконьєрів на мистецтво було актуальним і болючим 

питанням. Він хотів показати згубний вплив людини на пам’ятки, природу, показати полярні 

світи: людей добрих, щирих – захисників, і людей жорстоких, лютих – браконьєрів. У вуста 

Миколи Баглая автор уклав такі слова: «Час ущільнюватиметься, віки старітимуть, а мистецтво 

молодітиме вічно! [3, с. 192]. 

У романі В. Гюго репрезентовано кохання різних видів: щире, ніжне, готове до 

самопожертви (Квазімодо, Есмеральда); темне, згубне, вбивче (Клод Фролло); миттєва 

захопленість, жорстока байдужість (Феб де Шатопер). 

Відмінною є розв’яка у поданих романах, хоча вона прямо пов’язана із спорудою собору. 

Роман-застереження О. Гончара закінчується щасливо, незважаючи на те, що Миколу Баглая 

було жорстоко поранено у соборі, який він полум’яно захищав від непристойності й 

невігластва, доля вберегла молоду кров для щасливого життя, вони з Елькою разом, отже, все у 

них склалося добре. У романі В. Гюго не всі зазнали щастя: Есмеральду катовано, Квазімодо 

помер із туги за коханою, Клод Фролло покінчив життя самогубством, а Феб із Фльор де Ліс 

одружилися. 

Як бачимо, романи світочів французької та української літератури – неоціненні скарби 

для сучасників і нащадків. Це високі теми, які ніколи не знищить час, проблеми збереження 

історичної пам’ятки, екологічні проблеми, проблеми відступництва, нігілізму, наступності 

поколінь, життя, смерті, родинних стосунків – це циклічні рухи, записані у книзі буття людей. 

Протиставлення високого й низького, прекрасного і потворного, небесного і земного, щирого і 

ницого завжди актуальні, незважаючи на плин віків. Життя, кохання, смерть – це етапи 

людського буття, це вічні критерії, які поєднують усіх людей у світовому вимірі. Завжди будуть 

варвари, бракон’єри, готові знищити усе на своєму шляху, але вони у вічному протиборстві із 

поетами, естетами, будівниками, поборниками добра. Саме завдячуючи їм ми насолоджуємося 

естетикою. Грядуще завжди змінює минувшину, але людина суща залишає відбиток на планеті, 

даруючи це надбання людству. Корифеї словесності В. Гюго та О. Гончар – це титани пера, їхні 

теми, естетичні вподобання вічні.  

«Собор Паризької Богоматері» В. Гюго й «Собор» О. Гончара – геніальні письмена для 

усіх грядущих і нинішніх поколінь, це застереження проти свавілля, знахабнілості, омертвіння 

душі. Це прагнення і заклик до високого, вічного, прекрасного. Це духовна царина, яка здатна 

змінити людину і її життя на краще. Естетична функція і цінність розглянутих романів – вічна 

скарбниця мудрості й духовного багатства. 
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Осмислюючи і переосмислюючи твори класиків, хочеться висловити власне рецептивне 

сприйняття поданої проблеми: 

Духовнеє чистилище душі, 
Яке змиває брудність і насилля, 
Собор – супроти зла страшний рушій, 

Найліпший він поборник від свавілля. 
  

Це єдність поколінь і плин віків, 

Це справи чорні і діла правидні, 
Душа не може жити без гріхів, 

Так хай хоч думи будуть неогидні! 
  

Повага до святині – це той код, 

Що павутинами вимотував свободу, 

Це стежка до свободи і клейнод, 

Хоч й підуть «бідні душі» на голгофу [5, с. 15-16]. 
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СУЩНОСТЬ И СОДЕРЖАНИЕ ПРАВИЛ ГИГИЕНЫ ГОЛОСА 

 

Статья посвящена важности соблюдения «правил безопасности», существующих для 

того чтобы не потерять голос, использовать его как можно дольше, сохранять яркость, 

молодость и свежесть тембровых красок. Цель статьи – обратить внимание педагогов по 

вокалу, а так же творческих дисциплин, в практическо-творческой работе, на особенности 

работы с детьми, творческой молодежью при подготовке молодых специалистов. 

Ключевые слова: гигиена, режим, пение, охрана, защита голоса. 

 

Всегда актуальна тема – это гигиена голоса. Под гигиеной голоса понимают соблюдение 

человеком определенных правил поведения, обеспечивающих сохранение здоровья голосового 

аппарата. Пение требует огромной сосредоточенности внимания, мобилизации эмоциональных 

и психических ресурсов, а также интеллектуальной энергии певца, поэтому необходимо 

помнить о важности соблюдения «правил безопасности», существующих для того, чтобы не 

потерять голос, использовать его как можно дольше. 

Гигиена голоса – это раздел науки, занимающийся изучением функций голосового 

аппарата, его физических возможностей, причинами расстройств и заболеваний голосового 

аппарата, составлением и формулированием законов, правил, норм профессионального 

голосового поведения и режима, соблюдение которых обеспечивает человеку здоровый 

вокальный аппарат. Каждый, кто эксплуатирует голосовой аппарат, обязан иметь элементарные 

знания по гигиене голоса и режиму профессиональной работы с голосом. 

При работе с голосом мы сталкиваемся с различными внешними и внутренними 

раздражителями. К внутренним раздражителям относят деятельность мышц, деятельность 
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нервной системы, работу органов дыхания, сердца, функционирование органов слуха, зрения, 

эмоциональные реакции. К внешним раздражителям: обстановку, освещение, посторонние 

звуки, шумы. Способы защиты голоса несложны, и овладеть ими может каждый. Особенно это 

важно для певцов, актеров, учителей школ и преподавателей вузов, лекторов, дикторов, 

адвокатов, экскурсоводов – для них голос является рабочим инструментом. 

Гигиена голоса неразрывно связана с режимом жизни и общегигиеническими правилами 

и занимается: изучением причин, вызывающих неполадки в голосовом аппарате, особенно при 

его профессиональном использовании; выявлением возможностей избежать голосовые 

расстройства и заболевания. Это делается с помощью детального анализа жизненных ситуаций, 

после которых или при которых возникают расстройства голосового аппарата; изучением 

физических возможностей человеческого организма; составлением и формулированием 

законов, правил, норм профессионального голосового поведения и режима, соблюдение 

которых обеспечивает человеку здоровый аппарат. 

Рациональное построение режима дня и организация систематических занятий с голосом 

– это чрезвычайно важный момент, от которого зависит результат выработки рефлексов – 

основных механизмов деятельности нервной системы. Система и тренинг вырабатывают 

выносливость физическую и дают технический эффект в навыках. Совершенство системы 

занятий дает результаты и творческие, и физические, заметно уменьшает количество 

профессиональных заболеваний, растет профессиональное совершенство. 

Всякая деятельность, которой занимается человек, связана с тратой нервной и мышечной 

энергии. В зависимости от вида работы, тратится больше одна или другая, что и служит 

основанием для деления людей по виду их деятельности на людей, умственного и физического 

труда. В результате траты энергии возникает явление утомления, которое обычно снимается 

последующим отдыхом. Вся деятельность организма построена на смене траты энергии и ее 

последующего восстановления. Профессиональная певческая деятельность, как и процесс 

обучения пению, связаны с большой тратой нервно-мышечной энергии. Певец-профессионал 

или подвинутый учащийся поют, как показывает практика, не менее 2-3-х часов в день. В это 

время они целиком отдаются воплощению своих исполнительских задач, совершенствованию 

вокально-технических средств, нахождению новых вокальных возможностей своего голоса, 

погружаются в трудную вокальную работу всем своим существом. Эта большая творческая 

деятельность требует огромной сосредоточенности внимания, мобилизации всех 

эмоциональных ресурсов и интеллектуальной сферы певца. 

Повседневная напряженная творческая работа требует от певца полного сосредоточения 

всех его психических сил, большой затраты нервной энергии при одновременной затрате 

немалой мышечной работы. Вследствие этого естественно и неизбежно наступает утомление. 

Если это утомление не будет снято последующим отдыхом, то, накопляясь, оно приведет к 

переутомлению и может привести к серьезным нарушениям деятельности организма. 

Поэтому как всякий труд, певческая деятельность требует своих норм работы и отдыха и 

их правильного распределения во времени. Полноценная деятельность возможна тогда, когда 

организм не утомлен, когда жизненный тонус высок и когда все творческие возможности могут 

быть легко мобилизованы. Именно в этом состоянии легко разрешаются наиболее сложные 

технические и исполнительские задачи. Однако жизнь с ее многочисленными отвлекающими, 

утомляющими моментами часто делает певца недостаточно работоспособным, снижает его 

тонус и творческую энергию. 

Для того чтобы певческая деятельность выполнялась на возможно более высоком уровне, 

чтобы певческие успехи были наилучшими, каждому певцу, серьезно относящемуся к своей 

деятельности, необходимо соблюдать определенный рациональный жизненный и 

профессиональный режим, выполнять определенные гигиенические правила [4]. 

Под целесообразным общим режимом следует понимать умение так рационально его 

построить, чтобы все жизненные функции протекали нормально, обеспечивая высокий тонус во 

время работы, и не оставляли бы утомления. Ежедневная большая творческая работа певца 

должна распределяться так, чтобы она протекала в период наибольшего подъема и активности 
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организма. Нормальный жизненный режим и соблюдение гигиенических правил обеспечивает 

здоровье человека. Певец – прежде всего здоровый человек с устойчивой психикой, крепкими 

нервами, хорошим тонусом мышц и здоровыми внутренними органами. Голосовая функция 

тесно связана и с нервной системой человека. 

Известно, что при большом волнении голос может перестать звучать. Сильные 

психические переживания могут привести к полной потере речевой и певческой функции. 

Певец лишается голоса совсем либо теряет основные профессиональные качества. 

Следовательно, режим жизни должен быть построен так, чтобы нервная система певца не 

подвергалась сильным неожиданным нагрузкам, психическим травмам, перенапряжению, 

чтобы, утомляясь в процессе жизни и певческой деятельности, – она систематически получала 

возможность полного восстановления. 

При неустойчивой нервной системе, при сильной ее реактивности и быстрой 

утомляемости легко возникают различные нарушения нервной деятельности, немедленно 

сказывающиеся на голосе [1]. 

Не случайно при нервных расстройствах первой страдает голосовая функция. Такт и 

культура в общении – это главное условие сохранения здоровья. Не должно быть никаких 

насильственных искусственных приемов в учебе и работе, совершенно исключается агрессия и 

враждебность. В общении необходима предельная естественность и доброжелательность. 

Требуется индивидуальный подход к каждой личности с учетом ее физиологических 

возможностей. Туровская В.Ф., опытный вокальный педагог, писала о значении психических 

процессов в звукообразовании. «Психика, – говорила она, – является основным элементом 

звукообразования; средством воздействия на правильную координацию голосового аппарата; 

организующим началом для приведения ученика в рабочее состояние; истоком, несущим в себе 

возможности как эмоционального, так и психического разряда». 

Самодисциплина, воля, целеустремленность, психическая стабильность, ровность 

настроений, внимание, уверенность в своих силах, смелость – эти качества надо воспитывать 

любому профессиональному человеку. Они помогают следить за массой мелочей, 

игнорирование которых может обернуться трагедией, избавиться от ненужных привычек 

мешающих работе [4]. 

Профессиональная уверенность в себе и свои силы может возникнуть только в результате 

хорошей профессиональной подготовки, четкого, грамотного представления о творческих 

процессах, в том числе голосообразования, и выработки навыков технического совершенства. 

Людям с неустойчивой нервной системой не следует выбирать себе такую трудную в смысле 

нервной нагрузки профессию, как певческая. Такие «певцы», – даже при наличии хороших 

данных, редко могут достигнуть профессионализма. Они в процессе репетиций и музыкальных 

занятий испытывают огромные затруднения, мучаются сами и ставят в неудобное положение 

музыкального руководителя. Относительный успех в этом случае возможен только, если, такой 

творческой личности, создаются исключительные условия жизни: точный разумный режим 

жизни и работы, исключение всяких волнующих моментов, идеальные гигиенические условия 

и т. п. 

Однако в практической жизни это трудноосуществимо. Каждое выступление – всегда 

испытание для нервной системы. Не только нахождение новых навыков, формирование 

рефлексов представляет большую нагрузку для нервной системы, но и выполнение старых. 

И.П. Павлов писал: «...повторение достигнутой задачи – это тоже труд, и он может кончиться 

кризисом». Это тем более верно, когда задачу приходится выполнять в неблагоприятных для 

нервной системы условиях публичного выступления. Но даже в том случае, когда певец 

обладает устойчивой нервной системой, хорошо переносит сильные нагрузки, он должен с 

большим вниманием относиться к гигиеническим правилам, способствующим сохранению 

высокого тонуса и длительной работоспособности нервной системы [1].  

Мышечная система тесно связана с нервной. Для певца необходима достаточная 

мышечная активность. Мышечная активность зависит от тонуса нервной системы. С другой 

стороны, и умеренная работа мышц оказывает тонизирующее влияние на нервную систему. 
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Хорошо развитые и активно действующие мышцы всегда способствуют хорошему жизненному 

тонусу. Не случайно там, где профессия связана с повседневной тренировкой мышц (как, 

например, в институтах физкультуры, в балетных школах), люди не только иначе двигаются, но 

у них другой, более высокий жизненный тонус. Уныние, упадок настроения, вялость – здесь 

более редкое явление. Певец не может не обращать внимания на состояние мышечной системы, 

которая должна получать систематическую умеренную нагрузку. Пассивность в движениях, 

лень, сидячий образ жизни не способствуют хорошему состоянии организма, снижают его 

активность. 

Кроме того, работами последнего десятилетия было установлено, что общая мышечная 

активность непосредственно воздействует на тонус мускулатуры гортани, т. е. на самый 

механизм голосообразования. Таким образом, деятельность мышечной системы является 

мощным стимулятором жизненного тонуса организма вообще и голосового аппарата в 

частности. Каждый певец должен знать об этой взаимосвязи и использовать ее в целях 

поддержания активности своего организма и голосового аппарата [5]. 

Все дело в целеустремленности и воле певца, которые оказываются в одних случаях 

способными преодолеть все жизненные препятствия, а в других – нет. Общегигиенический 

режим должен включать в себя определенный распорядок отдыха, труда, питания, физических 

движений и т. п. 

Чередование утомления и отдыха позволяет организму выполнять любую деятельность 

постоянно, в течение всей жизни. Вся жизнь человека строится на чередовании активности и 

отдыха. За временем дневной активности, когда человек тратит много энергии, наступает сон – 

когда восстанавливаются затраченные силы. 

Полный отдых организм получает во время сна. Сон, достаточный для восстановления 

энергии нервных клеток, должен длиться 7-8 часов для взрослого человека. В более молодом 

возрасте норма сна несколько увеличивается – до 9 часов в сутки. Эти нормы весьма условны и 

в значительной степени зависят от свойств нервной системы того или другого человека. 

Каждый должен знать норму своего сна, после которой он чувствует себя действительно 

полностью отдохнувшим, готовым к новой работе. На режим сна должен обратить самое 

серьезное внимание каждый певец, так как только хороший сон способен восстановить 

утомленную нервную систему. Если человек страдает бессонницей, необходимо обратиться к 

врачу. Нарушения режима отдыха, не может пройти безнаказанно. Иногда приходится 

применять медикаментозные снотворные средства [3]. 

Еда человека, занимающегося пением, должна быть достаточно калорийной, 

разнообразной и необильной. Певцу следует избегать острых блюд, раздражающих слизистые 

оболочки, а также излишне горячих, обжигающих или, наоборот, слишком холодных. Излишне 

горячие напитки, например, очень горячий чай, обжигающе действует на слизистую оболочку, 

рот и глотку, в результате чего нарушается ее нормальная функция. Горло начинает сохнуть, 

легко подвергается воспалительным процессам. Слишком холодные блюда, например кушанья, 

только что вынутые из холодильника, мороженое, сильно охлажденное питье, – могут вызвать 

простудные заболевания, особенно если их употреблять, будучи разгоряченным, 

непосредственно после пения, после активной мышечной работы. 

Необходимо, чтобы питание распределялось равномерно в течение дня. Нельзя питаться 

всухомятку, кое как, между делом. Правильное, регулярное, калорийное, разнообразное 

питание – залог хорошего бодрого состояния организма. Особенно важное значение имеет 

распределение питания в течение дня. Важно всегда питаться в одно и то же время, с 

небольшими отклонениями в ту или другую сторону. Организм привыкает к определенному 

стереотипу смены различного вида работы, питания и отдыха. Этот стереотип надо всемерно 

поддерживать. В какое время человек привыкнет принимать пищу, – зависит от условий его 

работы, но выработанного режима следует, по возможности, придерживаться ежедневно. 

Каждый хорошо знает, что привыкнув питаться в определенные часы, он с точностью часового 

механизма к этому времени начинает ощущать голод. 
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Умеренная физическая нагрузка, связанная с активной работой мышечной системы, 

является мощным стимулом для тонизирования организма. Следует себя приучить к 

ежедневной достаточно активной утренней 15-20-минутной зарядке, приводящей в действие 

разнообразные группы мышц. Зарядка не только переводит организм из сонного состояния в 

активное, но и способствует развитию многочисленных мышц. Зарядка должна носить легкий, 

непринужденный характер, без больших физических напряжений. В этом она отличается от 

тренировки, целиком рассчитанной на выработку силы, выносливости и ловкости 

определенных групп мышц. 

Певцу не противопоказаны занятия любыми видами спорта, за исключением тех, которые 

связаны с резким запиранием дыхания, как, например, тяжелая атлетика. Однако в любом виде 

спорта надо придерживаться умеренных нагрузок, не ставя себе никогда чисто спортивных 

целей. Коньки и лыжи, плавание, теннис, волейбол, спортивная гимнастика, туризм, гребля – 

все это виды спорта, которыми может пользоваться певец. 

Лучший отдых от основной деятельности – не бездеятельность, а переключение на 

другой вид работы. Общеизвестна польза смены труда умственного на физический. Лев 

Толстой, И. П. Павлов, Д. И. Менделеев, П. И. Чайковский и другие включали физический труд 

в различных его видах в ежедневный режим. Ничто так благотворно не действует на организм в 

смысле снятия утомления, как активный отдых. Прогулки, спорт, как и другие виды 

физической нагрузки — лучшее средство отдыха для людей, занятых творческим трудом. 

Отдых певца должен быть правильно и разумно организован. В этом смысле весьма полезно 

один день в неделю полностью выключаться из рабочей обстановки, отдавая его другим видам 

роботы, спорту, прогулкам. Особенно хорошо систематически проводить свободные дни за 

городом. Полное выключение из привычной рабочей обстановки, жизненных городских забот в 

наилучшей степени способствует хорошему отдыху. В этих случаях, начиная новую неделю 

работы, человек чувствует себя особенно бодро, он хорошо настроен, и поэтому работа всегда 

ладится [3]. 

Хорош отдых, связанный с новой сменой ярких впечатлений, например, туризм. Встречи 

с новыми людьми и незнакомой природой обогащают человека, занимают целиком его 

внимание, создавая полное переключение от привычной обстановки. Такой вид отдыха 

возбуждает, обогащает впечатлениями, будит наблюдательность и фантазию певца. 

Не менее полезен и уединенный отдых, где в тишине и несколько монотонной, 

спокойной обстановке, с малым кругом приятных людей, хорошо и беззаботно протекает 

время. Прогулки, лодка, рыбная ловля, сбор грибов и ягод и другие занятия хорошо 

успокаивают нервную систему, переключают деятельность организма в совсем иной режим. 

Постепенно проходит усталость, начинает пробуждаться творческая активность, снова хочется 

работать, хочется видеть других людей, хочется новых впечатлений. Возврат к работе 

становится основной темой дум, и начинают зреть творческие планы. Такой уединенный, 

сосредоточенный отдых, где можно углубиться, пересмотреть свою жизнь, свой накопленный 

жизненный и творческий багаж – чрезвычайно полезен. В отдалении от повседневности 

становится особенно ясным тот путь, которого следует держаться в жизни и творчестве, 

разъясняются сложные ситуации, более видимыми становятся пути преодоления препятствий, 

более четкими – цели. 

Большое значение для здоровья имеет закалка организма и соблюдение определенных 

гигиенических правил, связанных с ней. Уже упоминали о зарядке, водных процедурах и 

спорте, в высшей степени благоприятно отражающихся на состоянии организма, на 

сопротивляемости простудной инфекции. Следует приучить себя к прогулкам на свежем 

воздухе, Приучив себя к постоянной теплой температуре, певец подвергает себя опасности 

простудиться при перемене температуры: от открытой форточки, легкого сквозняка. Ведь 

работа заставляет всех людей, и певцов в том числе, ежедневно сталкиваться с различными 

условиями жизни: приходится из теплой комнаты выходить на холод, ждать транспорта, стоять 
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в раздевалке, находиться в прохладных или наоборот сухих и жарких помещениях, дышать 

пыльным и душным воздухом, снова выходить на улицу, на мороз. 

Следует приучать себя к сменам температуры. Начиная с лета и осени не пропускать 

случая ежедневно уделять прогулкам достаточно времени. Постепенный переход к зимним 

условиям не должен уменьшать времени, уделяемого свежему воздуху. Такие прогулки 

подготавливают организм к безбоязненному включению в зимние виды спорта – лыжи, коньки. 

Спокойный темп на лыжах и коньках не приносит вреда для голосового аппарата [6]. 

Созревание голоса охватывает длительный период жизни человека: с рождения до 

периода его зрелости. За это время голос претерпевает влияние самых разнообразных 

вредностей. Переход детского голоса в голос взрослого называется мутацией (от лат. mutatio – 

изменение, перемена). Возрастные границы мутации чаще всего лежат в пределах от 14 до 16 

лет. При многократном и длительном влиянии они могут приводить к более или менее стойким 

нарушениям голоса. Родители, воспитатели детских садов, учителя школ, даже детские врачи 

очень мало знают о необходимости охраны детского голоса и часто бывают виновниками 

возникновения его нарушений. 

Детский голосовой аппарат сильно отличается от взрослого человека. Он очень хрупкий, 

нежный, непрерывно растет, изменяется, и чрезмерное напряжение может помешать его 

нормальному росту. Детский голосовой аппарат должен развиваться в полном соответствии с 

развитием всего организма ребенка. Поэтому «заниматься с детьми пением надо осторожно, 

помогая развитию голосового аппарата и общему развитию детей, а значит и материал для 

обучения (упражнения, песни) надо подбирать для них по возрасту» [1]. 

Детский и подростковый возраст характеризуется понижением устойчивости нервной 

системы к внешним воздействиям. Перенапряжение мышц голосового аппарата, крик, 

бесконтрольное пение, особенно в мутационном периоде или после перенесенных 

воспалительных заболеваний, как у мальчиков, так и у девочек могут привести к значительным 

функциональным и органическим нарушениям голоса. Дети с повышенным темпераментом, со 

склонностью к командованию «общительны», много разговаривают и кричат, и к вечеру голос 

у них «садится», иногда полностью исчезает, вследствие чего общение с окружающими 

затруднено, отмечается напряжение и спазмы шейных мышц, набухание вен шеи, возможна 

отдышка. 

Первое, необходимо бороться с криком. Резкий, напряженный крик портит голосовой 

аппарат. Чтобы воспитать детский голос правильно, нужно, прежде всего, не допускать у детей 

крика. Некоторые из них слишком резко и много кричат дома, на переменах в школе, на улице. 

В результате такие дети обычно начинают сипеть, кашлять, а иногда и теряют на время голос, 

потому, что от напряжения у них воспаляется гортань, а часто и самые голосовые связки, 

которые перестают нормально смыкаться. С охрипшими, больными голосами эти дети 

приходят на урок пения. Привыкнув кричать, они и петь начинают крикливо, грубо, хриплыми 

голосами, что приносит им только вред. 

Одно из основных правил гигиены и охраны голоса детей и подростков – 

систематические занятия пением, способствующие более интенсивному и планомерному 

развитию голосового аппарата. При этом укрепляются голосовые складки, формируются их 

функциональные особенности, тренируется музыкальная память и, таким образом, 

вырабатываются певческие навыки, необходимые при профессиональном использовании 

голоса. 

Исследования доказали, что пение оказывает благоприятное влияние на организм ребенка 

и его интеллект. При соблюдении правил охраны голоса пение является своеобразной 

гимнастикой, которая способствует правильному развитию грудной клетки, регулирует 

функцию сердечно-сосудистой системы и прививает ребенку художественно-эстетические 

навыки [8]. 

Развитие голоса ребенка тесно связано с его ростом. Каждая стадия этого развития имеет 

свои характерные особенности. Это необходимо учитывать руководителю детского хора, 
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вокального кружка, вокальной студии для того, чтобы правильно подобрать репертуар, 

поставить в каждом случае соответствующие возрасту художественно-исполнительские задачи. 

Различают четыре основных стадии развития голоса: 

- 7-9 лет – младший до мутационный возраст; 

- 10-13 лет – старший до мутационный возраст; 

- 13-15 лет – мутация (изменение детского голоса); 

- 16-18 лет – после мутационный период, становление голоса взрослого человека. 

Гигиена и охрана голоса детей способствует нормальному развитию и 

функционированию голосового аппарата. Все правила гигиены должны очень тщательно 

выполняться в отношении детских голосов. Хрупкий голосовой апарат, находящийся в 

постоянном развитии, требует особого внимания и бережного отношения [9]. 

В данной статье мы ознакомились с основными особенностями и правилами гигиены и 

охраны голоса, в частности певческого. Вокалист должен быть каждый день в вокальной 

форме. Для этого ему надо придерживаться определенных гигиенических правил. Надо беречь 

голосовой аппарат от утомления: много не разговаривать, не перепевать, не злоупотреблять 

высокими нотами и громким пением. Необходимо следить за состоянием слизистых оболочек 

верхних дыхательных путей, не допуская их воспаления. Это предохраняет от гриппозных и 

других капельных инфекций. Голосовой аппарат певца должен быть здоров. Надо избегать 

резких смен температуры, сухого, пыльного воздуха и дышать по возможности носом. Никогда 

не следует петь не распевшись. Занятия следует распределять в течение всего дня, не допуская 

пения более часа подряд. Нельзя пренебрегать небольшими перерывами во время урока. В 

занятиях следует использовать все факторы, способствующие снижению утомляемости: 

проводить урок интересно, творчески, увлекать музыкой, поддерживать высокий тонус занятия:  

- помещение для занятий должно удовлетворять эстетическим и гигиеническим 

требованиям; 

- нагрузка на голосовой аппарат должна соответствовать степени его тренированности; 

- недопустимо форсированное звучание голоса, злоупотребление высокими нотами, 

криком, неумеренной речевой нагрузкой и т.д.; 

- недопустимы большие речевые нагрузки, пение во время болезни; 

- необходимо избегать резкой смены температуры, а также жары, холода, духоты, пыли; 

- с разгоряченным голосовым аппаратом нельзя выходить на улицу в холодное время 

года, необходимо несколько остыть; 

- рекомендуется избегать пищи и напитков, раздражающих слизистую оболочку горла, 

острого, излишне соленого, чрезмерно горячего или холодного; 

- необходимо исключить курение и употребление алкогольных напитков; 

- в случае болезни органов голосового аппарата необходимо своевременно обращаться к 

врачу. 

Певец сам является «музыкальным инструментом». Голос тогда звучит хорошо, когда 

человек здоров. Поэтому певец в жизни должен придерживаться определенного режима и 

выполнять правила общей гигиены. Прежде всего, следует беречь нервную систему. 
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ЕКСПОЗИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ У ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОМУ 

КРАЄЗНАВЧОМУ МУЗЕЇ 

 

Описуються основні етапи експозиційної роботи у музейних закладах. Розкрито основні 

принципи створення експозиції, підбір і пошук експонатів, а також підтримання певних 

експозицій упродовж тривалого часу. Охарактеризовано основні напрямки експозиційної 

роботи у Івано-Франківському краєзнавчому музеї. Коротко наведено опис основних експозицій 

у даному музеї.  

Ключові слова: музей, діяльність, експозиція, робота, Івано-Франківщина, краєзнавство. 

 

Експозиційна робота є важливим етапом діяльності будь-якого музею. Експозиційна 

робота музею є однією з найважливіших видів діяльності, що безпосередньо зв’язує фонди й 

експонати музею з відвідувачами та громадськістю. Мета цієї роботи полягає в підготовці 

експонатів до демонстрації, репрезентацію, естетичне оформлення, зберігання та нагляд за 

експонатами в період виставки.  

Окреслену проблему вітчизняні чи зарубіжні історики не досліджували. Історію Івано-

Франківського краєзнавчого музею пишуть її працівники. Однак варто згадати загальні праці, 

які є важливими для розкриття теми. Зокрема, у радянський період цікавою розвідкою була 

праця Василенка Андрія Олександровича про процеси формування і комплектування 

експозицій у музеях. Також автор описав етапи збору матеріалу для експозицій та 

структурування експозиційної виставки в музеї [2]. У період незалежності України значущим 

вивчення дослідження Паньківа Михайла Ілліча, Куриляк Ольги, які дали загальні рекомендації 

щодо формування експозицій [17, 9]. Лещенко Антоніна, Доскалюк Василь описують у своїх 

роботах етапи створення та принципи формування експозицій у музеях, зокрема експозицій на 

історичну тематику чи природничу [10]. Подобєд Олександр, Орел Олег у студіях наводять 

законодавчі та правоохоронні документи, які визначають формування експозицій [15]. У 90-х 

роках ХХ ст. Верховна Рада України ухвалила законопроекти про музеї і музейну справу в 

Україні. Серед них і документи, які юридично закріплюють музейні експонати за музеєм, їх 

форму отримання та передачі на зберігання у музейну структуру [4, 7, 8]. Отже, формування 

експозицій і експозиційна діяльність Івано-Франківського краєзнавчого музею не була 

об’єктом дослідження науковців як українських, так і закордонних. 

Експозиційна робота в музеях завжди перебувала в центрі уваги, оскільки вона тісно 

пов’язана з іншими видами науково-дослідницької діяльності. Інтерес суспільства до музейно-

експозиційної творчості істотно посилився наприкінці ХХ – на початку ХХІ ст. у зв’язку з 

необхідністю вивчення і збереження історико-культурної спадщини, реконструкції об’єктивної 

картини історичного буття народу, подій і процесів, які відбувалися на українських землях. 

Експозиційна робота сприяє дослідженню пам’яток історії та культури, які є складовою 

частиною національної історико-культурної спадщини . Це дає можливість висвітлити 

соціальний досвід і поступальний розвиток людства [16, с. 29]. 

Івано-Франківський краєзнавчий музей містить три важливі експозиції, які розташовані 

на виставці музею постійно. Практично від моменту відкриття і до сьогодні. 

Експозиція відділу історії знайомить відвідувачів насамперед з історією виникнення та 

розвитком Галицько-Волинської держави, постатями відомих галицьких князів, історією 

княжого міста Галича – колишньої столиці Галицько-Волинської держави. 
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У музеї зберігається унікальний експонат доби Галицько-Волинської держави – кам’яний 

саркофаг (труна), у якому було поховано князя Ярослава Осмомисла. Саркофаг знайшов 

відомий археолог Ярослав Пастернак у 1936 р. при розчищенні фундаменту однієї з найбільших 

сакральних споруд того часу – Успенського собору (територія сучасного с. Крилос) [1, с. 3]. 

У вітринах представлено археологічні знахідки з княжого Галича: унікальні бронзові 

іконки, хрестики-енколпіони ХІІ-ХІІІ ст., формочки-тигельця для виробництва прикрас та 

хрестиків, фрагменти підлоги з керамічних плиток Успенського собору в Галичі. 

Особливо цінними є частинки тканин, гаптованих золотою ниткою, а також срібна 

гривна, яка слугувала одним із засобів платежу в Галицько-Волинській державі [3, с. 3]. 

Стародавній Галич був значним ремісничим і торговим центром. Про це свідчать вироби 

галицьких ремісників, знайдені під час археологічних розкопок. У вітринах експоновані 

ковальські вироби: серп, ніж, окуття лопат, бойові сокири, підкови, ножиці, наконечники стріл, 

пряжки, шпори. До уваги відвідувачів – прикраси галицьких жінок ХІ–ХІІ ст.: намиста, коралі, 

фраґменти скляних браслетів, кістяні та рогові вироби, ювелірні прикраси з бронзи і срібла. 

Одночасно з розвитком ремесла зростала і внутрішня торгівля, якій сприяли навігація по річці 

Дністер та сухопутний так званий «Галицький шлях». Предметами торгівлі були: збіжжя, мед, 

віск, хутро, зброя, жіночі прикраси. Про зв’язок галицьких купців з арабськими країнами 

свідчить скарб арабських монет (дирхемів), знайдений у 1948 р. в селі Крилос Галицького 

району в глиняному глечику [9, с. 102]. 

В експозиційних залах відділу історії можна побачити західноєвропейську і козацьку 

зброю, наприклад, хоругви, козацьку шаблю та бончук, атрибути гетьманської влади, люльки 

ХVІІ–ХVІІІ ст. та інші пам’ятки, що висвітлюють події козацької доби [11, с. 180]. 

Окрема частина експозиції знайомить відвідувачів із розвитком книгодрукування в 

Галичині. На території нашого краю колись функціонували дві друкарні: Стратинська та 

Крилоська, які належали Федорові і Гедеону Балабанам. Друкарем та видавцем тут був відомий 

діяч української освіти і культури Памво Беринда. Гедеон Балабан у 1596 р. перевіз до Стратина 

друкарню Івана Федорова. Пізніше її придбали організатори друкарні в Києво-Печерській лаврі, 

де вона стала основою для найпотужнішої згодом друкарні в Україні [20, с. 225]. 

Привертає увагу частина інтер’єру келії монаха (переписували і друкували книги 

церковного змісту, як правило, при монастирях). 

В одному з виставкових залів висвітлено історію заснування та розвитку міста 

Станиславова (Івано-Франківська). Зокрема, до уваги відвідувачів – макет Станиславівської 

фортеці середини ХVІІІ ст. (автор реконструкції П. Ричков.), символічний ключ 

м. Станиславова поч. ХІХ ст., листівки з видами старого міста та інші цікаві експонати [14]. 

В експозиції відтворено побут міста Станиславова (Івано-Франківська) кінця ХІХ–

початку ХХ ст., представлено речі щоденного вжитку міщан. Тогочасний Станиславів мав 

маґдебурзьке право та інші привілеї, які сприяли успішному розвиткові ремесла і торгівлі. У 

місті створювались і розвивались ремісничі цехи, виникали нові галузі виробництва. 

Відвідувачі мають змогу ознайомитися зі знаряддям праці та побутовими речами 30-х років 

ХХ ст. Особливо цікавими для огляду є рекламна продукція цукерні Володимира Скрута та 

різноманітні формочки для виготовлення шоколадних цукерок у вигляді ножиць, топірців, 

лампочок. Цукерня працювала в 30-х роках ХХ ст. 

В експозиції представлено речі побуту ХIX–поч. XX ст., які дають змогу відчути життя 

м. Станиславова (Івано-Франківська) тих часів [2, С. 14-15]. 

Окремо в експозиції репрезентовано тему «Рух опришків». У вітринах – зброя опришків 

(пістолі австрійський та гуцульський, рушниця гуцульська, прикраси гуцулів, тобівка (сумка), 

черес (пояс), фотокопія оригіналу зізнання Степана Дзвінчука у вбивстві Олекси Довбуша) [20, 

с. 224]. 

В інших експозиційних залах – документи та речі з фондів музею, які характеризують 

соціально-економічне становище краю кінця ХVIIІ–поч. ХХ ст. – часів панування Австро-

Угорської імперії, Першої світової війни, діяльності ЗУНР. 
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Важливими експонатами цього періоду є залишки зброї, військових нагород, патрони, які 

випускали в період війни в під Австрійській Галичині. Збереглася велика кількість гасових 

ламп того часу, а також колекція ґудзиків до різноманітного одягу – як чоловічого, так і 

жіночого [13]. 

Окремо висвітлено тему «Прикарпаття в Другій світовій війні». Матеріали представлені 

нагородною зброєю, документами і спогадами учасників війни, які були мешканцями 

Прикарпаття і міста. Цікавими експонатами є фото, зроблені з українських військових у період 

військових дій на Снаніславщині. Збереглися німецькі плакати, оголошення та 

пропагандистська література [13, с. 42]. 

У вітринах показано також розсекречені архівні матеріали, що розкривають тему 

національно-визвольної боротьби на Прикарпатті. У цьому розділі експозиції зберігаються 

плакати, агітаційні та пропагандистські брошури ОУН-УПА періоду їхньої діяльності на 

Прикарпатті. Документація висвітлює практично всі райони області, зокрема діяльність 

оунівців у Галицькому, Калуському, Коломийському районах тощо. До речових знахідок того 

часу, які представлені в експозиції, є форма воїна ОУН та зброя, якою користувалися упівці під 

час боїв [12, с. 18]. 

Таким чином, експозиція у відділі історії Івано-Франківського краєзнавчого музею 

створювалася упродовж всього існування музею. Вона постійно доповнюється новими 

експонатами, які знаходять під час археологічних розкопок. Експозиція у відділі історії 

покликана розповідати про історію міста та краю від найдавніших часів і до сьогодні. 

Експозиційна робота у відділі історії Івано-Франківського краєзнавчого музею 

проводиться постійно, оскільки експонати вимагають дбайливого ставлення. Найбільшу 

цінність становлять матеріали, які стосуються давньої і середньовічної історії Прикарпаття, 

оскільки ці предмети є справді автентичними й унікальними. Вони висвітлюють історію 

нашого краю, розкривають його різноманітність. Однак не менш значущими є експонати й 

пізніших часів, які є спорадичними у своєму роді і несуть велике змістове наповнення.  

Експозиція відділу репрезентує чотири етнографічні реґіони Прикарпаття: Бойківщину, 

Гуцульщину, Опілля та Покуття. 

Найкращі зразки різьблення і випалювання на дереві, художню обробку металу, вироби зі 

шкіри, кераміку, вишивку, ткацтво та писанки представлено для огляду відвідувачів. 

Виняткову художню цінність становлять твори різьбярів родини Шкрібляків та 

Корпанюків, В. І. Кабина, В. В. Гуза, Я. В. Тонюка, М. І. Грепиняка, майстра художнього 

випалювання на дереві І. Ю Грималюка. З великої музейної колекції різьбленого дерева в 

експозиції можна оглянути касетки, тарелі, свічники, люльки, кухлі, рахви, баклаги, намиста, 

черпаки, вази [2, с. 60]. 

Славні традиції має гуцульська кераміка, що представлена провідними майстрами-

гончарами − П. І. Цвілик, Н. В. Вербівською, Ю. О. Ілюком, В. І. Джуранюк, Я. К. Угринюк, 

Є. П. Зарицькою, Я. І. Зарицьким. Увазі відвідувачів запропоновано керамічні вироби: вази, 

тарілки, фруктівниці, плескачі, п’ятисвічники, скульптура малих форм [6]. 

Особливо цікавими є вироби з металу та шкіри: топірці, келефи, лускоріхи, кресала, 

люльки, згарди, прикрашені металом сумки, череси, тобівки, ташки, пояси, шкіряні гаманці, 

скриньки для прикрас, кулони, постоли. Це роботи знаних майстрів М. В. Вінтоняка, 

М. Ю. Пращук, М. У. Книшук, А. М. Кісиличук. 

У відділі народного мистецтва представлено тканини: килими, ґобелени, верети, штори, 

які створені відомими майстрами художнього ткацтва – Г. В. Василащук, П. П. Борук, 

О. Ф. Турецькою. 

Значне місце в експозиції займає колекція одягу, ткацькі вироби з чотирьох 

етнографічних реґіонів Прикарпаття. Чоловічі та жіночі костюми доповнено тканими деталями 

одягу – запасками, крайками, обгортками, перемітками, поясами, сорочками [14]. 

Багатющим матеріалом для вивчення народного мініатюрного живопису є писанки, які 

поширені у всіх реґіонах і скрізь мають своєрідні особливості в орнаменті, колориті, способі 
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виконання. Колекція писанок краєзнавчого музею захоплює багатством мотивів – 

геометричних, рослинних, анімалістичних, чіткістю графічного малюнка. 

В експозиції представлено писанки Гуцульщини та Покуття. 

Ґердани, плетенки, силянки, майстерно виконані прикраси з бісеру збагачують 

експозицію відділу народного мистецтва музею [3, с. 3]. 

В експозиції відділу природи, яка складається з восьми розділів, подано фізико-

географічну характеристику області. 

Івано-Франківську область утворено 4 грудня 1939 р. Площа її – 13,9 тис. кв. км. 

Населення області станом на 1січня 2009 р. становила 1,38 млн. чол., в обласному центрі 

мешкає 233,4 тис. чол. Область поділяється на 14 адміністративних районів. Територія Івано-

Франківщини входить до складу двох геоструктурних одиниць: Карпатської геосинклінальної 

області і південно-західної окраїни Східно-Європейської (Руської) платформи (Волино-

Подільська плита) [6]. 

У межах Карпатської геосинклінальної області виділяють дві основні одиниці: 

Карпатську складчасту область і Передкарпатський крайовий прогин. На поверхні 

відслонюються різні за віком породи: палеозойські, мезозойські, палеогенові, неогенові, 

четвертинні. 

В експозиції представлено схематичні мапи (геологічну, тектонічну, палеонтологічну), 

геологічні профілі, стратиграфічні колонки, зразки порід та мінералів різних епох (пісковики, 

мерґелі, вапняки, доломіти, аргіліти, алевроліти, глини, ґравеліти, конґломерати) [14]. 

Палеонтологічна колекція відділу природи порівняно велика (понад 2000 одиниць). В 

експозиції можна побачити скам’янілості та відбитки різноманітних тварин, які жили в давні 

геологічні часи: губок, коралів, поліпів, брахіопод, молюсків, морських їжаків, риб. Тут є 

скам’янілі кістки великих ссавців: кита, мамонта, носорога, первісного зубра, гіганського оленя 

тощо [12, с. 21]. 

Показано мапу корисних копалин, геологічні розрізи і структурні зрізи покладів калійних 

солей і нафти. У вітринах зразки корисних копалин: залізна руда, каїніт, карналіт, сильвініт, 

калушит, фосфорит, гіпс, сірка, нафта, буре вугілля, озокерит, торф та інші. 

Відповідно до трьох основних тектонічних зон області платформи, крайового прогину, 

складчастої зони Карпат на її території утворилося три основних типи рельєфу: рівнинно-

пластовий на платформі, флювіальний у зоні прогину і гірський складчастий у Карпатах. 

Особливості рельєфу розкрито за допомогою гіпсометричної мапи і різноманітних світлин [12, 

с. 22]. 

Клімат області помірно континентальний. До уваги відвідувачів – кліматична мапа, 

графіки, рози вітрів, чотири діорами (зима, весна, літо, осінь). 

У межах області є одинадцять основних типів і відмін ґрунтів. Представлено мапу ґрунтів 

області і рисунки окремих монолітів. 

Річки області (понад вісім тисяч) відносяться до басейну двох річок – Дністра і Пруту. 

Схематична мапа «Гідрологічна сітка річок та водойм області» і світлини озер, ставків, 

водоспадів знайомлять відвідувачів з особливостями водної мережі нашого краю. 

Панівним типом рослинності на Прикарпатті є ліси, які займають понад 30 відсотків 

території області [19, с. 52]. 

В експозиції представлено зразки стовбурів різних дерев, зокрема тиса ягідного і сосни 

кедрової карпатської, які занесено до Червоної книги України. 

Тваринний світ області дуже різноманітний: є 456 видів хребетних тварин, з них риб – 52, 

земноводних – 15, плазунів– 11, птахів – 312, звірів – 66. В експозиції – опудала риб, плазунів, 

птахів, ссавців [14]. 

Цікавою є зоологічна колекція відділу природи. Тут представлено такі біогрупи: 

«Куріпки», «Рись», «Дрохви», «Хижі птахи», «Горобині», «Дятли». Для ряду курячих 

характерний статевий деморфіз. У цьому можна переконатися, оглянувши в експозиції опудала 

самців і самок глухарів, тетеруків, куріпок, фазанів. Сезонний деморфізм – горностай і ласка в 

літньому і зимовому нарядах [6]. 
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Явище альбінізму дуже рідкісне у природі, але в експозиції можна побачити опудало 

лисиці рудої (альбіноса). 

Велика й різноманітна орнітологічна колекція. Особливу увагу привертають ті види, які 

занесено до Червоної книги. Це лелека чорний, журавель сірий, орел беркут, ґриф, орлан, 

пугач, глухар [6]. 

Таким чином, експозиційна робота є важливою складовою існування музею, оскільки 

саме експозиція є основним елементом роботи закладу. Існують чинні експозиції за тематикою 

діяльності музею. А є тимчасові, які готують під певну дату ти подію. Так, в Івано-

Франківському краєзнавчому музеї є постійні експозиції, які розповідають про історію міста та 

області, а наприклад, експозиція, присвячена Революції гідності, була тимчасовою. 

Над створенням експозиції працює багато музейних працівників, які повинні правильно 

створити експозицію та наповнити її історичним та культурним змістом. 

Експозиційна робота у будь-якій музейній установі є доволі клопіткою і трудомісткою. 

Вона вимагає великої кількості експонатів, людських ресурсів, які будуть цю роботу робити і 

підтримувати її у належному стані. Однак, це є однією з найважливіших складових існування і 

роботи будь-якого музею.  

Експозиції можуть бути постійно діючими і тимчасовими, які створенні спеціально до 

якоїсь дати чи події. Серед музеїв Прикарпаття найбільш різноманітні експозиції завжди 

створюються у Івано-Франківському обласному краєзнавчому музеї. Також важливим 

елементом експозиційної роботи є постійне її наповнення і оновлення, щоб музейна установа 

могла плідно працювати і збагачувати свої фонди. 
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ОКРЕМІ АСПЕКТИ РОБОТИ НАД РЕПЕРТУАРОМ 

ДЛЯ ОРКЕСТРІВ НАРОДНИХ ІНСТРУМЕНТІВ 

 

У статті досліджено окремі риски роботи над репертуаром для оркестру народних 

інструментів, специфіку виконавської діяльності та оркестрового репертуару. Розширення 

можливостей оркестрової палітри за рахунок перекладення симфонічних творів, кращих 

зразків національної та зарубіжної музичної культури, зразків мирової класики. Більшу 

частину концертного репертуару посідають музичні твори, написані в оригіналі для 

симфонічного оркестру, тому перекладення симфонічних творів з точки зору розширення 

репертуарних можливостей має пріоритетне значення і для сьогодення. 

Ключові слова: симфонічні твори, інструментування, фактура твору, аранжування, 

палітра тембрових співвідношень, репертуар, оркестр народних інструментів, симфонічний 

оркестр. 

 

Заявлена тема є не новою [1; 2; 3], однак вона потребує до себе особливого погляду, так як 
при перекладенні симфонічних творів необхідно знати теорію інструментування симфонічних 

творів для оркестру народних інструментів, яка містить ряд принципових положень, що має 
ґрунтовне значення. 

Мета статті – означити круг питань пов’язаних с технологічними питаннями , процесами 

аранжування симфонічних творів для оркестру народних інструментів. 
Однією з нагальних проблем вітчизняної культури є питання збереження національних 

витоків, національного характеру та плідного, адекватного реаліям сучасності, діалогу 
інноваційних спрямувань та традиційного ґрунту музичної культури, який закарбовує 

ментальними знаками ментальні настанови української спільноти. Один із аспектів цього 
проблемного поля – оркестрове виконавство на народних інструментах. Саме цьому шару 

національної музичної культури судилося «модулювати» в осягненні соціуму від вторинності до 
академізму, від розважальності - до концептуальності, й саме ця площина відзначається 

масовістю та демократичністю. Але наукове усвідомлення оркестрового виконавства на народних 
інструментах наразі з багатьох причин навряд чи можна назвати вичерпним. 

Розширення репертуарних можливостей оркестру народних інструментів у сучасний період 
можна розподілити на таки основні напрями: обробка фольклору, оригінальні твори, 

перекладення зразків музичної класики, естрадні твори. Сучасна музична література для оркестру 
народних інструментів має великий жанрово-стильовий репертуар, але проблема його 

подальшого розвитку та накопичення залишається актуальною.  
Необхідною умовою успішної обробки симфонічних творів для оркестру народних 

інструментів є насамперед визначення загальних та відмінних ознак між симфонічним та 

народним типами оркестрів. Загальні – діапазон звучання, широкий спектр динамічних 
можливостей, темброва розмаїть, великий технічний потенціал. Відмінні ознаки – темброві 

співвідношення окремих інструментів, найчастіше підлягає всіляким трансформаціям і 
перетворенням заради повнішого розкриття музичного змісту симфонічного твору. 

Обробка симфонічного твору – творчий процес, який поділяється на два основних етапу: 
підготовка ескізу, в якому фіксуються головні моменти задуму, і точного запису партитури твору. 

На підготовчому етапі роботи над обробкою симфонічного твору вирішуються питання 
вибору симфонічного твору, складу оркестру народних інструментів, тонального плану, 

загального плану обробки. 
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Теорія інструментування симфонічних творів для оркестру народних інструментів містить 
ряд принципових положень, що мають ґрунтовне значення в процес безпосередньої роботи над 

партитурою: збереження загальних рис фактури оригінала, тембрових, динамічних 
співвідношень.  

Фактура кожного твору, в тому числі симфонічного, є формою вираження його змісту. 
Будучи задуманою для конкретних інструментів, вона, безумовно, відображає специфіку їхніх 

художніх і технічних можливостей. У цьому аспекті фактура симфонічних творів може 
визначатися як оркестрова. 

Оскільки будь-яка обробка пов’язана з передачею змісту музики оригіналу, головна умова 
його адекватного прочитання іншим складом оркестру – збереження основних ознак первісної 

форми. Ця теза повністю може бути віднесена до обробки симфонічних творів. Перш за все при 

цьому зберігаються ознаки фактури симфонічних творів, що характеризують Ії як оркестрову: 
широта діапазону, барвистість, контраст як важлива форма викладу, темброва й динамічна 

пластичність, чисельність технічних прийомів тощо. 
Утім принцип збереження не завжди поширюється на всі деталі, хоча й не виключена 

можливість точного копіювання кожного фактурного нюансу. Найчастіше оригінальна фактура 
містить специфічні ознаки симфонічного оркестру, деякі Ії параметри виявляються 

нехарактерними, а іноді й неприпустимими для оркестру народних інструментів. При 
аранжуванні вони значною мірою або частково трансформуються. Означені трансформації, 

безумовно, не повинні стосуватися суті цього викладу і можуть поширюватися лише на окремі 
його деталі: перерозподіл звуків в акордах, регістрові модуляції фактурних пластів, октавні 

подвоєння, уведення нових фактурних елементів , спрощення викладу деяких технічних 
прийомів. Мета трансформацій полягає в пошуку гармонійного єднання форми викладу та 

специфіки змісту оригінального симфонічного твору й специфіки оркестру народних 
інструментів. 

Окрім принципу збереження загальних рис фактури, великого значення при обробці 
симфонічних творів набуває принцип збереження тембрових співвідношень оригіналу. 

Передумовою його успішної реалізації є політембральність, яка притаманна як симфонічному 

оркестру, так і оркестру народних інструментів і, яка, є запорукою досягнення високого ступеня 
колористичністі, яскравості звучання, адекватного відображення характерних ознак авторського 

задуму. 
Проте індивідуальні темброві якості оркестру народних інструментів обумовлюють 

переважно не пряме, а опосередковане темброве відбиття у вигляді збереження тембрових 
співвідношень, під якими розуміють характерні для певного твору типи взаємодії тембрових 

кольорів, особливості поєднання або чергування різних за силою чи яскравістю тембрів. 
Таке опосередковане відтворення тембрового аспекту симфонічного твору не виключає 

окремих випадків збереження його абсолютної якості, коли оригінальний тембр залишається в тій 
самій функції і в оркестрі народних інструментів. Практикою доведено, що збереження тембрової 

функції в процесі перекладення є закономірним, а стосовно солістів майже аксіоматичним, якщо 
це узгоджено із загальним планом розподілу виразних засобів та збереження тембрових 

співвідношень. Якщо таке збереження заперечує логіку завдання в цілому, оригінальні тембри 
набувають функціональної модуляції. 

Різноманітність палітри тембрових співвідношень, репрезентованих в музичних творах, 
може розглядатися як одномоментний вертикальний спектр, або в горизонтальному 

послідовному процесі тембрових змін. Вертикальні темброві співвідношення можуть 

характеризувати сполучення тембрів двох мелодичних голосів, різних пластів акомпанементу, 
мелодії й акомпанементу. Це сполучення може засновуватися на однорідності або контрасті 

тембрів ї свідчити про високий ступень злитості звучання або, навпаки, його диференційованості. 
При цьому контраст може бути різким, підкресленим розбіжністю регістрів, динамічних 

відтінків, артикуляційних прийомів, або, навпаки, вирівняним шляхом використання змішаних 
тембрів, що значно згладжують гостроту тембрового контрасту між окремими елементами 

фактури. 
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Горизонтальні темброві співвідношення пов’язані з реалізацією тембрової драматургії на 
рівних рівнях. І в цьому випадку ступень тембрового контрасту може бути різним. Лінія 

тембрового розвитку може виявитися плавною, спокійною, в інших випадках – ламаною, 
наповненою зіткненням тембрових конфліктів. 

Принцип збереження тембрових співвідношень стосується переважним чином обробки 
симфонічних творів, бо цілковито є наслідком полі тембрової природи як симфонічного оркестру, 

так і оркестру народних інструментів. Застосування цього принципу дозволяє найповніше 
відтворити засобами оркестру народних інструментів характерні ознаки тембрової драматургії 

симфонічного оригіналу. 
Заміна тембрів може здійснюватися двома методами – колористичним та експресивним. 

Узагальнюючи спостереження дослідників оркестру народних інструментів 

(Д. Пшеничного [3], М. Імханицького, В. Гуцала [2], М. Шахматова), а також власний досвід, 
розглянемо традиційні модуляції симфонічних тембрів в оркестрі народних інструментів.  

Всі партії смичкових передаються домрам. Ураховуючи діапазон тенорової домри, при 
перекладі слід передати їй одну частину матеріалу – від високого регістру віолончелей, а другому 

– від низького регістру альтів. Верхній голос віолончелей divisi передається теноровим, а нижній 
– басовим домрам. Партія альтів divisi розподіляється між альтовими і теноровими домрами. 

Якщо дозволяють фактура та діапазон, на момент функціональної модуляції або виключення 
партії домр, партію струнної групи передають балалайкам. Ніжне звучання скрипок piano може 

відтворюватися тембром балалайок – прим.  
Звучання духової групи передасться акордами баяна: партія флейти доручається баяну на 

регістрі пікколо, партії гобоїв і кларнетів -сопрановому: партія англійського ріжка – альтовому чи 
баритоновому регістру: партія фаготу – контробасовому. Якщо валторни виконують функції 

мелодії чи педалі, в оркестрі народних інструментів їхня партія доручається баритонному: на 
forte балалайкам секундам та альтам у супроводі баритонного регістру. 

Звучання інших мідних інструментів (труба, тромбон, туба) відтворюється тембром баянів 
за підтримки балалайок і цимбалів. Акорди духових, яки розміщені в октавному подвоєнні, 

доручаються двом баянам. Партія арфи у високому регістрі виконується бандурами. у низькому – 

цимбалами. Партії ударних інструмент переносяться до нової партитури повністю. 
Певні традиції склалися й у відтворенні симфонічних прийомів засобами оркестру 

народних інструментів. Так, штрихи смичкових інструментів у швидких темпах при передачи их 
домрам скорочуються. Pizzicato смичкових на рiano переноситься на forte, змінюется стасато на 

piccato. Акордова фігурація legato виконується ковзанням медиатора. 
Специфічні штрихи струнних баянами не передаются. Лише pizzicato можливo відобразити 

штрихом staccato або акцентом з резким diminuendo Можливо перетворити широку фігурацію 
струнних за умовою збереження мелодії та напряму руху. Ефект sordino досягається шляхом 

зменшення складу оркестрових груп .Звучання флажолетів відтворюється домрами або верхнім 
регістром баянів. Staccato, яке наближається до marcato , передається подовженням тривалості 

звука. Tremolo виконується домрами та балалайками, або міхом баяна. При виконанні glissando 
головним є збереження бравурного та водночас витонченого характеру. Цей прийом можуть 

виконувати бандури або баяни. У баянів короткі glissando можна замінити хроматичними 
послідовностями або лігами.  

Ліги в оркестрі народних інструментів відповідають природному фразуванню. Detahe 
зміняеться на tenuto або legato. Подвійний штрих перетворюється в ламані октави.  

Штрихи духових передаються баянами без змін. 

Дрібність викладу, насиченого паузами, для духових при перекладі зникає. Прийом 
подвійного та потрійного язика відтворюється прийомом репетиції у баянів або застосуванням 

штриху міхом. Ефект frullato відповідає tremalo. Контраст функцій часто замінюється контрастом 
tutti - solo. 

У новій інструментовці важливо зберегти принцип динамічного розвитку по горизонталі та 
динамічної рівноваги по вертикалі значну роль у процесі обробки симфонічних творів для 

оркестру народних інструментів відіграють питання динаміки. Відображення Ії характерних 
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ознак практично реалізується шляхом вибору відповідних динамічних відтінків. Зовнішній 
вигляд нюансування найчастіше співпадає з оригінальним, але може частково змінюватися, 

оскільки динамічні можливості, загальних характер звучання оркестру народних інструменті 
помітно відрізняються від симфонічного. Зміна динамічних відтінків може торкатися всієї 

фактури або Ії окремих елементів. 
Для більш рельєфного відтворення динамічного плану, незалежно від збереження або зміни 

динамічних нюансів використовується принцип оркестрового crescendo або diminuendo, 
пов'язаний зі послідовним включенням або виключенням окремих інструментів та оркестрових 

груп. Цей принцип часто виявляється корисним навіть у таких випадках, коли автор цим не 
користувався в оригіналі.  

Таким чином, в процесі інструментування динаміка спий мається не в абстрактному ії 

значенні, а з упакуванням специфічних розбіжностей симфонічного оркестру та оркестру 
народних інструментів. Тому відтворення динамічного аспекту симфонічного твору полягає не 

стільки у збереженні кожного окремого нюансу, скільки у відображенні загальної картин и 
динамічної взаємодії і розвитку, тобто збереження динамічних співвідношень оригінальної 

партитури. 
Подібно тембрових, динамічні співвідношення бувають двох типів вертикальними та 

горизонтальними. 
Вертикальні співвідношення пов’язані з відтворенням просторової стереофонії та свідчать 

про певний тип рівноваги фактурних елементів, або про динамічну перевагу одних елементів над 
іншими (співвідношення рельєф фон) Горизонтальні співвідношення, які є параметрами 

музичного часу, відображають процес динамічної драматургії шляхом перепливання, 
перетворення або зіткнення динамічних градацій. 

При малій і середній динаміці звучання оркестр народних інструментів наближається до 
симфонічного. Таким чином, авторські вказівки переважно зберігаються. 

На forte одноголосні партії смичкових перетворюють у багатоголосний акорд домр. При 
цьому в акорді розділяють високі та середні регістри у домр. Цимбалам доручають виконання 

арпеджіо або фігурації широкого розташування. В кульмінаціях бандури застосовують для 

виконання висхідного glissando.Ударні інструменти дублюють усю різноманіть перкусії. 
У процесі обробки симфонічних творів для оркестру народних інструментів питання 

збереження головних ознак фактури, тембрових і динамічних співвідношень оригіналу 
вирішується, як правило, одночасно. Проте це не означає, що реалізація цього принципу завжди 

протікає без жодних протиріч. 
Інколи специфічні властивості народних інструментів обумовлюють неможливість, а часом 

– і недоцільність спроби одночасного збереження обох типів співвідношень (тембрових і 
динамічних). У такому разі необхідно встановити пріоритети оригіналу, які формують його 

індивідуальний портрет, побудувати ієрархічну структуру засобів музичної виразності стосовно 
цього твору. Співвідношення , які виявляються менш вагомими, традиційно повністю або 

частково «приносять у жертву» заради збереження головних співвідношень. 
У практиці обробки найбільш поширеним є порушення тембрових співвідношень заради 

динамічних. Це не дивно, бо більшу адекватність оригіналу має новий тембровий колорит твору в 
традиційному динамічному рішенні, ніж збереження тембрових співвідношень, які 

супроводжуються порушенням логіки динамічного розвитку та рівноваги загального звучання. 
Деякі протиріччя виникають у процесі обробки між вертикальним та горизонтальним 

типами тембрових і динамічних співвідношень. У такому випадку питання вирішується в плані 

підкорення менш істотних співвідношень більш істотним. Останніми виявляються, як правило, 
горизонтальні співвідношення, які відтворюють специфічні якості музики як виду мистецтва, що 

розгортається у часі. 
Звертаючись до проблеми взаємодії тембрових і динамічних співвідношень з питаннями 

фактури, слід мати на увазі. Що фактура найчастіше підлягає всіляким трансформаціям і 
перетворенням заради повнішого розкриття музичного змісту симфонічного твору. 



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  2 3  

 

 

 
106 

Взагалі необхідно, щоб підсумковий варіант партитури обробки симфонічного твору не 
тільки відтворював особливості оригінального викладу, але й являв собою повноцінну партитуру 

для оркестру народних інструментів з урахуванням усіх специфічних ознак. 
Практичне застосування викладених принципів передбачає передусім творчий характер 

підходу, можливе лише на базі ґрунтовного знання основ інструментування для оркестру 
народних інструментів. Не маючи чіткого уявлення про закономірності функціонального вибору 

інструментів або оркестрових груп оркестру народних інструментів , неможливо написати навіть 
невигадливу партитуру. Значну роль при цьому відіграє відчуття стилю музики, її характеру, а 

також художній смак, який здатний підказати, якою мірою слід поєднати дбайливе ставлення до 
оригіналу з прагненням переосмислити його виклад. 

Володіння теоретичними знаннями і практичними навиками здобутими програмними 

компетенціями інструментування й аранжування дає можливість диригенту створювати високий 
за своїми якостями репертуар для оркестру народних інструментів. Такого роду знання, а також 

різноманітність складів оркестрів, їхні технічні, музичні та колористичні, інструментальні та 
художні можливості у свою чергу забезпечать найсприятливіші умови для творчої діяльності 

колективу, котрий має власний колорит і де особливо інтенсивно та плідно реалізується творчий 
пошук і художнє експериментаторство диригента. 

Культурна ситуація межі ХХ-ХХІ ст. потребує від виконавців високих професійних 
якостей. Обов’язково для оркестранта-виконавця на народних інструментах є за часів сьогодення 

вільне орієнтування в особливостях партитури для оркестру такого складу, володіння навиками ії 
створення, знання особливостей перекладу творів, написаних для інших складів та інструментів. 

Адже, питання творчої адаптації багатовікового надбання музичної культури – як вітчизняної, так 
і світової – у контексті оркестру народних інструментів – це питання повноцінного буття цього 

самобутнього явища, що відбиває саму сутність української культури й української душі, у 
розмаїтій мистецькій палітрі. 
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ПЕРВАЯ ПОСТАНОВКА ПЬЕСЫ М. ГОРЬКОГО «МЕЩАНЕ» 
НА ХАРЬКОВСКОЙ СЦЕНЕ 

 

Автор раскрывает особенности первой постановку пьесы М. Горького «Мещане» на 

харьковской сцене в 1902 г. (антреприза А. Н. Дюковой). На основе анализа рецензий, 

опубликованных на страницах периодических изданий, автор приходит к выводу, что 

спектакль вызвал большой интерес у харьковской публики. Актеры успешно справились с 

воплощением основных образов пьесы, создали стройный ансамбль исполнителей, несмотря на 

отсутствие интересного режиссерского решения спектакля. 

Ключевые слова: драматургия, М. Горький, провинциальный театр, театральная 

критика, актерская игра. 

 

В связи с юбилеем М. Горького происходит переосмысление его творчества, в частности 

– ранней драматургии. Множество сценических интерпретаций его пьес на протяжении всего 

ХХ–XXI ст., свидетельствует о том, что пьесы эти жизнеспособны, и их популярность была 

вызвана не только положением Горького как ведущего пролетарского писателя. Литературовед 

С. Н. Моторин отмечал, что прочтение ранних пьес Горького «в наши дни обнаруживает их 
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удивительную актуальность, ведь драматург создал их в кризисные для России годы, <…> 

когда необходимо было оценить и осмыслить сложившуюся в обществе ситуацию, чтобы 

предотвратить тяжелейшие последствия» [10, с. 137]. 

Драматургия Горького начала ХХ века является важным этапом творческой эволюции 

писателя. Сразу после написания и постановок на сцене его пьесы становились объектом 

пристального внимания не только публики, но и критики различных направлений, порождая 

ожесточенные споры на страницах газет и журналов. Герои Горького, взятые из жизни, были 

понятны всем, но, в то же время, его произведения несли в себе заряд новой идеологии. По сути 

пьесы Горького – классические «драмы идей», но идеи, заложенные в них, нерасторжимо 

связаны с реальной действительностью, с бытом и бытием представителей различных классов и 

слоев общества. 

Как отмечала литературовед Л. М. Борисова, до Горького в русской драматургии никогда 

прежде «общая отвлеченная идея не становилась основной движущей силой 

конфликта» [1, с. 76]. Написанная в 1901 г. пьеса «Мещане» содержала в себе несколько аспектов 

(социально-исторический, нравственно-психологический, философский). Тема мещанства и не 

была абсолютно новой для русской драматургии (на сцене уже шли с успехом «Дети Ванюшина» 

С. Найденова). И сравнение конфликтов двух этих пьес до сих пор привлекает внимание 

исследователей. Л. Г. Тютелова в своей статье «Проблема “отцов и детей” в драматургии 

Горького и Найденова» указывает на то, что эти пьесы показывают не только «новые 

исторические аспекты в них поставленной проблемы “отцов и детей”, но и особенности 

ценностных установок авторов, своеобразие их художественных миров» [13, с. 30]. Но при всем 

сюжетном сходстве этих пьес, они ставят перед зрителем разные проблемы. У Горького нет 

грязи, которая придает пьесе Найденова снижающий характер, поскольку здесь деньги и постель 

являются универсальным двигателем сюжета. А в пьесе «Мещане» борьба двумя 

противоборствующими группами подается в очищенном виде, а имущественные отношения – 

скорее обстоятельства, чем пружиной действия. 

Пьеса Горького разоблачала мещанство не как сословие, а как определенный 

общественный тип, для которого характерны самодовольная, самоуверенная ограниченность 

мышления. Но социальное расслоение мещан постепенно приводило к тому, что именно в этой 

среде начал проявляться протест против тусклой рутины бездеятельного существования. 

Олицетворением этого протеста стал машинист Нил, верящий в то, что человек может 

быть хозяином собственной судьбы. Он показан в сложных повседневных взаимоотношениях с 

окружающими, с социальной средой, которая была мастерски выписана Горьким. Стремление 

Нила к независимости, цельность его натура вызвали раздражение у Петра Бессеменова, 

который также страдал от отцовского гнета. Вообще же, как мещанский, так и антимещанский 

лагерь в пьесе неоднороден, в него входят люди разных судеб и характеров, поскольку Горький 

показал процесс духовного самоопределения людей на сломе исторической эпохи (кризис 

самодержавия).  

Но на самом деле противоречия между стариком Бессеменовым и его сыном Петром не 

так существенны, как противостояние всех Бессеменовых и демократического лагеря – Нила, 

Тетерева, Поли, Елены. Перед нами – борьба разных мироощущений, психологий. Нил, резко и 

открыто меняющий свою жизнь, противопоставлен Петру и Татьяне, который ожидают, что 

кто-то поведет их за собой. Но Горький отказывает тем, кто готов сиять отраженным светом, в 

праве на сочувствие, на помощь.  

Критика упрекала драматурга в отсутствие действия, но при этом ставила ему в вину 

пристрастие к словесным дуэлям персонажей, к явной афористичности высказываний. В этом 

смысле наибольшее внимание критики привлек Тетерев, высказывающий самые сокровенные и 

нелицеприятные мысли автора. Как правило, исполнители этой роли пользовались большим 

успехом. Отчасти потому, что к этому времени на русской сцене существовала богатая 

традиция исполнительского резонерства. Но, в отличие от Нила, который готов резко порвать с 

миром Бессеменовых, Тетерев – не борец, он только обличитель, не способный к активным 

действиям. Но при этом демократическая критика отказывалась признавать подлинным героем 
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пьесы и Нила, считая, что его примитивная жизнерадостность, бодрость и душевная глухота не 

связаны ни с какими общественными идеалами, хотя было понятно, что в условиях цензуры 

четкое и ясное формулирование этих идеалов невозможно. Но, как отмечал литературовед 

Гиголов [4, с. 26], многие критики проницательно предугадывали, к каким трагическим 

последствиям может привести вмешательство «воинствующего пролетариата» в другие области 

жизни (науку, культуру, экономику). Таким образом, либеральная критика насторожено 

восприняла пьесу Горького, отмечая как недостаток действия (в этом смысле перед нами 

классическая драма идей), так и образ «грядущего хама». 

Пьеса вызвала широкий общественный резонанс. Спектакль Московского 

Художественного театра 1902 г. стал поводом к ожесточенной полемике на страницах 

столичной прессы. А руководители многих провинциальных трупп стремились добиться 

разрешения на постановку пьесы. 

Антрепренер харьковской труппы А. Н. Дюкова смогла получить это разрешение уже 

после окончания сезона 1901-1902 гг., поэтому постановка была запланирована на начало 

зимнего сезона.  

В Харькове творчество Горького-драматурга вызвало неподдельный интерес. Еще весной 

1902 г. в «Харьковском листке» опубликована статья, подписанная А. Диш. [9]. Автор не 

только представил анализ пьесы, сколько высказал собственные суждения по поводу 

мещанства: «Мещане – это не только особый класс социальный, это – та народная 

разновидность, которая духовно связана, которая влачит жалкое существование в цепях 

вековой рутины и традиции. Нравственное мещанство это – паралич мысли, света, истины, 

свободы» [9]. Критик полагал, что нужно «отвоевывать себе от мертвой мещанской традиции 

хотя бы иллюзию свободы и самобытности» [9] и возлагал надежду в этом плане на сильного и 

грубого Нила. К тому же, автор статьи рецензии осознавал растлевающее влияние мещанства, 

его бешеное сопротивление всему новому, прогрессивному, свежему, его привязанность к 

устоявшемуся быту и социальным отношениям.  

Осенью 1902 г. харьковская труппа А. Н. Дюковой выехала на гастроли в Одессу. Именно 

там была показала премьера спектакля «Мещане» по пьесе М. Горького. 

Спектакль прошел с аншлагом 25 и 26 октября 1902 г. в Городском театре. О серьезности 

подхода труппы к работе над пьесой говорит заметка, опубликованная в хронике газеты 

«Одесские новости»: перед первой общей репетицией заведующий репертуаром А. 

Вознесенский прочел труппе реферат о пьесе Горького и задачах театра в связи с ее 

постановкой. По мнению докладчика, эта пьеса, которую многие считают несценичной, 

отвечает жизненным потребностям общества, погрязшего в пучине мещанства [7]. 

Удалось установить, что Бессеменова играл Евгений Павленков, его жену Акулину 

Ивановну – Екатерина Виноградова, Петра – Дмитрий Карамазов, Татьяну – Анна Пасхалова, 

Нила – Дмитрий Дара-Владимиров, Перчихина – Дмитрий Глюске-Добровольский, Полю – 

Валентина Журина, Елену Николаевну – Елена Кутузова, Тетерева – Борис Борисов. 

Интересно, что через несколько спектаклей состав исполнителей изменился: вместо 

Пасхаловой Татьяну стала играть актриса Софья Милич, а Тетерева – Леонид Колобов. 

По обычаю того времени особо резонансные премьеры, как правило, предварял разбор 

самой пьесы. Поэтому 26 октября 1902 г. на страницах газеты «Одесские новости» появилась 

статья молодого критика К. Чуковского под названием «Взгляд и нечто. О “Мещанах” 

М. Горького», в которой он разбирает первую драму известного писателя [14]. Прежде всего, 

критик упрекает самого автора в том, что персонажи пьесы «являются ничем иным, как 

иллюстрацией к идеям автора, – и воплощены эти идеи в образы ровно постольку, поскольку 

это нужно для общей морали пьесы» [14]. Иными словами, Чуковский считает, что образы 

пьесы умозрительно сконструированы Горьком и поэтому лишены жизненности. Кроме того, 

по мнению критика, в пьесе практически нет не только действия, но даже движения, поэтому 

действующие лица «заслуживают скорее названия разговаривающих лиц» [14]. Они сами 

рассказывают о себе, дают себе характеристики, проповедуют собственную философию. 

Чуковский утверждает, что горьковская проповедь борьбы с мещанством уже не несет в себе 
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ничего нового. Действительно, традиция обличения косной и гибельной среды идет еще от 

Островского. Но в уже упомянутых «Детях Ванюшина» С. Найденова конфликт не выходит за 

пределы нравственной проблематики, узкосемейных отношений, отягченных проблемами 

дележа наследства.  

27 октября 1902 г. на страницах «Одесских новостей» появилась рецензия Израиля 

Моисеевича Хейфеца (Старого Театрала), в которой автор тоже достаточно места уделяет 

анализу пьесы, далеко не во всем соглашаясь с молодым коллегой. Правда, этот критик уже 

касается и актерской игры, отмечая работу Е. Павленкова, Д. Глюске-Добровольского, 

Б. Борисова [5].  

Самым главным недостатком постановки Хейфец считал то, что «Нил не нашел себе в 

труппе достойного исполнителя, который сгладил бы в нем некоторые неизбежные (вспомните 

тургеневского Базарова) резкости и в то же время придал бы ему ту силу, которую хотел дать 

автор» [5]. По мнению критика, артист Дара-Владимиров не справился с ролью: «вместо 

внутренней силы он дал развязность, а некоторые резкости он еще больше оттенил» [5]. 

Хейфецу понравился Павленков в роли Бессеменова, он «превосходно интонировал, был 

типичен и с внешней стороны – своим гримом и окающим наречием», а «если заслуживает 

упрека, то лишь в некоторой несоразмерности экспрессии, с которой вел роль» [5]. Критик 

также отметил удачное исполнение Борисовым роли Тетерева, сумев придать этой «дудке 

Божьей», рупору авторских идей, «черты живого лица». Глюске-Добровольскому «недоставало 

сердечности, теплоты и непосредственности, для того, чтобы в общем удавшаяся ему фигура 

Перчихина – этого сына природы и бессознательного индивидуалиста – вышла у него совсем 

жизненной» [5]. Среди исполнительниц женских ролей критик отмечает Пасхалову (Татьяну), о 

которой пишет, что ее роль «слишком неблагодарна, чтобы произвести в ней впечатление», но 

при этом актриса сделала все, чтобы этого достичь. Автор касается и вопросов режиссуры, 

снисходительно отмечая: «Общая постановка пьесы – добросовестная, но не более. Mise en 

scène почти удовлетворяет указаниям автора, но не одухотворена ничем самостоятельным…» 

[5]. Таким образом, общая режиссерская идея, по мнению Хейфеца, в постановке 

отсутствовала. 

Мы видим, что в Одессе критика отнеслась к пьесе и постановке по-разному: молодой и 

резкий Чуковский воспринял Горького в штыки, а опытный Хейфец встретил спектакль с 

благожелательным интересом. 

Харьковская пресса ревниво следила за подготовкой спектакля и выступлением любимой 

труппы. Так, 17 октября 1902 г. в газете «Харьковский листок» появилось сообщение о том, что 

цензура разрешила труппе Дюковой постановку пьесы в Одессе и Харькове «с некоторыми 

исключениями» [11]. Чуть позже «Харьковский листок» писал: «…Зрители были вполне 

удовлетворены целым рядом художественных, ярких и колоритных типов, нарисованных 

рукою большого мастера. Особенно хороши были гг. Глюске-Добровольский в роли 

Перчихина, Борисов – в роли Тетерева и Павленков – в роли старика Бессеменова. Г-жа 

Пасхалова была также очень хороша в роли Татьяны. Ансамбль был полный» [3]. 

Вернувшись в Харьков, труппа Дюковой открыла сезон только 15 ноября, причем на 

открытии была сыграна С. Найденова «Дети Ванюшина». Думается, это было сделано не 

случайно: зрителям предлагалось сравнить сюжет и проблематику двух пьес. Исполнителям же 

дали возможность доработать постановку, прежде чем показывать ее строгим харьковским 

театралам. Хотя обычно на провинциальной сцене премьеры выпускались достаточно быстро, 

зрители увидели постановку «Мещан» только 5 декабря. И в Харькове также премьере 

предшествовали статьи критиков, посвященные анализу пьесы.  

На страницах официальных «Харьковских губернских ведомостей» с рецензией выступил 

Воскресенский [2]. Он дал анализ пьесы, также упомянув о сходстве ее сюжета с драмой «Дети 

Ванюшина» С. Найденова: «Здесь то же противоположение отцов и детей, та же тяжелая, 

напряженная атмосфера старозаветного семейного строя, готовая каждую минуту разразиться 

какою-либо катастрофой». Воскресенский подробно разбирает основные образы пьесы, делая 

особый упор на то, что дети Бессеменова Петр и Татьяна, чувствуя бессильную ярость по 
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поводу отцовского гнета, все же не могут жить по-другому, даже не видят для себя 

возможности новой жизни. Из всех действующих лиц критик особо выделяет философа-

алкоголика Тетерева: «Тетерев в «Мещанах» – это то, чем был хор в древнеклассических 

трагедиях. Это пояснитель, толкователь происходящего» [2]. Затем Воскресенский бегло 

характеризует игру исполнителей: «Старика Бессеменова выдержано и типично сыграл г. 

Павленков. <…> Сын их Петр был живо воплощен г. Карамазовым. С большой 

художественностью провела трудную, глубоко драматическую роль Татьяны г-жа Милич. 

Живого, энергичного, жизнерадостного и неунывающего Нила прекрасно сыграл г. Дара-

Владимиров. <…> Г. Колобов дал типичную фигуру философствующего алкоголика и был 

достаточно интересен» [2]. Но при чтении статьи чувствуется, что спектакль не захватил 

критика, что ему интереснее было анализировать саму пьесу.  

Видимо, поэтому через несколько дней (и спектаклей) с анализом спектакля выступил 

другой критик «Харьковских губернских ведомостей», укрывшийся за криптонимом Л. С. [8]. В 

отличие от Корнея Чуковского, Л. С. считает пьесу не просто интересной, но и вполне 

сценичной. При этом даже самые тяжелые сцены (например, попытка самоубийства Татьяны), 

не производят того гнетущего впечатления, которое остается от спектакля по пьесе Найденова. 

Что же касается исполнителей отдельных ролей, то, по мнению автора, Павленков сыграл 

старика Бессеменова «более нервным, чем то полагается по его мещанству» [8]. Карамазов 

достоверно показал «раздражительного, тоскующего и ноющего» Петра. Софья Милич, по 

мнению автора, «очень ярко оттеняет тоску Татьяны, ту тоску, при которой человек буквально 

места себе не находит, затем с сильным драматизмом изображает <…> страдания Татьяны» [8]. 

Особо была отмечена работа Колобова-Тетерева. Интересны и замечания критика относительно 

массовых сцен. 

Откликнулись на премьеру и другие газеты. На старицах «Южный край» спектакль 

анализировал Н. Тамарин (Н. Н. Окулов) [12]. Он встретил спектакль и пьесу восторженно. 

Тамарин всячески подчеркивал философский характер произведения Горького: «Пьеса не 

захватывает вас интересом развивающейся фабулы, не дает эффектных сцен; но она заставляет 

заглянуть в себя, заставляет задуматься над своей жизнью и над ее зависимостью от жизни 

окружающих людей и если не отвечает на вечные вопросы, то показывает как не надо жить, как 

страшно то мещанство духа, которое захватывает людей без воли и без сил» [12]. Тамарин 

говорит о хорошей сыгранности труппы: «Она достигла в этой пьесе такого ансамбля, 

которому мог бы позавидовать любой театр. Если не все исполнители были одинаково хороши, 

то безусловно все сжились со своими ролями…» [12]. При этом критик осторожно обращает 

внимание на объективную опасность, исходящую от пролетария Нила: «…Он слишком груб, 

слишком мало в нем чуткости к чужой душе, чужому горю, и поэтому мы не можем в нем, 

таком, каков он есть теперь, приветствовать грядущую силу. Эта сила слишком эгоистичная, 

слишком много думающая о себе и игнорирующая других…» [12]. Тамарин подчеркивает, что 

исполнитель роли Нила Дара-Владимиров выдвинул на первый план «именно красоту силы, но 

не скрыл и недостатков этого самодовольного эгоиста» [12]. Антагонистом Нила является 

старик Бессеменов: «Выделяется в «Мещанах» г. Павленков, олицетворяющий «тупую пилу», 

человека, который и сам прожил безрадостно и вокруг себя поселил уныние» [12]. При этом 

Тамарин отмечает и его любовь к детям, и заботу о них, подчеркивая, что это – бескрылая, 

«мещанская» любовь. Удачей спектакля критик считает именно то, что и Карамазов (Петр), и 

Милич (Татьяна) сумели передать присущее их героям «бескрылое тоскливое порывание» к 

чему-то высокому, но недоступному для них. Он особо отметил Колобова, который играл 

Тетерева вместо заболевшего Б. Борисова: «Его фигура и голос не подходят к роли. Нет в нем 

той мощи озлобления ни к чему не приложенной, задаром растраченной силы, которая 

характеризует “потомственного алкоголика” Тетерева. Но г. Колобов заслуживает тем 

большего одобрения, что он все же не нарушил ансамбля и работою над ролью достиг верного 

изображения фигуры, потерявшей в своей колоритности, но согласной с замыслом автора» [12]. 

Глюске-Добровольский устами бедного, вечно пьяного, но умеющего радоваться жизни и 

сочувствовать окружающим Перчихина в финале убедительно вынес приговор затхлому миру 
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Бессеменовых. Интересна еще одна деталь, отмеченная Тамариным: «Г. Горсткин 

загримировался М. Горьким в роли студента Шишкина, хотя эта второстепенная роль ничего 

общего с личностью писателя не имеет» [12]. Этот штрих еще раз подчеркивает живой интерес 

актеров и публики к личности самого автора. 

Появилась рецензия и на страницах «Харьковского листка», подписанная криптонимом 

Е. С. [6]. Критик упоминал о противоречиях в созданных образах, и при этом подробно 

характеризовал исполнителей основных ролей: «Мелкая, грубая, невежественная, полная 

предрассудков и болезненного самолюбия фигура старика Бессеменова нашла себе редкого 

исполнителя в лице г. Павленкова. Этот умный артист сумел внести в свою трудную роль массу 

художественных деталей и дать вполне законченный тип. Не менее удачно справился с ролью 

Перчихина, этого сильного духом и пьяненького плотью старика-птичника г. Глюске-

Добровольский» [6]. Колобов в роли Тетерева «не только сумел удержаться от столь 

возможного в этой роли шаржа и утрировки, но и внес в свое исполнение много типичности» 

[6]. Милич в роли Татьяны сумела так передать душевную опустошенность своей героини и ее 

неверие в свои силы, что, по мнению критика, страдания Татьяны вызывали скорее досаду, чем 

сострадание и жалость. Автор заметки подчеркивает, что образ Нила недостаточно разработан 

самим Горьким, поэтому и Дара-Владимиров не смог, как ни старался, показать его достаточно 

цельно и завершенно. 

Таким образом, харьковская публика и харьковские критики с интересом отнеслись к 

первой пьесе Горького, риторика которой оказалась созвучной духовным исканиям 

интеллигенции начала ХХ века. Если в начале ХХ века внутрисемейный поколенческий 

конфликт многие критики считали только способом раскрытия идейных противоречий, со 

временем торжество Нила (пролетария, не имеющего корней и никого не жалеющего) стало, 

вне зависимости от воли автора, выглядеть как трагическое пророчество. 
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МОВНА КАРТИНА СВІТУ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ 

 

У даній статті розглянуті поняття «картини світу» та «мовної картини світу» 

представниками різних наукових кіл з початку зародження даного наукового поняття до 

теперішнього часу, включаючи думки вітчизняних науковців. Ми розглянули вплив мовної 

картини на особистість, яка є носієм певної мови і живе в певному суспільстві, і можемо 

сказати, що так само як суспільство впливає на окрему людину, так і окрема особистість, 

хоч і не в такому масштабі, але тією чи іншою мірою впливає на суспільство в якому живе. 

Точніше, кожна людина по своєму вкладає певні поведінкові риси, погляди, чи впливає на такі 

сфери, як політика, економіка, освіту, здоров’я населення. Таким чином, можемо дійти 

висновку, що дана тема є надзвичайно актуальною, адже веде до ще більших відкриттів у 

мовознавчій науці про мовну картину світу.  

Ключові слова: картина світу, мовна картина світу, особистість, людина, народ. 

 

Кожна мова відображає спосіб сприйняття світу, це найважливіший засіб зберігання 

знань людини про світ. Мовна картина світу і є сукупністю цих знань. 

Кожна національна мова – це універсальна система істин та знань, зумовлена 

своєрідною психологією народу [8, с. 21]. Важливим предметом дослідження сучасної 

лінгвістики є питання «про ступінь впливу людини на мову, якою вона послуговується , і про 

вплив природної мови на поведінку і мислення людини, особливо у плані формування її 

картини світу» [9, с. 142]. 

Мета нашої статті полягає в тому, щоб розкрити поняття «мовної картини світу» та 

який вплив вона відіграє на формування особистості. 

Термін «картина світу» був вперше вжитий науковцями-фізиками Г. Герцом та 

М.Планком стосовно фізичної картини світу, які мали на увазі «систему інтуїтивних понять 

про реальність, що як феномен існувала із зародженням людської раси». Мовна картина світу 

– це «сукупність уявлень народу про дійсність, зафіксованих в одиницях мови на певному 

етапі розвитку», «комплекс мовних засобів, у яких відображені особливості етнічного 

сприйняття світу» [10, с. 5]. Це твердження показує на те, що мовна картина світу впливає на 

процес мислення, та утворює певну систему поглядів притаманну для носіїв певної мови. 

Звичайно, картини світу мають і спільні риси, і суто національні, пов’язані з менталітетом, 

культурою та історією народу. Кожна мова передає певний спосіб світогляду, розуміння та 

сприйняття будови світу. Таким чином, утворюється певна система світогляду, своєрідна 

колективна філософія, обов’язкова для всіх мовців [1, с. 39]. 

Першим, хто торкнувся цієї теми у лінгвістиці, був політик та мандрівник В. 

Гумбольдт. Більш того, він був поліглотом, що і дало йому розуміння того, що різні мови 

відображають своєрідні ментальності народу. Вільгельм фон Гумбольдт є засновником 

загального мовознавства. Свої думки та теорії щодо мовної картини світу він відобразив у 

своїй відомій праці «Про різноманітність будови людської мови та її вплив на духовний 

розвиток людства». Учений говорить про існування нерозривного зв’язку між мовою і 

мисленням, мовою і культурою [5, с. 372-373]. Науковець ототожнює мову і дух народу. І 

сьогодні його думки є актуальними та беруться до уваги такими сферами науки як 

психолінгвістика, етнолінгвістика та соціолінгвістика. Гумбольдт стверджував, що різні мови 

– це не різні позначення того самого предмета, а його різне бачення і відображення [4, с.  147]. 
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Гумбольдт вбачав у мові силу, яка формує мислення народу. Мова сама створює образ, 

картину світу, а отже, відмінності в мовах породжуються відмінностями в поглядах на світ [8, 

с. 21]. 

Послідовці Гумбольдта у мовознавчій науці передбачають антропологічний підхід до 

мови, тобто вивчають її у взаємозв’язку зі свідомістю та мисленням людей, їхнім культурним 

та духовним життям. 

Науковцем, який розробив теорію мовної картини світу був Л. Вайсгербер. Мова, на 

його думку, є творінням нації, в якій відображено результат пізнання світу всіма поколіннями 

[12, с. 69]. 

Щодо української теорії про мовну картину світу, то її розробляв О.Потебня. 

Філософсько-лінгвістичні погляди О.О. Потебні ґрунтуються на тому, що розвиток мислення 

й мови відбувається в єдиному процесі еволюції людини, тобто розвиток одного з цих явищ 

неможливий без участі й розвитку другого [6, с. 42]. Як вважає сам учений, «мова є 

необхідною умовою думки окремої особи, навіть у повній самотності, тому що поняття 

створюється тільки через слово, а без поняття неможливе істинне мислення» [11, с.  27]. На 

його думку, слово створюється із суб’єктивного сприймання та є відбитком не самого 

предмета, а його відображення в душі [там же]. 

О.Є.Єфименко зазначає, що почуття та діяльність людини залежать від уявлень, а 

уявлення виражаються в мові, усі відношення людини до зовнішніх предметів зумовлені тим, 

як ці предмети уявляються їй у мові [6, с. 42]. 

Бодуен де Куртене, який продовжував вивчати картину світу з психологічного боку, 

підкреслював необхідність звернення до об’єктивної історії суспільства, яке забезпечує 

безперервність спілкування між людьми у часі, від покоління до покоління [там же]. Про 

мову де Куртене говорить так: «людська мова, людське мовлення існує тільки в мозку та 

тільки «в душі» людини, а основне життя мови міститься в асоціації уявлень у різних 

напрямках [2, с. 59]. 

Американські етнолінгвістик Е. Сепір та Б. Уорф вважали, що мова залежить від 

культури, але в той же час сама на неї впливає. На їхній погляд, саме структура мови впливає 

на спосіб мислення і поведінку певного народу. 

Мовна картина світу наївна, містить антропоцентричні уявлення, оцінні судження та 

стереотипи [12, с. 70]. Мовна картина світу крім наукового містить побутове, повсякденне, а 

також міфологічне знання, вигадки, забобони [13, с. 3-6]. Складовими мовної картини світу є 

мовні одиниці, зафіксовані у лексичних та граматичних значеннях, фразеологізмах та 

синтаксичних конструкціях [12, с. 70]. 

Вітчизняний науковець В.Жайворонок у мовній картині світу вбачає «усе те, що йде 

передусім від людини або етносу, результат людського сприйняття, фантазій, мисленнєвих 

процесів і перетворювальної діяльності» [7, с. 9]. В.Жайворонок стверджує, що «мовна 

картина світу – це мозаїко подібна польова структура взаємопов’язаних мовних одиниць, що 

через складну систему фонетичних, лексико-семантичних і граматичних значень, а також 

стилістичних характеристик відбиває відносно об’єктивний стан речей довкілля і 

внутрішнього світу людини…» [7, с. 15]. 

І. Голубовська визначає мовну картину світу як «виражене засобами певної мови 

світовідчуття та світорозуміння етносу, вербалізовану інтерпретацію мовним соціумом 

навколишнього світу і себе в цьому світі» [3, с. 6]. 

Ми, в своєму дослідженні, безумовно погоджуємося з думками цих науковців, так як 

людина і суспільство в цілому взаємно впливають один на одного. На людину впливають 

процеси, які відбуваються в суспільстві, але вона і сама здатна вплинути на розвиток 

суспільства та суспільство в цілому. 
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Мовна картина світу безсумнівно є етнічно (національно) забарвленою, вона 

відображає світобачення та світорозуміння певного народу, певної країни. Іншими словами, 

мовна картина світу віддзеркалює національний характер, національну «душу». 

Подальші дослідження ми вбачаємо у вивченні концепту та концептуальної картини 

світу. 
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У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ ЩОДО НЕЗАКОННОГО ПЕРЕШКОДЖАННЯ 

ОРГАНІЗАЦІЇ АБО ПРОВЕДЕННЮ МИРНИХ ЗІБРАНЬ 

 

Право громадянам України на реалізацію свободи мирних зібрань, яка проявляється у 

організації та проведенні мітингів, походів та демонстрацій, захищається кримінальним 

законодавством України. В статті досліджено межі доказування об’єкта та об’єктивної 

сторони складу злочину у кримінальному провадженні щодо незаконного перешкоджання 

організації або проведенню мирних зібрань. 

Ключові слова: поняття доказування, межі доказування, поняття меж доказування, 

об’єкт злочину, об’єктивна сторона злочину, свобода мирних зібрань. 

 

Колективні форми самоорганізації, громадянської активності населення, його масового 

волевиявлення такі як мирні зібрання в їхніх різновидах на сучасному етапі вітчизняного 

державотворення відіграють важливу роль. Кримінальним кодексом України визнається 

злочином незаконне перешкоджання організації або проведенню мирних зібрань, що має на 

меті забезпечення належного механізму реалізації свободи мирних зібрань. Вказана норма 

кримінального закону реалізується через положення Кримінального процесуального кодексу 

України, який встановлює, з поміж іншого, межі доказування у такого виду кримінальних 

провадженнях. 

Вказаною проблематикою займались вітчизняні та зарубіжні вчені, такі як: 

В. О. Попелюшко, С. М. Стахівський, Г. Ф. Горский, М. М. Михеєнко, М. І. Мельник, 

В. Г. Тимейко, Ю. М. Грошевий. 

Метою даного дослідження є визначення меж доказування об’єкта та об’єктивної сторони 

складу злочину у кримінальному провадженні щодо незаконного перешкоджання організації 

або проведенню мирних зібрань  

Статтею 39 Конституції України закріплено право громадян на свободу мирних зібрань: 

«Громадяни мають право збиратися мирно, без зброї і проводити збори, мітинги, походи і 

демонстрації, про проведення яких завчасно сповіщаються органи виконавчої влади чи органи 

місцевого самоврядування» [4]. 

Кримінальний кодекс України у статті 340 передбачає відповідальність за незаконне 

перешкоджання організації або проведенню зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій, 

якщо це діяння було вчинене службовою особою або із застосуванням фізичного 

насильства [6]. 

Досягнення мети кримінального закону безпосередньо залежить від успішної реалізації 

на практиці норм процесуального права. Встановлення меж доказування об’єкта та об’єктивної 

сторони складу злочину у кримінальному провадженні щодо незаконного перешкоджання 

організації або проведенню мирних зібрань становить невід’ємну частину такого 

кримінального провадження.  
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Для встановлення меж доказування варто спочатку визначити поняття предмета 

доказування у кримінальному провадженні щодо незаконного перешкоджання організації або 

проведенню зборів, мітингів, походів і демонстрацій, адже таким чином можна дійти висновку 

щодо кола питань, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, які явища 

зовнішнього світу необхідно пізнати з метою досягнення завдань кримінального судочинства.  

Відповідно до ч. 1 ст. 91 чинного Кримінального процесуального кодексу України, у 

кримінальному провадженні підлягають доказуванню: 1) подія кримінального правопорушення 

(час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); 2) винуватість 

обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета 

вчинення кримінального правопорушення; 3) вид і розмір шкоди, завданої кримінальним 

правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат; 4) обставини, які впливають на 

ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу 

обвинуваченого, обтяжують чи пом’якшують покарання, які виключають кримінальну 

відповідальність або є підставою закриття кримінального провадження; 5) обставини, що є 

підставою для звільнення від кримінальної відповідальності або покарання; 6) обставини, які 

підтверджують, що гроші, цінності та інше майно, які підлягають спеціальній конфіскації, 

одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого 

майна, або призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального 

правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального 

правопорушення чи винагороди за його вчинення, або є предметом кримінального 

правопорушення, у тому числі пов’язаного з їх незаконним обігом, або підшукані, виготовлені, 

пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення; 

7) обставини, що є підставою для застосування до юридичних осіб заходів кримінально-

правового характеру [8].  

Визначення поняття предмета доказування є дискусійним у юридичній літературі. Так, 

предмет доказування розуміють як коло обставин, яке підлягає дослідженню та встановленню у 

кримінальній справі з метою правильного її вирішення [7, с. 131; 2, с. 29]; як встановлення 

фактичних обставин [15, с. 130]. Інші автори, зокрема, Горський Г. Ф. вважає, що предмет 

доказування становлять сукупність фактів і обставин, що підлягають доказуванню в 

кримінальній справі [2, с. 70]. 

Л. Т. Ульянова вважає, що предмет доказування являє собою сукупність обставин, які 

підлягають обов’язковому встановленню в кожній кримінальній справі, незалежно від її 

специфіки, і які мають правове значення для вирішення справи по суті [16, с. 108]. 

В. О. Попелюшко під предметом кримінально-процесуального доказування розуміє 

систему (сукупність) фактів і обставин об’єктивної дійсності, які мають матеріально-правове 

(кримінально- та цивільно-правове) і процесуальне (кримінально- та цивільно-процесуальне) 

значення і є необхідними і достатніми фактичними підставами для вирішення кримінальних 

справ остаточно і по суті [13, с. 48]. 

Таким чином, предметом доказування саме у кримінальному провадженні щодо 

незаконного перешкоджання організації або проведенню зборів, мітингів, походів і 

демонстрацій є факти і обставини, які відображають дійсність та мають матеріальне та 

процесуальне значення для повного та неупередженого здійснення кримінального провадження 

[1, с. 146]. 

У юридичній науці під об’єктом злочину прийнято розуміти суспільні відносини, які 

охороняються законом від злочинних посягань [12, с. 3]. До таких висновків прийшов 

радянський вчений Никифоров Б. С. Вітчизняні вчені продовжують дослідження об’єкта 

злочину та приходять до наступних висновків. Наприклад, Матишевський П. С. та 

Фесенко С. Є. вважають, що суспільні відносини як об’єкт злочину є дуже широким 

визначенням. Об’єкт злочину є більш вужчим та, на думку вказаних вище дослідників, це 

конкретні людські, суспільні та державні цінності [5, с. 123-124].  
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Об’єкт злочину поділяють на загальний, родовий (спеціальний або груповий) і 

безпосередній. На практиці вирішальне значення має саме безпосередній об’єкт злочину. При 

цьому, конструкція ряду складів злочину передбачає наявність двох і більше об’єктів 

(багатооб’єктні злочини), які необхідно встановлювати для правильної кваліфікації злочину – 

встановлення основного та додаткового об’єктів складу злочину. 

Що ж стосується об’єкту злочину, передбаченого статтею 340 Кримінального кодексу 

України, то основним безпосереднім об’єктом злочину тут виступає внутрішній та 

міжнародний авторитет України, авторитет органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування, об’єднань громадян. Альтернативним додатковим обов’язковим об’єктом 

незаконного перешкоджання організації або проведенню зборів, мітингів, вуличних походів і 

демонстрацій можуть бути життя та здоров’я, воля, честь і гідність особи (осіб) або ж 

встановлений порядок виконання службовими особами своїх повноважень. 

Під об’єктивною стороною злочину прийнято вважати сукупність ознак суспільно 

небезпечного діяння, які, в першу чергу, є зовнішніми: злочинне діяння (дія або бездіяльність), 

суспільно небезпечні наслідки, причинний зв’язок між діянням та наслідками, час, місце, 

спосіб, засоби і обстановка вчинення злочину [14, с. 8]. На думку В. О. Попелюшка, час, місце 

та обстановка не входять до складу об’єктивної сторони, а лише впливають на неї, надаючи 

певну характеристику, оскільки час, місце і обстановка характеризують не тільки об’єктивну 

сторону, а й інші ознаки складу злочину [13, с. 110].  

Об’єктивною стороною складу злочину, передбаченого статтею 340 Кримінального 

кодексу України, є незаконне перешкоджання організації або проведенню зборів, мітингів, 

вуличних походів і демонстрацій, яке може бути вчинено службовою особою – із 

застосуванням насильства або без такого; службовою або іншою особою – із застосуванням 

насильства. 

При цьому, перешкоджанням визнається створення перепон, недопущення організації або 

проведення вказаних мирних заходів. Перешкоджання може здійснюватись наступними 

способами: винесення певних рішення про заборону проведення мирного зібрання, 

висловлення погроз про застосування насильства до організаторів чи учасників мирного 

зібрання, застосування насильства до організаторів чи учасників мирного зібрання тощо [11, 

с. 995]. 

Поняття меж доказування не визначено чинним законодавством України. Не зважаючи на 

це, наукових розробок у даній сфері достатньо для того, щоб надати власне визначення 

поняттю меж доказування об’єкта та об’єктивної сторони досліджуваного злочину.  

М. М. Михеєнко визначав межі доказування як обсяг доказового матеріалу (доказів та їх 

джерел), який забезпечить надійне, достовірне встановлення всіх обставин, що входять до 

предмета доказування, правильне вирішення справи та вжиття заходів для запобігання злочинів 

[10, с. 106]. З іншого боку існує думка, що межі доказування – це не тільки певний обсяг 

доказів в кримінальному провадженні, а й слідчі версії, які перевіряються [17, с. 70; 9, c. 124]. 

Разом із цим, до меж доказування деякі науковці відносять ще й слідчі та судові дії, які 

необхідні для забезпечення повного, всебічного та об’єктивного дослідження всіх елементів 

предмета доказування у кримінальному провадженні [2, с. 93-94]. 

Найближчим до істини у даному випадку варто вважати позицію М. М. Михеєнка, 

оскільки віднесення слідчих версій, слідчих та судових дій не відносяться безпосередньо до 

предмета доказування у кримінальному провадженні. 

Враховуючи викладене вище, межі доказування об’єкта та об’єктивної сторони складу 

злочину у кримінальному провадженні щодо незаконного перешкоджання організації або 

проведенню мирних зібрань – це обсяг доказового матеріалу (доказів та їх джерел), який має на 

меті встановлення усіх обставин, які входять до предмета доказування у кримінальному 

провадженні щодо незаконного перешкоджання організації або проведенню зборів, мітингів, 

походів і демонстрацій, зокрема, фактів та обставин, які відображають дійсність та мають 
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матеріальне та процесуальне значення для повного та неупередженого здійснення 

кримінального провадження про завдання шкоди авторитету органів державної влади та 

органів місцевого самоврядування, об’єднань громадян України; про завдання шкоди життю та 

здоров’ю, волі, честі та гідності особи (осіб) або ж встановленому порядку виконання 

службовими особами своїх повноважень; шляхом вчинення дій та/або бездіяльності, які мають 

на меті перешкоджання організації або проведенню зборів, мітингів, вуличних походів і 

демонстрацій службовою особою – із застосуванням насильства або без такого (службовою або 

іншою особою – із застосуванням насильства). 
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ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ УПРАВЛІННЯ В  

СОЦІАЛЬНО-КУЛЬТУРНІЙ СФЕРІ 

 

Управління в соціально-культурній сфері - це різновид державного управління, сукупність 

функцій, що здійснюються органами державної влади з метою здійснення управління освітою, 

наукою, культурою, туризмом, охороною здоров’я та соціального захисту населення України, 

фізкультурою та спортом, спрямованих на забезпечення соціально-культурних прав і свобод 

громадян. Це складна та динамічна сфера державного управління, без якої неможливе 

існування цивілізованої європейської держави. 

Ключові слова: культура, право, регулювання, держава, міністерство, соціальний. 

 

На шляху до євроінтеграції, значущість культури посідає особливе місце серед інших 

складових соціально-культурної сфери. Нематеріальні цінності, що становлять явища культури, 

є дуже важливими для повноцінного існування суспільства. Сама культура є важливим 

чинником розбудови демократії в Україні на засадах поваги до історії народу та держави, 
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формуванні цілісного культурного середовища, сприяння підвищенню рівня культури 

суспільства в загалі та правової культури зокрема. 

Соціально-культурна сфера – динамічно розвиває сектор економіки. З ростом доходів 

населення, витрати на послуги соціально-культурної сфери займає велику частину сімейного 

бюджету. Зростання соціально-культурної сфери є одним із найважливіших критеріїв 

глобального переходу індустріальної економіки в постіндустріальну. 

Сучасна українська соціально-культурна ситуація характеризується багатогранністю та 

протиріччю. З однією сторони ми бачимо позитивні зміни її розвитку, які проявляються в 

активізації соціально-культурної творчості різних груп населення.  

Ефективне функціонування місцевого самоврядування в контексті оптимізації владної 

структури є важливим у зв‘язку з існуванням: 

- варіативності конституційного закріплення існування та розвитку цього інституту; 

- інваріантності інституту місцевого самоврядування як невід‘ємної складової 

демократичного ладу; 

- певної послідовності, яка спостерігається між ефективною дією інституту місцевого 

самоврядування та успішністю існування демократичного ладу в державі. 

Виділення умов оптимального функціонування місцевого рівня влади в державі 

відображається у міжнародних правових документах, зокрема, в Європейській хартії місцевого 

самоврядування [3; 4; 6; 7]. 

Місцеве самоврядування виступає одним з найважливіших інститутів демократії, 

необхідним елементом організації демократичного громадянського суспільства. Реальна 

ефективність роботи органів місцевого самоврядування має залежати від повноти і чіткості 

визначення їх функцій. Особливе місце у системі публічного адміністрування посідають органи 

місцевого самоврядування, ефективна дія яких є умовою забезпечення реалізації процесу 

децентралізації влади. Належне функціонування органів центрального рівня держави, що 

прагне оптимізувати відносини суб‘єктів влади, забезпечується відповідними механізмами. До 

них належать: законодавче визначення функцій; існування механізмів державного втручання у 

справи органів місцевого рівня у випадку порушення ними конституційних обов‘язків по 

відношенню до розвитку регіону [1; 2; 5]. 

Сьогодні ми бачимо, що багато уваги приділяється до української народної культури, що 

пояснює втрату національних традицій в суспільстві, що проживали по ідеологічним 

настановам, котрі входили в побут та пізнання мас через штучні створення нових традицій, 

обрядів та свят. 

З іншого боку знижується рівень духовності суспільства, спостерігається розпад 

населення в обліку та стилю життя. Надзвичайно ускладнюється процес соціально-культурної 

адаптації молоді, зростають негативні тенденції в функціонуванні освіти та досугових 

інститутів. Глобальні соціально-культурні зміни в сучасному світі наповнені протиріччями та 

напруженістю, все гостріше підіймаються питання про місце і значення освіти і культури в 

житті суспільства. Але процеси демократизації та духовно-моральні оновлення суспільства 

складають по-новому підійти до проблеми розвитку соціально-культурної сфери і організації 

дозвілля людей різних поколінь.  

Регулювання соціально-культурної діяльності держави являє собою цілеспрямований 

вплив компетентних державних органів [1]. Більша частина інфраструктури культурної 

спадщини перебуває у власності місцевих рад, тому з прийняттям Закону України від 21 травня 

1997 р. «Про місцеве самоврядування в Україні» роль регіонів у соціально-культурній сфері 

значно зросла [2]. Так, відповідно до ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні» виключно на пленарних засіданнях районної, обласної ради вирішуються такі 

питання: 

 затвердження програм соціально-економічного та культурного розвитку відповідно 

району, області, цільових програм з інших питань, заслуховування звітів про їх виконання; 



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  2 3  

 

 

 
120 

 розподіл переданих з державного бюджету коштів у вигляді дотацій, субвенцій 

відповідно між районними бюджетами, місцевими бюджетами міст обласного значення, сіл, 

селищ, міст районного значення; 

 вирішення за дорученням відповідних рад питань про продаж, передачу в оренду 

або під заставу об'єктів комунальної власності, які забезпечують спільні потреби 

територіальних громад і перебувають в управлінні районних, обласних рад, а також 

придбання таких об'єктів в установленому законом порядку; 

 прийняття рішень про організацію територій і об'єктів природно-заповідного 

фонду місцевого значення та інших територій, що підлягають особливій охороні; внесення 

пропозицій до відповідних державних органів про оголошення природних та інших об'єктів, 

що мають екологічну, історичну, культурну або наукову цінність, пам'ятками історії або 

культури, які охороняються законом. 

Водночас частину своїх повноважень у сфері культури районні та обласні ради делегують 

відповідним місцевим державним адміністраціям. Управління у сфері соціально-культурної 

діяльності здійснюється шляхом прийняття нормативно-правових актів та проведення 

відповідних організаційних заходів, спрямованих на їх виконання. Законодавство в цій сфері 

забезпечує естетичне і моральне виховання людини, охорону здоров’я, навчання, культурне та 

духовне виховання, соціальний захист людини.  

Із здобуттям незалежності, Україна як суверенна держава створила власну систему 

органів влади, в якій органи виконавчої влади в соціально-культурній сфері посідають одне з 

головних місць. Система цих органів не є сталою, про що свідчать численні зміни.  

На сьогоднішній день до системи органів виконавчої влади в соціально-культурній сфері 

входять: 

- Міністерство культури та туризму України; 

- Міністерство освіти і науки України; 

- Міністерство охорони здоров’я України; 

- Міністерство спорту та молоді України; 

- Міністерство праці та соціальної політики України. 

На місцевому (регіональному) рівні державне управління соціально-культурною сферою 

здійснюють обласні державні адміністрації, до структури яких переважно входять 

територіальні підрозділи вищезазначених центральних органів виконавчої влади [2]. 

Президент України виступає гарантом соціально-культурних прав громадян, 

забезпечуючи через систему органів виконавчої влади виконання соціально-культурного 

законодавства та політики в зазначеній сфері, здійснює інші повноваження, передбачені 

Конституцією України [1]. 

Для розгляду наукових рекомендацій та пропозицій щодо головних напрямів розвитку 

сфери, обговорення найважливіших програм та інших питань у міністерстві можуть 

утворюватися наукова рада, інші консультативні та дорадчі органи. Склад цих органів і 

положення про них затверджує міністр. 

Різноплановий характер діяльності у сфері культури, значна кількість об’єктів культури 

обумовлюють особливості державного регулювання у зазначеній сфері. Вплив держави 

здійснюється через певні органи та організації, серед повноважень яких виокремлюються у 

сфері культури. Як і у випадку з наукою, суб’єкти адміністративно-правового регулювання 

менше регулюють сам творчий процес, а значною мірою впливають на організацію діяльності у 

сфері культури, реалізують у ній державну політику. Класифікацію суб’єктів адміністративно-

правового регулювання у сфері культури наведено у таблиці 1. [4;6]  
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Таблиця 1 

Класифікація суб’єктів адміністративно-правового регулювання 

у сфері культури в Україні 

 

 Суб’єкти адміністративно-правового регулювання у сфері культури  

   

 Виконавчо-розпорядчі 
 Консультативно-

дорадчі 
 

       

 

 

Суб’єкти 

повноваження яких 

визначено в 

Конституції України 

 

 

Суб’єкти повноваження 

яких визначено в інших 
нормативно-правових актах 

 

Громадська 

гуманітарна рада 
 

       

 

Верховна Рада 

України 
 

Міністерство культури 

України 

 Національна 

експертна комісія 

України з питань 

захисту суспільної 

моралі 

 

       

 

Президент України  

Національна рада 

України з питань 

телебачення і 

радіомовлення 

 
Громадська рада при 

Міністерстві 

культури України 

 

       

 
Кабінет Міністрів 

України 
 

Державний комітет 

телебачення і 

радіомовлення України 
   

       

   
Державна архівна 

служба України 
   

       

   Державне агентство 

України з питань кіно 

   

       

   Національна академія 

мистецтв України 

   

 

На підставі вищевикладеного з’ясовується, що управління в соціально-культурній сфері – 

це різновид державного управління, сукупність функцій, що здійснюються органами державної 

влади з метою здійснення управління освітою, наукою, культурою, туризмом, охороною 

здоров’я та соціального захисту населення України, фізкультурою та спортом, спрямованих на 

забезпечення соціально-культурних прав і свобод громадян. Це складна та динамічна сфера 
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державного управління, без якої неможливе існування цивілізованої європейської 

держави [1; 2]. 

Роль держави в соціально-культурному розвитку країни досить вагома. Держава здійснює 

загальне керівництво питаннями соціально-культурного будівництва (створює належну 

матеріально-технічну базу, нормативну основу, організує підготовку кадрів, піклується про 

соціальний захист населення).  

Таким чином, аналіз соціальних процесів в сучасній Україні показав, що завдання 

реформування соціальної сфери є складними, багатоаспектними та багатогалузевими, вони 

вимагають обліку великої кількості факторів і аналізу розвитку та динаміки відокремлених 

підсистем. Тому однією із основних завдань державного управління соціальними процесами 

повинен стати аналіз і вибір ефективних методів моделювання регіональних систем з 

деталізацією процесів, що випливають в соціальній сфері, характерною для сучасної 

економічної ситуації в Україні та її регіонах і підтримки прийняття рішень в області управління 

соціальної-культурної сфери та рішення актуальних задач її реформування. 
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РОЗРОБКА КОНЦЕПЦІЇ ОНЛАЙН ПРОДАЖІВ ПРОДУКТІВ ХАРЧУВАННЯ 

ДЛЯ ТОРГОВИХ МЕРЕЖ НА УКРАЇНСЬКОМУ РИНКУ 

 

Стаття присвячена актуальним проблемам та засадам розвитку вітчизняної інтернет-

торгівлі продуктами харчування. Проведено аналіз загального стану та ролі продовольчого 

сегменту в мережі. Досліджено специфіку функціонування найбільш відомих комерційних 

проектів, які спеціалізуються на реалізації продовольчих товарів. Визначено основні фактори 

розвитку та перспективи розширення масштабів продовольчої інтернет-торгівлі в Україні. 

Запропоновано власну модель організації онлайн продажів. 

Ключові слова: інтернет-торгівля, онлайн-торгівля, продукти харчування, продовольчі 

товари, торговельна мережа, рітейл, сайт, доставка замовлення. 

 

Постановка проблеми. Сьогодні у всьому світі спостерігається зниження інтересу до 

гіпермаркетів і великих торговельних мереж. Головним інтересом сучасного покупця стає 

оперативність: йому важливо не вибиватися з повсякденного ритму життя і не витрачати багато 

часу на процес покупки. Сучасний споживач все частіше віддає перевагу невеликим 

продуктовими магазинами в найближчій доступності або взагалі покупці продуктів онлайн. 

Онлайн продажі вже давно не новинка на ринку, особливо якщо говорити про розвинені країни, 

такі як США, Великобританія, Німеччина, Франція та інші. В даній статті поставлено акцент 

безпосередньо на продуктовому секторі ринку, бо він має певну специфіку і знаходиться в 

активній фазі росту, тоді як non-food сегмент наближається до насичення. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Масштабні дослідження розвитку стану 

сфери вітчизняної інтернет-торгівлі проводили такі фахівці, як В.В. Апопій [1, с. 3-7], 
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І.Т. Балабанов, Н.В. Валькова, О.С. Васи-ленко, Ю.Ю. Васильєв, О.О. Дима [2, c. 63-66], 

Т.В. Дубовик, О.О. Кавун, М.В. Макарова, С.В. Маловичко, І.Б. Плотніченко, В.М. Полях, 

Г.А. Рижкова, М.І. Трофимчук та ін. Однак специфіка реалізації окремих категорій товарів у 

мережі залишається практично недослідженою. Переважно інформація про стан розвитку 

онлайн-торгівлі продтоварами носить характер комерційних повідомлень та інтерв’ю з 

представниками рітейлерів. 

Постановка завдання. Організація онлайн каналу збуту потребує специфічної 

маркетингової та логістичної концепції. Отже, метою статті є узагальнення теоретичних та 

прикладних засад стосовно формування системи інтернет-торгівлі та розробка власної 

практичної концепції. 

Виклад основного матеріалу. За результатами опитувань, 36% споживачів планують 

здійснювати продуктові закупівлі в онлайні в 2018-му році. Це на 14% більше, ніж в 

попередньому році, і на 24% - ніж три роки тому. Наочно це демонструє рисунок 1. 

 
Рис. 1. Динаміка продажів продуктів харчування онлайн в Європі [3] 

 

Найбільш істотним фактором, який впливає на бажання здійснювати покупки в онлайні - 

банальна можливість здійснювати такі покупки, що надається самим магазином, бо далеко не 

всі торговельні мережі пропонують таку можливість. У 2017-му році кожен п'ятий покупець не 

купував продукти в мережі просто тому, що у магазина не було відповідної опції.  

Одним з головних чинників успіху продажів продуктів онлайн є доставка. Серед онлайн-

покупців найпопулярнішим варіантом є саме доставка додому, проте статистика говорить про 

те, що все ж необхідно надавати клієнтам вибір. Однак якщо сервіс з доставки недостатньо 

зручний, це обов'язково позначиться на продажах. Так, 76% покупців заявили, що вони змінять 

онлайн-магазин, якщо він не надасть достатньо комфортний призначений для користувача 

досвід. І це не єдина причина, по якій покупець може піти до конкурентів. Інші причини це 

більш дешева або швидка доставка, засоби маркетингових комунікацій (реклама, 

стимулювання продажів, персональні пропозиції) [3]. 

В реаліях України - доставка продуктів з супермаркетів - практично неосвоєний сегмент 

вітчизняного рітейлу. Незважаючи на маленьку частку онлайн-продажів, покупці з Інтернету 

витрачають на покупки більше. 

Ринок онлайн покупок «справжніх» продуктів харчування становить 2-5% від загального 

числа споживачів в залежності від самого продукту. В абсолютному вираженні це становить 

суму в районі 20522 млн. грн. [4]. 

Традиційно українці купують в Інтернеті одяг, мобільні телефони, товари для краси і 

здоров'я, а також для дому та саду. Але більш швидко розвиваються продукти харчування і 

напої, інструменти, товари для хобі, а також книги, товари для краси і здоров'я. Це означає, що 

незабаром зросте попит на товари в цих категоріях [4]. 
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За даними Prom.ua на рисунку 1, замовлення на продукти харчування і напої в 2017 році 

зросли на 82% в порівнянні з I-м півріччям 2016 року, а ось на лідера продажів, категорію 

«Одяг, взуття, аксесуари» – тільки на 32%. 

 

 
 

Рис. 2. Товарна динаміка продажів в Інтернеті в 2017 р. [4] 

 

Якщо говорити про прогнози, то зі звітів аналітичних агентств слід, що в 2018-2022 рр. 

приріст продажів непродовольчих товарів сповільниться до 14,7%, а ринок продуктів в 

eCommerce чекає потужний приріст (до 26,1%). Прогноз показує, що через п'ять років частка 

онлайн-торгівлі продуктами від усього eCommerce виросте до 3,3-7,5% в залежності від виду 

продукту [5]. 

Такі покупки досить специфічні, тому мають ряд особливостей і сильно залежать від 

самого продукту. Найчастіше українці замовляють продукти тривалого зберігання або купують 

оптом певні товари, рисунок 3. 

 

 
 

Рис. 3. Найбільш популярні продукти для купівлі в Інтернеті в 2017 році [4] 
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Як видно рисунку, за останні 6 місяців в ТОП-10 найбільш продаваних продуктів 

харчування в Інтернеті увійшли чай, кава і какао, шоколад, алкогольні напої, вафлі і печиво, 

прянощі, цукерки, дієтичні продукти, сири, шоколадні і горіхові пасти. 

Отже, український покупець тільки готується купувати продукти харчування в онлайні. 

Основні бар'єри – звичка купувати в офлайнових магазинах, на місці перевіряючи збереження і 

якість товару. Проте, на думку експертів, все частіше покупці замовляють через Інтернет 

екзотичні, імпортні продукти, які складно знайти або дорого купити в супермаркеті або на 

ринку. 

Існують так само певні сезонні фактори. Перед святами кількість онлайн замовлень 

збільшується на 30-40%. Влітку зростає попит на спеції і прянощі, особливо на приправи для 

м'яса і шашлику, а також консервації. Очевидно, що покупці роблять великі замовлення на 

початку червня, перед тим, як відправитися на дачу. А ось взимку дуже популярні натуральні 

чаї, імбир, а також приправи для глінтвейну. Так само існує тренд на екологічну здорову 

продукцію і на виготовлення продукції під замовлення (стосується кондитерського 

сегмента) [4]. 

Онлайн-резервування і доставку продуктів харчування надають ряд українських 

рітейлерів. Одні роблять це самотужки, зокрема, «Таврія-В» і «Копійка», інші віддають цю 

функцію на аутсорсинг. Сервіс по доставці продуктів Zakaz.ua співпрацює з мережами 

«Фуршет», Metro З & С, Novus, а з недавнього часу і з «Еко-магазинів» [6]. 

Інтернет-магазин одеської торгової мережі «Копійка» працює вже 2,5 року. «Доставка 

продуктів додому – це перспективний сегмент ринку, який тільки формується, але говорити про 

яку-небудь істотну частку продажів по відношенню до офлайн-магазинів поки рано», - зазначає 

керівник оптового відділу продажів «Копійка» Микита Статиров. 

У Novus інтернет-продажі складають 1,2% від товарообігу, при цьому середній чек в 

шість разів перевищує середній чек в магазинах офлайн. В "Нашому Краї" середній чек також 

перевищує офлайн-чек і становить 238 грн, в «Копійці» - близько 400 грн. 

«Компанія вирішила розвивати онлайн-продажі, тому що з'явилася затребуваність даної 

послуги у споживача, – повідомили в прес-службі Novus. – Даний канал дозволяє охопити ті 

райони Києва, в яких складно розмістити комфортний супермаркет з великим асортиментом 

товарів, наприклад, центральні райони столиці» [6]. 

В кінці минулого року мережа супермаркетів «Наш Край» відкрила свій інтернет-магазин 

поки тільки в Луцьку, але збирається надавати послугу онлайн-продажів у всій мережі. 

«Копійка» планує покрити Одеську область і відкрити інтернет-магазин ще й в Миколаєві. 

Novus, можливо, буде приймати онлайн-замовлення в Тернополі та Рівному, де є офлайн-

магазини. 

Отже, виходячи з наведених даних, можна стверджувати, що існуючі торгові мережі 

повинні створювати та розвивати напрямок онлайн продажів продуктів харчування. Зокрема, 

загальна ідея має базуватися на отриманні таких вигод: 

1. Заможна сім'я бажає забезпечити себе корисними, смачними, свіжими продуктами 

харчування гарантовано високої якості.  

2. Онлайн магазин спростить процес закупівель по забезпеченні сім'ї продукцією на 

тиждень. 

Отже, проект вирішує проблему забезпечення семи на тиждень відібраними і свіжими 

продуктами харчування з мінімальними витратами часу. Інтернет магазин - онлайн ринок має 

надавати: 

1. широкий, унікальний асортимент продуктів харчування в одному місці; 

2. гарантію наявності, свіжості і якості продуктів; 

3. зручність покупки і оплати (доставка до дверей або точки «пік-ап» у зручний час); 

4. щоденну доставка; 

5. мінімальні витрати часу. 

Ринок цільової аудиторії (з урахуванням того, що мережа супермаркетів вже 

представлена на ринку) може включати: Київ і передмістя ~ 40 тис. осіб. Міста сателіти 
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(Житомир, Чернігів) ~ 5 тис. осіб. Міста мільйонники (Дніпро, Одеса, Харків) ~ 15 тис. осіб. 

Тут зазначена кількість потенційних клієнтів (сім'я з 3-х чоловік) із середнім чеком більше 1500 

грн. в тиждень. 

Для обробки інформаційних потоків необхідно використовувати телефонні дзвінки і 

онлайн платформу. Основою для обміну інформацією повинна стати онлайн-платформа. На 

первинному етапі, вона повинна: 

- автоматично здійснювати консолідовані замовлення постачальникам згідно замовлень 

клієнтів; 

- служити інструментом для виробництва по: прийманню, складському зберіганню, 

фасуванню товарів, упаковці і доставці замовлень; 

- показувати покупцеві історію замовлень, наявність продукції, взаєморозрахунки, 

поточний баланс, і давати можливість повторити шаблонні покупки або будь-яке замовлення з 

минулих в один клік; 

- в залежності від якості продукції, що поставляється, своєчасності поставок і оцінок 

користувачів, постачальникам присвоюється рейтинг, що відповідно відображається на картках 

продуктів і впливає на кількість продажів; 

- управляти своїм асортиментом, наявністю і цінами, взаєморозрахунками та 

замовленнями покупців; 

- публікувати інформацію про себе і свої товари (інформація публікується після 

схвалення модератором); 

- залучити трафік на «свою сторінку» зі «своїми товарами»; 

- комунікувати безпосередньо «зі своїми» покупцями; 

- оформлення щотижневої підписку на поставки базового набору продуктів; 

- формувати сімейні аккаунти – щоб члени сім'ї могли формувати одну корзину 

одночасно 

Основою для онлайн продажів повинні стати SEO-рішення, зокрема створення сайту. Для 

зручності і функціональності такої сайт повинен об'єднувати в собі і онлайн-склад, і систему 

обробки закупівель, і сам інтернет-магазин. Структуру сайту потрібно продумати максимально 

якісно. Користувач повинен легко орієнтуватися в меню. Оформлення має бути ненав'язливим і 

простим. Не варто перевантажувати сайт зайвими графічними елементами. 

А ось якісні фотографії продуктів і привабливий опис – обов'язкові умови. Потенційні 

покупці не можуть тримати той чи інший продукт в руках, як в звичайному магазині. Тому 

потрібно постаратися максимально відтворити у клієнта привабливу картинку, яка б 

мотивувала його придбати продукти на сайті. Опис не повинен бути занадто коротким або, 

навпаки, занадто розтягнутим. Воно повинно бути в міру лаконічним, але при цьому ємним і 

барвистим. 

Важливо, щоб інтерфейс сайту та різноманітні елементи переміщення і управління були 

максимально зручними. Бажано, щоб навігація підкріплювалася не тільки текстовими 

елементами, але і графічними. Особливу увагу потрібно приділити такому елементу, як 

«Кошик». Величезна кількість користувачів дратуються і навіть можуть передумати 

здійснювати покупки на сайті, на якому можливість зберігати в «Корзину» обрані позиції 

товарів не функціонує належним чином. Вибрані покупцем пункти повинні чітко зберігатися в 

кошику. Обов'язково необхідна можливість редагування списку. Плюсом буде, якщо вміст 

«Кошика» не буде видалятися, якщо користувач закрив вкладку. 

Ще один важливий пункт – оплата. На сайті продуктового інтернет-магазину 

рекомендується створити оптимальну кількість способів оплати покупок. Бажано, щоб були 

присутні різноманітні варіанти оплати. Найпопулярніші електронні засоби платежів - 

WebMoney, Qiwi. Поширені і способи оплати за допомогою карток Visa і MasterCard. Але 

багато клієнтів звикли розраховуватися готівкою, тому слід врахувати даний варіант 

розрахунку з магазином. 

Необхідна також можливість залишати відгуки на вашому сайті, оскільки клієнти 

цінують увагу. Це допоможе вдосконалюватися і усувати недоліки роботи, щоб сформувати 



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  2 3  

 

 

 
127 

сприятливий імідж. Усі конфліктні моменти краще вирішувати відразу і намагатися не 

допускати виникнення подібних ситуацій в подальшому. Щоб попередити можливі казуси, 

необхідно створити форму зворотного зв'язку, за допомогою якої покупці зможуть 

консультуватися з менеджерами магазину. 

Необхідно використання реклами в Інтернеті, переважно товарної, при якому на запит, 

вбивається в рядок пошуку, показується релевантне оголошення з моделлю або артикулом 

потрібного товару. Однак, категорійна реклама так само має місце бути, потрібно тестувати. 

Так само важливим є використання знижок, купонажу, прямих email розсилок. Від клієнта так 

само дуже важливо отримувати відгук у вигляді оцінки сервісу. Ефективним буде використання 

системи бонусів. 

Як вже говорилося вище, товарний потік повинен бути пов'язаний з основним магазином. 

Логістична концепція Канбан з реалізацією системи just-in-time, дозволить «витягати» 

необхідну продукцію з існуючих складів компанії. Така система тягнучого типу з'єднує відділ 

логістики, де формуються закупівлі він існуючих надійних постачальників і відділ збуту, який 

витягує необхідні товари зі складу виходячи з потреб клієнтів. Таким чином, загальна система 

має вигляд: Споживач-Онлайн платформа-Склад-Закупівлі-Постачальник. Сама ж продукція 

буде або доставлятися в пункти самовивозу або безпосередньо споживачеві. Так само можна 

створити склад електронної комерції окремо від існуючих складів компанії. Сам процес 

закупівель продукції у постачальника для інтернет-магазину не вимагає особливих умов, що 

спрощує даний проект. Процес доставки повинен здійснюватися автомобілем або мопедом, в 

залежності від кількості продукції і дальності поставок. У майбутньому можна задуматися про 

доставку дронами. 

З позиції управління проектом, можна виділити чотири зони відповідальності: 

1) Операційне управління і логістика - оптимізація товарних потоків, складське 

зберігання, доставка, отримання та надання оплати. 

2) Маркетинг – запуск реклами, організація системи бонусів і знижок, взаємодія з 

клієнтом. 

3) IT – створення і підтримка сайту, усунення неполадок і т. д. 

4) Адміністрування – контроль діяльності, визначення рентабельності і т. д. 

Висновки та перспективи подальших досліджень. Український ринок онлайн-

продажів продуктів знаходиться в самому початку шляху свого розвитку. Однак вже зараз 

багато експертів стверджують, що він стане наріжним каменем розвитку eCommerce в країні в 

найближчі роки. Найсміливіші прогнози віщують занепад ринку класичного продуктового 

рітейлу, на зміну якому остаточно прийде онлайн. Але на шляху до цього перед вітчизняними 

онлайн-гіпермаркетами стоїть досить багато труднощів, вирішенням яких вони і повинні 

зайнятися. Головні труднощі - це подолання стереотипу здійснення покупок продуктів. Однак, 

перемога неминуча і чим раніше компанія створить і ефективно побудує канал онлайн 

продажів, тим більше прибутку і частки ринку вона отримає в подальшому. Дана стаття 

ілюструє статистику, тенденції, реалії, загальні риси концепції і вимагає подальшого розвитку 

для застосування ідей на практиці, а також більш поглибленого висвітлення теоретичних 

понять в наукових працях. 
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Наведена інформація не є рекламою. Назви виробників, знаків для товарів та послуг, прізвища та імена персоналій згадуються з метою 

інформування читача про наявність певної продукції та її виробників. 
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ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ 

 

В статті представлені теоретичні засади формування туристичної галузі, визначені 

фактори, які впливають на формування туристично-рекреаційного потенціалу країни. 

Проведено аналіз туристичного ринку країни, представлені результати кластерного аналізу 

та визначено місце України серед країн Європи за показниками розвитку туристичної галузі. 

Обгрунтовані перспективи пріоритетні напрями розвитку туристичної галузі України. 

Ключові слова: туристичний ринок, глобалізація, ресурси, туристично-рекреаційний 

потенціал, системні суперечності, туристична індустрія. 

 

На сучасному етапі вітчизняний туристичний бізнес, як і більшість інших секторів 

економіки, переживає наслідки світової економічної кризи. Невизначена політична ситуація в 

країні може сприяти затяжному виходу із ситуації. Негативний вплив цих чинників потребує 

від працівників індустрії туризму професіоналізму та самовіддачі. Тому зростуть вимоги до 

підготовки майбутніх фахівців туристичної сфери, особливо менеджерів туризму, покликаних 

забезпечити успішне подолання кризи і розвиток індустрії туризму в Україні на перспективу. 

Слід відзначити, що за два останні роки в Україні відбуваються бурхливі процеси перетворення 

туристичної галузі в одну із провідних галузей економіки України. 

Туристична галузь є важливим чинником стабільного й динамічного збільшення 

надходжень до бюджету, істотного позитивного впливу на стан справ у багатьох галузях 

економіки (транспорт, торгівля, зв’язок, будівництво, сільське господарство тощо). Туризм 

сприяє підвищенню зайнятості населення, розвитку ринкових відносин, міжнародному 

співробітництву, залученню громадян до пізнання багатої природної та історико-культурної 

спадщини краю, збереженню екологічної рівноваги, що зумовлює актуальність даної 

проблематики. 

Вагомий внесок у вивчення туристичної галузі зробили такі вітчизняні та зарубіжні вчені 

як Кабушкин Н.І., Квартальнов В.А., Папірян Г.А., Чудновський А. Д., Школа І. М., Уокер Дж. 

Проте низка питань, пов’язаних із особливостями розвитку туризму в ринкових умовах 

залишилися поза увагою дослідників. 

Метою представленого дослідження є визначення пріоритетних напрямків розвитку 

туристичної галузі та іміджу України, як перспективного учасника ринку міжнародного 

туризму. 

В сучасному глобалізаційному середовищі провідні позиції займає ринок послуг, який 

вважається конкурентоспроможним і має перспективи росту. Туристична індустрія сьогодні 

являє собою динамічну сферу зовнішньоекономічної діяльності, яка в багатьох країнах світу 

перетворилася в бурхливо зростаючу галузь великого бізнесу. Об'єктивним підґрунтям 

формування ринку туристичних послуг є зростання та урізноманітнення суспільних потреб і 

відповідне йому поглиблення суспільного поділу праці. Туристичний ринок є частиною 

світового ринку послуг, його видовим компонентом [1]. 

Загальною основою формування ринку туристичних послуг є зростання та 

урізноманітнення суспільних потреб і відповідне йому поглиблення суспільного поділу праці. 

Туристичний ринок являє собою частиною світового ринку послуг, його видовим компонентом. 
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Зокрема, туристичний ринок являє собою сферою задоволення потреб населення в послугах, 

пов'язаних із відпочинком та проведенням дозвілля в подорожі.  

Існує багато поглядів на туризм як на галузь господарства, так і на міжгалузевий 

комплекс або ринок, де туристичне підприємство з продукції різних галузей формує 

туристичний продукт. 

На сучасному етапі основною метою для розвитку як міжнародного, так і внутрішнього 

туризму мають туристичні ресурси, які в сукупності формують туристично-рекреаційний 

потенціал країни. Завдячуючи цьому вони зумовлюють і визначають найважливіші економічні 

показники туризму, такі, як кількість туристів, ціну на послуги, географію подорожей, їх 

сезонний розподіл, тривалість перебування та ін. Тому комерційна робота в галузі туризму 

повинна будуватись на всеохоплюючому обліку туристичних ресурсів як в цілому по країні, так 

і по окремих регіонах. Туристичні ресурси охоплюють трансформовані природні умови і 

культурно-історичні об'єкти, доведені до ступеню технологічності під впливом потреб і 

можливостей їх прямого використання для задоволення потреб [1]. Для ефективного розвитку 

туризму, як галузі необхідний комплекс певних природних умов. Виходячи з того, що туризм 

поєднує оздоровчі та пізнавальні цілі, райони відпочинку повинні мати сприятливі для 

оздоровлення людей природні умови (здоровий клімат, різноманітний рельєф з мальовничими 

ландшафтами, наявність водних джерел тощо). Іншими словами, повинна бути деяка 

комфортність природних умов. Бажано, щоб останні поєднувались з культурно-історичними 

пам'ятками.  

На сьогоднішній день можна стверджувати, що рівень сервісу на українських курортах 

значно поступається сервісному обслуговуванню в Єгипті або Туреччині, при майже 

однаковому ціновому критерію. Майже зовсім не зростає рівень сервісу для відпочиваючих з 

середнім рівнем достатку. Українські туристичні фірми рекламують або самі туристичні 

кампанії, або громадські організації.  

Для виявлення рівнів конкурентоспроможності туристичних регіонів України доцільно 

виявити фактори, які впливають на розвиток туризму в Україну. Одним з основних факторів 

розвитку туризму є економічний і соціальний розвиток країни, які тісно переплітаються з 

охороною природи і навколишнього середовища. Туристична галузь стикуєтьтся з економікою 

та екологією. У якості однієї з найбільших зростаючих галузей сьогодення і майбутнього 

туризм повинен брати до уваги потреби людини і природи і привести їх у відповідну рівновагу.  

В основі державного регулювання туристичної діяльності є держава в особі органів, яка 

покликана сприяти її розвитку, що передбачає її участь в інвестиційній, страховій, правовій та 

іншій діяльності з метою покращення економічних основ туризму. 

Розвиток туристичної та курортної галузей впродовж останніх трьох років 

характеризується позитивною та сталою динамікою. Найбільша кількість операторів ринку 

прагне створити новий, більш європейський імідж українського туристичного продукту, який 

буде конкурентоспроможний не тільки в своїй країні, але і за кордоном.  

До цього завдання прагне і держава, для чого прагне забезпечити комплексний підхід до 

розвитку туризму і курортів на регіональному рівні і підтримку розвитку малого та середнього 

бізнесу в туристичній сфері, зокрема, сільського зеленого туризму. Все це зумовило неухильне 

зростання кількості туристів та обсягів наданих їм услуг. Завдяки поступального розвитку 

міжнародного співробітництва у сфері туризму кількість іноземних туристів, які хочуть 

подивитися на Україну, зростає з кожним роком.  

В Україні є всі необхідні передумови для масового розвитку туризму, які спонукають 

людей захоплюватися подорожами, походами, екскурсіями та розвивають ринкову 

кон’юнктуру. Для будь-якого туристичного підприємства в умовах ринкової економіки 

важливим елементом виступає аналіз кон'юнктури туристичного ринку. Більш повне знання 

процесів, що відбуваються на ринку, збільшує конкурентоспроможність. Туристичний ринок 

має свою специфіку, з одного боку, пропозицію туристичних послуг з необхідності має 

нерухомий характер, з іншого боку, туристичний попит надзвичайно нестійкий, він схильний 

до різких сезонних коливань, залежить від географічного положення регіону, кон'юнктурних 
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змін, політичних відносин, соціальних, економічних, демографічних, психологічних та інших 

чинників [2]. 

Відповідно до існуючої складності та умовності розбиття вихідної множини на групи, 

критерієм утворення кластерів є зменшення внутрігрупової та максимізація міжгрупової 

дисперсії.  

В нашому дослідженні формування кластерного аналізу було сформовано за допомогою 

використання модуля Cluster Analysis (кластерний аналіз) пакету прикладних програм Statistica 

5.0 на основі вихідної матриці показників, яка формує ознакову множину моделі. Кластерний 

аналіз був зроблений відповідно таких показників, які характеризують стан розвитку 

туристичної галузі та туристичної інфраструктури: кількість готелів та інших місць 

короткотермінового проживання; кількість санаторіїв та пансіонатів з лікуванням; будинки та 

пансіонати відпочинку; кількість музеїв; кількість кінотеатрів; кількість підприємств, що 

надавали туристичні послуги; кількість обслугованих туристів; кількість екскурсантів; обсяг 

наданих туристичних послуг; середньооблікова кількість працівників туристичних 

підприємств.  

За нашими результатами дослідження було побудовано граф «дерево поєднань», які 

візуально можна поділити на 4 (групи) країн за показниками розвитку туристичної галузі, 

зовнішньоекономічних зв’язків та можливої співпраці між ними (табл. 1).  

 

Таблиця 1 

 

Кластери країн ЄС та України відповідно за показниками розвитку туристичної галузі 

№ Країни 
Евклідова відстань до зазаначеної 

межі кластера 
Характеристика кластера 

І. 
Німеччина 54870,75 Країни з найрозвинутішим 

рівнем розвитку. Франція 54870,75 

ІІ. 

Іспанія 47951,96 
Країни ЄС, які мають з високий 

рівень розвитку. 
Італія 50769,62 

Великобританія 71807,50 

ІІІ. 

Бельгія 2310,75 

Країни ЄС, які мають середній і 

високий рівень розвитку. 

Данія 22420,71 

Греція 16034,43 

Нідерланди 36158,76 

Австрія 6055,56 

Польща 10023,26 

Швеція 6314,24 

ІV. 

Естонія 8212,16 

Країни ЄС, які мають з середній 

та низький рівень розвитку, 

малі держави ЄС, в тому числі 

Україна. 

Чехія 7602,64 

Кіпр 11344,75 

Ірландія 7856,36 

Литва 6224,00 

Латвія 5450,03 

Угорщина 5670,53 

Люксембург 3115,19 

Португалія 9243,19 

Мальта 11655,52 

Словаччина 4678,75 

Словенія 3723,35 

Фінляндія 17361,52 

Україна 30044,20 
 

Складено автором 
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Відповідно до результатів проведеного дослідження Україна входить до четвертого 

кластеру, які в свою чергу сформували країни з відповідним рівнем економічного розвитку, а 

саме країн Центральної та Східної Європи. Цей кластер, до якого входять чотирнадцять країн, 

складається з країн ЄС з середнім та низьким рівнем розвитку туристичної галузі, держав ЄС, 

країн ЄС нової хвилі та України. Країни-учасниці, які входять в четвертий кластер 

характеризуються сповільними темпами соціально-економічного розвитку, схожою структурою 

економіки, структурою та динамікою туристичного ринку. Про це свідчить той факт, що наша 

країна розвивається на прикладі країн, з якими вона перебуває в одному кластері, при цьому їх 

економічний та соціальний розвиток відбувається швидше та ефективніше. Подолати зазначені 

негативні тенденції і забезпечити Україні гідне місце на світовому ринку туристичних послуг 

дозволять об'єктивізація оцінки значущості галузі в національній економіці, а також розробка і 

реалізація стратегії, яка враховує світовий досвід розвитку туристичної сфери діяльності, що 

склалися в ній тенденцій глобалізації та міжнародної інтеграції [3]. 

Враховуючи стратегічні інтереси держави у розвитку конкурентоспроможного 

туристичного сектору та необхідності в короткий термін суттєво поліпшити стан 

інфраструктури туризму, необхідно забезпечити розвиток туризму через установлення і 

підтримання рівноваги між збереженням природно-рекреаційних, історико-культурних 

ресурсів, економічними інтересами і соціальними потребами, а також створити сприятливі 

умови для формування високоякісних туристичних продуктів. 

При цьому необхідно передбачити [5]: 

- створення законодавчих, нормативно-правових, соціально-економічних, організаційно-

управлінських умов для перетворення туризму на соціально та екологічно орієнтовану, 

економічно ефективну сферу діяльності; 

- сформувати і впровадити ефективну модель державного управління з метою 

координації, регулювання та захисту інтересів учасників туристичної діяльності; 

- вдосконалити наявні та впровадити нові ефективні механізми взаємодії центральних і 

місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, громадських 

організацій, підприємств, наукових і освітніх установ сфери туризму; 

- сформувати туристичний простір з метою раціонального та ефективного використання 

туристичних ресурсів шляхом створення та забезпечення функціонування зон сталого розвитку 

туризму, розроблення і впровадження конкурентоспроможного національного та регіональних 

туристичних продуктів; 

- забезпечити безпеку туристів і подорожуючих, захист їхніх прав та законних інтересів; 

- сприяти збереженню і розвитку національної культури; 

- раціоналізувати використання фінансових і матеріальних ресурсів у сфері туризму, 

наповнення бюджетів усіх рівнів від туристичної діяльності, збільшення надходження 

валютних коштів від туризму; 

- сформувати інформаційний простір туризму, створити сприятливі умови для 

забезпечення рівного доступу до інформації у сфері туризму; 

- сприяти покращенню інвестиційного клімату у сфері туризму, залученню інвестицій у 

розвиток інженерно-транспортної та комунальної інфраструктур; 

- створити робочі місця, розвивати малий та середній бізнес підприємництва у сфері 

туризму, 

- розширити зайнятість у сільській місцевості від розвитку туризму; 

- сформувати сучасний механізм державного обліку та контролю здійснення туристичної 

діяльності; 

- розвивати міжнародне співробітництво у сфері туризму, покращити туристичний імідж 

держави, тощо. 

Передусім слід зазначити, що подолання наявних негативних тенденцій, створення 

системних та комплексних передумов для розвитку туризму має стати одним з пріоритетних 

напрямів забезпечення сталого розвитку країни в умовах глобалізації туристичного бізнесу.  
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Необхідно не тільки визначитися і зрівняти в правах ці дві основні функції курортів, але 

й щодо до реальних можливостей бюджету та особливостей курортних ресурсів прийняти 

рішення щодо пріоритетного відпочинку або лікування по південній конкретної курортної 

території, провести серйозну інвентаризацію і визначити оптимальну кількість відповідних 

установ [1-5]. 

Відповідно до цього слід переглянути характер використання майна та землі, які 

знаходяться в державній і комунальній власності, дати врешті-решт поштовх для серйозного 

розвитку регіональної курортної економіки на основі реального балансу пріоритетів як 

туризму, так і лікування.  

1. Необхідно повною мірою виконати Закон України «Про курорти», припинити процес 

знищення земель курортного та рекреаційного призначення і природних лікувальних ресурсів.  

2. Створити сприятливий клімат для залучення інвестицій у санаторно-курортну галузь.  

3. Провести прозору приватизацію на тендерній основі нерентабельних, непрацюючих 

курортно-рекреаційних установ і недобудов. Безумовно, треба багато чого зробити, що буде 

сприяти як збереженню традицій санаторного лікування в країні, так і розвитку 

загальнодержавного конкурентоспроможного внутрішнього ринку курортно-рекреаційних 

послуг, їх здешевленню і виходу на ринок країн СНД і Європи. Внаслідок чого курортна галузь 

стане вагомим джерелом наповнення бюджету всіх рівнів, тому, що ресурсна база України має 

унікальний курортний і туристичний потенціал, здатний забезпечити подальший розвиток 

національного курортного та туристичного продукту і вихід його на міжнародний ринок.  

На майбутне Україні слід перейняти досвід співробітництва ради з розвитку туризму із 

представниками приватного сектора, що здійснюється через впровадження в організацію й 

облік висунутих останніми ініціатив, особливо з питань просування специфічних та 

екологічних туристичних продуктів. 

Отже, оскільки туризм в Україні поки ще далекий від досконалості, а також у силу 

відсутності серйозних теоретичних і наукових основ самої туристичної діяльності, в нашому 

дослідженні була зроблена спроба узагальнити стан туризму на внутрішньому ринку, а також 

визначити пріоритетні напрями розвитку туристичної галузі в Україні. До них відносяться:  

- формування маркетингової стратегії туризму, у процесі якої розкриваються три стратегії 

успішного росту, єдності як принципу корпорації;  

- організація ефективності управління через механізми взаємодії і співробітництва, 

оцінку сучасного стану всесвітнього туристського бізнесу, нових інвестиційних концепцій;  

- прагнення до підвищення прибутковості фірми через напрацювання дієвої 

маркетингової стратегії;  

- управління можливостями виконавської майстерності через розкриття наступних понять 

і суджень: менеджер як фахівець туристської організації, боротьба за талановитого виконавця, 

кар'єра й удосконалювання управлінських навичок, мотивація майбутніх виконавців і 

навколишній вплив, що вимагає визначеного заповнення витрат;  

- ринок і ринкова стратегія, де актуальні: управління життєвим циклом туристського 

продукту, способи ефективного планування турпродукту, формування каналів продажів;  

- наука управління і комп'ютеризація, де важливо усвідомити нерозкриті переваги 

комп'ютерного потенціалу, ризик капіталовкладень у гостинність і туризм як можливість для 

досягнення більшої прибутковості й інформативності управління. 

Відомо, що ефективна спрямованість управління може забезпечити розвиток туристської 

компанії швидше, ніж ріст загальної економіки, туристського сектора, чи навіть виробництва 

товарів і послуг, пов'язаних із забезпеченням туризму. Більш того, управління, в основу якого 

покладене збільшення росту, може викликати розвиток цілих нових галузей, наприклад 

виробництво транспортних засобів доставки. Зростаюча діяльність як туристського сектора, так 

і промислового, зміцнюючи один одного, взаємодіючи між собою, розвивають і підсилюють 

економіку країни в цілому. 

Сьогодні впровадження промислового потенціалу Західної України найближчим часом є 

малоймовірним. Натомість туристична галузь має більше природних передумов для розвитку і 
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є більш привабливою для вкладення фінансових та людських ресурсів. Слід погодитися, що з 

огляду на Європейський вектор розвитку туризму нашого регіону ми повинні вивчити досвід і 

намагатись наслідувати ті європейські країни, у котрих ця галузь вже розвинута і досягла 

вагомих результатів. У більшості провідних країн Європи туризм став чи не визначальною 

галуззю економіки і доходи від туризму складають 10 % від сукупного національного продукту. 

Оскільки туризм не тільки економічне явище його розвиток неможливий на основі лише 

ринкових механізмів, а й потрібно враховувати глибоко соціальне, духовне і культурологічне 

середовище. Для цього необхідна державна політика розвитку туризму в Україну. Важливою 

умовою є необхідність створення механізмів сприяння будівництву нових та реконструкції 

існуючих об'єктів туристичної та курортної інфраструктури. Необхідно формування системи 

центрів туристичної інформації - елементу туристичної індустрії, створення туристичних 

представництв за кордоном.  
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ТРЕНДИ ОСВІТЯНСЬКОГО ПРОЦЕСУ У КОНТЕКСТІ 
ГЛОБАЛЬНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ 

 

У статті аналізуються існуючі світові тренди розвитку освітньої платформи, 

зроблений аналіз сучасного стану та можливих шляхів її розвитку і, безпосередньо, вищої 

школи. Розглянуто сутність основних тенденцій модернізації вищої освіти, що підкреслюють 

вагомість змін глобальних трансформацій. 

Ключові слова: сфера освіти, тренди, трансформація освіти, глобалізація, технологічні 

уклади. 

 

Постановка проблеми у загальному вигляді. Масові глобалізаційні процеси та 

технологічні зміни, які призвели до зрушень у різних сферах життєдіяльності суспільства, 

стали поштовхом освітніх реформ і трансформації самої системи загалом. Розвиток 

технологій стає каталізатором для створення нової освітянської системи та інституцій, що 

веде до поступового зростання світового та локального ринків освітніх послуг, що потребує 

від традиційних установ нових стратегій та адаптації до потреб суспільства аби залишатись 

конкурентоспроможним гравцем. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання трансформації освітньої сфери та її 

основних трендів були розглянуті в працях таких вітчизняних вчених як, В. Андрущенко 

(трансформація вищої школи) О. Дубасенюк (модернізація змісту освіти) , Г. Товканець 
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(особистісних підхід у сфері надання освітніх послуг), С. Кримський (трансформація знання) 

та інші [1; 3; 5; 13]. Методологічною та інформаційною основою роботи є матеріали наукових 

періодичних видань, форсайт-дослідження зарубіжних країн і нормативно-правові акти сфери 

вищої освіти. 

Виклад основного матеріалу. Феномен процесу глобалізації на сьогоднішній день став 

поштовхом для багатьох трансформацій і, наразі, ці зміни лише набувають своєї сили. Так, у 

багатьох країнах відбуваються зміни парадигм людського буття, що є рушійною силою 

докорінних змін змісту та форм державного функціонування та суспільного укладу. До однієї 

з таких змін належить сфера освіти. Тривалий час ця сфера в Україні мала «імунітет до змін» 

у суспільстві та вважалась досить консервативною, незважаючи на деякі поправки, котрі в 

цілому не зачіпали структур, основних концепцій, форму та зміст процесу навчальної 

діяльності. Проте, в тенденційній картині відбувається дислокація пріоритетів. Найближчим 

часом саме цей кластер може зазнати кардинального реінжинірингу. Але, варто звернути 

увагу на те, що основним джерелом змін стане не сама система освіти, а суміжні їй галузі та 

технології, що приходять разом зі швидкою реорганізацією технологічного укладу. 

Сфера освіти, як один зі складників механізму функціонування держави та суспільства 

в цілому, має бути більш прогресивною та реагувати на зовнішнє середовище, аби встигати за 

швидкоплинними світовими тенденціями. Такий уклад гарантує державні привілеї у вигляді 

людського капіталу, оскільки саме він є системо утворюючим елементом нової економіки, 

заснованої на знаннях. Попри розумінні важливості освітньої платформи, кардинальних 

реформ або масштабних інновацій було не так і багато. Актуальність дослідження теми 

освітнього простору наразі аргументується світовим технічним проривом, що може докорінно 

змінити освітній ландшафт [2].  

В умовах формування нового технологічного укладу важливо окреслити його вплив на 

економічно-суспільну формацію. Даний уклад продукує умови ринкової 

конкурентоспроможності людського капіталу, яку, у свою чергу, має забезпечити освітня 

система, що в подальшому обумовить становище країн на міждержавному рівні та визначить 

державу-гегемона.  

Технічні прогресії та потенції вже давно набувають свого розвитку на значущості. На 

сьогоднішній день накопичена критична маса технологій та методів діяльності. 

Експоненціальний розвиток веде до якісного переродження нуклеарних і застарілих форм 

функціонування класичних форм інститутів, у числі котрих освітні [4; 9]. 

Звернення уваги сучасними дослідника на проблематику та приділення значної уваги 

технологіям і технологічного укладу при обговоренні майбутнього освіти пояснюється 

кількома причинами. Основною особливістю є те, що технології та соціальні практики 

нерозривно пов'язані. Генеза розвитку суспільства вказує на кореляцію зміни типу 

матеріальної культури та динамічних показники суспільства, що, у свою чергу, змінює 

світосприйняття людей, їх спосіб мислення на напрям мислєнневої діяльності. Технологічний 

та технічний прогрес, освоєні технології та успішно впроваджені в масове виробництво 

радикально впливають на суспільний уклад і пріоритети суспільства. Потрібно зауважити, 

природа технологій індиферентна відносно до соціально-економічних і культурних 

відмінностей.  

Проте, є фактор диференціації користувачів технологіями – безпосередня вартість 

пристрою та вартість доступу до технологій. Більш дешеві технології часто проявляють 

об’єднуючий, демократизуючий характер і мають транскультурний та транскордонний 

впливи. Саме тому технології використовуються державою як один із засобів покращення 

функціонування суспільства. Особливо важлива дана тема в контексті розвитку електронного 

урядування в Україні як сполучник між громадянами та інституційними органами. Сміливо 

до інформаційних і телекомунікаційних технологій можна відносити технології такого роду. 

Саме тому, для проведення успішної політики важливо аби їх вартість для окремого 

споживача була невисока, забезпечуючи таким чином високу проникність. У результаті, 
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система освіти є масовим способом передачі інформації, знань, та потребує масових рішень, 

дозволяючи навчати великі групи новим умінням, навичкам і компетенціям без втрати 

основного змісту та якості освіти. Вирішення проблематики залежить від спроможності 

держави забезпечити освітню платформу технологіями, які ефективно проникнуть в освітній 

процес та набуде позначки масовості [6]. 

Для того, аби сформувати бачення розвитку освітнього процесу на майбутнє потрібно 

зрозуміти те, які саме технології будуть ключовими для базових процесів в освітній системі 

та будуть впливати на комунікативність, результат засвоєння знань, освоєння умінь і навичок, 

фіксування оцінювання досягнень та, безпосередньо, на мотивацію у навчанні. Безпосередньо 

визначитися з баченням майбутнього можна на основі прогнозування та передбачення 

(форсайт).  

Основні принципи форсайту можуть допомогти сформувати бачення майбутнього 

освітніх процесів на короткострокову, середньострокову та довгострокову перспективу. А 

саме:  

 Майбутнє може змінюватись від прикладених зусиль. Тобто, його можна створити. 

 Воно варіативно, бо виникає з минулого та залежить від прийнятих рішень учасників і 

зацікавлених у формуванні певного сценарію подій сторін. 

 Прогнозування є однією з більш точних методик використовуваних у статистиці задля 

отримання інформації про майбутнє. Є сфери, для яких можна будувати прогнози, але, в 

цілому, передбачити достовірно неможливо. У літературі феномен таких подій називається 

«чорні лебеді» - непередбачувані явища, ситуації, події. Можна лише підготуватися до такого 

майбутнього, яке ми хочемо бачити, або самим підготувати його. 

Форсайт - одна із найбільш розповсюджуваніших технологій, що використовують у 

США та інших країнах Європи. Вперше даний термін прозвучав на телеканалі ВВС 1930 року 

з уст письменника-фантезиста, котрий запропонував ввести спеціальність тотожну історику, 

що аналізує минуле, але навпаки, аналіз, за ідеєю, має бути на ретроспективу. На 

сьогоднішній день така задумка набула матеріального втілення у вигляді системи методів, що 

використовують експертну оцінку, моніторинг минулих подій та технології, зазвичай, задля 

виявлення технічних проривів, новітніх відкриттів і ключових подій. В основу методики 

входить написання сценаріїв майбутнього на базі минулого досвіду та трендів сьогодення. 

Започаткована ще у 50-х роках методика лише активізує потік прихильників використання 

такого роду досліджень і закріплює свої позиції на платформах українських проектів. Її 

популярність обумовлена значною вірогідністю здійснення передбачуваних сценаріїв і 

конкретною методикою (або, можна її назвати, інструкція) щодо виконання прописаних 

сценаріїв розвитку майбутнього. До того ж, технологія відноситься до кількісних методів 

дослідження, що робить результати, за умови правильності проведення, більш валідними та 

надає змогу варіювати у виборі дій, які відповідають поставленій меті чи цілям дослідження. 

Тобто, вона орієнтована не лише на визначення вірогідних альтернатив, але й на вибір 

найбільш бажаних з них. Саме тому її використання є привабливим не лише для дослідника, 

але й для замовника, оскільки дана технологія використовується у різних сферах наукового та 

ненаукового знання, широко відома в бізнес індустрії та іншій комерційній діяльності [12]. 

Успішність прогнозів заснована на такому: історичній обізнаності (аналіз даних 

допоможе з’ясувати наявність циклічних подій та допоможе запобігти невдалого досвіду) та 

на визначенні так званих трендів, тобто домінуючих потужних соціальних і технологічних 

процесів динамічно змінюючи світ і ведучи до створення трендів майбутнього. Для освітян 

щорічно компанією «Learn Launch» організовується конференція «Через кордони», де до 

розгляду приймаються актуальні зрушення і реконструкції на міжнародній арені в сфері 

освіти. Під питанням доцільність будь-яких модернізацій освітнього поля діяльності. Як вже 

зазначалось, освітня інституція є однією з найбільш статичних. Востаннє такий антураж був 

викликаний під час промислової революції. Коли світ перейшов від ручного та локального 

виробництва до масштабного фабричного. Тоді підхід до навчання був переформатований. 
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Особливостями такого процесу навчання стала локалізація, масштабність груп, доступність, 

проте, за таких умов обмежується гнучкість системи. Сучасна постіндустріальна епоха вже не 

приймає старі методи освіти. На сьогоднішній день актуальною є парадигма руху від 

масового виробництва до масової персоналізації. Для того аби говорити про можливі зміни 

розглянемо тренди сьогодення, котрі є вагомим рушієм змін освітньої форми: 1) глобалізація; 

2) локалізація; 3) зростання міжнародної конкуренції трудових ресурсів; 4) автоматизація 

виробництва; 5) парадигмальний вплив концепції «Сталого розвитку»; 6) збільшення 

потужності інструментів електронного урядування; 7) поширення цінностей «мережної 

культури»; 8) формування індивідуальних траєкторій навчання та компетентнісного підходу; 

9) орієнтація освіти на економічні та суспільні запити; 10) гейміфікація освітньої платформи; 

11) гуманітаризація технологій [9]. 

Дані тренди надають змогу зробити такі висновки, що вказують на ефективність 

перебудови існуючої освітньої. Технології все частіше стають основним компонентом у 

фіксації, передачі та отриманні знань, таким чином змінюючи традиційні способи. Окрім 

номінальних технології змінюють сам процес оцінювання досягнень, їх фіксації та методи 

управління власною освітньою траєкторією. І найголовніше, що реорганізація відбувається не 

лише на рівні особистісного вибору, але й впливає на внутрішню функціональність 

процесами управління у навчальних закладах. Перевагою для отримувачів освітніх послуг 

стане індивідуалізація освіти за допомогою технологій за мінімальною витратою часу та 

коштів [7; 8]. 

Нові рішення для освіти знайшли свої відгуки у вигляді стартапів, зазвичай 

технологічних, що значна частина нових рішень для освіти реалізується у вигляді 

технологічних стартапів, що є привабливим для інвестиційної діяльності в Україні та поза її 

межами. Таким чином, на освітньому полі виникають нові позиції та гравці, що стають 

агентами між освітянами та користувачами результатів освітньої діяльності та стрімко 

реагують на їх потреби при цьому не регулюючись національними урядами. Результатом є 

неформальне делегування функцій освітніх інститутів на приватні компанії та використання 

процесу діяльності та її кінцевого результату з метою комерційної вигоди.  

Різні показники економічної динаміки промислових країн, такі як інтенсифікація 

конкуренції, стрімка зміна технологій, популяризація нових методів використання наукових 

розробок, безкордонна комунікація та високий рівень проникності створюють попит на нові 

форми та зміст компетенцій, навичок та умінь, що веде за собою зміну форми підготовки [4].  

Такий стан речей є дихотомічним до розуміння нового типу підходу до навчання. 

Оскільки, з однієї сторони ринок потребує кваліфікованих трудових ресурсів, що готові до 

командної роботи та мають високий рівень креативності, гнучкості здатних підлаштовуватись 

під різні умови; з іншої сторони технологічний прогрес призводить до попиту отримувачів 

освіти та працедавців звертатись до швидких методів отримання освіти, головним завданням 

котрої є максимально швидке засвоєння ряду компетенцій, які нададуть базу для виконання 

вузького кола завдань, відповідно до певної специфіки роботи. На сьогоднішній день стартом 

таких освітніх програм є онлайн-платформи, курси швидкого зростання і тренінги, що вже 

спеціалізовані на програмування виконання завдань конкретного робочого місцях [10].  

З третього боку, популяризується метод навчання протягом життя (life-long learning), 

що дозволяє контролювати корпораціям рівень розвитку людського капіталу, та 

забезпечувати постійний розвиток персоналу відповідно до змінюваних тенденцій ринку. 

Хоча, така можливість є, проте її актуальність в Україні має малий показник. Проте, будь-яка 

з наведених вище варіацій та тенденцій розвитку потребує змін до вимог і структури базової 

освіти [14]. 

Наведені вище тренди освітлюють розвиток освіти майбутнього, вказуючи на більшу 

технологічність, індивідуалізованість, практичність, інтернаціоналізм. Вже сьогодні  можна 

спостерігати за інтеграцією людей будь-якого покоління у процес навчання за допомогою 

різних установ, а, інколи, просто гаджета. Всі процесії обговорюються вже давно, вони не є 
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новими, проте, лише зараз вони не поодинокі, а комплексно систематизовані в наочну схему, 

що окреслює майбутній шлях отримувача освіти на роки вперед.  

Індивідуальна траєкторія являється певним конструктом, що починає формуватися у 

період пізньої школи та супроводжує у виборі професійно-наукової діяльності у ВНЗ, проте, 

не закінчується завершенням навчальної програми в навчальному закладі, а продовжується 

впродовж всього періоду життя Людини. Сама ж траєкторія не є константою, а формується 

під впливом як індивідуальних, так і суспільно прийнятих чинників і факторів [11].  

Такі підходи до отримання освіти активує інвестиційний потік задля задоволення 

власних цілей, саме тому процес капіталовкладень, який потребує все більшого контролю та 

максимальної організованості процесу. На сьогодні уже нараховується значна кількість 

фінансових інструментів для інвестування в освітні процесії, що користуються попитом. 

Тому зрозумілим є факт, що майбутнє в рамках отримання і надання знань буде кардинально 

модифікуватись відповідно до викликів суспільства.  

Зміна формату освітньої системи провокує розгляд людського капіталу під новим кутом 

зору, з’являється новий тип. За рахунок цього кон’юнктура потенційних отримувачів освіти 

поділяється на декілька: які стимульовані лише кінцевим результатом – отриманням диплому 

магістра; ті, що розуміють сенс саморозвитку та не мають намір витрачати час на 

«стандартний» набір послуг, що надають державні освітні заклади. Місією для таких закладів 

є мотивування до отримання освіти саме в державних закладах. Інституціям у період 

різнопланового розвитку можливостей отримання інформації та, відповідно, до цього 

дипломів, сертифікатів доводиться конкурувати та робити акцент на вже обговорюваний 

тренд гейміфікацію задля більшої інтерактивності. 

Висновки. Традиційні навчальні установи за таких умов будуть вимушені конкурувати 

не лише з іншими освітніми інституціями, але й з неформальними способами отримання 

потрібної кваліфікації. Аби зберегти свою монопольність та авторитетність поміж такого 

вибору традиційним освітнім платформам необхідні оперативні модернізації та шукати нові 

форми та інструменти.  
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УДК 347.78(045) 

 

Гордєєва Ольга Іллівна 

Харківський державний автомобільно-дорожній коледж 

 

ОХОРОНА АВТОРСЬКОГО ПРАВА В УКРАЇНІ 

 

Стаття присвячена дослідженню проблеми охонори авторського права в Україні. 

Наголошено, що специфіку авторського права визначає те, що охороні підлягають форми 

вираження ідей, а не самі ідеї творців. Відособлені від форми зміст, тема, сюжет, інформація 

тощо не захищені від привласнення та використання третіми особами. Відтак, на відміну від 

патенту, копірайт захищає твір лише від копіювання. Авторське право проголошує і 

забезпечує широкий захист особистих (немайнових) і майнових прав авторів. 

Ключові слова: авторське право, Закон України «Про власність», Державне патентне 

відомство України, інтелектуальна власність, охорона майнових прав авторів, реєстр 

виробників та/чи розповсюджувачів програмного забезпечення. 

 

Авторське право за Вікіпідєю є інструментом власності, права і ключовою галуззю права 

інтелектуальної власності; воно призначене захищати зовнішню форму вираження об'єкта (твір, 

малюнок, збірник, фотографія та інше), тобто їхнє «матеріальне втілення». Авторське право не 

може використовуватись для захисту абстрактних ідей, концепцій, фактів, стилів та технік, що 

можуть бути використані у творі. 

Авторські права – це набір суб'єктивних виключних прав, які дозволяють авторам 

літературних, мистецьких та наукових творів отримати соціальні блага від результатів своєї 

творчої діяльності. 

Авторське право історично виникло внаслідок потреби захистити права авторів 

літературних творів та творів мистецтва; нині Авторське право поширюється фактично на будь-

які результати творчої діяльності, включаючи комп'ютерні програми, бази даних, фільми, 

фотографії скульптури, рекламні проспекти, карти і технічні креслення. 

Ключовим моментом у розвитку авторського права послужив винахід друкувального 

верстата винахідником Гуттенбергом у XV столітті, що уможливило копіювання літератури 

механічним способом, а не переписуванням від руки. Однак це вимагало великих додаткових 

витрат. У цих умовах знадобився захист від конкуренції з боку виготовлювачів і продавців 

незаконних копій. Королі в Англії і Франції і курфюрсти в Німеччині стали надавати 

підприємцям привілею у вигляді виключних прав на відтворення друкованих копій і їхнє 

поширення протягом обмеженого терміну. У випадку порушення цих прав здійснювалися 

примусові міри захисту через накладення штрафів, арешти, конфіскації незаконних копій і 

вимоги відшкодувати можливий збиток. 

Із впровадженням друкарства різко виріс обсяг продажів, а отже і доход друкарів і 

продавців. Тому автори книг порушували питання про захист своїх прав.  

Унаслідок цього в Англії в 1709 році парламентом було прийнято відомий Статут 

королеви Анни – перший закон про авторське право (копірайт1): "Про заохочення утворення 

шляхом закріплення за авторами чи набувачами копій друкованих книг прав на останній на час, 

що встановлюється відтепер" [1]. 

Закон забезпечував автору виключне право друкувати і публікувати книгу протягом 14 

років від дати першої публікації, а також передавати це право торговцю. Законом передбачалося 

подвоєння цього терміну ще на 14 років, якщо автор був живий. 

У 1791 і в 1793 роках був закладений фундамент французької системи авторського права. 

На відміну від англійської системи, у французькій права автора інтерпретуються як авторські 

права, якими автор користується все життя. Однак і в Англії і у Франції авторські права 

розглядалися, по суті, як права власності, що мають економічну цінність, тобто як матеріальні 

права. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Цивільне_право
https://uk.wikipedia.org/wiki/Галузь_права
https://uk.wikipedia.org/wiki/Інтелектуальна_власність
https://uk.wikipedia.org/wiki/Інтелектуальна_власність
https://uk.wikipedia.org/wiki/Виключне_право
https://uk.wikipedia.org/wiki/Комп%27ютерна_програма
https://uk.wikipedia.org/wiki/База_даних
https://uk.wikipedia.org/wiki/Фільм
https://uk.wikipedia.org/wiki/Фотографія
https://uk.wikipedia.org/wiki/Скульптура
https://uk.wikipedia.org/wiki/Реклама
https://uk.wikipedia.org/wiki/Карта
https://uk.wikipedia.org/wiki/Креслення
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Наступний імпульс розвитку авторського права додали філософи Німеччини, зокрема 

Еммануїл Кант. Вони бачали в копірайті не просто форму власності, що забезпечує економічну 

вигоду для автора, а щось більше - як частину своєї особистості. Зрештою ця ідея привела до 

вироблення системи неекономічних або моральних прав. Пріоритетне значення інтелектуальної 

власності серед інших об'єктів власності було втілене в законодавстві деяких штатів США. 

Наприклад, у законі штату Масачусетс від 17 березня 1789 p. відзначено, що "немає власності, 

яка належить людині більше, ніж та, котра є результатом її розумової праці" [2]. 

Сучасна форма закону про копірайт закріплена в законі Сполучених Штатів Америки 

1976 року, що передбачає захист здобутків протягом усього життя автора і 50 років після його 

смерті [3]. Зазначимо, що існує концептуальне розходження у відношенні до копірайту в 

країнах загального права і країнах з кодифікованим цивільним законодавством. У перших 

відносяться до копірайту як до форми власності, що може бути створена індивідуальним чи 

колективним автором і, будучи створеною, підлягає комерційній експлуатації, так само як будь-

яка інша власність. При цьому складові права копірайту спрямовані винятково на здобуття 

економічної вигоди. У країнах з кодифікованим цивільним законодавством авторське право 

також має характеристики власності й закон спрямований на захист економічного змісту цієї 

власності. Однак у цьому випадку авторське право втілює також ідею про те, що твір автора є 

вираженням його особистості, що вимагає такого ж захисту, як і економічний потенціал твору. 

Правове регулювання відносин у цій сфері забезпечувалося в основному підзаконними актами.  

Виключеннями були розділ IV – "Авторське право" і розділ VI "Винахідницьке право" 

Цивільного кодексу УРСР [4], а також "Положення про відкриття, винаходи і раціоналізаторські 

пропозиції", затверджене постановою РМ СРСР від 21.03.1973 p. [5]. 

Загальне законодавство закріплювало можливість широкого використання результатів 

творчої праці громадян в інтересах держави і суспільства. Наприклад, основною формою 

охорони винаходів був не патент, а авторське свідоцтво, що давало виключне право на 

використання об'єкта інтелектуальної власності не їхнім творцям, а державі. Авторське 

законодавство містило істотне вилучення зі сфери виняткових авторських прав. Воно дозволяло 

вільно використовувати випущені у світ твори на телебаченні, радіо, у кіно і газетах. І авторське 

право, і патентне право допускали примусовий викуп суб'єктивних прав на творчі досягнення у 

власників таких прав, можливість видачі примусових дозволів на їхнє використання. У той же 

час механізм захисту порушених прав не був ефективним. Передбачені законодавством санкції 

були незначні, а судова процедура - складною.  

У результаті при масових порушеннях прав кількість судових справ була мізерною. 

Після проголошення незалежності й державотворення України 24 серпня 1991 року 

почалося формування спеціального законодавства, що регулює правовідносини у сфері 

інтелектуальної власності. Початком становлення законодавства України про інтелектуальну 

власність вважається день прийняття Закону України "Про власність", тобто 7 лютого 1991 

року [6].  

Цим Законом результати інтелектуальної власності вперше були визнані об'єктами права 

власності. Деякі норми, що відносяться до інтелектуальної власності, знайшли своє 

відображення в інших законах України. Першим нормативним актом на шляху створення 

спеціального законодавства про промислову власність було "Тимчасове положення про 

правовий захист об'єктів промислової власності і раціоналізаторських пропозицій", затверджене 

Указом Президента України 18 вересня 1992 року. [7]. Відтепер ця дата стала професійним 

святом винахідників і раціоналізаторів України. Однак основними джерелами права 

промислової власності, що складали основу спеціального законодавства про інтелектуальну 

власність, стали закони України; "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" [8], "Про 

охорону прав на промислові зразки" [9], "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" [10], 

які набули чинності 15 грудня 1993 року. У той самий період були прийняті закони України 

"Про обмеження монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції у підприємницькій 

діяльності" (18 грудня 1992 року) [11], "Про охорону прав на сорти рослин" (21 квітня1993 
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року) [12], "Про захист від недобросовісної конкуренції" (7 червня 1996 року) [13], "Про 

охорону прав на топографії інтегральних мікросхем" (5 листопада 1997 року) [14]. 

Для розвитку зазначеного законодавства про промислову власність Державним патентним 

відомством України було розроблено і прийнято понад 70 підзаконних актів, що регулюють 

відносини у сфері набуття прав на об'єкти промислової власності. Основним законом, що 

регулює правовідносини в сфері авторських і суміжних прав, став Закон України "Про 

авторське право і суміжні права" (23 грудня 1993 року) [15]. Питання правової охорони прав 

авторів знайшли своє відображення також у постановах Кабінету Міністрів України, серед яких: 

"Про мінімальні ставки авторської винагороди за використання творів літератури і мистецтва" 

[16] та "Про державну реєстрацію прав автора на добутки науки, літератури і мистецтва" (2003), 

[17] а також у нормативних актах Державного підприємства "Українське агентство з авторських 

і суміжних правах" [18]. 

Принциповим моментом у розбудові законодавства про інтелектуальну власність стало 

прийняття у 1996 році Конституції України [19], яка проголосила: "Кожен має право володіти, 

користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами інтелектуальної, творчої 

діяльності". Завершальним акордом у розбудові законодавства України у сфері інтелектуальної 

власності стало прийняття у 2003 році Верховною Радою України Цивільного кодексу України, 

[20] Книга IV якого має назву "Право інтелектуальної власності". Важливим джерелом права 

інтелектуальної власності також є міжнародні конвенції і договори, до яких приєдналася 

Україна. Таким чином, в Україні вже створена законодавча база, що регулює правовідносини у 

сфері інтелектуальної власності. Але попереду чекає велика робота по її вдосконаленню та 

гармонізації з міжнародним законодавством. 

На відміну від промислової власності, де існують чіткі процедури для одержання 

авторами охоронних документів, оформлення прав на об'єкти авторськго права не настільки 

формалізоване. Авторське право охороняється без реєстрації та формальної експертизи в 

державних органах. 

Водночас автор твору для сповіщення про свої права може використовувати знак охорони 

авторського права, який розміщується на кожному екземплярі твору і складається з трьох 

елементів знака ©, імені автора та року першого опублікваня твору. 

Власник авторського права для одержання свідоцтва про авторство на оплюднений твір у 

будь-який час може його зареєструвати в офіційних державних реєстрах. Крім того, для 

забезпечення ідентифікації твору та отримання гонорару за його використання можлива 

реєстрація цього твору в авторсько-правових товариствах.  

На практиці використовується також нотаріальне засвідченя авторського права на твір, 

що ґрунтується на юридичному засвідченні підпису автора на оригіналі твору. 

Охорона майнових прав авторів діє протягом всього життя автора і 70 років після його 

смерті. Дія терміну охорони починається з першого січня року, що наступає за роком, у якому 

мали місце юридичні факти. Безстроково охоронюся законом право авторства, право на ім'я і 

право протидіяти перекрученню чи іншій зміні твору чи будь-якому іншому зазіханню на твір, 

що може завдати шкоди честі і репутації автора. 

Специфіку авторського права визначає те, що охороні підлягають форми враженя ідей, а 

не самі ідеї творців. Відособлені від форми зміст, тема, сюжет, іформація тощо не захищені від 

привласнення та використання третіми особами. 

Відтак, на відміну від патенту, копірайт захищає твір лише від копіювання. 

В Україні на виконання завдань, передбачених Концепцією легалізації програмного 

забезпечення та боротьби з нелегальним його використанням, затвердженою розпорядженням 

КМУ №247-р від 15.05.2002 р., та наказом Міністерства освіти і науки України "Про утворення 

реєстру виробників та/чи розповсюджувачів програмного забезпечення" № 8 від 08.01.2003 

р. [21]. Державний департамент інтелектуальної власності з 1 березня 2003 року розпочав 

ведення реєстру виробників та/чи розповсюджувачів програмного забезпечення і видачу 

свідоцтв встановленого зразка суб'єктам господарювання, внесеним до нього. 
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Внесення суб'єктів господарювання до Реєстру відбувається на добровільних засадах на 

підставі поданої заявки. Свідоцтво за встановленим зразком видається суб'єктові за його 

бажанням після прийняття рішення про внесення до Реєстру. Для занесення до Реєстру заявник 

передає особисто чи надсилає рекомендованим поштовим відправленням документи до ДП 

"Інтелзахист" за визначеним переліком. Заява про внесення до Реєстру розглядається у 

місячний термін з дня надходження. Оплата за реєстрацію не передбачена. 

Перше свідоцтво про внесення суб'єкта підприємницької діяльності до Реєстру 

виробників та розповсюджувачів програмного забезпечення видано 14 березня 2003 року АТЗТ 

"Квазар- Мікро Техно". 

Оформлення суміжних прав також не вимагає виконання будь-яких формальностей. 

Для сповіщення третіх осіб щодо своїх виключних прав та попередження їх порушення 

творці суміжних прав використовують знак охорони суміжних прав, який складається з трьох 

елементів знака ®, імені (найменування) власника суміжних прав, року першого випуску твору. 

Особисті (немайнові) права виконавців охороняються безстроково. Майнові права 

виконавців, виробників фонограм і відеограм, а також організацій мовлення охороняються 

протягом 50 років. Термін охорони починається з першого січня року, що наступає за роком, у 

якому мали місце юридичні факти (перше виконання, перше опублікування, перша передача). 

В Україні відповідно до Закону "Про розповсюдження примірників аудіовізуальних 

творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних" (у редакції від 04.11.2018) [22] 

примірники аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних 

підлягають обов'язковому маркуванню контрольними марками. 

Для одержання контрольних марок заявники (імпортери, експортери та відтворювані) 

подають до ДП "Інтелзахист" перелік документів: 

1) заяву; 

2) копію статуту, установчого договору для юридичних осіб; 

3) копію свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності; 

4) копію довідки про включення до ЄДРПОУ – Єдиного державного реєстру підприємств 

та організацій України (для юридичних осіб) або про присвоєння ідентифікаційного коду (для 

фізичних осіб); 

5) перелік найменувань примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, 

комп'ютерних програм, баз даних встановленого зразка із зазначенням творів, зафіксованих на 

цих примірниках (мовою оригіналу відповідного примірника); 

6) копію державного посвідчення на право розповсюдження та демонстрування 

аудіовізуальних творів; 

7) копію договору про передачу (відчуження) майнових прав авторів і суб'єктів суміжних 

прав або договори про передачу прав на використання творів шляхом їх відтворення та 

розповсюдження примірників (починаючи з моменту виникнення прав). 

8) копію ліцензії на здійснення господарської діяльності з впровадження голографічних 

захисних елементів. 

Подані заявниками документи розглядаються протягом робочих днів. 

На підставі рішення про видачу та за умови подання копії платіжного документа з 

відміткою банківської установи про перерахування вартості контрольних марок до державного 

бюджету протягом 2 робочих днів здійснюється виготовлення та видача контрольних марок. 

Вартість однієї контрольної марки склада 1% неоподаткованого мінімуму доходів громадян 

(0,17 грн). 

Охорона майнових прав авторів на Україні діє протягом всього життя автора і 70 років 

після його смерті. Дія терміну охорони починається з першого січня року, що наступає за роком, 

у якому мали місце юридичні факти. 

Безстрокове охороняються законом право авторства, право на ім'я і право протидіяти 

перекрученню чи іншій зміні твору чи будь-якому іншому зазіханню на твір, що може завдати 

шкоди честі і репутації автора. 
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Захист прав інтелектуальної власності визначається як комплекс заходів, спрямованих па 

визнання і відновлення прав інтелектуальної власності у разі їх порушення. Розмежування 

понять охорони та захисту можливо і необхідно здійснювати щодо їх мети.  

Мета охорони – створення державою гарантій правовласнику для належної реалізації 

права власності (у всіх її правомочиях – володіння, користування і розпорядження) на об'єкт 

інтелектуальної власності.  

Мета захисту права власності у разі порушення, невизнання або його оскарження – 

відновлення або визнання такого права шляхом застосування примусових заходів державними 

органами або шляхом самозахисту правовласника інтелектуальної власності 

Власник авторського права для одержання свідоцтва про авторство на оприлюднений твір 

у будь-який час може його зареєструвати в офіційних державних реєстрах. Крім того, для 

забезпечення ідентифікації твору та отримання гонорару за його використання можлива 

реєстрація цього твору в авторсько-правових товариствах.  

На практиці використовується також нотаріальне засвідчення авторського права на твір, 

що ґрунтується на юридичному засвідченні підпису автора на оригіналі твору. 

Охорона майнових прав авторів діє протягом всього життя автора і 70 років після його 

смерті. Дія терміну охорони починається з першого січня року, що наступає за роком, у якому 

мали місце юридичні факти. Безстроково охороняються законом право авторства, право на ім'я і 

право протидіяти перекрученню чи іншій зміні твору чи будь-якому іншому зазіханню на твір, 

що може завдати шкоди честі і репутації автора. 

Специфіку авторського права визначає те, що охороні підлягають форми вираження ідей, 

а не самі ідеї творців. Відособлені від форми зміст, тема, сюжет, інформація тощо не захищені 

від привласнення та використання третіми особами. Відтак, на відміну від патенту, копірайт 

захищає твір лише від копіювання. 

Тож завдання авторського права – встановити найсприятливіші правові умови для 

творчої діяльності, забезпечити доступність результатів цієї діяльності всьому суспільству. 

Його основним принципом є поєднання інтересів автора та інтересів усього суспільства. 

Авторське право проголошує і забезпечує широкий захист особистих (немайнових) і майнових 

прав авторів. 
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СОЦІАЛІЗАЦІЯ ГЛОБАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ. ЕСЕ 

 

В роботі досліджується проблема соціалізації глобальної економіки. Наголошено на 

тому, що в умовах багатьох негативних наслідків глобалізації стають особливо актуальними 

дослідження проблем економічного зростання в період постіндустріального розвитку, пошук 

ефективних способів протидії його негативним тенденціям, вироблення теоретичних основ 

подальшого вдосконалення соціально-трудових відносин для забезпечення більш високого 

ступеня соціалізації економіки, обґрунтування оптимальних напрямів ефективного 

економічного зростання в інтересах усіх верств суспільства. 

Ключові слова: економіка, глобалізація, проблема, суспільство, розвиток, інновації, 

суспільство. 

 

Однією із ключових тенденцій сучасної глобальної трансформації виступає coціалізація 

світової економіки, яка в свою чергу, являє собою цілий процес. В основі соціалізації лежить 

все більш глибока інтеграція приватних і громадських інтересів, яка проявляється у 

соціальній переорієнтації виробництва, гуманізації праці і житті людей, пом'якшенні 

соціальної поляризації і зростанні значення соціальної сфери. Центром соціально-

економічного розвитку стає людська особистість з її різноманітними потребами. 

Відбуваються якісні зрушення в системі потреб, структурі попиту i споживання, образі і 

якості життя, умовах розвитку людини. Економічним відносинам завжди притаманні 

соціальні наслідки, тобто вони соціальні за своєю природою, тому цілком зрозумілим є 

посилення соціальної орієнтації економіки на людину для забезпечення сталого розвитку 

економіки.  

Особливо це стосується ситуації в Україні, де провал реформ супроводжувався 

масштабним підривом соціальної сфери, внаслідок чого створено дегуманізовану за своєю 

сутністю і непрацездатну економіку.  

Метою даного написання есе є визначення основних проблем та напрямів прояву 

соціалізації глобальних економічних відносин в контексті забезпечення людського розвитку в 

умовах переходу до інноваційного типу економіки та постіндустріального суспільства. 

Сучасний етап розвитку як перехідних, так і розвинутих національних економік 

характеризується таким суспільно-економічним явищем, як соціалізація. Соціалізація 

економіки виступає в якості однієї з ключових складових світової економічної трансформації. 

В її основі лежить все більш тісна інтеграція приватних і громадських основ, властива 

сучасній змішаній економіці. Соціалізація глобальної економіки проявляється в соціальній 

переорієнтації виробництва, гуманізації праці і життя людей, пом'якшенні соціальної 

диференціації і зростання значення соціальної сфери. Сьогодні можна стверджувати, що 

соціальна орієнтація пронизує всі сфери економіки розвинених країн, а центром соціально-

економічного розвитку стає людська особистість з її різноманітними потребами. 

Основними ознаками соціалізації економіки можна вважати: 

●  Поступове пом'якшення соціальної диференціації, вирівнювання доходів на користь 

найбільш вразливих верств і груп населення. 

●  Формування особливого типу «соціально-трансфертного держави», соціальні витрати 

якого ростуть і в абсолютному і у відносному вираженні, хоча і різними темпами в різні 

періоди. 

●  Збільшення соціальних інвестицій, насамперед, на розвиток соціальної 

інфраструктури і в людський капітал, причому більш швидкими темпами, ніж збільшення 

інвестицій в матеріально-речові елементи капіталу. 
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●  Розвиток колективних форм приватної власності, її деперсоніфікації в результаті 

збільшення частки інституційних інвесторів (інвестиційних та пенсійних фондів, страхових 

організацій, банків) у загальній масі акціонерного капіталу. 

●  Збільшення чисельності населення, що стає власником зростаючої частки, 

національного багатства через пенсійні та страхові фонди, інвестиційні траст-фонди; 

●  Розвиток співучасті працівників, в управлінні соціально-трудовою сферою, 

акціонерним капіталом і досягненні конкурентоспроможності. 

●  Зміна соціальної структури суспільства: розмивання соціально-класових 

відмінностей, посилення вертикальної соціальної мобільності, формування різних форм 

соціального партнерства. 

Таким чином, саме соціальна сфера в даний час стає фактором великомасштабної 

трансформації структури економіки, модернізації традиційних виробництв, критерієм 

оптимальності галузевої та відтворювальної структур економіки, своєрідним «мірилом» 

якості життя.  

У зв'язку з цим представляє особливий інтерес розгляд такого важливого індикатора 

соціалізації економіки, як сумарний індекс якості життя – ІРЛП (індекс розвитку людського 

потенціалу), що характеризує досягнення країни за трьома основними напрямками: 

1. здоров'я і довголіття, вимірювані показником очікуваної тривалості життя при 

народженні; 

2. доступ до освіти, вимірюваний рівнем грамотності дорослого населення і сукупним 

валовим коефіцієнтом охоплення освітою; 

3. гідний рівень життя (величина валового внутрішнього продукту на душу населення в 

доларах США за паритетом купівельної спроможності – ПКС). 

Для посилення зв'язків між соціальним прогресом та економічним зростанням особливе 

значення мають гарантії дотримання основоположних принципів і правил у соціально-

трудовій сфері, оскільки вони дозволяють зацікавленим особам реалізувати свій людський 

капітал. Проблеми відтворення сукупного людського капіталу, підвищення його потенціалу, 

забезпечення соціальної безпеки суспільства, моніторингу глобальних екологічних питань 

безпосередньо пов'язані з розвитком соціального прогресу. Зростаюча взаємозалежність між 

економікою і соціальною сферою, взаємопроникнення «економічного» і «соціального» 

послужили також об'єктивною основою появи і розвитку своєрідних інструментів управління 

сферою соціально¬трудових відносин. 

Відбувається в розвинених країнах інтенсивний процес соціалізації економіки 

характеризується, зокрема, значним зростанням корпорацій і регіонів, де пріоритетну увагу 

приділяється соціальним факторам, соціальним стандартам, соціальним звітам і 

моніторингами, соціальному аудиту. 

Беручи перед суспільством зобов'язання соціально-відповідальної поведінки, 

корпорації щорічно публікують соціальний звіт про свою діяльність у вільному доступі на 

власних офіційних інформаційних ресурсах. Корпоративний соціальний звіт - це публічний 

інструмент інформування акціонерів, співробітників, партнерів і всього суспільства про те, як 

і якими темпами, компанія реалізує закладені у своїй місії або стратегічних планах розвитку 

цілі щодо економічної стійкості, соціального благополуччя та екологічної стабільності. 

Інтелектуалізація людського капіталу призвела до появи зовсім нових форм соціально-

трудових відносин між найманим працівником і підприємцем: власник інтелектуального 

капіталу, навіть працюючи за наймом, є вже не стільки виконавцем, скільки партнером по 

бізнесу – часто має в ньому частку і бере участь в його управлінні. Принципово інше 

становище найманих працівників по відношенню до власників матеріальних чинників 

виробництва є об'єктивною причиною поширення соціальної відповідальності бізнесу в 

умовах ринкової системи господарства. 

Розширення та поглиблення ринкових відносин в умовах глобалізації світової 

економіки також змушує бізнес бути соціально відповідальним. Глобалізація ринків, 

збільшення числа гравців на них і зростання конкуренції зумовили постійне зростання 
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транзакційних витрат, мінімізувати які можливо на основі створення формальних інститутів 

узгодження інтересів між усіма основними учасниками ринкових відносин: бізнесом, 

державою, суспільством. У цих умовах бізнес змушений брати на себе відповідальність за 

багато напрямків розвитку суспільства, безпосередньо ніяк не зв'язані з його господарською 

діяльністю. 

Таким чином, соціалізація економіки впливає на багато процесів: ефективне 

регулювання соціально-трудових відносин; зниження соціальних ризиків і відхід від 

конфліктних ситуацій; підвищення соціальної захищеності працівників; вирівнювання 

доходів, нівелювання крайнощів; підвищення зацікавленості працівників у досягненні 

кінцевих результатів, залучення їх до управління; зміцнення соціального партнерства; зміна 

ставлення до приватної власності; досягнення конкурентної здатності. 

Соціалізація економіки – одна з ключових складових світової економічної 

трансформації, в основі якої лежить властива сучасній економіці все більш тісна інтеграція 

приватних і громадських начал. Соціальна орієнтація пронизує всі сфери економіки 

розвинених країн, відбувається соціальна переорієнтація виробництва, гуманізація праці і 

життя людей, пом'якшення соціальної диференціації, зростає значення соціальної сфери, а 

людина з його різноманітними потребами стає центром соціально-економічного розвитку. 

Відповідно відбуваються якісні зрушення в системі потреб, структурі попиту і споживання, 

образ і якості життя людини. 

Однією, з ознак соціалізації економіки служить загальне зростання доходів населення, 

національного добробуту. У пом'якшенні соціальної диференціації, вирівнюванні доходів на 

користь найбільш вразливих верств і груп населення велика роль держави. Формується 

особливий тип «соціально-трансфертної держави», соціальні витрати якого ростуть як в 

абсолютному, так і у відносному вираженні, хоча і різними темпами в різні періоди. В даний 

час на соціальні потреби в розвинених країнах витрачається від однієї чверті до половини 

ВВП. Зростають витрати на розвиток людського потенціалу і соціальної інфраструктури. 

Соціальні інвестиції, і насамперед інвестиції в людський капітал, збільшуються швидше 

зростання інвестицій в матеріально-речові елементи капіталу. 

Соціалізація економіки полягає також у розвитку асоційованих форм приватної 

власності. Все більша частина населення стає власниками зростаючої частки національного 

багатства. Розвивається в різних формах співучасть працівників в управлінні акціонерним 

капіталом. Змінюється соціальна структура суспільства, розмиваються соціально-класові 

відмінності, посилюється вертикальна соціальна мобільність, складаються різні форми 

соціального партнерства. Все це підсилює дію тенденції соціалізації економіки суспільства на 

постіндустріальної стадії соціально-економічного розвитку. 

Але, на жаль, часто соціалізація економік сприймається як ряд короткострокових 

соціальних заходів, з тим, щоб зняти напруженість, що виникла внаслідок якихось 

економічних дій. Нерідко трапляється, що найгостріші проблеми бідності, безробіття, 

міграції, соціального захисту та інші вирішуються окремо, виходячи з наявних фінансових 

можливостей. Нам видається, що такий підхід мало результативний, і замість пом'якшення 

соціальних проблем відбувається їх наростання, перехід на якісно інший рівень. Так, 

посилення соціального незахищеності, масовий характер бідності, безробіття, поглиблення 

майнової і прибуткової диференціації викликають нові проблеми в соціально-трудовій сфері, 

позбавляють значну частину населення країни економічної свободи, свідчать про виникнення 

розбіжностей інтересів економічних суб'єктів і різних верств населення. 

Як результат неузгодженого економічної поведінки при вирішенні соціальних питань - 

виникнення взаємних збитків, що наносяться індивідами економічному добробуту один 

одного і добробуту суспільства в цілому. Тому назріла необхідність у створенні механізмів, 

здатних виявляти і інтегрувати індивідуальні та суспільні інтереси і направляти їх на цілі, що 

розділяються суспільством. 

Всі ці зміни мають дуже велике значення для еволюції практики управління і на макро- 

і на мікро-рівні. Критерії ефективності загальнонаціональної, галузевої та корпоративної 
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діяльності все частіше починають вимірюватися не показниками, пов'язаними з отриманням 

прибутку, а індикаторами конкурентоспроможності, не тільки обсягом загальних інвестицій, 

але і питомою вагою соціальних інвестицій, тобто інвестицій людини, рівнем мінімізації 

соціальних ризиків, середньою тривалістю життя тощо 

Отже, особливості сучасної глобалізації дозволяють визнати реальність існування 

національних і регіональних моделей ринкової економіки, а також специфіки управлінських 

систем на рівні національної економіки. В умовах багатьох негативних наслідків глобалізації 

стають особливо актуальними дослідження проблем економічного зростання в період 

постіндустріального розвитку, пошук ефективних способів протидії його негативним 

тенденціям, вироблення теоретичних основ подальшого вдосконалення соціально-трудових 

відносин для забезпечення більш високого ступеня соціалізації економіки, обґрунтування 

оптимальних напрямів ефективного економічного зростання в інтересах усіх верств 

суспільства. 

На наш погляд, одними із найбільш прийнятних що способів оптимізації зв’язку між 

економічним зростанням і людським розвитком, зокрема української економіки в умовах 

сучасних глобальних трансформацій, мають бути наступними:  

по-перше, нарощування інвестицій в освіту, охорону здоров’я, професійну підготовку, 

що сприяє розвитку і реалізації здібностей людей, їх активній участі у виробництві та 

розподілі благ;  

по-друге, більш справедливий розподіл доходу і багатства, що забезпечує матеріальну 

основу розвитку людського потенціалу;  

по-третє, досягнення збалансованості соціальних витрат, що, безперечно, зміцнює 

економічну базу соціальної сфери суспільства; 

по-четверте, розширення можливостей людей здійснювати свій вибір у політичній, 

соціальній та економічній сферах, причому особливої уваги потребують групи населення, 

можливості яких були з різних причин обмеженими. 

Зростання соціальної орієнтації потребує підтримки певної рівноваги між 

демократичними інститутами і сильною державною владою, державним, регіональним, 

підприємницьким регулюванням економіки і ринковим механізмом саморегулювання, 

приватною і державною власністю, економічною ефективністю соціальною справедливістю. 

Також, ринкова система господарювання, як найбільш ефективна на сьогодні форма 

функціонування економічної системи суспільства, повинна бути націлена на обслуговування 

потреб цього суспільства, його головного суб'єкта та об'єкта – людини. 
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У статті розкрито сутність економіко-математичного моделювання. Розглянуто та 

описано поняття мережі, відображено особливості та методичні основи розрахунку 

мережних мір. Здійснено розрахунки спектральних та топологічних мір для вартості акцій 

продовольчих корпорацій Danone та Nestle у період з 01.01.2009 року по 26.10.2018 року. 

Ключові слова: економіко-математичне моделювання, мережні міри, граф, спектральні 

та топологічні характеристики. 

 

Дослідження різноманітних процесів, у тому числі й економічних, зазвичай, починається 

з їх моделювання, тобто відображення реального процесу за допомогою відповідного 

математичного інструментарію. При цьому складають рівняння чи нерівності, які відображають 

співвідношення між показниками та визначають їх вплив на значення результуючої змінної, що 

дозволяє сформувати систему необхідних обмежень. 

Розв’язання економічних задач та задач управління, зокрема, тісно пов’язано з 

ускладненням самого об’єкта аналітичного дослідження та функцій управління, що, у свою 

чергу, вимагає від дослідника все більш ширших та ґрунтовних знань у сфері застосування 

різноманітних методів для побудови адекватних економіко-математичних моделей. Цій 

проблематиці присвячено багато праць відомих вітчизняних науковців, зокрема П. Грицюка, 

Л. Гур’янової, В. Даніча, Т. Клебанової, К. Ковальчука, Н. Максишко, С. Рамазанова, 

В. Соловйова, О. Черняка та інших. 

Незважаючи на досить прискіпливу увагу з боку науковців до застосування економіко-

математичного інструментарію метою статті є вирішення питання вибору відповідної моделі, із 

всієї їх сукупності, для розв’язку тієї чи іншої задачі. 

Останнім часом створено багато нових методів та підходів, які можна використати для 

аналізу ринків продовольчих товарів. Оскільки класичні підходи були розроблені для опису 

стійкого світу, який поволі еволюціонує і не були призначені для опису та моделювання 

швидких змін, непередбачуваних стрибків і складних взаємодій окремих складових сучасного 

світового ринкового процесу, то це і призвело до створення і застосування нових методів 

дослідження, які дозволяють в динаміці спостерігати за цими змінами. Деякі з цих методів, а 

саме підхід заснований на рекурентних мережах та графі видимості як інструментів мережного 

аналізу, ми пропонуємо розглянути більш детально.  

У сучасній науці набула популярності теорія складних мереж, яка вивчає характеристики 

мереж, ураховуючи не тільки їх топологію, а й статистичні властивості, ефекти 

розповсюдження інформації, стійкість і т. ін.  

При дослідженні складних систем мережна парадигма стала домінуючою оскільки мережна 

форма складної системи дозволяє ввести нові міри складності, які не існують для часового ряду. 

Для окремих часових рядів уже було введено різні кількісні міри складності, зокрема: 

алгоритмічні, фрактальні, хаос-динамічні, рекурентні, неекстенсивні, нереверсивні та ін. [2]. 

В умовах сьогодення актуальним завданням у моделюванні складних систем є пошук 

ефективних методів із широким колом характеристик, які здатні детально описати властивості 

системи. Оскільки для економічних систем явища є складними та багатофакторними, зв'язок 

між ознаками практично завжди кореляційний. Визначення кореляцій між різними акціями – 
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тема, цікава не лише з точки зору наукових причин розуміння економіки як складної 

динамічної системи, але також і з практичних поглядів, зокрема, з точки зору розміщення 

активів і оцінки портфельного ризику. Саме на дослідженні ступеню кореляційних зв’язків в 

економічній системі базується мережний метод кореляційного аналізу на засаді теорії 

випадкових матриць. Його особливість полягає в побудові мір на основі матриці взаємних 

кореляцій часових рядів цін акцій окремих активів. 

За допомогою цього методу досліджуються основні спектральні та топологічні 

характеристики системи. Спектральні міри базуються на алгебраїчних інваріантах графу – 

його спектрах. Із спектром матриці суміжності графу пов’язані деякі важливі характеристики, 

які надають інформацію про мережу, такі як величина спектрального розриву, енергія графу, 

спектральний радіус, а з спектром лапласіана – алгебраїчна зв’язність, натуральна зв’язність 

та ін. [3]. 

Серед спектральних мір пропонуємо звернути увагу на спектральний розрив (SpectGap) 

та другий спектральний момент (M2L), а серед топологічних коефіцієнт кластеризації (Clust) та 

щільність зв’язків (LinkDen), оскільки вони найточніше відображають динаміку досліджуваних 

продовольчих компаній. 

Для того, щоб зрозуміти яким чином відбувається перехід від досліджуваного часового 

ряду до його характеристик (спектральних чи топологічних) наведемо методи їх розрахунку. 

Важливою спектральною характеристикою є величина спектрального розриву (щілини – 

spectral gap). Спектральний розрив описує, як швидко динамічний процес в мережі буде 

сходитися до стійкого стану. Спектральний розрив дорівнює різниці між двома найбільшими 

власними значеннями матриці суміжності.  

Ще однією важливою спектральною характеристикою графу є спектральний момент. Для 

цілого невід’ємного k , k -й спектральний момент графу G визначається як 

 

 
, 

 

де  власне значення (індекс графу G), якому відповідає невід’ємний власний вектор. 

Що ж стосується топологічних особливостей рекурентних мереж то вони тісно пов’язані 

з інваріантними властивостями досліджуваної динамічної системи.  

Локальною величиною, яка характеризує окремий вузол m , є коефіцієнт 

кластеризації C . Коефіцієнт кластеризації відповідає рівню зв’язаності вузлів у мережі. Він 

характеризує тенденцію до утворення груп взаємозв’язаних вузлів, так званих клік (clique). 

Крім того, для кожного конкретного вузла коефіцієнт кластеризації показує, скільки 

найближчих сусідів цього вузла є також найближчими сусідами один для одного [4]. 

Коефіцієнт кластеризації для окремого вузла m  мережі визначається наступним чином. 

Нехай з вузла m  виходить mk  ребер, які з’єднують його з іншими k  вузлами, найближчими 

сусідами. Тоді формула для обчислення коефіцієнта кластеризації матиме наступний вигляд:  
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Іншою важливою топологічною характеристикою є щільність зв’язків (link density), яка є 

відношенням кількості ребер до кількості вузлів. Щільність зв’язків відображає, наскільки 

розріджений або щільний граф згідно числу зв’язків на один вузол [5].  
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Для орієнтованого графа G  щільність зв’язків розраховується так: 
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де n  – кількість вузлів, m  – кількість зв’язків. 

Значення даної міри варіюється від 0 (немає зв’язків) до 1 (всі вузли з’єднані). Реальні 

мережі, як правило, є дуже розрідженими, з щільностями близькими до 0,1. 

Щільність зв’язків для неорієнтованого графа обчислюється за формулою: 
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В останні кілька років з'явився новий напрям в дослідженні часових рядів з 

нетривіальною структурою, що використовує добре розвинені методи аналізу складних мереж, 

що базується на так званих «графах видимості». Часовим рядам при цьому за певним 

алгоритмом ставляться в відповідність такі графи, властивості яких активно вивчаються в 

даний час. 

Існують різні алгоритми відображення часового ряду в складну мережу, наприклад М. 

Смол запропонував в якості ваги ребер графа використовувати близькість координат в перетині 

Пуанкаре вихідного часового ряду. В іншому типі алгоритмів вводиться так званий «граф 

видимості». В своїй роботі Л. Лакас, В. Луці, Ф. Баллестерос запропонували алгоритм побудови 

графа взаємної видимості (Natural Visibility Graph, NVG-algorithm). Трохи пізніше був 

запропонований інший алгоритм, подібний NVG - «граф горизонтальної видимості» (Horizontal 

Visibility Graph, HVG) [6]. 

Алгоритм побудови графів видимості проілюстрований на рис. 1. При побудові NVG-

графа на горизонтальній осі (вісь часу) відзначаються точки , від яких в перпендикулярному 

напрямку будуються відрізки висотою, рівною значенням ряду вимірювань в цих точках – 

. Вузлами NVG-графа є зовнішні вершини побудованих відрізків. Зв'язок між вершинами 

в NVG- графі вважається існуючим, якщо пряма, що з'єднує відповідні вершини відрізків, не 

перетинає жодного з побудованих відрізків, що знаходяться між. В алгоритмі HVG вертикальні 

відрізки з'єднуються горизонтально, докладний опис наведений нижче. 

На рис. 1 вгорі (ліворуч) схематично зображено критерій видимості для кута зору . 

Зв'язки, що відповідають кутам, меншим кута  (наприклад ), позначені товстими 

лініями, а ті, що відповідають великим кутам (наприклад ) – тонкими лініями. Обидва цих 

типів ліній утворюють натуральний граф видимості (NVG). Графу динамічної видимості (DVG) 

відповідають тільки зв'язки, позначені жирними лініями, нахил яких менше кута зору. У 

нижній частині на рис. 1 зображений процес побудови HVG. 

Алгоритми NVG і HVG були використані при дослідженні часових рядів складної 

структури, пов'язаних з найрізноманітнішими явищами: пульсацією турбулентних течій, 

індексами фондового ринку, серцебиттям людини, при вивченні стохастичних і хаотичних 

часових рядів і для багатьох інших процесів. 
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Рис. 1. Схема побудови графа видимості 

Джерело: [7] 

 

Алгоритм побудови можна представити зручним для обчислення способом. Так, 

наприклад, на рис. 2 для вузла  суміжними в мережі вважаються  і  (і 

встановлюються ребра-зв'язку), такі що  - найближчий зліва від елемент, зі значенням 

, що перевищує оцінку елемента , а  - найближчий праворуч від 

 елемент, для якого . 

Граф горизонтальної видимості ефективно застосовується для виявлення прихованих 

періодичностей у часових рядах. Зокрема, для періодичних часових рядів HVG призводить до 

наступного співвідношення для середнього ступеня вузлів  відповідного графа 

 

 

 

де  – період часового ряду. 
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Рис. 2. Приклад побудови графа горизонтальної видимості 

Джерело: [7] 

 

На базі співвідношення для середнього ступеня вузлів може бути побудований фільтр для 

визначення прихованих періодичностей. 

На рисунку 3 наведені результати розрахунків описаних вище спектральних та 

топологічних мір отриманих за допомогою методу рекурентних мереж для вартостей акцій 

Danone (BN - французька продовольча компанія, відомий виробник молочних продуктів) та 

Nestle (NESN - швейцарська транснаціональна корпорація, найбільший в світі виробник 

продуктів харчування),  за період з 01.01.2009 року по 26.10.2018 року. Нами для аналізу було 

обрано саме ці продовольчі компанії, оскільки вони є найбільшими представниками у своїх 

галузях. Так, за даними «Міжнародної молочної асоціації» Danone очолює ТОП-20 виробників 

молочної продукції, а за інформацією розміщеною в журналі «Forbes», Nestle очолює ТОП-10 

виробників  пакетованих продуктів харчування в світі. Отримані результати засвідчують, що 

зміни, які відбуваються на продовольчих ринках напряму залежать від ситуації на світовому 

фінансовому ринку, тобто вони чітко реагують на світові фінансові кризи 2012 (точка 500 на 

рисунку), 2015 (точка 1000 на рисунку) та 2017 (точка 1700 на рисунку) років. 

  

А) Б) 
 

Рис. 3. Порівняльна динаміка вартостей акцій BN (A), NESN (Б) та спектральних мір: 

спектрального розриву та другого спектрального моменту 

Джерело: розраховано авторами за [8] 
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Як видно з рис. 3 досліджувані міри демонструють схожу поведінку в перед- та кризовий 

період, а саме в передкризовий період SpectGap та M2L досягають свого максимально значення 

(точка 900 та 1400) та поступово починають зменшуватися та продовжують зменшуватися в 

кризовий період, що можна використати в якості передвісника кризового явища. На 

сьогоднішній день спостерігається збільшення обох мір, що свідчить про те, що найближчим 

часом негативних тенденцій в динаміці досліджуваних рядів не спостерігатиметься. 

Аналізуючи дані рисунку 4 засвідчимо, що ця група мір відрізняється від попередньої тим, 

що задовго до настання кризових явищ їх значення починають зростати та досягають свого 

максимального рівня (точки 100, 900, 1400 та 2000), а в період кризи знижуються до найменшого, 

що може бути використано в якості передвісника кризових явищ. На сьогоднішній день 

спостерігаємо зниження досліджуваних мір, що свідчить про стабільність рядів.  

  

А) Б) 
 

Рис. 4. Порівняльна динаміка вартостей акцій BN (A), NESN (Б) та топологічних мір: 

коефіцієнта кластеризації та щільність зв’язків 

Джерело: розраховано авторами за [8] 

 

Аналогічно як і для мережних мір, отриманих за методом рекурентних мереж, міри 

отримані за методом графа видимості поділяються на спектральні та топологічні. Результати 

обрахунків яких представленні на рисунках 5-6. 

  

А) Б) 
 

Рис. 5. Порівняльна динаміка вартостей акцій ВN (А), NESN (Б), та спектральних мір 

розрахованих за алгоритмом графа видимості: алгебраїчної зв’язності та максимального 

власного значення ( max ) 

Джерело: розраховано авторами за [8] 
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Отримані результати свідчать про те, що для обох досліджуваних рядів спостерігаються 

різкі стрибки (точки 400, 600, 1200, 1400 та 2000) алгебраїчної зв’язності в передкризовий 

період, що може бути використане в якості передвісника появи негативних тенденцій. Що ж 

стосується max , то воно знаходиться на відносно високому значенні коли ряд знаходиться у 

стабільному стані та демонструє падіння в передкризовий період (точки 900, 1400 та 2000), що 

також могло бути використане в якості передвісника. На сьогоднішній день можна засвідчити 

відносну стабільність акцій BN, проте щодо вартості акцій NESN цього стверджувати не 

можна, оскільки алгебраїчна зв’язність та максимальне власне значення демонструють 

зростання, що може свідчити про майбутні негативні тенденції. 

  

А) Б) 
 

Рис. 6. Порівняльна динаміка вартостей акцій BN (А), NESN (Б) та топологічних мір 

розрахованих за алгоритмом графа видимості: коефіцієнта кластеризації та згладженого 

діаметра 

Джерело: розраховано авторами за [8] 

 

Дані рис. 6 підтверджують той факт, що у міру спадання часових рядів, відбувається 

зростання зазначених топологічних мір до їх максимального значення, при цьому самі ряди 

досягали своїх мінімумів, що могло бути використане якості передвісника негативних 

тенденцій. На сьогоднішній день спостерігаємо різке зниження обох мір для вартості акцій BN 

та NESN, отже найближчим часом негативних тенденцій в їх динаміці не очікується. 

Отже, розглянуті спектральні та топологічні міри можуть використовуватися для 

кількісної оцінки можливих структурних і динамічних змін продовольчого ринку. Більш того, 

вони проявляють характерну поведінку у передкризовий період, яка дозволяє будувати 

передвісники кризових явищ.  
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КРИЗА СУЧАСНОЇ СИСТЕМИ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ МОЛОДІ ЯК НАСЛІДОК 

ЛІКВІДАЦІЇ ДЕРЖАВНИХ МЕХАНІЗМІВ РЕГУЛЮВАННЯ 

 

В статті подано аналіз сучасного стану системи працевлаштування молоді після 

ліквідації«державного замовлення», яке існувало в системі планової економіки. Зокрема, 

розглянуто процес переходу від освіти до роботи в часи існування СРСР та планової 

економіки. Компаративно аналізується сучасна система влаштування молоді на роботу: 

представлені суб’єкти процесу, його недоліки та переваги відносно попередньої системи. 

Загалом, результати дослідження висвітлюють основні проблеми системи підготовки та 

працевлаштування спеціалістів в системі вищої освіти, що створюють низку векторів для 

подальшої роботи та розробки альтернативних пропозицій задля їхнього вирішення. 

Ключові слова: працевлаштування, молодь, державні механізми регулювання, попит, 

пропозиція, Державна служба зайнятості, відділ працевлаштування університету, кадрові 

агентства. 

 

Дієві механізми працевлаштування це гарантія максимально ефективного використання 

трудових ресурсів країни. Першочерговим в даному контексті має бути забезпечення роботою 

молоді, котра становить третину економічно активного населення і завжди виступає рушійною 

силою суспільства. Сьогодні поставлені питання набули значної актуальності внаслідок 

поступової ліквідації попередньої планової економічної системи та державних механізмів 

регулювання сфери працевлаштування, що стало важливою складовою глибокої економічної 

кризи. 

Мета статті – аналіз сучасного стану системи,суб´єктів та способів працевлаштування 

молодих людей після отримання освіти; виявлення проблем і недоліків. 

Проблемами працевлаштування молодого покоління, аналізом взаємодії влада-освіта-

бізнес переймалися Л. М. Лавриненко, Л. С. Лісогор, Л. В. Кривенко, Л. М. Ільїч, 

А. О. Васильєв, О. А. Вишневська, М. М. Ружевський, Т. А. Коляда та ін. 

Вони наголошують, що головним аспектом проблеми працевлаштування є відсутність 

необхідних для молоді механізмів влаштування на роботу. Це явище спричинене різкою 

трансформацією економічної системи держави. З моменту проголошення Україною 

незалежності відбулася відмова від планової економіки та декларування політико-

економічними елітами розбудови системи на ринкових засадах. Проте сучасна економічна 

криза є свідченням того, що ринкове реформування в більшості випадків так і залишилося на 

рівні декларацій. 

Кардинально протилежною була система працевлаштування молоді в Україні часів СРСР. 

І. В. Хохрякова так визначає особливості економіки СРСР : «Специфіка розвитку системи 

державного управління в УРСР, у тому числі й у сфері зайнятості молоді, вплинула на 

формування радянського прагматико-патерналістського типу державно-суспільних відносин. 

Радянська система державного управління зайнятістю молоді характеризувалася наявністю 

різнопланових форм і методів, що були спрямовані на забезпечення зайнятості всіх категорій 

молоді. Це й зумовлювало загальний централізований, планомірний і системний характер 

радянської моделі державного управління зайнятістю молоді» [12, с. 11]. 

У такій системі була можливість забезпечити усі верстви населення необхідною роботою. 

(На рівні системи) Не існувало поняття самостійного пошуку роботи після закінчення 
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навчання. Випускників закладів вищої освіти направляли на перше робоче місце, тим самим 

мінімізуючи процент безробітних серед населення. 

Такі заходи були передбачені в основних засадах державної молодіжної політики СРСР. 

Україна, здійснивши (декларативний)перехід до ринкової економіки і відмовившись остаточно 

від системи гарантованого працевлаштування випускників, позбавила своє молоде покоління 

впевненості. 

Нині потрібне запровадження різновекторних реформ, що одночасно має 

супроводжуватися вдосконаленням молодіжної політики. 

Державна молодіжна політика – це системна діяльність держави, що реалізується в 

законодавчій, виконавчій та судовій владі і має за мету створення сприятливих соціально-

економічних, політичних, правових і організаційних умов та гарантій задля життєвого 

самовизначення, реалізації творчого потенціалу, фізичного та інтелектуального розвитку 

молоді в угоду інтересів самих молодих громадян та інтересів України.  

Сьогодні в Україні, право кожного громадянина на працю, що включає можливість 

заробляти собі на життя, яке він вільно обирає або на яке вільно погоджується, закріплюється 

Конституцією. Держава має гарантувати створення умов для повного здійснення громадянами 

свого права на працю, забезпечувати рівні можливості у виборі професії та роду трудової 

діяльності, реалізовувати програми професійно-технічного навчання, підготовки і 

перепідготовки кадрів відповідно до суспільних потреб [4]. На нашу думку Вочевидь дана 

система не працює. І постає питання: чи сприяє взагалі держава працевлаштуванню молоді 

нині? 

До червня 2017 року в Україні існувала система надання першого робочого місця 

випускникам вищих навчальних закладів, підготовка яких здійснювалася на державній основі. 

Постанова КМУ від 22.08.1996 затверджувала процес працевлаштування випускника-

бюджетника : «Керівники вищих навчальних закладів після зарахування осіб на навчання за 

державним замовленням укладають із ними угоду. За рік до закінчення навчання міністерства, 

інші центральні органи виконавчої влади укладають контракти з виконавцями державного 

замовлення відповідно до кількості замовлених місць, подають міністерствам та центральним 

органам виконавчої влади, що мають у своєму підпорядкуванні вищі навчальні заклади, які 

виконують державне замовлення перелік місць працевлаштування та умов, які вони 

зобов’язуються створити випускнику (забезпеченість житлом, розмір заробітної плати, інші 

соціальні гарантії). Замовники несуть відповідальність за достовірність поданої інформації про 

потребу у фахівцях» [8]. 

Процес працевлаштування випускників професійно-технічних навчальних закладів та 

медичних навчальних закладів нині регулюється аналогічними документами, однак і вони 

стосуються лише тих студентів, навчання яких здійснювалося за державним замовленням.  

Студенти, що навчалися за кошти фізичних та/або юридичних осіб у будь-якому випадку 

мають шукати роботу самостійно і через неспроможність скласти конкуренцію досвідченим 

працівникам, які володіють актуальними компетенціями, на ринку праці вимушені у кращому 

випадку працювати не за спеціальністю. 

Варто зауважити, що вибираючи місце роботи, молодь керується і власними уявленнями 

про соціальний устрій, розшарування суспільства; поняття багатства та способів його 

накопичення; життєвий успіх та значущі цілі. 

Іншою проблемою є невідповідність рівнів компетенції, переліку навичок та вмінь 

кандидата до вимог та потреб виробництва того чи іншого підприємства. По суті існує 

проміжок між новітніми тенденціями щодо розвитку спеціальностей та системами підготовки 

студентів.  

Окрім цього, при працевлаштуванні важливим є показник «економічної активності» 

молодої людини,а саме, її досвід самостійних заробітків, відношення до комерції та бізнесу і 

бажання ними займатися.  

Л. С. Лісогор пропонує ряд причин ускладнення процесу працевлаштування молоді, та 

зокрема випускників ЗВО: «Диспропорції структури попиту на ринку праці, які поглиблюються 
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внаслідок слабкості координаційних зв’язків між ринком праці та ринком освітніх послуг; 

невідповідності отриманої спеціальності потребам ринку праці; відсутності довгострокових 

економічних прогнозів змін професійно-кваліфікаційної структури робочої сили; посилення 

конкуренції на ринку праці професій та спеціальностей, по яких ведеться підготовка в 

навчальних закладах; переважно неусвідомлений підхід до вибору майбутньої професії як 

результат недосконалості існуючої системи профорієнтації молоді, спрямованості на отримання 

престижної (на даний момент) професії, яка може бути незатребувана на ринку праці у 

перспективі; недостатність практичного досвіду чи стажу роботи за спеціальністю; розрив між 

змістом освіти та вимогами з боку роботодавців; психологічна неготовність молоді до 

прийняття самостійних рішень» [6, с. 59]. 

Аналіз особливостей функціонування молодіжного ринку праці пропонує 

Л. М. Лавриненко, та робить акцент на різних можливих механізмах регулювання: «Одним із 

напрямків регулювання взаємодії ринків освітніх послуг та праці є вдосконалення 

економічного механізму управління якістю освітніх послуг. Дієвими інструментами 

економічного механізму регулювання інтересів партнерів у системі освіти повинні стати 

підвищення якості освіти шляхом прогнозування структури спеціальностей, дослідження вимог 

ринку праці до компетенції випускників, фінансування навчальних закладів за результатами 

діяльності, аудиту якості освітніх послуг» [5, с. 596]. 

Л. М. Ільїч зосереджує увагу на налагодженні тісної співпраці між бізнесом та освітою і 

пропонує ряд напрямів, в яких необхідно працювати : «Залучення роботодавців до участі у 

розробленні професійних стандартів за всіма видами діяльності, оновленні кваліфікаційних 

стандартів; удосконалення моніторингу ринків праці та освіти з метою забезпечення 

достовірності оцінок розвитку обох систем; зменшення дисбалансу на ринку праці, шляхом 

врахування прогнозних оцінок щодо освітньо-кваліфікаційних потреб ринку праці та 

поступового коригування напрямів професійної підготовки; наближення сутнісної 

відповідності системи вищої та професійної освіти до потреб ринку праці, шляхом збагачення 

змісту освітніх програм когнітивними та соціальними компетенціями; створення передумов для 

активізації участі бізнесу у формуванні сучасних компетенцій, які відповідатимуть потребам 

робочих місць, тощо» [3, с. 72-73]. 

А. О. Васильєв робить акцент на недосконалості законодавчої бази у вирішенні питання 

працевлаштування: «Деякі правові акти містять певні суперечності, а достатньо велика їх 

кількість просто не виконується. Це свідчить про недостатність виключно регламентаційно-

правового підходу до процесу організації реалізації державної молодіжної політики України та 

необхідність більш активного залучення інших механізмів державного управління до діяльності 

в цій сфері» [2, с. 65]. 

Весь процес працевлаштування включає в себе формування пропозиції (об‘єктів) та 

попиту (роботодавців готових надати місце), способів влаштування на роботу та наявність 

суб‘єктів регулювання молодіжного ринку праці. 

Пропозицію на такому ринку праці складає: 

– молодь, яка вперше влаштовується на роботу; 

– молодь, що шукає роботу після строкової служби; 

– молодь, яка орієнтована на пошук вторинної зайнятості; 

– молодь, яка раніше мала роботу [9]. 

Роботодавці можуть запропонувати робочі місця з різними умовами праці, повним або 

частковим робочим днем, офіційне чи неофіційне працевлаштування. Окремо молодь може 

забезпечити себе роботою самостійно – відкрити власну справу, якщо має таке бажання та 

схильність до комерції. Однак більшість не володіє знаннями та навичками в даній сфері. 

Процес працевлаштування регулює ряд служб. Так до списку підприємств, що є 

суб’єктами сприяння отриманню роботи для молоді є: 

– місцеві органи влади; 

– Державна служба зайнятості; 

– навчальні заклади (відділи працевлаштування); 
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– спеціальні кадрові агентства ( надання послуг на платній основі); 

– підприємства та організації, що самостійно здійснюють пошук робітників[1]. 

Враховуючи вищезазначене можна сформулювати такі способи працевлаштування 

загалом : 

– за допомогою спеціальних установ (Державна служба зайнятості, кадрові агентства) 

– за направленням від навчальних закладів (студенти-бюджетники професійно-технічних 

та медичних навчальних закладів); 

– за допомогою особистих знайомств або за сприяння власної родини; 

– використовуючи власні можливості та інформаційні ресурси (пошук вакансій на різних 

Інтернет-ресурсах, моніторинг оголошень у газетах та на рекламних дошках) [8]. 

Система взаємодії шукачів роботи та роботодавців можлива на сьогодні через визначену 

низку суб’єктів молодіжного ринку праці.  

Проте, на наш погляд, єдиною державною структурою, що може допомогти отримати 

роботу – це Державна служба зайнятості, бо саме до її повноважень належить: 

– створення умов для реалізації конституційних прав громадян на працю; 

– задоволення потреб усіх категорій громадян в отриманні роботи; 

– підвищення якості трудового потенціалу країни; 

– забезпечення умов для професійного самовизначення особи, вибору або зміни нею виду 

трудової діяльності, професії; 

– сприяння досягненню балансу між професійними якостями, уподобаннями та 

індивідуальними особливостями громадянина та потребами ринку праці; 

– реалізація індивідуального потенціалу особистості; 

– формування конструктивної поведінки особи на ринку праці; 

– мотивація громадян до легальної зайнятості [7]. 

Однак пропозиції роботи, що надаються даною структурою часто не відповідають 

особистим інтересам молоді та йдуть врозріз з її уявленнями та ціннісними орієнтирами.  

Альтернативою Державної служби зайнятості є спеціальні приватні кадрові агентства, які 

можуть підібрати роботу за бажанням шукача або навпаки здійснювати пошук кандидатур на 

вакансію за замовленням роботодавця. Окрім того, такі служби можуть забезпечити можливість 

працевлаштування молоді за кордоном.  

Кадрові агентства представляють собою вузькоспеціалізовані компанії, які займається 

пошуком та відбором співробітників для організацій різних напрямів. Гарантом успішності 

таких компаній є наявність професійних рекрутерів та доступ до всіх можливих джерел пошуку 

кандидатів. Загалом агентства надають такі послуги:  

– масовий підбір персоналу – пошук більше десяти спеціалістів, зазвичай це лінійні 

позиції; 

– рекрутинг – це точковий підбір персоналу на пропозиції середньої ланки в організації 

(менеджери, секретарі тощо); 

– підбір керівників і вузьких спеціалістів або «executivesearch» – це пошук рідкісних 

професіоналів на високооплачувані посади та наявність соціального пакету; 

– «полювання за головами» або «нeadнunting» – це переманювання цінних та унікальних 

співробітників із інших компаній. Зазвичай дана послуга є найбільш вартісною. 

Основними клієнтами таких агентств є суб’єкти підприємницької діяльності. Тому 

основною статтею доходів є кошти від клієнтів, після виходу працівника на роботу. 

Організаційна структура такої агенції представляє собою: 

– 3-5 професійних рекрутерів; 

– 2-3 менеджери з продаж, котрі займаються переговорами з клієнтами та рекламою; 

– бухгалтер та керівник служби [10]. 

Не зважаючи на зміни в законодавстві та втрату чинності ряду нормативних документів, 

все ще наявна система направлення від навчального закладу, однак як говорилось раніше, вона 

притаманна лише професійно-технічним та медичним навчальним закладам і передбачає 

працевлаштування для студентів, що навчаються на бюджетній основі. 
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На базі вищих навчальних закладів існують так звані відділи з працевлаштування 

студентів. Дані структурні підрозділи пропонують свої послуги з надання ряду вакансій для 

студентів, які ще навчаються. Зазвичай Відділ співпрацює з рядом організацій, котрі 

надсилають їм список вакантних місць та професійні вимоги до кандидата. Студент, що шукає 

роботу може звернутися до Відділу й отримати контакти даної організації для того, щоб 

звернутися особисто. Також можна залишити власні контактні данні й очікувати на пропозиції 

вакансій від Відділу, але як показує практика, це триває довго. Тобто, такі структурні 

підрозділи в університеті виконують роль інформаційних центрів із надання контактів 

підприємств, які шукають на роботу студентів старших курсів і просто стають ще одним 

інформаційним ресурсом і тільки. 

Окремим видом працевлаштування молоді є особисті знайомства. Дана форма пошуку 

роботи залежить лише від особистого соціального капіталу особи та/або її родини, знайомих, а 

також при наявності хорошої репутації в період навчання студент може в подальшому 

отримати певні рекомендації від педагогічного колективу свого університету. Доволі часто 

отримати роботу таким шляхом можна через бази практики. Студент для цього має 

максимально показати свої вміння та здібності на практиці. Однак, більшість керівників місця 

практики не бажають займатися практичною підготовкою нав’язаних їм студентів і делегують 

практикантам виконання найпростіших операцій із вивчення або сортування паперів, де майже 

неможливо проявити себе як фахівець. Після проходження такої практики ні організація, ні 

студент не отримують позитивного корисного результату для себе. Ситуацію можна виправити 

запровадивши механізми кредитування навчання або оплачуваного стажування.  

Останньою і найбільш поширеною формою працевлаштування на молодіжному ринку 

праці є використання різноманітних інформаційних ресурсів з пошуку роботи самостійно. 

Більшість випускників вищих навчальних закладів в Україні користуються послугами Інтернет-

ресурсів, таких як Work.ua, Робота.ua тощо. Вони розміщують своє резюме на одному з сайтів 

або навпаки здійснюють пошук та постійний моніторинг вакансій, які на даних ресурсах 

розміщують безпосередньо роботодавці і надсилають свої пропозиції. Тим не менш така 

система малоефективна, бо не співвідносить інтереси роботодавця та кандидата. 

Окремо варто згадати пошук роботи через газети та дошки оголошень. Про те даний 

спосіб є малоефективним, бо часто оголошення є не актуальними, стосуються неофіційної 

зайнятості, можуть мати недопустимі умови праці та оплати. 

В результаті можна сформувати певне уявлення про загальний стан сучасної системи 

працевлаштування молоді. Загалом, існуючій системі працевлаштування притаманні: наявна 

диспропорція попиту та пропозиції на молодіжному ринку праці, слабка законодавча база, 

відсутні прогнози та плани використання трудових ресурсів країни, не застосовуються 

механізми державного регулювання. Така ситуація утворилася на тлі ліквідації налагодженої в 

СРСР системи працевлаштування молоді із плануванням обсягів підготовки фахівців та 

відсутність альтернативної.  

В такій ситуації варто налагодити державні механізми регулювання сфери 

працевлаштування, що цілком можливо в межах державного регулювання в цілому, та 

індикативному плануванні, зокрема. 

Так, класична система державного регулювання нині є логічно завершеною і ефективно 

функціонує в ряді розвинених країн. Державне регулювання представляє собою комплекс 

заходів, що мають забезпечувати спрямування всіх суб’єктів господарювання в одному 

напряму задля досягнення цілей, визначених органами державної влади. Держава в такій 

системі має три основні функції (законодавча, стримуюча та розподільча) і використовує для їх 

реалізації певні правові, адміністративні та економічні методи. Окремо потрібно спрогнозувати 

наслідки процесів регулювання, щоб правильно вирішити поставлені завдання [11].  

Логічним вважаємо застосування державного прогнозу економічного та соціального 

розвитку являє собою систему показників розвитку макроекономічної ситуації країни на 

певний період. Прогноз має включати інформацію про структуру економіки, соціальної 

інфраструктури, обсяги виробництва товарів і послуг та їх споживання. 
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Слід зазначити, що основною складовою механізму державного регулювання є політика 

доходів, проте паралельно держава здійснює регулювання оплати праці та окремо 

організовується регулювання інших об’єктів ринку праці:  

– пропозиції робочої сили та робочих місць; 

– відносини між роботодавцем та працівниками; 

– охорона праці, умови найму та звільнення; 

– підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації. 

На сьогодні система державного регулювання ринку праці в Україні знаходиться на етапі 

формування.  

Отже, провівши аналіз стану сучасної системи працевлаштування молоді після 

отримання освіти отримані наступні висновки: 

1. З моменту відмови від планової економіки відбулася ліквідація дієвих механізмів 

державного регулювання сфери працевлаштування. Нові та ефективні технології запропоновані 

не були; 

2. Нині молодіжний ринок представляє собою узгодження інтересів роботодавця та 

потенційного працівника через декілька визначених суб`єктів,які водночас не становлять собою 

єдину мережу і працюють хаотично. 

3. Ряд науковців наголошує на необхідності вирішення ситуації. Для цього потрібно 

сформувати нову законодавчу базу, механізми регулювання з боку держави та налагодити 

взаємодію влада-бізнес-освіта. 

4. Налагодження процесу працевлаштування можливе при ефективній роботі системи 

державного регулювання ринку праці.  

Таким чином, на сьогодні в Україні практично відсутня система працевлаштування 

молоді після отримання диплому, втратили чинність ряд нормативно-правових актів. Така 

ситуація потребує розробки альтернатив, які можуть компенсувати недоліки нині існуючої 

системи, а може і створити кардинально нову. Для цього в подальшому варто дослідити досвід 

тих країн, де налагоджена ефективна система переходу від освіти до роботи. 
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В статті представлені перпективні напрями регулювання житлово-комунальної сфери в 

діяльності містобудування, визначені принципи, на яких базується основа системи 

фінансування житлово-комунального господарства в розрізі міста. Розглянуті заходи, щодо 

удосконалення системи управління майновими комплексами, які перебувають у спільній 

власності територіальних громад.Обгрунтовані напрями підвищення ефективності управління 

у сфері благоустрою. 
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В сучасних умовахжитлово-комунальний сектор є ключовим елементом будь-якої 

економічної системи, державне управління ним входить складовою соціально-економічної 

політики як потужна рушійна сила економічного зростання. Це виводить проблематику 

державного управління житлово-комунальним господарством у ранг найважливіших 

теоретико-прикладних досліджень. Практичним результатом має стати визначення ефективних 

механізмів управління підприємствами й організаціями житлово-комунального господарства 

усіх форм власності. 

Становлення ринкової, соціально орієнтованої економіки вимагає нових підходів до 

регулювання такої важливої сфери як житлово-комунальна, через яку реалізуються інтереси 

кожної людини. Ця надзвичайно важлива галузь надає фізичним і юридичним особам необхідні 

житлово-комунальні послуги та забезпечує життєдіяльність усього суспільного організму. 

Відсутність надійних джерел для самофінансування житлово-комунального господарства 

і його непривабливість для приватних інвесторів призвелидо значного погіршення виробничих 

потужностей цього сектора, підвищення їх аварійності, збільшення питомих та непродуктивних 

витрат матеріальних й енергетичних ресурсів, що негативно впливає на рівень і якість 

комунальних послуг. 

При цьому, відсутність комплексногопідходу до розвитку ринкових відносин у галузі 

житлово-комунального господарства, недосконалість нормативно-правової бази поряд з 

незавершеністю інституційних перетворень призвели до кризового стану галузі. 

З основними положеннями функціонування житлово-комунального господарства на 

ринкових засадах можна ознайомитись, вивчаючи роботи вчених, таких як, В. Бабаєва, 

В. Вакуленка, О. Дзядь, А. Дроня, Г. Крамаренко, В. Кукси, В. Ніколаєва, Г. Онищука, 

І. Осипенка, О. Попова, М. Руля, Г. Семчука, Т. Строкань, Р. Сиротюка, В. Хомякова та інших. 

На сучасному етапі концепція реформування системи фінансування житлово-

комунального господарства в розрізі міста повинна базуватися на наступних основних 

принципах: самофінансування підприємств і організацій житлово-комунального господарства; 

економічній обґрунтованості диференційованих тарифів на житлово-комунальні послуги; 

поступовості переходу на нові методи розрахунків у міру утворення соціально-економічних 

передумов; концентрації фінансових коштів; -повноти і своєчасності розрахунків; 
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раціонального використання ресурсів; підтримка платоспроможності підприємств житлово-

комунального господарства; транспарентності фінансових операції в житлово-комунальному 

господарстві. 

Виходячи з вищеназваних принципів, пропонується створення інвестиційного фонду 

функціонування і розвитку житлово-комунального господарства. Загальновідомо, що 

концентрація фінансових коштів дозволяє вирішувати численні проблеми фінансування як 

поточної діяльності, так і реалізації проектів, що вимагають масштабних капітальних вкладень 

(модернізації, капремонту, розширення виробництва і т.д.). Крім того, суми залучених коштів 

безпосередньо залежать від розміру первинного капіталу, оскільки кредиторам і інвесторам 

потрібні гарантії їх повернення. 

Інвестиційний фонд функціонування і розвитку житлово-комунального господарства 

повинен бути створений на підставі розпорядження державної адміністрації міста. Фонд буде 

самостійною, позавідомчою установою регіонального рівня. Його діяльність 

здійснюватиметься з використанням новітніх досягнень в області інформатизації.Основними 

завданнями фонду повинні стати: 

– мобілізація і концентрація засобів для здійснення поточної діяльності, модернізації, 

розвитку і реформування житлово-комунального господарства району; 

– забезпечення транспарентності розрахунків всіх суб’єктів ринку житлово-

комунальних послуг і ведення їх кредитної історії; 

– стимулювання ефективного використання об’єктів, споруд житлово-комунального 

господарства району, впровадження нових ресурсозберігаючих, енергозберігаючих технологій; 

– забезпечення реабілітації об’єктів житлово-комунального господарства, що 

знаходяться у фізично і морально зношеному стані; 

– сприяння розвитку і здійсненню співпраці між районами області з обміну досвідом в 

справі реформування житлово-комунального господарства.Для виконання названих завдань 

фонд передбачається наділити наступними повноваженнями: 

– забезпечення повного і своєчасного надходження засобів всіх передбачених 

прибуткових джерел; 

– визначення пріоритетності заходів і витрачання засобів; 

– здійснення кредитних операцій, право виступати гарантом і розміщувати засоби на 

депозитах в банківських установах; 

– здійснення іншої діяльності, яка не суперечить чинному законодавству України і 

цілям фонду. Засоби фонду формуватимуться за рахунок: 

– платежів населення, підприємств, організацій та інших абонентів за надані житлово-

комунальні послуги; 

– засобів бюджетів всіх рівнів у вигляді субсидій на покриття недоотриманих доходів 

підприємств житлово-комунального господарства за надані послуги пільговим категоріям 

споживачів; 

– цільових бюджетних коштів на здійснення певних проектів; 

– засобів, що утворюються в результаті пропонованих податкових змін; 

– компенсуючих платежів, робіт і послуг, матеріальних цінностей, що вносяться 

підприємствами на відновлення і ремонт об’єктів, споруд, комунікацій; 

– платежів підприємців за право ведення господарської діяльності в межах населеного 

пункту відповідно до договору; 

– орендної плати за користування земельною ділянкою підприємцями, торговими 

фірмами; 

– відрахувань від вартості незавершених об’єктів, які передаються підприємцям, 

організаціям; 

– платежів за право торгівлі у районному просторі (вулиці, площі, парки, сквери, зони 

відпочинку, рекреаційні об’єкти, вокзали); 

– санкцій за порушення архітектурно-планувальних форм, структури району при 

розміщенні і функціонуванні об’єктів підприємництва; 
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– санкцій за самовільне відчуження земель, територій; 

– платежів за отримання підряду на конкурсній основі (за об’єктами житлово-

комунального господарства); 

– платежів за розміщення реклами в районному просторі; 

– санкцій за забруднення простору населеного пункту; 

 комерційних інвестицій (надалі може бути проведена емісія акцій фонду); 

 добровільних внесків організацій, установ, підприємців, а також зарубіжних фондів, 

організацій [1, c. 5-20]. 

Облік надходження засобів повинен вестись в автоматичному режимі по кожному 

суб’єкту, включеному в єдину інформаційну базу даних житлово-комунального господарства 

району. У разі не внесення платником платежів, йому відправляється повідомлення про 

необхідність погашення заборгованості. При цьому порушник несе відповідальність відповідно 

до законодавства України з подальшим стягненням заборгованості. 

Засоби фонду передбачається використовувати на: 

– оплату робіт і послуг, виконаних підприємствами житлово-комунального комплексу; 

– поточний і капітальний ремонт житлового фонду і інженерної 

 інфраструктури; 

– здійснення проектів розвитку галузі в районі; 

– створення і роботу автоматизованої системи інформатизації житлово-комунального 

господарства району; 

– впровадження ресурсозберігаючих технологій в сфері житлово-комунального 

господарства; 

– проведення науково-дослідних робіт, співпраця між районами, обмін досвідом з 

реформування житлово-комунального господарства району; 

– фінансування ремонту, відновлення, оновлення об’єктів, споруд; 

– формування фонду спеціального обладнання і техніки для виконання окремих видів 

робіт на території району; 

– фінансування об’єктів на пайових засадах з підрядниками за окремими проектами. 

Механізм функціонування фонду передбачає, що групи споживачів (населення, 

підприємства) і місцева влада укладають договори на обслуговування нерухомого майна з 

керуючими компаніями. Останні у свою чергу знаходять підрядників, які самостійно або із 

залученням третіх осіб (постачальників) виконують роботи, надають послуги безпосередньо на 

об’єкті. Якщо буде виявлено порушення умов договору, то за сигналом споживачів, органів 

влади або безпосереднього замовника спрацьовує так званий електронний замок, і 

перерахування коштів припиняється, поки порушення не буде виправлено. Остаточний 

розрахунок проводиться за наслідками виконання замовлення, вказаного в договорі на підставі 

акту прийому-передачі об’єкта або за фактичними обсягами наданих послуг. 

Обнародування інформації на сайті про платежі споживачів дасть можливість 

підприємствам житлово-комунального господарства, у свою чергу, впливати на злісних 

неплатників в рамках санкцій, передбачених в договорі відповідно до чинного законодавства. 

Такий механізм дозволить врахувати інтереси кінцевих споживачів і підвищити 

відповідальність всіх його учасників. Як наслідок, це збільшить надходження платежів, 

послужить чинником підвищення інвестиційної привабливості, забезпечить скорочення 

дебіторської і кредиторської заборгованостей підприємств житлово-комунального 

господарства [1, с. 35]. 

Таким чином, створення регіонального фонду функціонування і розвитку житлово-

комунального господарства району дозволить ефективніше розпоряджатися засобами, уникати 

негативних наслідків, пов’язаних з недосконалістю міжбюджетних відносин, надасть 

можливість фінансового маневру. 

З іншого боку враховуючи важливість нормального функціонуванняжитлово-

комунального господарства, його вплив на соціальну сферу України, галузь потребує 

кардинального реформування, що має передбачати насамперед формування її нової структурної 
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побудови.Реформа житлово-комунального господарства має бути законодавчо, організаційно та 

економічно забезпечена на чотирьох рівнях: на рівні державних органів виконавчої влади; 

місцевих адміністрацій та органів місцевого самоврядування; житлово-комунальних 

підприємств різних форм власності; споживачів послуг. 

Оскільки система управління житлово-комунальним господарством формує відповідну 

якість життя населення, культуру побуту і спосіб життя, багато в чому визначає соціально-

економічний потенціал територій, їх інвестиційну привабливість, то вдосконалення системи 

управління житлово-комунального господарства доцільно проводити за чотирма основними 

напрямками: підвищення економіко-правової ефективності функціонування системи житлово-

комунального господарства,формування ринкових відносин у сфері управління,розвиток 

конкурентного середовища у житлово-комунальному комплексі; вдосконалення кадрового 

забезпечення. 

Підвищення економіко-правової ефективності функціонування системи житлово-

комунального господарства необхідно проводити комплексно, з врахуванням специфіки галузі 

та регіональних особливостей. 

Удосконалення системи управління майновими комплексами, які перебувають у спільній 

власності територіальних громад повинні містити такі заходи: 

 проведення інвентаризації майна у сфері житлово-комунального господарства; 

 створення реєстрів майнових комплексів, що перебувають у власності територіальних 

громад сіл, смт., міст, а також у спільній власності територіальних громад районів та областей; 

 завершення роботи з передачі та юридичного закріплення об'єктів права комунальної 

власності за територіальними громадами; 

 формування системи ефективних договірних відносин між усіма суб'єктами надання 

житлово-комунальних послуг (власник – виробник постачальник – виконавець – споживач), 

запровадження комунального замовлення на ці послуги; 

 завершення передачі у власність територіальних громад відомчого житлового 

фонду [3, с. 42]. 

Необхідно передбачати запровадження делегованого управління у житлово-комунальній 

сфері, яке базується на розподілі відповідальності згідно з договорами (контрактами) на 

управління, оренду цілісного майнового комплексу або концесію. 

Підвищення ефективності управління у сфері благоустрою може досягатись за рахунок: 

– проведення закупівель робіт з поточного та капітального ремонту дорожнього 

покриття вулично-дорожньої мережі, санітарного прибирання проїжджої частини вулиць та 

тротуарів, озеленення, вивезення сміття на. основі тендерних процедур; 

 розроблення довгострокового плану озеленення та благоустрою населеного пункту; 

 створення системи поводження з побутовими відходами, сортування та утилізації 

вторинних ресурсів. 

У сфері міського електротранспорту можуть передбачатись: 

 оптимізація та розвиток транспортних схем населених пунктів; 

 забезпечення рівних умов конкуренції на ринку транспортних послуг, створення 

акціонерних компаній на базі тролейбусних управлінь, їх служб і дільниць із залученням 

приватних структур; 

 впровадження договірних відносин між виконавцями послуг з пасажироперевезень та 

замовниками цих послуг. 

Однією з складових комплексного підходу до розв'язування проблеми переходу до 

стійкого функціонування і розвитку житлово-комунальної сфери, яка забезпечує доступність 

житла для громадян, підвищення стійкості та надійності функціонування житлово-

комунального господарства, поліпшення якості житлово-комунальних послуг, вдосконалення 

механізму соціального захисту малозабезпечених верств населення, є відповідна нормативно-

правова база, її вдосконалення відноситься до першочергових заходів. 

Правовими засобами необхідно створити основи: 
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– реформування економічних відносин в житлово-комунальному господарстві, 

направлених на зміну системи поточного фінансування, бюджетного фінансування, 

фінансування заходів з модернізації житлово-комунального господарства; 

– ліквідації дотаційності житлово-комунального господарства і забезпечення 

стабільності і достатності фінансування витрат на надання житлово-комунальних послуг; 

 вдосконалення механізму соціального захисту, надання пільг, дотацій, введення 

диференційованих підходів до оплати житла, комунальних послуг; 

– формування договірних відносин між власниками житлового фонду і управляючими 

компаніями (їх правовий статус, функції, основні показники їхньої діяльності); 

 формування договірних відносин між службами замовника і підрядними 

організаціями. 

Окрім розробки нормативно-правових актів, робота з правового забезпечення 

ефективного функціонування житлово-комунального господарства повинна йти в таких 

напрямах: 

 розробка пропозицій з ухвалення нормативно-правових актів центрального рівня 

влади в сфері реформування і модернізації житлово-комунального господарства; 

– ревізія чинних нормативно-правових актів регіонів України з метою приведення їх у 

відповідність з вітчизняним законодавством, сучасними економічними і соціальними умовами. 

Отже підводячи підсумки, можна зазначити, що в процесі розвитку житлово-

комунального комплексу однією з головних цілей перетворень повинна стати демонополізація 

обслуговування житлового фонду і формування ринку послуг, тобто розвиток ринкових 

відносин. Розв'язання цих завдань практично цілком знаходиться в компетенції регіональних і 

місцевих органів влади. 

Практика реформування житлово-комунального господарства протягом останніх років 

достатньо переконливо показує, що створення ефективних механізмів управління житлово-

комунальним господарством і його інфраструктурним забезпеченням досягається шляхом 

чіткого визначення функцій власника житлового фонду і делегування ним на конкурсній основі 

не тільки підряду на обслуговування нерухомості спеціалізованим організаціям, але і функцій 

управління.З метою розвитку конкурентного сектора на ринку житлово-комунальних послуг 

необхідно здійснити низку заходів. 

Першим заходом є забезпечення підтримки процесу формування незалежних виробників 

та постачальників теплової енергії та води. Заходами такої підтримки мають стати 

впровадження ефективного порядку і процедур державного ліцензування суб'єктів ринку 

послуг водо -, теплопостачання та водовідведення відповідно до функцій, що ними 

виконуються. 

Також важливим є створення механізмів контролю з боку держави за формуванням 

конкурентних відносин на суміжних ринках. 

Визначення цих механізмів має стати предметом обговорення міжвідомчої робочої групи. 

Це забезпечить рівні можливості участі у конкуренції всіх суб'єктів ринку; економічну 

ефективність процесу ринкового ціноутворення, включаючи формування цін на теплову 

енергію, що продається на конкурентних умовах; стабільність та прозорість правил 

функціонування ринку послуг теплопостачання. 

Розвиток форм та підвищення якості державного контролю за господарською діяльністю 

суб'єктів ринку комунальних послуг водо -, теплопостачання та водовідведення також відіграє 

велике значення. Створення конкурентних сегментів у межах ринку зазначених комунальних 

послуг потребує жорсткого контролю поведінки домінуючих суб'єктів цього ринку. 

Необхідним також є налагодження правового та організаційного забезпечення процесу 

переходу споживачів на системи індивідуального та автономного опалення. Це може бути 

реалізовано через розроблення правил встановлення і експлуатації систем індивідуального та 

автономного опалення в багатоквартирному житловому фонді та об'єктах соціальної 

інфраструктури, а також закріплення відповідальності органів виконавчої влади за 

встановлення цих правил на місцях та контроль за їх виконанням учасниками ринку послуг 
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теплопостачання.Дані напрямки дозволять перевести житлово-комунальний комплекс в режим 

беззбиткового функціонування при забезпеченні стандартів якості надання житлово-

комунальних послуг і умов проживання громадян. Тільки чітка вертикаль системи управління 

галуззю з розвиненим ринком послуг дозволить ефективно розвивати житлово-комунальне 

господарство на рівні кожного регіону у взаємодії з організаціями центрального, регіонального 

і муніципального рівнів та ефективно впливати на розвиток містобудування. 
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МОДЕЛЮВАННЯ ПОДАТКОВИХ НАДХОЖЕНЬ ДО ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ 

МЕТОДОМ КОВЗНОГО СЕРЕДНЬОГО 

 

У статті розкрито сутність моделювання за допомогою методу ковзного середнього 

для основних видів податків та виконано розрахунок надходжень коштів до державного 

бюджету від Черкаської області. Розглянуто та описано поняття методу найменших 

квадратів, охарактеризовано сутність податкових надходжень. Побудовано моделі та 

виконано прогноз для основних видів податків на 2019 рік. 

Ключові слова: моделювання, прогнозування, метод найменших квадратів, ковзне 

середнє. 

 

Всі сфери і ланки фінансової системи тісно взаємопов'язані між собою і постійно 

взаємодіють. Центральною ланкою фінансової системи є державний бюджет. Аналіз стану 

бюджету України за останні роки свідчить про ускладнення бюджетного процесу та проблеми з 

його формуванням й виконанням. 

Податкові надходження посідають провідне місце серед методів мобілізації бюджетних 

ресурсів та інструментів державного регулювання економіки. У структурі доходів бюджетів 

усіх рівнів (Зведений бюджет) податкові надходження грошових коштів складають більш ніж 

80 % від загальної суми доходів та формуються за рахунок обов’язкової мобілізації до 

бюджетів податків, зборів та обов’язкових платежів, сукупність яких утворює податкову 

систему. 

Хоча податки є не єдиним джерелом надходжень до бюджету, крім них існують збори, 

неподаткові надходження, благодійні, добровільні внески, але саме податки визначають 

стабільність у надходженнях до бюджету, яка є необхідною для формування планів бюджету на 

наступні роки та прогнозування можливих змін. Крім того, роль податків, як джерела доходів 

Державного бюджету, може визначати політику формування таких доходів. Так, податкові 

надходження можуть слугувати основним джерелом доходів до Державного бюджету, таким 
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чином, забезпечуючи стабільну базу доходів, адже податки, на відміну від позик, поверненню 

не підлягають [1, 61]. 

Державне моделювання та прогнозування соціально-економічного розвитку та бюджету 

України є науковим передбаченням ситуації, яка може скластися в перспективі залежно від 

використання тієї чи іншої стратегії розвитку. 

Метою дослідження є моделювання дохідної частини бюджету методом ковзного 

середнього. Це може бути підставою для визначення стратегічних напрямів розвитку 

бюджетно-податкового регулювання, особливостей формування бюджетних доходів у 

територіальному та галузевому аспектах та показника кореляції між рівнем оподаткування за 

окремими податками і обсягом податкових надходжень, що сприятиме підвищенню дієвості 

бюджетної політики. 

Від якісного рівня обґрунтованості моделювання і прогнозування податкових 

надходжень значною мірою залежить результативність фінансової політики держави у сфері 

формування доходів бюджету, що в свою чергу впливає на структуру та обсяги бюджетних 

видатків, дефіциту бюджету і пріоритети соціально-економічного розвитку країни в цілому. 

Станом на 01.01.2018 за даними Державної казначейської служби України органами ДФС 

забезпечено фактичних надходжень податків і зборів (обов`язкових платежів): 

- ГУ ДФС – 519 185,3 млн грн до Зведеного бюджету України, з них 335 335,2 млн грн, 

або 64,6% – до Державного бюджету; 

- ГУ митницями ДФС – 321 903,6 млн грн, з них 316 218,9 млн грн, або 98,2% – до 

Державного бюджету. 

Найбільшу питому вагу в загальній сумі надходжень до державного бюджету складають 

надходження з податку на додану вартість iз ввезених на територію України товарів 

(250 530,2 млн грн); податку та збору на доходи фізичних осіб (75 033,4 млн грн) та акцизного 

податку з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) (66 303,7 млн грн) [2]. Цим 

обґрунтовується вибір саме вищезазначених показників для здійснення аналізу порівняльної 

динаміки надходжень з відповідних податків до державного бюджету України від Головного 

управління ДФС у Черкаській області. 

За допомогою методу найменших квадратів виконаємо розрахунок суми надходжень до 

державного бюджету від Черкаської області в період із січня по вересень 2018 року, 

використовуючи дані надходжень від податку на доходи фізичних осіб (ПДФО), податку на 

додану вартість (ПДВ) та акцизного податку (АП) за період з 01.01.2012 по 01.01.2018 (рис.1). 

Задачею МНК є оцінка закономірностей, які спостерігаються на тлі випадкових коливань, 

та її використання для подальших розрахунків, зокрема, при моделюванні. 

Метод найменших квадратів – метод знаходження наближеного розв'язку надлишково-

визначеної системи [3, 93]. 
 

 
 

Рис. 1. Моделювання надходжень коштів до державного бюджету від Черкаської області в 

період з 2012 по вересень 2018 року 

Джерело: розраховано авторами за [4] 
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На рисунку 1 відображено, що ДБ розрахунковий повторює динаміку значень ДБ, 

демонструючи постійне зростання станом на кінець кожного року в період з 2012 по 2017. Однак, 

в період весни спостерігається значне падіння надходжень коштів до державного бюджету, що 

пояснюється сезонними коливаннями кожного з перерахованих вище видів податків.  

Аналізуючи отримані результати можна говорити про те, що аналогічно як і в період з 2012 

по 2017 роки, надходження до ДБ в 2018 році від Черкаської області на початку року значно 

зменшаться, а починаючи з 2 кварталу вони знову матимуть зростаючу тенденцію. 

Аналіз даних рисунку 1 свідчить, що надходження до державного бюджету від Черкаської 

області починаючи з 2012 року зросли майже в 5 разів, і надалі демонструють тенденцію до 

збільшення, що має позитивний вплив на економіку нашої країни. 

Наступним кроком у дослідженні є аналіз тенденцій динаміки надходжень до ДБ від 

основних видів податків, а саме: податку на доходи фізичних осіб (ПДФО), податку на додану 

вартість (ПДВ) та акцизного податку (АП), а також виконаємо прогноз на 2019 рік. 

За допомогою пакету Microsoft Office Excel побудуємо модель податку на доходи фізичних 

осіб на 2019 рік, використовуючи метод ковзного середнього (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Модель на основі ковзного середнього (ПДФО) 

Джерело: розраховано авторами за [6] 

 

Дані рисунку 2 засвідчують, що починаючи з 2012 року ПДФО невпинно зростає, 

демонструючи при цьому незначні коливання динаміки. Наразі сума податкових надходжень 

перевищує початкові дані в 5 разів. Така ситуація склалася в результаті збільшення мінімальної 

заробітної плати за ці роки, відповідним чином зросла й база оподаткування податком на доходи 

фізичних осіб. Незначні коливання на цьому рисунку можна пояснити тим, що декларація про 

майновий стан подається громадянами до 01.05 кожного року, а сплата відбувається протягом 

наступних 60 днів, крім того чимало видів робіт має сезонний характер. На період 2019 року цей 

вид податку має також демонструвати невпинну тенденцію до збільшення, що матиме 

позитивний характер на загальну суму податкових надходжень до державного бюджету.  

Далі побудуємо модель на основі ковзного середнього для акцизного податку на 2019 рік 

(рис. 3). 
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Рис. 3. Модель на основі ковзного середнього (АП) 

Джерело: розраховано авторами за [6] 

 

Аналізуючи дані рисунку 3 слід зазначити, що надходження з акцизного податку, 

починаючи з 2012 року значно зменшилися. Основне падіння відбулося починаючи з 2016 року. 

Це пояснюється тим, що «Великі платники податків» Черкаської області змінили своє місце 

реєстрації на місто Київ, де наразі здійснюється їх адміністрування. Також можна зробити 

висновок про те, що основні збільшення надходжень припадають на початок року, що 

пов’язано зі специфікою цього податку, а основні падіння відбувалися в період весни, в той час 

коли змінювалася ставка акцизу. З огляду на дані рисунку 3 не зовсім зрозуміло, чому акцизний 

податок входить до складу найбільших податків, однак якщо розглянути відношення 

індикативних показників до фактичних за 1 рік (2017), то стає очевидним, що цей податок має 

досить великий відсоток перевиконання плану по Черкаській області (рис. 4). 

 

 
 

Рис. 4. Виконання індикативних показників у 2017 році з АП 

Джерело: розраховано авторами за [6] 

 

З рисунку 4 слідує, що, незважаючи на значне падіння податкових надходжень від 

акцизного податку за останні роки, його індикативні показники знаходяться на межі більше 

100%. 

Далі побудуємо модель на основі ковзного середнього для ПДВ на 2019 рік (рис. 5). 
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Рис. 5. Модель на основі ковзного середнього (ПДВ) 

Джерело: розраховано авторами за [6] 

 

Розглянувши рисунок 5 можна стверджувати, що ПДВ має закономірну тенденцію до 

збільшення. В порівняні з 2012 роком його показник зріс у 3,5 рази, що також призвело до 

збільшення надходжень до державного бюджету за останні роки. Найбільші коливання 

відбувалися в період осені у 2012 році, також у 2016 році та починаючи з 2017 року, що 

пояснюється сезонними роботами та змінами у спеціальному режимі з сільськогосподарської 

продукції. Починаючи з весни 2018 року надходження цього виду податку знову починають 

зростати. Така тенденція має зберегтися і на період 2019 року. 

Отже, можна зробити висновок, що за досліджуваний період загальна сума податкових 

надходжень зросла в декілька разів, але попри абсолютний приріст, їх частка у бюджеті є 

досить нестабільною. Це свідчить проте, що хоча й відбувається постійне вдосконалення 

оподаткування, фіскальний потенціал податків є невикористаним через податкові пільги, 

ухилення від сплати, недоліки в адмініструванні, податкову заборгованість. 

Для досягнення максимального ефекту в реалізації заходів податкової політики 

пріоритетність варто надавати таким, які сприяють економічному зростанню, а відтак – 

наповненню державного бюджету податковими надходженнями. 
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В статті розглядається ринок ресторанних послуг як один з наймолодших способів 

ведення підприємницької діяльності. Також, в статті зачіпається питання про необхідність 

маркетингу дослідження та застосування конкретних маркетингових прийомів на практиці 

для досягнення лідерства в даній сфері. 
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Постановка проблеми. Індустрія харчування і розваг динамічно розвивається, що є 

наслідком високих показників прибутковості в цій галузі. У ресторанний бізнес охоче 

вкладають великі обсяги інвестицій, і зростаючий ринок дає можливість «виживати» і 

розвиватися новим підприємствам в цій галузі. Але, на жаль, статистика свідчить про те, що 

кожен п'ятий відкритий заклад припиняє своє існування протягом першого року своєї 

діяльності. 

В основі ураження багатьох невдалих ресторанних проектів лежить комплекс 

проблемних зон: від низького рівня сервісу і махінацій з боку персоналу до прогалин у 

навичках управління. Ця проблема може бути вирішена за допомогою якісної розробки 

стратегії розвитку підприємств харчування та розваг на ринку в перший період 

функціонування.  

Мета дослідження: розглянути особливості проведення маркетингових досліджень в 

сфері ресторанного бізнесу та розробити алгоритм їх проведення, що дозволяє забезпечити 

нарощування рівня конкурентоспроможності підприємств. 

Виклад основного матеріалу. На нашу думку, маркетингові дослідження – запорука 

успішності ресторанного проекту.  

Маркетингове дослідження - це будь-яка дослідницька діяльність, що забезпечує потреби 

маркетингу. Тобто, маркетингове дослідження передбачає збір і аналіз даних, які потрібні для 

маркетингової діяльності. Маркетингове дослідження - це початок і логічне завершення будь-

якого циклу маркетингової діяльності підприємства. Воно необхідне для того, щоб зменшити 

невизначеність, яка завжди супроводжує прийняття маркетингових рішень [4]. 

Умовно маркетингові дослідження діляться на якісні та кількісні.  

До перших, тобто «кабінетних» досліджень, відносяться: фокусування в групі, глибинне 

інтерв'ювання, експертні опитування.  

До других, «польових» досліджень – масові опитування, анкетування, моніторинг.  

Якісні дослідження використовують для первинного дослідження маркетингової 

проблеми (наприклад, для дослідження мети відвідування того чи іншого закладу) і 

припускають невеликий обсяг досліджуваної проблеми, проте результати якісних досліджень 

не можна уявити в кількісної формі. 

Якісні методи передбачають збір інформації у вільній формі; вони фокусуються не на 

статистичних вимірах, а спираються на розуміння, пояснення та інтерпретацію емпіричних 

даних, є джерелом формування гіпотез і продуктивних ідей. 

Завдання методів якісних досліджень – отримати розвідувальні дані, а не кількісний 

розподіл думок.  

У якісних методах, для того, щоб пояснити, інтерпретувати поняття, використовуються 

не цифри, а слова. Іншими словами, вони відповідають не на питання «скільки», а «як» і 

«чому» [1].  
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Кількісні дослідження розраховані на аналіз великого обсягу даних і надання результатів 

дослідження в кількісному та відсотковому співвідношенні (наприклад, % споживачів, які 

відвідують заклад для дружніх або ділових зустрічей, для недільного обіду з сім'єю) [2].  

Кількісні дослідження мають на увазі проведення різних опитувань, заснованих на 

використанні структурованих питань закритого типу, на які відповідає велика кількість 

респондентів. Головним завданням кількісних досліджень є отримання чисельної оцінки стану 

ринку або реакції респондентів на якусь подію.  

Такі дослідження застосовуються, коли необхідні точні, статистично надійні чисельні 

дані [3, 4].  

Однак в силу специфічних особливостей ресторанного бізнесу:  

- наявності великої кількості конкурентів, 

- великої насиченості, 

- особливостей споживчої поведінки, необхідно, щоб маркетингові дослідження 

проводилися у взаємозв'язку з наявними специфікаціями даного ринку і компетентними 

фахівцями в даній області. 

На практиці вибір конкретних видів і методів маркетингових досліджень в даній галузі 

відбувається на основі поставлених замовником завдань: 

Відкриття нового закладу без певної концепції. На нашу думку, в даному випадку 

маркетингові дослідження будуть являти собою: 

• аналіз ринку закладів громадського харчування і виділення ключових гравців на ринку, 

їх сильні і слабкі сторони;  

• дослідження конкурентів за такими параметрами, як: цільова аудиторія, середня 

вартість чека, використовувані маркетингові стратегії, рекламна політика;  

• сегментування споживачів за демографічними і психографічними характеристиками.  

В результаті проведених досліджень вибирається ніша, яку може зайняти підприємство, і 

на основі отриманих даних можна сформувати концепцію діяльності та стратегію розвитку.  

Новий заклад з певною концепцією. Якщо ж замовник вже визначився з концепцією свого 

майбутнього закладу і хоче знати, наскільки дана концепція буде затребувана на ринку 

споживачами і принесе йому успіх, маркетингове дослідження буде полягати в наступному:  

• аналіз конкурентів, набір послуг, які вони надають і виявлення власних конкурентних 

переваг на основі SWOT -аналізу;  

• аналіз привабливості концепції нового закладу для обраної цільової аудиторії і опис її 

характеристики. 

В даному випадку маркетингові дослідження дозволяють отримати інформацію, 

необхідну для розробки і реалізації ефективної стратегії ведення конкурентної боротьби, а 

також – зайняти правильну нішу, проаналізувати суть проблем, що виникають при відкритті 

закладу, знайти правильні шляхи для розвитку. План збуту, вид пропонованих послуг, 

конкуренція закладу 

Вирішення проблем в існуючому закладі. Якщо ж замовник вже має працюючий заклад, 

але хотів би збільшити прибутковість даного закладу і забезпечити його подальше зростання, 

маркетингове дослідження буде проводитися за наступними напрямками: 

• аналіз: місця розташування, інтер'єр і стиль закладу, кухні та меню, цін, музичне 

оформлення, середня величина рахунку, якість обслуговування, що проводяться програми і 

акції;  

• виявлення характеристик цільової аудиторії (задоволеність рівнем обслуговування, 

меню, цінами і т.д.).  

Підсумком даного дослідження буде виявлення факторів, що не сприяють подальшому 

розвитку закладу, а також рекомендації щодо усунення даних факторів. Перед тим, як прийняти 

остаточне рішення про ребрендинг або будь-які нововведення, які потребують серйозних 

інвестицій, є сенс провести дослідження, яке отримало назву «глибинне інтерв'ю». 
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Цей метод є найбільш оптимальним, а, можливо, і єдино раціональним при діагностичних 

дослідженнях: оцінці ефективності систем обліку і контролю, аналізах загального 

менеджменту, маркетингово-рекламної діяльності ресторану, постачання і логістики. 

Висновок. Таким чином, основна функція маркетингових досліджень в ресторанному 

бізнесі - сприяти оцінці ситуації, вироблення оптимальної стратегії розвитку, зниження ризику 

прийняття неправильних рішень. Необхідність проведення маркетингових досліджень зазвичай 

виникає при відкритті нового ресторану, при неефективному функціонуванні чинного закладу 

або при тиражуванні успішної концепції. 

Маркетингові дослідження є основою досягнення конкурентних переваг підприємств 

ресторанного бізнесу, ключем до інформації, необхідної для прийняття рішення по ряду 

питань, пов'язаних з фінансовою стороною ведення ресторанного бізнесу. 
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У статті з'ясовано суть терміна «маркетингове дослідження» в трактуваннях різних 

авторів, розглянуто значення і роль маркетингових досліджень, обґрунтовано необхідність 

використання даного інструменту в діяльності підприємств. 
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Постановка проблеми. Ефективне використання маркетингових досліджень є 

актуальною проблемою в Україні, оскільки без них неможливе існування сучасних 

підприємств. Актуальність і значимість досліджень проблеми маркетингових досліджень 

очевидні, оскільки, з одного боку, зростає значимість маркетингу для діяльності будь-якого 

підприємства, а з іншого боку, маркетинг стає все більш різноманітною і складною формою 

діяльності, а так само на результатах дослідження та аналізу ринку базуються всі важливі 

управлінські рішення.  

Мета дослідження – аналіз необхідності маркетингового дослідження для сучасного 

підприємства. 

Виклад основного матеріалу. Управління маркетинговою діяльністю вимагає знання 

суті процесів, пов'язаних з усіма етапами маркетингової діяльності, від збору інформації про 

зовнішнє і внутрішнє маркетингове середовище до розробки і позиціонування продукту, його 

доведення до споживача. 

Маркетингові дослідження – це комплекс заходів, які передбачають збір, реєстрацію та 

аналіз інформації (про клієнтів, конкурентів, цін та інші складові ринку) з метою полегшення 

процесу прийняття відповідальних управлінських рішень. 

Ці дослідження необхідні в першу чергу для отримання інформації, тому що саме 

достовірна інформація дозволяє: знизити ризик прийняття рішень, що призводять до 

несприятливого результату, з більшою ймовірністю приймати рішення оптимальні для 

розвитку компанії. 
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Їх потенціал забезпечення ринкового успіху досягає 80%. Однак одного дослідження 

недостатньо, необхідно здійснювати управлінську діяльність, базуючись на їх основі. Також, 

дослідження значно зменшують невизначеність при прийнятті важливих маркетингових 

рішень, що дозволяє ефективно розподіляти економічний потенціал.  

Маркетингові дослідження використовуються усіма типами організацій для вирішення 

найрізноманітніших завдань: малим бізнесом, великими корпораціями, виробничими 

компаніями, компаніями, зайнятими в сфері технологій, онлайновими магазинами, в сфері 

послуг і некомерційними організаціями. Основний акцент в маркетингу робиться на визначення 

потреб споживача. 

Оскільки споживачі стали більш розбірливими та досвідченими, маркетологи потребують 

більш достовірної інформації щодо того, як споживачі реагують на товари і маркетингові 

програми. Посилення конкурентної боротьби зумовлює потребу в інформації щодо 

ефективності їх маркетингових програм. Завдання маркетингових досліджень полягає в тому, 

щоб оцінити інформаційні потреби і забезпечити керівництво компанії інформацією: точною, 

надійною, сучасною. 

Маркетологи, в тому числі маркетологи-дослідники, приймають рішення щодо 

потенційних можливостей компанії, вибору цільового ринку, сегментації ринку, планування і 

здійснення маркетингової програми, вимірювання успішності реалізації маркетингових заходів 

і контролю маркетингу. Ці рішення ускладнюються взаємодією між контрольованими 

факторами маркетингового середовища: товаром, ціною, просуванням і розподілом. 

Маркетингові дослідження дають можливість керівництву компанії отримувати необхідну йому 

інформацію, що дозволяє частково усунути невизначеність в розвитку бізнесу. 

Систематичні маркетингові дослідження дозволяють отримувати інформацію про 

контрольовані і неконтрольовані фактори середовища і інтереси різних груп, що підвищує 

ефективність рішень, що приймаються директором з маркетингу. Основні цілі та завдання 

маркетингових досліджень визначаються комплексом маркетингу 4Р (Product, Price, Place, 

Promotion). 

1. Product (товар або послуга): тестування продукту; оцінка конкурентоспроможності; 

оцінка рівня сервісу; визначення тенденцій розвитку кривої життєвого циклу. 

2. Price (ціна): інформаційно-аналітичне забезпечення політики ціноутворення. 

3. Place (місця продажів): аналіз ефективності товаророзподільчої мережі; інформаційно-

аналітичне забезпечення моделей торговельно-збутової логістики. 

4. Promotion (просування): оцінка ефективності реклами та інших форм просування 

товарів; впізнаваність бренду; оцінка іміджу. 

Окремим пунктом йде ринок: оцінка та аналіз кон'юнктури ринку; визначення ємності 

ринку і частки ринку; оцінка ринкової активності конкурентів; прогнозування попиту і оцінка 

його еластичності; виявлення і оцінка комерційного ринку. Маркетингові дослідження 

виконуються в наступній послідовності: 

o Обґрунтування необхідності дослідження. 

o Формування проблеми та визначення цілей дослідження. 

o Складання плану дослідження. 

o Збір інформації. 

o Систематизація та аналіз даних. 

o Висновки і рекомендації. 

o Доповідь з результатами дослідження. 

o Оцінка виконаних дій на підставі висновків дослідників. 

Мета будь-якого маркетингового дослідження – оцінка ринкової ситуації (кон'юнктури 

ринку) і розробка прогнозу розвитку ринку з боку фірми. Програма маркетингових дій 

залежить від особливостей товару, специфіки галузі, можливостей самої фірми і ряду інших 

чинників. 



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  2 3  

 

 

 
174 

Проте, існують кілька типових напрямків аналізу, які починаєються найчастіше з 

вивчення товару як такого. З цього випливає, що дослідження можна розділити на дві частини: 

збір інформації та аналіз зібраних даних. 

Від правильності проведення маркетингового дослідження і прийняття вірного рішення і 

подальшої стратегії, залежить розвиток господарської діяльності підприємства, а також 

виявляється вплив на такі фінансові показники, як виручка від реалізації продукції, 

рентабельність активів, оборотність активів, дохід підприємства, чистий прибуток, 

кредитоспроможність і т. д. 

З огляду на специфіку галузі зв'язку та інформатизації, слід зазначити, що організація і 

планування підприємств зв'язку злегка відрізняється від інших галузей, але тим не менш, роль 

маркетингових досліджень досить велика, що відіграє особливу роль у розвитку підприємств 

зв'язку та періодичної преси, як і за кордоном, так і в Україні.  

Сьогодні, в століття комп'ютеризації та інформатизації, використання будь-якої 

інформації, особливо маркетингової, вміння виявляти найбільш вразливі проблеми ринку, 

досліджувати ринкову кон'юнктуру, а також визначати правильну, успішну маркетингову 

стратегію є одним з найцінніших здібностей маркетолога і керівника. 

Висновок. Використання маркетингових досліджень в умовах сучасного, вже практично 

сформованого ринку не тільки корисно, а і необхідно для успішного ведення бізнесу та 

конкурентоспроможності фірми. Залежно від цілей і обсягів коштів, фірма може вибрати будь-

який з варіантів ведення даного напрямку роботи: мати власне маркетинговий підрозділ, 

постійно користуватися послугами аналітичних фірм по проведенню досліджень і моніторингу 

ринку по тих чи інших напрямках, замовляти окремі одноразові дослідження і т.д.  

На сьогоднішній день спектр послуг, які можуть бути запропоновані фірмам в цій області 

досить великий. Однак, тим компаніям, які за родом своєї діяльності потребують постійного 

отримання інформації та отримання найостанніших і свіжих даних, слід віддати перевагу 

моніторингу ринку. 
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