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ФОРМУВАННЯ ЦІННОСТЕЙ СІМЕЙНОГО ЖИТТЯ 

У ВИХОВАНЦІВ ШКІЛ-ІНТЕРНАТІВ 

 

У статті проаналізовано умови формування цінностей сімейного життя вихованців шкіл-

інтернатів: процес підготовки вихованців до сімейного життя як здобуття знань і вироблення умінь у 

ході соціальної взаємодії; педагогічна взаємопідтримка педагогів та вихованців; практичне опрацювання 

основ етики, права, психології, педагогіки, шлюбно-сімейних стосунків; формування правильного уявлення 

про сім’ю, сімейні ролі, цінності, родинні почуття між рідними братами та сестрами; виховання якостей 

сім’янина (доброзичливість, вірність, відповідальність, взаємодопомога, поступливість, любов до дітей, 

терпимість, працьовитість тощо), культури взаємин статей та психосексуальної культури в учнівському 

середовищі. 

Ключові слова: сім’я, вихованці школи-інтернату, цінності сімейного життя, школа-інтернат, 

умови. 

 

Постановка проблеми. Національне відродження та зміцнення духовних основ українського народу 

мають спиратися на сім’ю як основний соціальний інститут, де виховується особистість майбутнього 

сім’янина. Станом н сьогоднішній день школи-інтернати, залишаючись закритою соціальною системою, що 

негативно впливають на загальний соціально-педагогічний розвиток вихованців. Надалі, це спричинює 

появу низки труднощів, наприклад, отримання освіти, наявність постійного місця проживання, створення 

власної сім’ї тощо. 

Беручи за зразок свого сімейного життя батьківську сім'ю, діти часто повторюють помилки батьків, 

не вміючи знайти правильне рішення новими методами. Сьогодні, коли в суспільстві панує свобода вдач і 

відносин, молоді люди часто йдуть по найбільш легким шляхом, відмовляючись від істинного сімейного 

щастя і вибираючи необтяжливі тимчасові відносини і вільний спосіб життя. Ранній початок інтимного 

життя, раннє залучення до вживання ПАР заважає особистості правильно розвиватися і впевнено будувати 

майбутнє, ламає долі і часто призводить до депресії і безвиході. 

Тому завдання підготовки учнів до сімейного життя і усвідомленого народження дітей є однією з 

найважливіших завдань школи і суспільства в цілому. Тільки орієнтація на здорову сім'ю і щасливе 

майбутнє може допомогти юнакам і дівчатам зберегти свій організм і свою душу в сучасному суспільстві. 

У ситуації, що склалася неможливо вирішити проблему тільки каральними методами. Особливе 

значення має профілактична робота щодо запобігання залучення дітей в наркотизацію, превентивні заходи 

по пропаганді здорового способу життя та усвідомленого вибору життєвого шляху. 

При цьому стандартні форми профілактики вже не мають належного результату: підліткам набридло 

залякування наслідками вживання (вони далекі в часі), лекції фахівців (наповнені науковими термінами), 

бесіди і класні години. Значить, потрібно говорити з ними про те, що стосується кожного і що кожному 

цікаво. Такою є тема взаємовідносин між статями. 

Аналіз наукових публікацій з проблеми дослідження. У сучасній соціальній педагогіці досить 

змістовно розглянуто теоретико-методологічні та методичні засади соціально-педагогічної роботи з дітьми 

та молоддю (Т. Алексєєнко, О. Безпалько, І. Звєрєва, А. Капська, Г. Лактіонова, Л. Мардахаєв, Л. Міщик, 

А. Мудрик, І. Трубавіна та ін.).  

Аналізуючи наукові джерела з означеної проблеми, відзначимо важливість розгляду сім’ї як 

соціального інституту, щоб показати вплив сімейного виховання на становлення особистості сім’янина і 

зрозуміти, чого саме не вистачає дітям, які зростають в інтернатних закладах.  

Мета статті полягає у формуванні особистості сім’янина, що передбачає засвоєння знань та 

вироблення вмінь, які дозволяють реалізовувати основні функції в сім’ї, а також розвиток якостей, що 

забезпечують виконання подружніх та батьківських ролей. 
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Виклад основного матеріалу. До половини XIX століття питання сім’ї та культура взаємин статей 

знаходили своє відображення у філософській літературі. Одним з перших серед філософів минулого 

проблему підготовки молоді до сімейного життя порушив французький просвітитель Ж.-Ж. Руссо. 

Основним засобом статевого виховання, на думку вченого, є усунення всього того, що передчасно збуджує 

статеві почуття вихованця (еротичного змісту книги, видовиська, картини, неробство, тісний одяг). У 

формуванні майбутнього сім’янина залишаються актуальними ідеї І. Канта про виховання культури 

відносин статей; формування орієнтації на створення сім’ї з метою народження і виховання дітей; 

отримання насолоди від статевого спілкування тільки в шлюбі; формування досвіду нестатевої любові 

(дружби); прищеплення поваги та любові до людей. Значним досягненням Г. Ващенка є система 

національного виховання української молоді. Ураховуючи методику нашого дослідження, цінним 

інформаційним джерелом є досвід соціального виховання „важких” хлопчиків та дівчаток у підготовці їх до 

сімейного життя, описаний А. Макаренком. Він високо оцінював роль сім’ї у вихованні підростаючого 

покоління: „Сім’я стає природним первинним осередком суспільства, тим місцем, де реалізується краса 

людського життя, куди приходять відпочивати переможні сили людини, де ростуть і живуть діти – головна 

радість життя” (Ващенко, Г. Г., 1999). 

Важливими умовами статевого виховання дітей та підлітків є правильний режим, нормальна 

завантаженість обов’язками і роботою. Педагог-практик упевнений: „Невпорядкований досвід статевого 

життя дуже часто починається в умовах випадкових, безладних зустрічах хлопців та дівчат, неробства, 

нудьги, безконтрольного пустого проводження часу” (Ващенко, Г. Г., 1999). 

А. Макаренко вважав, що батьківський приклад – це найкращий метод статевого виховання, бо 

справжня любов між батьком і матір’ю, служать могутнім виховним фактором, який неминуче викликає у 

дітей увагу до таких серйозних і гарних стосунків між чоловіком і жінкою.  

Педагогічні ідеї А. Макаренка продовжив розвивати та доповнювати В. Сухомлинський. Важливою є 

думка педагога про те, що від усвідомлення подружжям сенсу свого життя, джерела щастя, постійного 

вдосконалення своєї особистості, залежить виховна сила сім’ї, моральне обличчя та доля дітей.  

Особливу увагу педагог приділяв вихованню дівчини як майбутньої матері: „Пробудження Матері – 

це віковічний статевий потяг – бажання з’єднатися з людиною протилежної статі для творення нового 

життя, для продовження роду людського. Це нездоланна інстинктивна сила, що тягне юнака до дівчини, а 

дівчину до юнака, але це ще не людська любов” (Сухомлинський, В. O., 1978). У своїй праці 

В. Сухомлинський у листі до дочки застерігав: „Якщо статевий потяг зливається з бездумністю, з жагою 

скороминущої втіхи, скороминущої насолоди – це значить, що ти, люба донечко, в страшній небезпеці: 

квітка, яка з першого погляду здається прекрасною, чарівною, насправді приховує у собі смертельну 

отруту. Статевий потяг, не одухотворений і не облагороджений мудрістю і мужністю, – це велике зло, яке 

підстерігає тебе в житті. Зло це посилюється тим, що юнак, який вимагає від дівчини піти назустріч його 

бажанням, нібито і не збирається чинити зло. Він нібито й насправді кохає дівчину. Але біда в тому, що він 

духовно, морально не дозрів для кохання. Він за своїм фізичним розвитком може стати батьком, а за 

моральним розвитком він дитина” (Сухомлинський, В. О., 1978). 

Науковці серед ефективних форм та методів статевого виховання виділяли: спільне навчання, працю, 

творчість; спорт та здоровий спосіб життя; дружбу та товариськість; приклад батьків та загальну сімейну 

атмосферу; бесіди окремо з дівчатами та хлопцями.  

Аналіз сучасної наукової літератури показав, що сім’я як соціальний інститут, у якому відбувається 

формування особистості сім’янина, та культура взаємин статей досліджувалися: у філософії (Н. Орлова, 

Л. Панкова, та ін.), у соціології (А. Бесєдін, С. Дармодехін, та ін.), у педагогіці (С. Захаренко, В. Кравецб та 

ін.), у соціальній педагогіці (Т. Алексєєнко, О. Безпалько, Р. Вайнола, І. Звєрєва, А. Капська та ін.), у 

психології (Т. Демидова, С. Ковальов, І. Кон, Д. Логвінова, Л. Мороз, М. Мушкевич та ін.).  

Представник психологічної думки З. Фрейд вказував, що дитинство є найважливішим етапом 

формування сексуальності. Заслугою вченого є обґрунтування ролі сублімації в становленні особистості, 

під якою він розумів „відхилення енергії сексуальних потягів від їх прямої цілі отримання задоволення і 

продовження роду та направлення її до несексуальних (соціальних) цілей” (Соціальна адаптація дітей-сиріт 

та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб з їх числа: посіб. до тренінгового курсу з 

підготовки спец-тів ЦСССДМ. Ч. 1. К. : Дерсоцслужба, 2008, 240).  

Рольова гра є важливим фактором статеворольової соціалізації дитини, під час якої вона засвоює 

відповідні соціальні та сімейні ролі (Аналіз системи послуг в закладах інтернатного типу для дітей-сиріт, 

дітей позбавлених батьківського піклування, дітей-інвалідів в Україні. К., 2009, 240). 

Життя в інтернатному закладі не дає такої можливості, внаслідок чого виникає невизначена гендерна 

ідентичність, яка виражається в тому, як засвоюються відповідні гендерні та сімейні ролі. 
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Суттєве значення для нас має праця Г. Сатаєвої „Підготовка дітей-сиріт до самостійного сімейного 

життя в умовах дитячого будинку”, а саме: 

 створення спеціально організованого соціально-педагогічного середовища в сімейно-родинних групах;  

 здійснення медико-соціально-психолого-педагогічного супроводу вихованців на кожному етапі 

розвитку;  

 впровадження різноманітних форм спільної діяльності братів і сестер, спрямованих на формування 

родинних взаємин; 

 формування правильного уявлення про сім’ю, її функції і взаємини в сім’ї (Соціальна адаптація дітей-

сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб з їх числа: посіб. до тренінгового курсу з 

підготовки спец-тів ЦСССДМ. Ч. 1. К. : Дерсоцслужба, 2008, 240). 

 Ученою доведено, що проживання в сімейно-родинних групах дитячого будинку, що виявлялося в 

спільному проживанні братів і сестер малими сім’ями в окремих помешканнях-квартирах максимально 

наближених до домашніх, постійний склад вихователів, наявність психологічної служби, розвиваючого 

предметно-ігрового середовища, наповненого предметами домашнього побуту, сприяє зміцненню родинних 

почуттів та формуванню особистості сім’янина. Ми під час розробки власних соціально-педагогічних умов 

підготовки вихованців шкіл-інтернатів до сімейного життя будемо спиратися на ідею Г. Сатаєвої про 

єдиний життєвий простір, єдині правила та вимоги, традиції, вироблені цією сім’єю, що створювалися 

шляхом спільної діяльності (трудової, ігрової, навчальної, дозвіллєвої, спортивної) братів і сестер, але 

акцентуючи увагу на спільній активній участі хлопців та дівчат у різних видах діяльності. Проте 

запропоновані авторкою умови, розраховані на малочисельний дитячий будинок нового типу, загальна 

кількість вихованців якого становить 50 осіб.  

Одним з найважливіших завдань перед школами-інтернатами, є підготовка вихованців до 

самостійного життя, зокрема до створення сім’ї та виховання дітей. Сьогодні відчувається гострий дефіцит 

досліджень з підготовки дітей в умовах інтернатного закладу до сімейного життя. 

У контексті нашого дослідження показовим є підхід до підготовки вихованців до сімейного життя як 

засвоєння необхідних знань і вироблення умінь у процесі соціальної взаємодії.  

Підготовка школярів до сімейного життя, на думку І. Гребеннікова, є „комплексом усебічних 

взаємодій школярів з батьками, вчителями, з іншими людьми, з засобами культури і масової інформації, в 

результаті яких відбувається усвідомлення учнями особливостей взаємовідносин, розвиток відповідних 

почуттів, формування уявлень, поглядів, переконань, якостей і звичок, пов’язаних з готовністю до шлюбу й 

сімейного життя” (Комплексна допомога бездоглядним та безпритульним дітям : метод. посіб. / 

[О. В. Безпалько, Л. П. Гурковська, Т. В. Журавель та ін.]; під ред. І. Д. Звєрєвої, Ж. В. Петрочко. К. : 

Калита, 2010, 376).  

На нашу думку, у процесі підготовки вихованців до майбутнього сімейного життя необхідно 

виховувати такі якості сім’янина, як: доброзичливість, вірність, відповідальність, взаємодопомога, 

поступливість, любов до дітей, терпимість, працьовитість тощо. 

Вагомою для нашого дослідження є думка про виховання спрямованості на інтереси та цінності 

партнера у процесі підготовки молоді до створення сім’ї.  

У контексті нашого дослідження принциповим є положення про те, що порушення стосунків дитини 

з батьками та близькими родичами, материнська депривація мають віддалені наслідки для формування 

моделей батьківської поведінки: більшість матерів, які відмовились від власних дітей, у дитинстві мали 

негативний досвід батьківсько-дитячих взаємин у сім’ї. 

Виходячи з вищезазначеного, ми формулюємо найважливіші сутнісні характеристики процесу 

підготовки вихованців шкіл-інтернатів до сімейного життя, а саме: 

– по-перше, процес становлення індивідуальності хлопчика/дівчинки, юнака/дівчини як 

представників чоловічої та жіночої статі проходить в контексті загального розвитку особистості; 

– по-друге, характер, спрямованість та особливості підготовки вихованців до сімейного життя прямо 

залежать від врахування біологічної статі, конкретного соціокультурного середовища та психосексуальної 

культури; 

– по-третє, якщо процес статеворольової соціалізації має як стихійний, так і цілеспрямований 

характер і є результатом тривалого впливу різних позитивних та негативних факторів, то підготовка 

вихованців до сімейного життя є соціально контрольованим і педагогічно організованим процесом, який 

інтегрує зусилля адміністрації школи, вчителів, вихователів, батьків, дітей, а також соціальних інститутів та 

соціальних організацій, спрямований на формування особистості сім’янина. Саме ця обставина дозволяє в 

більшості випадків при активній участі особистості отримувати позитивні результати в процесі підготовки 

підростаючого покоління до створення власної сім’ї.  

На основі аналізу наукової літератури та практики функціонування шкіл-інтернатів було з’ясовано, 
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що вчені виділяють чотири групи особливостей підготовки вихованців шкіл-інтернатів до сімейного життя. 

1) особливості, що випливають із вікових і психофізіологічних закономірностей розвитку 

депривованої особистості; 

2) особливості, що визначаються специфікою інтернатного закладу;  

3) особливості, зумовлені специфікою виховного процесу в школі-інтернаті;  

4) особливості, зумовлені сучасною соціально-економічною, політичною, соціокультурною 

ситуацією в Україні. 

В даному контексті нами визначено наступне завдання – дослідити стан готовності до сімейного життя 

вихованців шкіл-інтернатів. Під час збору інформації ми використовували такі методи дослідження: анкетування 

вихованців 9-х класів школи-інтернату; експертне опитування; метод включеного спостереження, бесіду. 

Висновки. Отже специфіка функціонування школи-інтернату, явища госпіталізму та депривації, 

особливо материнської, відсутність досвіду проживання в родині або наявність негативного сімейного 

досвіду, низький виховний потенціал соціокультурного середовища, вплив засобів масової інформації та 

інтернатної дитячої субкультури значно ускладнюють процес підготовки дітей-сиріт до сімейного життя.  

Вважаємо, що перевага низького та середнього рівнів сформованості кожного з розроблених нами 

критеріїв свідчить про невисокий рівень готовності до сімейного життя на початку експерименту.  

Під час дослідження було встановлено, що більшість вихованців орієнтовані на створення сім’ї та 

народження двох дітей з метою компенсації відсутності родинного тепла та затишку, володіючи поверховими 

знаннями у сфері шлюбно-сімейних стосунків, особливо їх сексуального аспекту, та виховання дітей, це 

підвищує. Проте, варто зазначити наступне: відсутність досвіду проживання в сімейному середовищі та 

наявність обслуговуючого персоналу ускладнює процес підготовки вихованців інтернатного закладу до 

сімейного життя. Таким чином, у подальшому, нами заплановано детальне вивчення способів соціально-

педагогічного впливу на процес формування цінностей сімейного життя у вихованців шкіл-інтернатів. 
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The author submits that extralinguistic factors become one of the key component affecting the behavior 

strategy of a communicative personality in disputes. Such factors determine not only the behavior strategy but also 

the external structure of the polemical article. In the polemical articles affecting the topic of law enforcement, there 

is no a recession in the development of the conflict. They start with a conflict sharpening whereas in literary 

polemical articles the first communicator may look for points of contact. 
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behavior strategy, external structure. 

 

The concept of "communicative personality" should be considered firstly. According to the definition given 

by V. B. Kashkin, “a communicative personality is a set of different-level characteristics of the communicative 

behavior of an individual communicator or a type of communicator” [8, p.175]. Communicative behavior, in its 
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turn, depends on the communicative need leading to the formation of a communicative pattern. The communicative 

pattern is pursued by the communicative person during the whole segment of the communicative activity. It is the 

communicative pattern that makes the communicator apply certain speech means, vary tactics, assess the cognitive 

and communicative horizon of the opponent, setting goals. 

In academic writings by scientists dealing with the problems of discourse research, as a rule, there are only 

five illocutive goals: 

(1) The assertive goal is to state the state of affairs. 

(2) The declarative goal is aimed at changing the outside world through this utterance. 

(3) The directive goal takes place when the speaker tries to induce the listener to realize the line of action 

represented by propositional content. 

(4) The commissive goal is to oblige the speaker to do something. 

(5) The expressive goal expresses the feelings or attitudes of the speaker [10, p.252 - 253]. 

However, for polemical discourse, there are other goals that are put in the foreground: persuasive and 

refutative. The first is aimed at convincing the addressee of the correctness of one or another point of view, 

declining him to his side, changing his mental state. The second is to refute the arguments of the opponent. In 

polemical discourse, persuasive and refutative goals are super-goals. In the presence of supergoals, the addresser 

pursues auxiliary goals: assertive, declarative, directive, expressive, and evaluative (voluntary). 

In polemical discourse there is a discrepancy between the views of communicants, their worldview, 

experience, therefore the process of information transfer turns into “... a conflict game in which each side seeks to 

build a semiotic world opposite in its model and is simultaneously interested in maintaining the identity of its 

counterpart” [9, p.133]. Thus, the conflict leaves an imprint on the external structure of the polemical article. 

Next, let`s consider what types of speech acts can express the cognitive focus of argumentation in polemical 

discourse. Explicit argumentation pursues the fulfillment of the illocutive function of convincing the addressee, 

influencing his model of the world and the decision-making process in the end. For explicit argumentation, that is 

often found in polemical discourse, 2 main groups of speech acts are clearly distinguished. 

Group I - “imperatives” in the broad sense: order, command, advice, wish, desire. This group of speech acts 

is relatively rarely used in polemical discourse. 

Group II - “epistemic” - is limited to the speech acts of approval, assumption, expression of opinion [1, 

p.42]. This group is most widely used in polemical discourse, for example:  

The principle of the sovereign equality of States, enshrined in Article 2 par.1 of the Charter of the United 

Nations… 

“Based on the videos, it looks like the officers violated basic safety principles and made no real efforts to 

preserve human life.” 

A distinctive feature of the arguments in polemical discourse "... is the memorability, replicability and 

reproducibility in the speech of the recipients, i.e. symbolism and stereotyping” [2, p.112]. A number of arguments 

are combined into a speech act with one or another illocutive force. Taken together, speech acts have a strong 

perlocutive effect in post-communication. 

As a result of the selection and classification, the most frequent arguments in the polemical discourse are: 

- an argument to the authoritative opinion: In an article on managing cultural diversity, researchers 

Taylor H. Cox and Stacy Blake suggest that heterogeneous workgroups will be more creative, innovative, and adept 

at problem-solving, but only if they are managed properly. 

- argument to authentic sources: In one research article, “The Impact of Multiculturalism versus Color-

Blindness on Racial Bias,” the authors conclude the color-blind perspective generates greater racial attitude 

bias.
1
 The findings of this study add to previous research advocating a multicultural model of intergroup relations 

as the more promising route to interracial harmony. 

- an argument to historical facts: This view suggests that racial categories do not matter and should not be 

considered when making organizational decisions such as hiring, assignments, and promotions. The basis for this 

approach is the idea that people should be treated and managed based solely on their character and performance. 

The underlying premise is that social categories should be dismantled and disregarded, thereby allowing everyone 

to be treated as an individual.  

- an argument to cultural traditions: This is because humans naturally rely on subconscious motivations 

and stereotypes, tending to gravitate toward people who are like them.
14

 This problem is exacerbated by arbitrary 

or subjective criteria for hiring and promotion, which increases reliance of personal bias and reduces 

accountability, and by word-of-mouth recruitment, which generally recreates the same demographic workforce. 

- argument to common sense: An agency first identifies potentially effective candidates based on these 

“critical success factors” and then determines where to find them. 
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- argument to erudition: Education should provide research and data that demonstrate the competitive 

edge of multicultural organizations. Training should be designed to provide skills in areas such as recruitment, 

selection, and management in a multicultural workplace. Training and education should include every member of 

the organization, with an emphasis on managers. 

- argument to personal experience: “Having been a member of two other law enforcement agencies, I have 

never witnessed the degree of bias and acts of systemic racism, discriminatory practices and abuse of authority in 

all of my almost 30-year career in law enforcement and public safety,” Ms. Chapman wrote. “In my 20 years of 

representing criminal defendants in federal and state courts, I have never seen a case where an attorney general 

office has gotten the facts so wrong,” he said. 

Actually, the argument presented by speech acts with the illocutive purposes of the statement, evidence, 

gives way to speech acts, the main illocutive purpose of which is to ridicule the opponent's position, his point of 

view, to refute by any means. Such arguments cannot be regarded as arguments in the literal sense of the word: they 

do not so much serve as proof, as bring about the victory of the polemist. Some researchers, in particular A.A. Ivin, 

include such arguments as standard incorrect arguments. For example, the argument to the audience is “... an 

attempt to rely on the opinions, feelings and moods of the audience instead of substantiating the thesis with 

objective arguments” [7, p.311]. We believe that for polemical discourse, arguments of this type are best described 

as an argument to emotions. Lack of knowledge or lack of due reason is often filled with various means of 

emotional impact. 

Emotive utterances increase the acting force of the text, since simpler mechanisms trigger, causing 

indignation, indignation, and sympathy. While for the processing of factual information (argument to historical fact, 

erudition, etc.), it is necessary to involve complex mechanisms of long-term memory, establish associative chains, 

correlate with information already available, which requires more time and knowledge. Emotive sayings have a 

significant pragmatic effect at minimal cost. 

The following standard incorrect argument, selected on the basis of the analysis of the texts, is an argument 

to the person - “... attributing to an opponent flaws, real or imaginary, representing him in a ridiculous light ... 

undermining the credibility of his reasoning” [7,p.311].  

The argument to “anti-authoritarianism” is quoting political and governmental, public figures, poets, writers, 

and scholars unpopular for various reasons, when presenting the views of an opponent. In this case, the negative 

attitude of the non-authoritative person is, as it were, projected automatically on the concept of the critic. 

The argument to ignorance or ignorance is “... a reference to the opponent's ignorance ... in matters relating 

to the substance of the dispute, mentioning such facts or provisions that no one in dispute knows and cannot verify" 

[7, p.313]. 

The nuance of the polemical discourse is that the critic or polemicist operate with facts about which the 

author (critic) is silent, not from ignorance, but from the inexpediency of their use. There is a shift of emphasis. 

Therefore, more precisely, this argument can be called as an argument to the recipient's ignorance, presented as 

ignorance (ignorance) of the opponent. 

There is another incorrect argument, the argument to stereotypes. Stereotypes, like emotions, do not require 

time and complex thought processes aimed at adopting the information contained in them. In the mind of every 

person there is a certain set of true stereotypes. “People, being members of one community, share aesthetic, ethical, 

moral concepts, among which besides universal, universal ones there are a number of national and socially specific 

ones” [2, p.85]. Stereotypes are extremely stable and lie on the "surface", therefore, are widely used, for example, in 

advertising, political and polemical discourses. 

As noted above, a pragmatic pattern plays the most important role in any type of discourse. The term 

“pragmatic pattern” taken from psychology means the agent's readiness for a certain kind of action.  

A pragmatic pattern consists of micro patterns that replace each other during the presentation of information. 

When changing the communicative intent of the writer, there is a change of micro patterns, which entails a change 

in the illocutive act [5]. A micro pattern can consist of one or several steps, each of which will obey the addressee’s 

communicative intention. A step in this case "... can be defined as such a functional unit of the sequence of actions 

that contributes to solving a local or global task under the control of ... strategy" [4, p.274]. In this paper, the 

strategy refers to "... as a cognitive plan property" [4, p.272]. Under the cognitive plans they imply the general 

organization of "... some sequence of actions" aimed at achieving one or more goals [4, p.273]. The need for a 

specific strategy with the intention to achieve the perlocutive effect is also highlighted by other scientists. Thus, J. 

Bruner gives the following definition of this concept: “Strategy is a certain method of acquiring, preserving and 

using information that serves to achieve certain goals in the sense that it must lead to certain results” [3, p.136]. 

The strategy of the first communicator is aimed mainly at presenting and explaining his concept and 

convincing the addressee. This determines the construction, maintenance of the argument in the article. The conflict 

is not contained in such articles, therefore there is no conflict development strategy. 
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The strategy of the behavior of the second communicator is determined by the overall communicative 

intention of the addresser to refute the position of the first communicator, to approve his own concept. 

Disagreement is conflicting in nature. Conflict in its general form is a manifestation of rivalry, competition, 

incompatibility of positions [6, p.24]. As for polemical discourse, it is the conflict that determines the internal and 

external structures, the types of arguments, the ways of their presentation, the choice of language means. 

Let us compare the strategy of the behavior of communicants in a debate on literary subjects with the 

strategy of behavior of communicants in a debate about law enforcement agencies. 

The beginning of the conflict in the literary polemical discourse is "deferred", expressed in the primary 

article. The secondary article begins with sharpening, the development of the conflict is already in the title, subtitle 

and epigraph. Such a sharpening polemicist and reviewer draws the attention of the recipient to an article in which 

there is intrigue, clear signals of conflict. Now the conflict needs not only attention and interest, but also support. In 

addition, the dispute involves not only the creation of tense situations, but also the presence of moments when you 

can take a break from this. Therefore, the further strategic move is a recession in the development of a conflict 

situation. 

The preliminary stage in a conflict development strategy can be of two types. 

 First, such a stage is needed to delay the conflict and introduce intrigue in the management of the dispute. 

Secondly, it weakens the tension created in the initial complex of the article. Thirdly, the polemicist (the reviewer) 

needs to make contact, that is, the phatic function dictates the sender of the information to abandon unaddressed 

communication. “Public speaking should have the qualities of a good interview” [11, p. 11-12]. Such a manner of 

treatment negates the distance between the sender of speech and the addressee. It stimulates the establishment of a 

trusting relationship between the polemicist (reviewer) and the audience, alienating the opponent from it. The 

addressee, as a rule, uses this technique at the very beginning of the article, placing the information in the reader-

relevant position of the beginning of the text. According to the concept of I.V. Arnold, this is pragmatic information 

that prepares for the further development of a conflict situation through the location of the interlocutor (in this case, 

the reading audience) for the conversation. 

According to psychologists, in order to interest an individual, it is necessary to show profitability or 

disadvantage, utility / non-profitability, etc. affairs personally for this person. 

The decline in the development of the conflict, represented by the preliminary stage, is replaced by the phase 

of intensifying the conflict situation. The polemicist addresses the problem directly. In the main part, the sender of 

information reasonably refutes the point of view of the opponent and proves his own, expresses his attitude and 

assessment of the views of the author of the primary text. We can distinguish such strategic moves in the space of a 

polemic article: finding defects in the thesis, arguments of the opponent, focusing on the polemicist positions, 

ironic, condescending attitude towards the position of the critic, towards him as an individual. 

The strategies of literary polemical articles in general can be defined as a) “possible compromise”; b) 

“categorical disagreement”. 

The conflict is growing gradually, it happens to some point. Usually, the development of conflict ends when 

the position of the critic is completely refuted, sometimes even brought to the point of absurdity. The strategic 

move, the final development of the dispute, often takes the form of a question. 

The recession after the rise occurs in the final section. The final part is relatively expressive neutral: the 

dispute is still ongoing, but the accents are already placed, the arguments are made. The author ends this 

controversial topic of the article with a circular ending or an invitation to dialogue), although the conflict itself has 

only become acute. On the one hand, authors of reviews and actually polemical articles use words with the seme of 

peace and tranquility. But, on the other hand, the negatively colored evaluative lexical means are still present. 

Negatively colored lexical units express the negative attitude of the reviewer, the polemic to the events 

depicted. His assessment of concepts represented by negative linguistic means is also negative in the conceptual 

worldview of the polemicist. He cannot accept such concepts that contradict his moral and psychological attitudes, 

life experience, etc. Therefore, the conflict does not end, it subsides, falls in the final part. 

Thus, the conflict strategy in the literary criticism controversy is as follows: the “postponed” beginning of 

the conflict, which began in the primary article - sharpening the conflict, placing and highlighting (initial complex) 

- a decline in the development of the conflict (“beginning - retreat” or “summary with assessment” ) - the 

development of the conflict itself through the application of various strategic moves and the creation of the tonality 

of discourse ("possible compromise" and "categorical disagreement") - the culmination of the development of the 

conflict (asking questions about The answer to the content of the article) - attenuation of the conflict, recession, but 

not termination (the final part of the article). 

But the conflict strategy in a law enforcement dispute is different from a strategy in the controversy of 

literary studies. So, from the analyzed material on this subject we did not find the articles with the strategy of the 

so-called “possible compromise”. In addition, communicators in the dispute about law enforcement agencies use a 
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different conflict strategy: without a delayed start and without a recession. In such articles, there is a constant 

escalation of the conflict, placement and emphasis on further development of the conflict situation through the use 

of various strategic moves and the creation of the “categorical disagreement” tonality, which leads not to decline 

and fading, but to further development of the conflict situation. 

In the polemical articles affecting the topic of law enforcement, we did not notice a recession in the 

development of the conflict. They start with a conflict sharpening. 

The first communicator demonstrates his ironic attitude to the position of the second communicant, whereas 

in literary polemical articles the first communicator may look for points of contact. 

Thus, the behavior strategy of a communicative person in the discourse of a controversy is determined by the 

subject of a polemic situation. 
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ОСОБЛИВОСТІ ПРОЦЕСУ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ 

АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРОФІЛЮ 

 

У статті проведений аналіз проблем підготовки фахівців автотранспортного профілю. Здійснено 

дослідження підготовки бакалаврів та молодших бакалаврів, за результатами академічної успішності 

спеціальної дисципліни. Запропоновано компетентнісний підхід до їх підготовки. 

Ключові слова: професійно-технічна освіта, компетенція, компетенстість, бакалавр. 

 

Актуальність дослідження. Сучасний етап розвитку суспільства характеризується динамічними 

змінами всіх сфер діяльності, зокрема і автомобільної галузі. Перед начальними закладами постає завдання 

підготувати фахівця, який би задовольняв потреби теперішнього цифрового суспільства. Тому 

інтенсивність процесу навчання та активізація пізнавальної діяльності студента вимагають нових форм 

навчання, які дозволили б за короткий час засвоїти багато навчального матеріалу. Це продиктовано тим, що 

зріс обсяг інформації, а, отже, і кількість знань, якими повинні володіти випускники навчальних закладів.  

Огляд літературних джерел. 

Проблеми професійно-технічної освіти присвячено ряд досліджень, зокрема перший міністр освіти 

України І. А. Зязюн [2]. Пофесійна підготовка фахівців, зазначає Н. Г. Ничкало, орієнтована на 

особистісний розвиток і творчу самореалізацію кожного громадянина України, формування поколінь, які 

навчаються впродовж життя, розвивають цінності громадянського суспільства, сприяють консолідації 

української нації та її інтеграції в європейський та світовий простір [3, с.10]. Інтегративний підхід до 

професійної підготовки майбутніх фахівців народних художніх промислів у професійно-технічних 

навчальних закладах досліджувала І.М. Козловська [4]. Питання професійної підготовки фахівців в Україні 

наведені у працях Кушнірука В.М. [5], А. О. Лігоцького [6], М. Василина [7], Майборода В. [8]. Сучасні 

тенденції розвитку професійного навчання в Україні та за її межами присвячуються праці 

Радкевич В. О. [9], Бідюк Н.М. [10]. Методологічне обґрунтування професійного навчання у закладах 

професійно-технічної освіти наводять праці Сікорського П.І. [11], Притула Л.О. [12]. Управлінську 

діяльність у закладах професійно-технічної освіти проаналізовано у працях Л. Л. Сушенцевої, 

В. П. Стельмашенко та ін. Формування різних видів професійної компетентності у майбутніх фахівців 

досліджували В. В. Баркасі, С. О. Демченко, О. І. Мармаза, Т. М. Мацевко, І. Б. Міщенко та ін. Професійну 

підготовку фахівців у вищій школі досліджували А. Алексюк, В. Бондар, В. Євдокимов, А. Капська, 

В. Козаков, Т. Крилова, В. Кузь, М. Лазарєв, Л. Нічуговська, В. Олійник, П. Підкасистий, О. Романовський, 
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В. Сидоренко, М. Шкіль, О. Ярошенко та ін. Теорію інноваційних методів навчання М. Скрипник, 

Т. Хлебнікова, Н. Яременко та ін. 

З проведеного аналізу досліджень слід зазначити, що професійно-технічна освіта в Україні потребує 

інтенсивних зусиль у реформуванні та вдосконаленні якості навчання професійних кваліфікацій та 

компетентностей. 

Мета: визначити основні проблеми модернізації професійно-технічної освіти, провести дослідження 

в групі респондентів в умовах навчальних закладів за рівнем підготовки бакалавр та молодший бакалавр. 

Основний матеріал. Міжнародна стандартна класифікація освіти (МСКО 2011) класифікує освітні 

програми і виділяє 9 рівнів освіти: 0 – освіта для дітей молодшого віку; 1 – початкова освіта; 2 – базова 

середня освіта; 3 – повна середня освіта; 4 – подальша невища освіта; 5 – вища освіта короткого циклу; 6 – 

бакалаврат чи його еквівалент; 7 – магістратура чи еквівалент; 8 – докторантура чи еквівалент. 

Навчання майбутніх фахівців автотранспортного профілю повинно ґрунтуватись на поглибленому 

вивченні наукових основ і технології обраного виду праці, формуванні спеціальних практичних умінь та 

навичок, вихованні психологічних, моральних, естетичних якостей, необхідних фахівцеві даної галузі 

трудової діяльності. Тому визначальним рівнем підготовки є професійно-технічна освіта, яка базується на 

середній загальній освіті; надається професійно-технічними навчальними закладами, що акредитовані 

компетентними державними органами; забезпечує формування у громадян професійних знань, умінь, 

навичок, розвиток духовності, культури, відповідного технічного, технологічного і екологічного мислення 

щодо створення умов для їх професійної діяльності; має на меті задоволення потреб особистості у набутті 

первинної професійної підготовки, перепідготовці й підвищенні кваліфікації; завершується присвоєнням 

певної кваліфікації та отриманням документа (диплома) про професійно-технічну освіту. Професійна освіта 

– освіта, яка охоплює знання, практичні вміння і навички, необхідні для виконання роботи в певній галузі 

трудової діяльності [1].  

Заклади професійно-технічнної освіти здійснюють підготовку фахівців різних галузей економіки, 

найбільш поширеними є: промисловість, сільське господарство, будівництво, сфера послуг, транспорт, 

житлово-комунальне підприємство тощо.  

Можна виокремити основні проблеми модернізації професійного навчання, а саме: 

-  політична, адже українська освіта є в даний час частиною радянської освіти, яка зосереджувалась 

на підготовку робочої сили, а не підготовку підприємців.  

- фінансова, існує нестабільний стан фінансування дошкільної, загальної середньої, позашкільної, 

професійно-технічної та вищої освіти; вкрай низьке фінансування вітчизняної науки, що призводить до 

руйнації наукових шкіл, скорочення науковців, підготовки молодих спеціалістів і науковців; соціальний 

статус освітян і науковців, рівень оплати їх праці. Згідно даних бюджету освіти і науки України, то 

показники видатків за 2013-2018 рр. з загального фонду наведені на рис. 1. 

 
а)                                                                                              б) 

 

Рис. 1.1. Видатки, пов’язані з наукою 2013-2018 роках (загальний фонд): 

а) у гривнях; б) у доларах США 

 

Нестабільне фінансове забезпечення державного замовлення в доларовому еквіваленті зменшилося 

майже в 3 рази. 

- організаційно-правові, активне впровадження у закладах вищої освіти основних положень 
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кредитно-модульної системи. Більшість експертів визнають, що рівень знань студентів в Україні став 

значно нижчим, проте вчитися стало складніше, оскільки більшість закладів вищої освіти країни по-своєму 

сприйняли Болонський процес, а отже, використали його у власних інтересах. 

- зосередження на загальній освіті, нехтуючи професійно-технічною. Для прикладу у навчальному 

закладі підготовки фахівців автомобільного транспорту цикл загальноосвітньої, гуманітарно-соціальної та 

математично-природничої підготовки складає 3 926 год, в той час цикл професійної та практичної 

підготовки 4 266 год (рис. 1.2).  

 

 
 

Рис. 1.2. Розподіл навантаження за циклами підготовки: 

1  – цикл професійної підготовки; 2 – загальноосвітньої підготовки 

 

Як видно з діаграми загальноосвітня підготовка складає майже 48% освітнього процесу. 

Пропозиція освітнього процесу не відповідає попиту ринку праці, оскільки методи навчання не 

відповідають технологічним процесам на підприємствах. 

Ще одним із основних недоліків системи освіти є відсутність спрямованості українських закладів 

освіти на формування компетентностей: знань, вмінь та навиків для виконання певних завдань. 

Оскільки з кожним роком знижується кількість студентів та учнів у закладах професійно-технічної 

освіти, то спостерігається тенденція до зменшення їх кількості. Однак, за даними [13] на 2017 рік 

областями-лідерами за кількістю закладів освіти є Львівська (43 заклади), Дніпропетровська (55 закладів) та 

Харківська (65 заклад); найменше їх у Волинській, Закарпатській, Рівненській та Сумських областях ( по 14 

закладів). Що стосується кількості прийнятих осіб, то найбільшу кількість прийнятих абітурієнтів 

зосереджено у Львівській області (26687 осіб), Харківській (33294 осіб) та м. Київ (75205 осіб). 

Експеримент щодо підготовки майбутніх фахівців автотранспортного профілю проведемо серед 

навчальних закладів, короткі відомості наведені у таблиці 1.  

Виокремимо молодших бакалаврів і бакалаврів, оскільки згідно нормативних документів у 

відповідності до закону України «Про вищу освіту»: молодший бакалавр – це освітньо–професійний 

ступінь, що здобувається на початковому рівні (короткому циклі) вищої освіти і присуджується закладом 

вищої освіти у результаті успішного виконання здобувачем вищої освіти освітньо-професійної програми, 

обсяг якої становить 120-150 кредитів ЄКТС. Обсяг освітньо–професійної програми для здобуття ступеня 

молодшого бакалавра на основі ступеня молодшого спеціаліста визначається закладом освіти. Бакалавр – це 

освітній ступінь, що здобувається на першому рівні вищої освіти та присуджується вищим навчальним 

закладом у результаті успішного виконання здобувачем вищої освіти освітньо-професійної програми, обсяг 

якої становить 180-240 кредитів ЄКТС. Обсяг освітньо-професійної програми для здобуття ступеня 

бакалавра на основі ступеня молодшого бакалавра визначається вищим навчальним закладом [14]. 

Загальна кількість респондентів складає 210 учасників. Дослідження проводилось за результатами 

залікових робіт з спеціальних навчальних дисциплін «Двигуни внутрішнього згоряння» та «Автомобілі, 

частина 1», оскільки зміст робочих програм даних дисциплін передбачає вивчення двигуна внутрішнього 

згоряння транспортних засобів. Аналіз даних взято до уваги протягом 2015/2016 н.р. та 2016/2017 н.р.  
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Таблиця 1 

Характеристика базових навчальних закладів 

Навчальний 

заклад 

Код та назва напрямів 

підготовки 

Рівень 

кваліфікації: 

Кількість 

респондентів 

Навчальні 

дисципліни 

1 

6.070106 

«Автомобільний 

транспорт» 

6.050502 «Інженерна 

механіка» 

Молодший 

бакалавр 
99 

Двигуни 

внутрішнього 

згоряння 

2 

6.070106 

«Автомобільний 

транспорт» 

Бакалавр 111 Автомобілі, ч.1 

 

Результати успішності з вивчення студентами навчальних дисциплін зведено у таблиці 2. 

 

Таблиця 2 

Показники успішності студентів з навчальних дисциплін  

Загальна кількість студентів 
Одержані оцінки за семестр 

Середній бал 
5 4 3 2 

99 19 41 30 9 3,7 

111 5 15 40 51 2,76 

 

Аналізуючи середній бал успішності, то очевидним є те, що цей показник навіть не досягає 

позитивної оцінки «добре» або «відмінно». Причинами низької молодших бакалаврів і бакалаврів є 

невідповідність умов для викладання лекцій, практичних, семінарських, лабораторних занять, самостійної 

роботи, забезпечення сучасною літературою, навчально-методичними розробками. З економічних причин у 

навчальних закладах професійно-технічної освіти вагомою проблемою постає матеріально-технічна база, 

яка б задовольняла науково-технічний прогрес. У навчальних лабораторіях під час вивчення конструкції та 

принципу роботи двигуна внутрішнього згоряння використовуються навчальні стенди, плакати, установки, 

макети. Однак такі засоби не надають студенту уяву та розуміння про процеси, що протікають у двигуні.  

Одним із аспектів вирішення поставлених завдань є компетентісний підхід підготовки майбутніх 

фахівців автотранспортного профілю. Визначимо поняття, що дають основу даному підходу: компетенція, 

компетентність та компетентнісний підхід.  

Компетенція – це сукупність знань, навичок, ділових і особистісних якостей, що дозволяє студенту 

успішно діяти при реалізації поставлених завдань. [15, с. 58]. Компетенція – коло повноважень посадової 

особи, у межах якого вона повинна мати необхідні пізнання й має право приймати відповідальні 

рішення [16, с. 64]. 

Компетентність – це здатність працівника кваліфіковано виконувати певні види робіт у рамках 

конкретної професії, досягаючи високих кількісних і якісних результатів праці на основі наявних у нього 

професійних знань, умінь і навичок [16, с. 64]. Широке визначення поняття «компетентності» дає і вчений 

І. Зязюн, розкриваючи його в соціально-педагогічному контексті, вважаючи, що «компетентність як 

екзистенціональна властивість людини є продуктом власної життєтворчої активності людини, ініційованої 

процесом освіти». 

Компетентнісний підхід [15] – це підхід, при якому результати освіти визначаються значущими за її 

межами. 

Висновки. За результатами дослідження запропоновано компетентнісний підхід, який є ключовим 

методологічним інструментом до підготовки майбутніх фахівців, зокрема і викладачів вищої школи, який 

дозволяє по-іншому будувати цілі і зміст освіти, визначати результати навчання, підвищувати системність 

професійної підготовки випускників, їхню готовність успішно вирішувати основні завдання професійної та 

соціальної діяльності. 
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ГУМАНІТАРНИЙ АСПЕКТ РОЗВИТКУ КРЕАТИВНОСТІ ТА ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ 

СТУДЕНТІВ ПРИ ВИКЛАДАННІ ІНОЗЕМНИХ МОВ 

У ТЕХНІЧНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ 

 

В статті охарактеризовано розвиток креативності та творчих здібностей студентів технічних 

навчальних закладів при викладанні іноземних мов в умовах формування нової змістової парадигми вищої 

освіти України. Визначені навчальні технології й фактори впливу на процес формування необхідного 

освітнього середовища. Охарактеризовано роль викладача у здійсненні прояву творчої діяльності 

студента як креативної компетентної особистості, максимально адаптованої до вимог сучасності. 

Ключові слова: освітнє середовище, креативність, творчість, іноземні мови, система 

компетентностей, вищий навчальний заклад. 

 

Важливим стратегічним напрямом трансформації моделі вищої освіти в Україні є створення у 

кожному вищому навчальному закладі творчого середовища для розвитку пізнавальних та інтелектуальних 

можливостей особистості, її творчого потенціалу, креативного мислення та здатності до прийняття 

самостійних оригінальних рішень. Сьогодні вища технічна освіта зазнає модернізації у зв’язку не лише з 

інтенсивним розвитком наукових технологій, процесами інформатизації та глобалізації, а й бажанням нашої 

країни долучитися до європейського освітнього середовища. Для підвищення затребуваності та 

конкурентоспроможності випускників вищих навчальних закладів України на ринку праці виникла 

необхідність виховувати фахівців якісно нового типу: ініціативних, комунікабельних, соціально 

орієнтованих, що мають навички ділового спілкування, широку ерудицію, власну громадянську позицію, 

володіють іноземними мовами, легко адаптуються до змін, проявляють творчу активність, розвивають 

вміння працювати в команді тощо. Одеський національний політехнічний університет, маючи понад 100-

річний досвід роботи в освітянській галузі, активно включився в процес реформування та підвищення 

якості підготовки фахівців інженерно-технічної галузі та інших сфер народного господарства. Випускники 

університету сьогодні плідно працюють у всіх регіонах України та у понад дев’яносто зарубіжних 

державах. Отриманий досвід систематично й ретельно аналізується педагогічним колективом, порівнюється 

з передовими напрацюваннями інших вищих технічних закладів України. У той же час досвід викладання 
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іноземної мови показав, що при навчанні студентів особливу увагу необхідно приділяти розвитку не тільки 

інтелектуальних, але й творчих здібностей і креативного мислення. 

Проблема креативності та формування творчих здібностей студентів активно досліджується 

упродовж кількох десятиліть, виявляючи різні позиції в підходах до її вивчення, неоднозначні оцінки й 

висновки, у тому числі й стосовно можливостей вищого навчального закладу забезпечити розвиток творчих 

здібностей, ефективність та якість мовної діяльності студентів, шляхів і методів створення відповідного 

освітнього середовища. Ці проблеми значною мірою пов’язані з основними питаннями дидактики, 

педагогічної психології, міжкультурної мовної комунікації. Серед провідних дослідників даної теми 

назвемо низку українських і зарубіжних авторів, зокрема, Г. Ващенко [1], І. В. Гриненко, Е. П. Ільїн [2], 

М. О. Куц [4], Г. Ліндсей, А. В. Люта [5], О. Г. Малінко [6], О. І. Пометун [10], А. В. Рацул [11], 

О. М. Столяренко, К. Халл, Р. Томпсон, С. Д. Смирнов [13], Н. З. Софій [15], А. Чорняк [18] та інші.  

У вищій школі освітнє середовище є сукупністю умов (соціальних, культурних, психолого-

педагогічних тощо), що впливають на розвиток особистості студента, який в обов’язковому порядку є 

включений в це середовище як активний учасник. Науковці розрізняють різні модифікації освітніх 

середовищ (віртуальні, навчальні, інформаційно-освітні та ін.). При цьому потрібно конкретизувати, що в 

більшості випадків використовують поняття навчальне середовище, яке є конкретнішим, ніж поняття 

освітнє середовище. Наприклад, в освітньому середовищі може існувати безліч навчальних середовищ, які, 

на відміну від освітнього середовища, завжди спеціально організовуються [7]. Вони направлені на набуття 

певних знань, умінь і навичок тими, хто навчається. При цьому мета, зміст, методи й організаційні форми 

навчання стають рухомими й доступними для зміни в рамках конкретного навчального закладу. 

Викладання в університеті комплексу гуманітарних дисциплін реалізують низка кафедр. Їх викладачі 

приділяють особливу увагу проблемам розвитку особистості, зокрема творчого потенціалу студентів в 

умовах стандартизації освіти. Формальне введення освітніх стандартів, єдиних вимог до підготовки 

фахівців технічної галузі, з одного боку, гарантує необхідний рівень якості професійної освіти студентів, а з 

іншого, сприяє формуванню особистості з заздалегідь заданими властивостями, типової моделі особистості 

молодого спеціаліста із установкою на продуктивне відтворення засвоєних технологій. Це загострює 

суперечність між метою самореалізації індивідуальних самобутніх здібностей кожного студента, розвитком 

його інтелектуальних здібностей, творчого потенціалу та практикою впровадження уніфікованих програм, 

засобів навчання, форм оцінювання й контролю знань. 

Особливо актуальним це є для технічних закладів. У більшості з них мінімізуються курси 

гуманітарних дисциплін, орієнтованих на розвиток особистості студента, і часто-густо їх викладачі не 

мають спеціальної педагогічної та й психологічної освіти. Вони конструюють змістові модулі та критерії 

оцінки без урахування індивідуальних психологічних особливостей студентів різних курсів, механізмів 

розвитку пізнавальних здібностей, творчих можливостей кожного. Це стримує внутрішню мотивацію 

обдарованих студентів здобувати освіту для оптимальної самореалізації та саморозвитку упродовж життя. 

Для зняття вказаної суперечності потрібно вирішити низку проблем у процесі реформування вищої 

технічної освіти. Передусім треба визначити ефективні засоби забезпечення розвитку індивідуальних 

творчих здібностей кожного студента в умовах сучасного навчання. 

Останнім часом з’явилось багато публікацій та методичних розробок, присвячених змісту, 

проблемам та перспективам розвитку вищої технічної освіти. Перехід людства від індустріального до 

інформаційного суспільства визначає людський вимір знань як фундаменту нового суспільства. Знання 

повинні креативно вироблятись людьми, пов’язуватись із тим, що вони роблять і як думають. Ці знання не 

мають кордонів та є комплексними, проблемно-орієнтованими й міждисциплінарними. Вони є одночасно 

індивідуальними й колективними, мають синергетичний характер, тобто формуються в результаті взаємодії 

групи дослідників, а не є простою сумою індивідуальних інтелектуальних здобутків. Сучасні студенти 

повинні входити у творчу еліту суспільства знань, що й визначає мету нової моделі освіти. Освіта людини 

повинна бути безперервною, постійно оновлюватись й тривати усе життя. 

Упровадження науково-обґрунтованої системи компетентностей у навчальний процес передбачає 

підвищення якості підготовки фахівців за рахунок упровадження нових методик, систем, що позитивно 

змінюють якість освіти. Ефективність усього навчально-виховного процесу характеризують творчі 

досягнення педагогічних колективів в інноваційній модернізації освіти. Це змінює місію, роль і поле 

діяльності як навчальних закладів, так і викладачів. Має змінитись система відносин між тими, хто навчає, і 

тими, хто навчається. Репродуктивна модель освітньої політики поступиться місцем креативній. Викладач, 

залишаючись головною дійовою особою, набуває ролі «навігатора», інтерпретатора нових знань для тих, 

хто навчається, формуючи їхні індивідуальні освітні траєкторії. 

Потрібно зазначити, що процес вивчення іноземної мови в університеті також сприяє формуванню 

творчої самостійності й креативності студентів. В межах цієї дисципліни існує можливість використовувати 
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різноманітні творчі завдання та вправи, які вимагають від студентів самостійної роботи в опануванні 

навчального матеріалу, навчають їх користуватися мовними конструкціями для вираження своїх думок у 

діалогічній і монологічній мові. Інноваційне навчання покликане зняти основні протиріччя традиційного 

навчання, що полягають в недооцінці провідної ролі суб’єктів освіти; пріоритеті знань над уміннями 

їхнього продуктивного використання; недооцінці впливу особистісного ставлення до виконуваної 

діяльності та її результатів. 

Комунікативний зміст навчального процесу притаманний саме заняттям з іноземної мови, а тому 

його зміст і форма мають дидактичний взаємозв’язок і взаємообумовленість. Провідною рисою таких 

занять є атмосфера спілкування, через яку відбувається процес гуманізації та ефективного виховання 

студентів. Іноземна мова як навчальна дисципліна має особливістю особистісне спілкування викладача й 

студента. Останній не просто про щось розповідає, здебільшого він висловлює власні думки й ставлення до 

предмета спілкування. При цьому цю особистісність можна вважати каналом, через який у свідомість і 

душу студента проникають добрі думки і почуття. Кожне заняття з іноземної мови повинно мати чітку 

пізнавальну, розвиваючу і виховну мету, яка перетворює його в єдиний комплекс логічного поєднання 

тематичного блоку занять і навчальної дисципліни в цілому. 

Важливою особливістю заняття з іноземної мови є те, що викладач залежно від мети підбирає 

різновиди вправ. Їх адекватність визначається відповідністю тому виду мовленнєвої діяльності, який 

розвивається на даному занятті. При цьому всі вправи повинні виконуватись послідовно. Запорукою успіху 

є прагнення до комплексного навчання, яке базується на закономірностях засвоєння мови. Засвоєння або 

запам’ятовування буде успішнішим, якщо у ньому братиме участь якомога більше аналізаторів (органів 

почуттів). Різним людям притаманні різні типи пам’яті: одні краще запам’ятовують те, що почули, інші – 

що прочитали чи записали, чи проговорили. 

Під час аудиторної роботи можна не проводити контроль виконання індивідуальних завдань, адже 

контроль заради контролю є недоречним. Краще запропонувати аналогічну вправу, яка продемонструє чи 

працювали студенти під час самостійної (індивідуальної) роботи і яким був ступінь заглибленості у заданий 

навчальний матеріал. Природа оволодіння мовленнєвою діяльністю при вивченні іноземної мови вимагає 

організованого повторення. 

Ще однією особливістю занять з іноземної мови є те, що це не самостійна одиниця навчального 

процесу, а своєрідний ланцюг у циклі занять. Тому є потреба складати тематичний план – цикл занять, який 

дозволить викладачеві уявити перспективи роботи по темі, виділити роль і місце кожного заняття у циклі. 

Наразі важливим є врахування позиції студентів на занятті, адже кожне заняття – це творчий процес, що 

вимагає постійного мислення усіх включених у нього суб’єктів. 

Під час обговорення, обміну думками, дискусії виникають сталі зв’язки між викладачем і окремими 

студентами, а також всередині студентського середовища. Вони є головними у процесі їхньої взаємодії та 

співпраці. Взаємними зусиллями всіх учасників процесу навчання досягається потрібний результат. 

Студенти беруть на себе відповідальність, аргументують, вчаться формулювати власну думку, правильно її 

висловлювати, доводити свою точку зору, дискутувати та приймати власні рішення. Це сприяє 

інтенсифікації самого процесу навчання, формує у ньому елементи креативності та творчості. У ході 

обговорення важливо навчитись слухати інших, поважати альтернативну думку, збагачувати власний 

соціальний досвід, вчитись будувати конструктивні відносини в групі, уникати конфліктів, аналізувати 

навчальну інформацію та знаходити спільне розв’язання проблеми. Подібні завдання сприяють створенню 

доброзичливої атмосфери на занятті, а саме головне – вони надзвичайно подобаються студентам. 

Пошук та розробка системи організації навчально-виховного процесу, що базується на 

індивідуалізації механізмів особистісного розвитку є адекватною відповіддю вимогам сьогодення. 

Інформаційні технології у процесі вивчення іноземних мов у вищих навчальних закладах сприяють 

формуванню знань та практичних умінь студентів, їх самостійній готовності до подальшої самоосвіти. 

Застосування інформаційно-технологічних інновацій (мультимедійний формат, гіпертекст, гіпермедіа, 

віртуальна реальність, Інтернет-технології) в педагогічній теорії та практиці дозволяють реалізувати 

індивідуально-орієнтований підхід до навчання іноземної мови у вищому навчальному закладі [6, с. 92]. 

Розробка системи навчання на базі інформаційних технологій є одним з ефективних напрямів у сфері 

навчання іноземних мов. За допомогою поєднання звукових, графічних, анімаційних та текстових ефектів 

можливо досить вдало імітувати ефект занурення в активне мовне середовище, реалізуючи сучасні 

лінгвістичні технологічні, методичні та педагогічні технології. Крім того, при вивченні іноземної мови за 

такими програмами відпрацьовуються всі аспекти мови: фонетичний, граматичний, лексичний та 

комунікативний, що дозволяє більш якісно та швидко оволодівати мовним матеріалом, набувати 

мовленнєвих звичок та вмінь [6, с. 92]. Велику роль у цьому відіграють мультимедійні засоби, які дають 

можливість постійно оновлювати навчальні матеріали і вдосконалювати системи роботи над ними. 
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Інтенсивні мультимедійні програми для вивчення іноземної мови необхідно розробляти відповідно до 

найновіших технологій обробки звуку, тексту і графіки. 

Оптимальний шлях підготовки студентів і розвитку їх творчості – безперервне формування бази 

фундаментальних та професійних знань, а також організаційних навиків, які набуваються в процесі ділових 

ігор, проектування тощо. Однак на практиці значна частина викладачів навчальних закладів різного рівня 

будує систему взаємодії зі студентами за системою традиційного навчання, надміру радикально вирішує 

проблеми, які мають психологічне підґрунтя (адаптація першокурсників навчання, професійна 

ідентифікація, налагодження міжособистісних стосунків, контактів зі студентами, мотивування студентів, 

долання різноманітних педагогічних негараздів тощо). Причини цього полягають у тому, що більшість 

викладачів фахових дисциплін не мають професійної педагогічної та психологічної освіти, свою діяльність 

засновують на старих стереотипах або інтуїтивно, за механізмом «здорового глузду» вирішують актуальні 

питання, що дає тимчасовий поверховий результат. Викладач сучасного технічного закладу повинен бути 

керівником творчої пізнавальної діяльності студентів, значний відсоток якої – самостійна робота. 

Викладач і студент є однаково відповідальними за результат спільної роботи та розвиток творчого 

потенціалу кожного. Навчальний процес відбувається шляхом постійної, активної взаємодії всіх студентів 

(сутність інтерактивного навчання) в межах якої і студент, і викладач є рівноправними, рівнозначними 

суб’єктами навчання. Викладач повинен не тільки виконати складну підготовчу методичну роботу, 

оволодіти сучасними інформаційними технологіями, а й бути психологічно й педагогічно компетентним у 

керуванні розвитком професійно-особистісного ресурсу кожного студента, створенні у нього відповідної 

мотивації творчої самореалізації, прищепити смак творчості й самостійності. При цьому враховувати вікові 

закономірності розвитку як пізнавальних творчих здібностей, так й особистості молодої людини в цілому. 

Водночас студент, усвідомлюючи своє призначення суб’єкта навчально-виховного процесу, мусить 

прагнути стати гармонійно розвиненою особистістю, здатним бути органічно вписаним в сучасне 

суспільство. Адже якість освіти – це не тільки якість знань, умінь і навичок майбутнього фахівця, але й 

якість його вихованості й освіченості. 

Важливою є увага до вдосконалення організації навчання шляхом упровадження в навчальний 

процес інтерактивних форм і методів роботи, які є дієвими засобами формування творчої компетентної 

особистості. Творчість – найфундаментальніша характеристика людської природи, це потенціал, 

притаманний кожній людині від народження. Саме цей чинник стимулює розвиток широкого спектру 

соціально-ціннісних якостей особистості, таких як ініціативність, самостійність, організованість, 

відповідальність, комунікативність, нестандартність мислення. Розвиток творчих засад навчального 

процесу є важливою умовою виховання загальнолюдських цінностей та гуманістичних ідеалів студентської 

молоді, що забезпечує їх перехід в особистісно-визнану суб’єктивну систему цінностей. Межі творчості 

охоплюють дії від нестандартного вирішення простого завдання до повної реалізації унікальних складових 

індивіда. Творчий розвиток обумовлений становленням трьох сфер психіки: 1) раціональною 

(інтелектуально-практичною); 2) емоційною (мотиваційно-ціннісною); 3) вольовою (етично-практичною). 

Творча спрямованість особистості є передумовою будь-якої творчої діяльності, в процесі якої 

формуються і розвиваються творчі здібності. Посилена увага педагогічної науки і практики до розвитку 

творчої активності студентів знаходить своє вираження й у розробці та застосуванні ідей проблемного 

навчання, котре засноване на активізації мислення студентів у процесі самостійної діяльності. Саме 

проблемне навчання є рушійною силою формування креативних умінь самостійної діяльності студентів, 

адже у процесі творчого розгляду проблемних завдань відбувається засвоєння знань й умінь, оволодіння 

досвідом самостійної творчої діяльності особистості. Результатом такого підходу до вивчення гуманітарних 

дисциплін стає формування творчого мислення особистості, основними елементами якого виступають: 

уміння аналізувати, порівнювати, узагальнювати, самостійно переносити знання у нову галузь, уміння 

бачити альтернативу рішень, уміння комбінувати раніше відомі й нові способи розв’язання тих чи інших 

завдань. 

Для розвитку творчої активності майбутнього фахівця необхідно оновлювати не лише зміст 

навчальних програм з усіх дисциплін, а й методику їх викладання; наполегливо впроваджувати в 

навчальний процес дискусійну форму проведення практичних занять; передбачати для студентів 

самостійний пошук причинно-наслідкових зв’язків і закономірностей суспільних процесів; проводити 

творчі конкурси студентських робіт. 

Досвід роботи у вищій школі, пошук нових організаційних форм викладання гуманітарних дисциплін 

дозволили нам виявити низку ефективних прийомів активізації творчої діяльності студентів. Перш за все, 

це різноманітні завдання для встановлення зворотного зв’язку, основним призначенням яких є перевірка, 

закріплення й застосування засвоєних студентами теоретичних знань. До форм такої роботи ми відносимо: 

понятійний диктант, складання розгорнутого конспекту лекції, аргументований аналіз літературних творів, 
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конкретних історичних подій, культурних явищ чи процесів, проблемно-пошукові завдання, завдання 

тестового характеру. Важливою формою самостійної роботи, яка допомагає активізувати творчі зусилля у 

навчальному процесі, є науково-дослідна робота. 

Так, вивчення гуманітарних дисциплін й, зокрема, іноземних мов як непрофільних предметів в 

технічному закладі покликане розширити обрії загальногуманітарного мислення студентів, передбачає 

поглиблення ними мовної комунікації, здійснення аналізу художніх творів, історичних епох, соціальної 

дійсності за складнішими схемами у щонайширшому світоглядно-філософському та культурологічному 

контексті доби, в зіставленні з типологічно спорідненими явищами культури. В основу викладання 

покладено модель особистісно-зорієнтованого навчання, що надає можливість запропонувати для вивчення 

якнайширшу палітру різних стилів і жанрів, уникнути тематичної одноманітності, розкрити розмаїття 

творчих і світоглядних позицій представників різних мистецьких напрямків. Головною умовою 

ефективності особистісно-зорієнтованого навчання є використання таких методичних підходів, які 

передбачають позицію студента як активного співтворця заняття. Така позиція формується завдяки 

системному використанню міжпредметної інтеграції, створенню системи проектної діяльності 

(дослідницької, творчої тощо) й умов для самопізнання особистості студента в процесі вивчення дисциплін 

гуманітарного циклу. Використання на заняттях методу проектів спрямоване на активізацію пізнавальних 

інтересів студентів, розвиток творчих здібностей, формування критичного мислення. Характерною його 

ознакою є органічна і повна узгодженість навчання з навколишнім життям. Метод проектів є методом 

пошуку і спрямований на розвиток наукового мислення. Він дозволяє ефективно систематизувати та 

узагальнити знання з певної теми. При реалізації цього методу необхідно використовувати зацікавленість у 

знаннях і показувати, де їх можна застосовувати у реальному житті. 

Головним спонукальним мотивом творчості дослідники називають прагнення людини реалізувати 

себе, самовдосконалюватись, бути переконаним в природності процесу творчості і здатності до його 

навчання, можливостями забезпечити особу технологіями творчої роботи [2, с. 19]. Для розкриття 

креативних здібностей студента в ході освітнього процесу викладач має створити необхідні умови, здатні 

сприяти поставленій меті. Серед найважливіших умов формування креативності назвемо: 1) формування у 

студентів упевненості в своїх силах; 2) стимулювати їх до самостійного вибору цілей, завдань і засобів 

їхнього вирішення; 3) не пригнічувати інтуїцію студентів, а заохочувати їхні спроби використовувати її, 

направляючи при цьому на подальший логічний аналіз висунутої ідеї; 4) спиратися в процесі навчання 

виключно на позитивні емоції, оскільки негативні здатні пригнічувати прояви креативності; 5) розвивати 

уяву студентів і не пригнічувати їх схильність до фантазування; 6) боротися з орієнтацією студентів на 

думку більшості і не допускати формування конформного мислення; 7) під час навчання застосовувати 

проблемні методи аби стимулювати установку на самостійне відкриття нових знань; 8) формувати у 

студентів чутливість до суперечностей, оскільки вони є джерелом нових питань і гіпотез; 9) якомога 

частіше використовувати завдання відкритого типу, де відсутнє одне рішення або лише один шлях його 

досягнення; 10) заохочувати прагнення студентів бути самими собою, індивідуальними й оригінальними, 

слухати своє «Я»; 11) усіляко проявляти пошану й увагу викладача до кожного студента [13, с. 132]. 

Використання різних моделей навчання забезпечує можливість оптимального комбінування 

аудиторної, самостійної та індивідуальної роботи. Слід зазначити, що виконання запропонованих видів 

навчальної діяльності сприяє вдосконаленню вивчення іноземної мови, оскільки розвиває мовленнєві 

навички. Крім того, можливість індивідуального добору завдань, креативність рішень підвищують рівень 

мотивації щодо вивчення іноземної мови у студентів. 

Підводячи попередні висновки нашого дослідження потрібно зауважити: 1) розвиток креативності та 

особистих творчих здібностей і вмінь у навчально-дослідницькій роботі є найважливішою потребою 

студента; 2) креативність як студента, так і викладача найбільш ефективно розвиває дослідницька робота; 

3) творчий підхід викладача і студента забезпечує креативність у вирішенні поставлених задач: а) 

креативний підхід до навчального процесу з боку викладача – це постійна робота по вдосконаленню змісту 

аудиторної і самостійної роботи студентів: підбір матеріалів, вправ і завдань, які не тільки поглиблюють 

знання з певної теми, а й вчать мислити: аналізувати, порівнювати, узагальнювати, систематизувати і т. п.; 

б) створення сприятливих умов активної творчої діяльності студентів забезпечує послідовний розвиток 

психіки і мислення, дає можливість поглибити знання не лише з іноземної мови, а й з інших навчальних 

дисциплін. 

Отже, розвиток творчого потенціалу студентів має бути цілеспрямованим, методологічно 

обґрунтованим процесом, адже його метою є формування креативної особистості, максимально адаптованої 

до вимог сучасності. При цьому ефективність та результативність педагогічного здійснення забезпечується 

всією логікою побудови змісту навчального процесу, стилем навчання і виховання, відповідними 

організаційними формами та прийомами. Креативне освітнє середовище у вищому навчальному закладі 
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повинно забезпечувати творчу навчальну діяльність, створювати атмосферу експериментування в умовах 

невизначеності й потенційної багатоваріантності, підтримувати мотивацію до творчості й позитивні емоції 

тих, хто навчається. Урахування внутрішніх і зовнішніх умов прояву творчих здібностей дає можливість 

визначати оптимальні форми й методи роботи з формування креативності студентів при викладанні 

іноземних мов. І від того, як викладач і студент будуть враховувати їх у своїй діяльності залежатиме рівень 

професіоналізму і духовності майбутнього фахівця, його можливість опанувати хоча б одну з поширених у 

світі мов, ефективно послуговуватися нею для обміну інформацією, встановлювати професійні контакти й 

досягати порозуміння в діалозі культур. Запорукою стабільного та успішного майбутнього країни є 

опанування глибокими знаннями у поєднанні з прагненнями молодих людей досягти висот у професійній 

діяльності. 
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управління. Стаття висвітлює сутність понять «освітній процес» та «об'єкт і суб’єкт управління». 

Ключові слова: управління, інновації інноваційна діяльність, інноваційні технології, освітній процес, 

об’єкт і суб’єкт управління. 

 

Актуальність. Визначається головними цілями та завданнями всієї освітньої системи України, 

напрямами й основними способами радикальних перетворень в управлінні системою освіти, що визначені 

Конституцією України [7], Національною доктриною розвитку освіти України на ХХІ століття [8], 

Законами України «Про освіту» [5], «Про загальну середню освіту» [6], Державним стандартом базової і 

повної загальної середньої освіти [3], Державним стандартом початкової освіти [4], Декларацією прав 
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людини [1], Декларацією прав дитини [2], Положенням «Про порядок здійснення інноваційної 

діяльності» [9], Положенням «Про експериментальний навчальний заклад» тощо [10]. 

Огляд джерел. Вивченню проблеми впровадження інновацій в управління освітнім процесом 

приділяють увагу вітчизняні та зарубіжні науковці: Л.В.Богданова, Л.В.Буркова, Л.М.Ващенко, М.Вебер, 

Т.М.Давиденко, Л.І.Даниленко, Г.В.Єльнікова, Л.М.Калініна, Н.І.Клокар, Ю.А.Конаржевський, 

В.С.Лазарєв, І.Я.Лернер, І.Л.Лікарчук, О.І.Мармаза, Л.М.Машкіна, Л.Л.Момот, В.Ф.Паламарчук, 

М.М.Поташнік, Ф.Тейлор, Є.М.Хриков, Р.Х.Шакуров, Т.І.Шамова та інші. 

М.М.Поташник вважає, що «Управління – це цілеспрямована діяльність всіх суб’єктів, яка 

забезпечує становлення, стабілізацію, оптимальне функціонування й обов’язковий розвиток ЗЗСО» [12]. На 

думку В.С. Лазарєва «управління школою являє собою особливу діяльність, у якій її суб’єкти за допомогою 

планування, організації керівництва і контролю забезпечують організованість спільної діяльності учнів, 

педагогів, батьків, обслуговуючого персоналу і яка спрямована на досягнення освітніх цілей та цілей 

розвитку ЗЗСО» [12]. 

Ефективне функціонування будь-якої освітньої системи залежить від управління. Управління, що 

базується на адміністративно-командних засадах, не відповідає вимогам сьогодення і вимагає негайної 

перебудови. Більше того, об’єктивними науковими дослідженнями та практичною діяльністю доведено, що 

збереження підходів, які не відповідають сучасності в управлінні освітніми системами, є головною 

причиною повільних темпів їхнього реформування та адаптації до вимог сьогодення. 

Метою статті є розкритття сутності понять «освітній процес» та «об’єкт і суб’єкт управління» у 

ЗЗСО. 

Основний матеріал. Освітній процес у ЗЗСО є складним об’єктом управління, що включає 

взаємодію таких елементів: мета навчання, зміст предмета, методи, організація, форми та засоби і 

найголовніше – контроль за результатами навчання. Знання учнів є результатом системи управління 

освітнім процесом освітнього закладу. Освітній процес є одним із головних процесів, які складають 

цілісний педагогічний процес. Його називають складним процесом об’єктивної реальності, який 

поступається, напевно, лише процесам виховання та розвитку, складовою частиною яких він є.  

Innovationе (від італ.) означає «введення новацій, нововведення». Інновації – нові форми організації 

праці та управління, нові види технологій, які охоплюють не тільки окремі установи та організації, а й різні 

сфери. Вони є суттєвим діяльним елементом розвитку освіти взагалі, реалізації конкретних завдань у 

навчально-виховному процесі. Виражаються в тенденціях накопичення і видозміни ініціатив і нововведень 

в освітньому просторі; спричиняють певні зміни у сфері освіти.  

Інноваційна діяльність в Україні передбачена Положенням «Про порядок здійснення інноваційної 

освітньої діяльності» [9]. Інноваційне управління загальноосвітнім навчальним закладом дає змогу 

підтримувати конкурентоспроможність нашої освіти, зміцнювати національну безпеку держави, 

суспільства й особистості. 

Заклад освіти, що прагне до участі в інноваційному процесі, має зважити на власний інноваційний 

потенціал, що визначається як сукупність різних видів ресурсів, які необхідні для здійснення інноваційної 

діяльності.  

Інноваційна школа, на відміну від інших, плекає творчу особистість, створює умови для 

повноцінного інтелектуального, творчого, морального, фізичного розвитку дитини, примноження культури 

та духовності, є школою самореалізації особистості, її життєтворчості, культурного виховання. Головні 

цінності такої ЗЗСО – особистість, її креативність і творчість. 

Природнім є те явище, що інновації – органічна складова життєзабезпечувальної діяльності закладів 

освіти.  

До управлінських інноваційних технологій належать сучасні економічні, психологічні, діагностичні, 

інформаційні технології, що створюють умови для оперативного та ефективного прийняття управлінського 

рішення. Основну відмінність між загальною системою управління та інноваційною системою управління 

освіти вчені вбачають у тому, що остання полягає у встановленні та використанні всіма суб’єктами освіти в 

першу чергу якості: якості умов, якості процесу та якості результатів цього процесу. 

У найширшому філософському розумінні «управління» – це «елементарна функція організованих 

систем різної природи (біологічних, соціальних, технічних), яка забезпечує збереження їх певної структури, 

підтримку режиму діяльності, реалізацію програми, мети діяльності». 

В.Г.Афанасьєв розуміє управління як внутрішньо притаманну властивість суспільства на будь-якій 

стадії його розвитку і вважає, що «управління є сукупністю певних дій (операцій), які здійснюються 

людиною, суб’єктом управління щодо об’єкта з метою його перетворення та забезпечення його руху до 

заданої мети». При цьому необхідно зазначити, що суб’єктом може бути не тільки одна людина, а й група 

чи організація. 
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Важливим атрибутом управлінської діяльності є її свідомий і цілеспрямований характер. П.Друкер 

зазначає інтегруючий характер управлінської діяльності, приділяючи особливу увагу тій властивості 

управління, яка перетворює неорганізований натовп в ефективну цілеспрямовану і виробничу групу. 

М.Мескон, М.Альберт, Ф.Хедоурі вважають, що «управління – це процес планування, організації, 

мотивації та контролю, необхідний для того, щоб сформулювати та досягти мети організації» [11].  

Управління педагогічним колективом має дві головні мети. Перша – це організація навчального 

процесу, а друга – задоволення власних потреб та інтересів ЗЗСО, вчителів. Однак це визначення не 

висвітлює головної мети, заради якої створено систему освіти та управління нею, розвитку особистості 

дитини. 

У тлумачному словнику сказано, що «процесом» є сукупність послідовних дій, засобів, спрямованих 

на досягнення певного наслідку; це хід розвитку чого небудь. Питання про Освітній процес завжди стояло в 

центрі уваги науковців та видатних педагогів від давнини до сучасності. Щоб розкрити сутність 

навчального процесу необхідно виявити його функції та мету, яка реалізується в ньому.  

Навчання – це спеціально організована пізнавальна діяльність з метою прискорення індивідуального 

психічного розвитку і оволодіння пізнаними закономірностями навколишнього світу.  

Швейцарський педагог Й.-Г.Песталоцці наполягав на тому, щоб Освітній процес будувався на основі 

чуттєвих сприймань, які вчитель спрямовує відповідно до поставлених педагогічних завдань. На його 

думку, тільки знання, що супроводжуються вміннями та навичками, дають можливість застосовувати їх на 

практиці. Педагог доводить, що глибокі знання можливі лише за умови, що вони систематизовані, набуті в 

певній послідовності. 

Німецький педагог А.Дістерверг (середина ХІХ століття) розглядав Освітній процес як такий, що 

розвиває пізнавальні можливості учнів і сприяє формуванню в них самостійності та ініціативи. На його 

думку, здобуття учнями глибоких знань можливе лише за умови вияву їх активності у процесі навчання. 

Завдання вчителя – вміло спонукати учня до пізнання, допомагати йому пізнавати істину, озброївши його 

методами пізнання явищ, процесів, фактів. 

Російський педагог К.Ушинський (ХІХ століття) поділяв Освітній процес на три логічні етапи: 

чуттєве сприймання (вплив предметів зовнішнього світу на учня; перетворення чуттєвого сприймання через 

свідомість на уявлення), розумове пізнання (переробка уявлень через виявлення істотних ознак предметів, 

узагальнення, абстрагування на поняття) та ідейне пізнання (формування певного переконання, світогляду, 

який впливає на творчу діяльність людини). 

На нашу думку, найбільш оптимальним є тлумачення поняття «Освітній процес», зроблене 

педагогом В.Сухомлинським, у працях якого містяться майже всі положення, що сьогодні покладені в 

основу сучасної концепції особистісно-орієнтованого навчання. 

Український філософ, письменник і педагог Г.С.Сковорода (ХVІІ ст.) стверджував, що кожна дитина 

має свої природні задатки, від розкриття яких залежить розвиток розуму, що розвиток природних 

здібностей здійснюється у навчальному процесі. Тому, найважливішим завданням виховання й освіти 

Г.С.Сковорода вважав розвиток у дитини інтелекту, її природних нахилів і здібностей. 

Видатні французькі педагоги ХVІІІ ст. Ж.-Ж.Руссо, Д.Дідро, А.Гольбах та інші виступали за 

поєднання навчання з ремісничою працею, активізацію навчального процесу, опору на досвід та 

спостереження учнів, критикуючи зазубрювання. 

Одним з найефективніших підходів до реформування сучасної освіти вважаємо особистісно-

орієнтований підхід. Ідеї врахування в процесі навчання індивідуальних особливостей дитини 

зустрічаються ще у творах античних філософів – Демокрита, Платона, Аристотеля. Пізніше принцип 

природовідповідності дістав всебічне обґрунтування у працях великих філософів і педагогів ХVІІ-XVІІІ ст. 

Я.А.Коменського, Д.Локка, Ж.-Ж.Руссо. К.Д.Ушинському належить теоретичне обґрунтування 

індивідуального підходу, а також ідея впровадження індивідуального підходу в умовах колективного 

навчання. За індивідуалізацію у навчанні виступала і український педагог, видатний діяч народної освіти 

Х.Д.Алчевська (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.), яка вважала, що в процесі навчання необхідно 

враховувати різносторонні здібності. Інтенсивні підходи до індивідуалізації навчання на початку ХХ 

століття були пов’язані також з реформаторськими ідеями американського психолога і філософа Д.Дьюї, 

який запропонував нову модель навчання, орієнтовану на розвиток активної творчої особистості і 

побудовану із врахуванням інтересів та індивідуальних здібностей особистості. Педагогічні ідеї Д.Дьюї 

істотно вплинули на загальний характер навчально-виховної роботи шкіл США та деяких країн Західної 

Європи. З метою подолання недоліків класно-урочної форми навчання, прогресивні педагоги почали 

шукати нові форми організації навчального процесу. 

Понад усе втілення даних ідей виявилося в розробленій американським педагогом Е.Паркхерст 

організації навчально-виховної роботи в школі, яка одержала назву «Дальтон-план». Ця система була 
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заснована на принципі індивідуального навчання. Учень одержував завдання від учителя, виконував його 

самостійно і здавав учителеві. Учням надавалася свобода як у виборі навчальних програм, черговості 

вивчення різних навчальних предметів, так і у використанні свого робочого часу. Дальтон-план 

забезпечував пристосування темпу навчання до можливостей учнів, привчав їх до самостійності, розвивав 

ініціативу, спонукав до пошуку раціональних методів роботи. Реалізація цієї системи навчання вимагала 

зміни його форм – відмову від традиційної класно-урочної форми і переходу до індивідуальних форм 

навчання. 

У 20-ті роки ХХ століття, в період радянських педагогічних експериментів, в українській школі 

робилися спроби модифікувати Дальтон-план: подолати його надмірну індивідуалістичність, зв’язати з 

колективною працею учнів. Внаслідок цих спроб, елементи Дальтон-плану були поєднані з елементами 

класно-лекційної форми навчання. З метою вироблення в учнів здібностей до колективної праці заняття 

здійснювались в бригадах. Ця форма організації навчання одержала назву лабораторно-бригадної і 

використовувала активні методи навчання, що відповідало потребам суспільства в період нової економічної 

політики. Але перероблений до невпізнання Дальтон-план з урахуванням тенденцій суспільно-політичного 

розвитку радянської країни мав суттєві недоліки, а саме: лабораторно-бригадна форма вносила розлад у 

навчання, знижувала рівень знань учнів, виробляла легковажне ставлення до науки. Тому активна розробка 

цього підходу у вітчизняній педагогіці змінилась різкою критикою і наказом ЦК ВКП(б) від 25 серпня 1932 

року. Лабораторно-бригадну форму навчання було заборонено і школа повернулась до класно-урочної 

форми навчання. 

У кінці 1950-х років у Мюнхені була видана праця відомого українського педагога і психолога 

Г.Ващенка «Проект системи освіти в самостійній Україні», в якій він стверджував, що систему української 

освіти потрібно будувати з орієнтацією на особистість дитини, на врахування її індивідуальних 

особливостей. 

Із середини 1960-х років починається бурхливий розвиток прогресивних педагогічних ідей. У ці роки 

здійснюється великий крок вперед в дидактиці. 

На початок третього тисячоліття, над проблемами особистісно-орієнтованого навчання працює 

багато психологів та педагогів. І.С.Якиманська виступає за науковий підхід до навчання як модельованого 

вчителем цілеспрямованого розвитку в учнів заданих якостей. Особистісно зорієнтоване навчання стає, за 

висловом І.С.Якиманської, прапором сучасної ЗЗСО. 

Саме такий смисл у цю роботу вкладають Л.Виготський, В.Давидов, Д.Ельконін, В.Паламарчук. 

Важливо виробити в учнів здатність бачити кінцеву мету своєї діяльності, самостійно знаходити 

оптимальні шляхи її досягнення й ефективно впливати на результат. Розвиваючи ідеї В.Сухомлинського 

про самонавчання і саморозвиток особистості, І.Якиманська наголошує на тому, що у навчанні має 

актуалізуватися «суб’єктний досвід» учнів, що відповідає поняттю актуальних знань і передбачає 

систематичне поповнення цього досвіду. 

С.І.Подмазін в 1990-1992 роках розробив технологію семестрово-блочно-залікової організації 

навчального процесу в школі. За цією системою нині працює багато шкіл Запорізької, Харківської, 

Херсонської, Київської, Дніпропетровської та інших областей. Основними елементами системи є: семестри, 

блокове викладання предметів, п’ятиденний робочий тиждень, спарені 35-хвилинні уроки, додаткові 

індивідуальні заняття, тематичні і підсумкові заліки. Ця технологія стала лауреатом конкурсу інноваційних 

технологій, проведених Інститутом системних досліджень МО України в 1994 році. 

Висновки. Особистісно-орієнтоване навчання передбачає створення умов, за яких освітній процес 

стає для учня особистісно значущим. Будь-яка управлінська система складається з двох підсистем – тієї, яка 

управляє, і тієї, яка піддається управлінню та відчуває на собі вплив керуючої підсистеми. 

Керуючу підсистему прийнято визначати як суб'єкт управління, а керовану – як його об'єкт. Отже, 

керуюча підсистема (суб'єкт) управляє керованою (об'єктом). Управління об'єктом здійснюється за 

допомогою керуючого впливу, який виходить від суб'єкта. Керуючий вплив є обов'язковим компонентом 

управління. Без нього не може бути ні управлінської системи, ні управління. У керуючому впливі суб'єкта 

на об'єкт закладена сутність управлінської діяльності, зміст взаємодії її компонентів (насамперед суб'єкта і 

об'єкта).  

Управлінська система функціонує завдяки тому, що суб'єкт управління впливає на його об'єкт. 

Внаслідок цього об'єкт змінюється, набуває нових якостей та організаційних особливостей. Головною 

визначальною ознакою змін (набутих об'єктом нових якостей та організаційних особливостей) є те, що вони 

відповідають потребам, інтересам і бажанням суб'єкта.  

Ефективність управління освітнім процесом буде вищою, якщо буде вищим рівень взаємовизначення 

керуючої та керованої підсистем, управлінська діяльність керівника ЗЗСО буде направлена на вивчення 

положень науки, що лежать в її основі. 
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Керівник ЗЗСО має досконало вивчити об’єкт управління (структуру освітньої системи і всі процеси, 

які в ній відбуваються) і взагалі бездоганно знати про нього все від «а» до «я». Але знати не як учитель, 

який має справу з окремими освітніми процесами, а як керівник, який бачить ці процеси з позиції 

системного цілого і спроможний прийняти управлінські рішення. 
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ПОПЕРЕДНЄ ПРОЕКТУВАННЯ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОГО КОМПЛЕКСУ 
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СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ СФЕРИ 

 

В статті розглядаються питання попередньої оцінки завдань щодо безпосереднього педагогічного 

проектування методичного комплексу навчальної дисципліни, розрахованого для умов дистанційного 

навчання менеджерів соціокультурної сфери. Виявлено, що проект вказаного навчально-методичного 

комплексу передбачає такі елементи його структури: модель навчальної дисципліни; модель того, хто 

навчається; модель того, хто навчає та модель управління навчальним процесом. Зазначено, що своєчасна 

розбудова та аналіз структурних елементів майбутнього навчально-методичного комплексу знижує рівень 

ризику створення недосконалого навчального продукту для дистанційного навчання. 

Ключові слова: дистанційне навчання; педагогічне проектування; навчально-методичний комплекс 

дисципліни; структура проекту навчально-методичного комплексу для дистанційного навчання; 

компетентнісний підхід у навчанні. 

 

Актуальність теми. Розробка навчально-методичних матеріалів сьогодні є неодмінною умовою 

професійної діяльності науково-педагогічного працівника вищої школи. Ця обставина зумовлена цілим 

рядом чинників, серед яких: відхід від домінування ідеології, що спричинювала повну відмову від реалізації 

творчої ініціативи науково-педагогічного працівника; вимоги щодо здійснення ліцензування та акредитації 

вищих навчальних закладів (ВНЗ); швидкість суспільно-економічного розвитку; зміни технологій; звужена 

диференціація замовлень між конкретними типами фахівців; зміни вподобань і професійної спрямованості 

осіб, що навчаються та багато інших. Відповідно до вказаних чинників практично кожен викладач ВНЗ, 

принаймні один раз у кілька років, а найчастіше щорічно, змушений переглядати або й переробляти власні 

навчальні матеріали, основу яких становить навчально-методичний комплекс дисципліни (НМКД). 

Очевидно, що у вітчизняній системі вищої освіти вже існують усталені підходи щодо формування 

НМКД для підготовки фахівців різних рівнів, оскільки практично всі вони мають підпорядковуватися 

вимогам директивних документів, на основі яких розробляються внутрішні положення щодо вимог до їх 

оформлення. Незначні відмінності можуть бути зумовлені лише специфікою ВНЗ, змістом окремої 

навчальної дисципліни або ж творчим потенціалом науково-педагогічного працівника. Все це сприяє 

забезпеченню певної впорядкованості структур документів, зрозумілості викладеного в них матеріалів і 

запобіганню різночитання певних положень.  

Однак, сьогодні все частіше провідні навчальні заклади активно використовують системи 

представлення навчальних матеріалів з використанням сучасних технологічних рішень, зокрема – 

технологій дистанційного навчання, що вимагає новітніх підходів до формування навчально-методичних 

матеріалів. Тому, на нашу думку, проектуючи сучасний НМКД для дистанційного навчання (НМКДДН), 

переваги якого все частіше застосовуються закордонними та вітчизняними інституціями, вказаних вище 

елементів, придатних для традиційних навчально-методичних комплексів, може бути недостатньо. 
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Практично всі вони розраховані на роботу зі студентами за умов безпосереднього контакту викладача зі 

студентом. Для більшості таких комплексів основною навчальною метою є формування традиційних знань, 

умінь і навичок, а не професійних компетентностей, зорієнтованих на превалювання формування досвіду. 

Огляд джерел. Сутнісну основу створення нових навчально-методичних матеріалів, особливо в 

царині підготовки фахівців з вищою освітою, посідає педагогічне проектування. Це складний синтетичний 

феномен взаємодії творчої та технологічної складової педагогічної діяльності науково-педагогічного 

працівника. У найбільш загальному трактуванні педагогічне проектування у професійно-орієнтованому 

навчанні, яким є підготовка менеджерів соціокультурної сфери, можна представити як діяльність, 

здійснювану в умовах навчання, що спрямовується на розробку, впровадження в освітньо-виховний процес 

і забезпечення планомірного функціонування ефективного навчального продукту, націленого на підготовку 

конкурентоспроможного фахівця [1, с. 236-244]. У дослідженнях В. Безрукової педагогічне проектування 

трактується як попередня розробка основних деталей майбутньої діяльності студентів і педагогів [2, c. 95]. 

Дане визначення, на нашу думку, стає повнішим і точнішим, якщо його доповнити ідеєю необхідності 

прогнозування кінцевого результату функціонуючої педагогічної системи, що має бути зосереджена 

довкола питань підготовки культурного, освіченого, компетентного фахівця. Дещо інших позицій 

дотримується І. Якиманская, яка трактує педагогічне проектування як задум, план, створення прообразу, 

передбачуваного або можливого стану об’єкта [3, с. 16]. Така позиція дає змогу зрозуміти, що у педагогіці 

загалом і у професійно-орієнтованому навчанні зокрема початком проектувальної діяльності прийнято 

вважати перехід від теоретичної до нормативної моделі, в яку входять такі дидактичні чинники, як 

принципи та методи навчання. У кінцевому результаті ця модель знаходить своє втілення в конкретних 

нормах – прямих вказівках, звернених до викладача, що можуть вважатися вже власне проектом практичної 

діяльності. 

До процесу створення навчальних матеріалів у середовищах дистанційного та наукового 

обґрунтування користі від їх впровадження долучилося чимало вчених і дослідників. Вітчизняні вчені 

активно досліджували дистанційне навчання як адекватне сучасне середовище транслювання навчальної 

інформації, педагогічного супроводу студентів, а також ефективного контролю їхніх знань. Зокрема, 

О. Муковіз, досліджує особливості підготовки викладачів до організації дистанційного навчання в системі 

неперервної освіти [4]. Праці вказаного вченого доводять, що дистанційна форма навчання є важливою 

ланкою системи, що формує неперервний потік знань, якими, у сою чергу, можна скористатись у найбільш 

сприятливих умовах отримання навчальної інформації. В. Олійник, піонер популяризації дистанційного 

навчання в Україні, приділяє значну увагу саме питанням впровадження дистанційних курсів навчальних 

дисциплін [5, с. 93-108]. Вченим розглянуто різноманітні підходи реалізації творчих ініціатив науково-

педагогічних працівників щодо використання дистанційного навчання як адекватного освітнього 

інструменту, привнесеного сьогоденням. Організації контролю знань у дистанційному навчанні присвятив 

свої дослідження В. Биков [6]. Дослідник повною мірою розкрив можливості реалізації традиційного 

(аудиторного з використанням паперових носіїв) тестування в середовищі дистанційного навчання. При 

цьому в працях В. Бикова розкрито переваги дистанційного контролю знань, зокрема як можливість 

забезпечення часового контролю, комфортність умов проведення заходів контролю та інші. 

Значно більше доробок в царині дистанційного навчання мають дослідники країн заходу. Зокрема, 

одним із засновників та активних популяризаторів дистанційного навчання з використання інформаційно-

комунікаційних технологій вважається Дж. Кірслі, який вивчав підходи до запровадження дистанційного 

навчання в часи, коли про швидкісний інтернет можна було лише мріяти. Однак, навіть тоді вчений активно 

підтримував новітню на той час технологію [7]. На особливу увагу заслуговує науковий внесок Д. Гансена, 

який у своїх працях розкриває особливості дистанційного навчання майбутніх менеджерів і фахівців з 

маркетингу, тобто спеціалістів, від компетентності яких залежатиме успішність компанії на ринку [8]. 

Очевидно, що на сьогодні ший день вже існує чимало доробок щодо активної інтеграції 

дистанційного навчання до навчальних процесів підготовки фахівців, у тому ж числі майбутніх менеджерів 

соціокультурної сфери. Однак, нами виявлена недостатність інформації щодо окремих елементів 

ситуаційного аналізу перед безпосереднім процесом створення дистанційного курсу навчальної дисципліни 

та її навчально-методичного комплексу. Недолік такої інформації може, на нашу думку, спричинити 

створення навчально-методичних матеріалів, що не знаходитимуть належної реалізації в навчально-

виховному просторі ВНЗ і, відповідно, вестимуть до ситуації, за якої студенти відмовлятимуться 

одержувати навчальну інформацію. 

Мета дослідження. Метою нашого дослідження є виявлення та аналіз попередніх умов щодо 

започаткування безпосереднього проектування навчально-методичного комплексу дисципліни для 

дистанційного навчання майбутнього менеджера соціокультурної діяльності з метою максимального 
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урахування чинників навчального середовища, що на нашу думку, сприятиме мінімізації виникнення 

ризиків неотримання (недоотримання, неналежного отримання, небажання отримання) актуальних знань. 

Основний матеріал. на нашу думку в процесі розробки моделі НМКДДН, з урахуванням широко 

розповсюдженого компетентнісного підходу, до уваги слід брати ще й інші чинники, які, своєю чергою, 

являють собою самостійні моделі, що утворюють між окремими елементами системний зв’язок. При цьому 

перед процесом безпосереднього проектування слід проводити своєрідний ситуаційний аналіз, який 

покликаний запобігти виникненню можливих помилок у безпосередньому проекті. 

До системи входять чотири відносно самостійні моделі (рис. 1): модель навчальної дисципліни; 

модель того, хто навчається; модель того, хто навчає та модель управління навчальним процесом. 

Центральним об’єднуючим і визначальним елементом є нормативно-функціональна модель спеціаліста, 

яка, практично, і визначає основний зміст НМКДДН. 

 

 
 

Модель навчальної дисципліни визначається предметом, методами, цілями та завданнями її вивчення. 

При цьому до уваги беруться чинники історизму, еволюції, сучасного стану розвитку та найбільш 

дискусійні погляди теоретиків і практиків, що є основою майбутнього розвитку вказаної дисципліни як 

науки. Тут же декларуються знання та вміння, а у випадку практико-орієнтованих курсів – професійні 

компетенції, які здобуваються в процесі засвоєння програмних вимог (лекційного матеріалу, практичних 

завдань, тестування, ознайомлення з інформаційними джерелами). До вказаної моделі також мають входити 

доступні, ієрархічно сформовані посилання на світові джерела інформації, в яких сконцентровано як 

історичну спадщину, так і новітні наукові надбання. 

Модель того, хто навчається являє собою соціально-психологічний портрет особистості студента 

дистанційної форми навчання, визначальними показниками якого є, зокрема, рівень зайнятості, фізичні 

можливості, географічна віддаленість, зміни у кар’єрі тощо. Враховуючи особливості вітчизняних реалій, 

може йтися ще й про спрощення процедури отримання відповідної кваліфікації, можливість отримання 

диплома за рахунок чужих зусиль тощо.  

Модель того, хто навчає в сучасних умовах є досить складною. Саме вона, в силу дії економічних, 

психологічних, адміністративних та інших чинників, однозначно не може бути визначеною. Тут можна 

вести мову про ідеальну модель і про моделі, «які виходять». Зокрема, ідеальна модель передбачає 

діяльність педагога-професіонала з відповідним практичним досвідом у окремій предметній сфері. Він має 

досконало володіти сучасними комп’ютерними, мережевими технологіями та основами програмування, 

бездоганно знати еволюцію наукового розвитку дисципліни та її сучасний стан. Повинен мати достатньо 

часу для відкритого спілкування зі студентами в мережі, стежити за змінами в навколишньому науковому 

та практичному середовищі, своєчасно вносити корективи до навчальних матеріалів, дотримуючись при 

цьому графіку навчального процесу. Постійно оновлювати та удосконалювати практичний і контрольний 
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блоки. Його безпосередніми партнерами у здійсненні професійної діяльності мають бути фахівець-

програміст і системний адміністратор. У випадку «як виходить» за найкращих умов вдається поєднати 

декілька наведених вище чинників, а не представити всі їх разом. 

Модель управління навчальним процесом не є простішою за попередню. Явище дистанційного 

навчання є відносно новим, а тому ще не може бути глибоко усвідомленим або реалізованим навчальними 

закладами, зорієнтованими на традиційне навчання. Очевидно, що в основу даної моделі має закладатися 

окремий кошторис і окремий штат працівників. Практично має формуватися окрема структура до завдань 

якої, окрім безпосередньої розробки та впровадження навчальних продуктів, повинно входити планування 

навчального процесу, навантаження науково-педагогічного та допоміжного персоналу, розробка графіку 

навчального процесу, ведення бухгалтерських розрахунків, аналіз одержаних результатів, внесення 

поточних коректив, ліцензування, акредитації та багато іншого.  

Нормативно-функціональна модель спеціаліста, що об’єднує всі вказані вище моделі та практично 

визначає основний зміст НМКДДН, знаходиться під впливом ще двох найбільш впливових чинників: 

ресурси ВНЗ і традиції та обмеження. За цих умов ресурси часто визначають якість одержаної освіти, а 

звідси – градацію навчальних закладів та їхніх дипломів за принципом «престижний» – «непрестижний». 

Саме через відсутність ресурсів багато ВНЗ не мають змоги забезпечити формування моделей «тих, хто 

навчає» та «управління навчальним процесом». З другого боку – традиції та обмеження роблять погані 

послуги іменитим навчальним закладам, унеможливлюючи негайне реагування на запити ринкового 

середовища.  

Висновки. Вказані вище моделі дають змогу здійснення глибокої оцінки втручання різноманітних 

чинників на процес педагогічного проектування навчально-методичного комплексу для дистанційного 

навчання. Їх урахування дасть змогу запобігти виникненню непередбачуваних ситуацій, а, отже, впливу на 

якість навчального процесу. В силу визначених обставин процес підготовки проекту НМКДДН, як синтез 

указаних моделей, результат проектувальної діяльності науково-педагогічного працівника та майбутня 

основа вивчення будь-якої навчальної дисципліни, має брати до уваги всі ці чинники, бути гнучким та 

адаптованим до запитів студентів дистанційної форми навчання, відповідати вимогам нормативних 

документів і місії навчальної інституції загалом. 
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ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ГРОМАДЯНСЬКОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ  

 

У зв’язку із збільшенням актуальності теми громадянської ідентичності, в останні роки, триває 

процес визначення цього поняття із сторони соціальних, політичних та психологічних наук, зокрема, 

визначення його походження та характеристик. На основі здійсненого аналізу літературних джерел 

сформовано припущення про існування динаміки громадянської ідентичності не лише при її початковому 

формуванні, а й в продовж життєдіяльності особистості. Задля розуміння особливостей трансформації 

громадянської ідентичності запропоновано дослідити із людьми які перебувають на різних етапах міграції 

та самоусвідомлення. 

Ключові слова: Ідентичність, громадянська ідентичність, типи ідентичності, динаміка 

громадянської ідентичності, формування громадянської ідентичності. 
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Постановка проблеми: Громадянська ідентичність розглядається з позиції політології, психології та 

соціології, зазвичай об’єднуючи у своїй дефініції аспекти перелічених наук. Вона виникає у процесі 

суб’єктивного відображення і активної побудови конкретним громадянином, або ж сукупністю громадян 

їхньої соціальної реальності. У цьому контексті важлива спільнота громадян та держава з її організаційним 

середовищем які спільно повинні задавати загальні цінності, орієнтувати у навколишньому світі, 

формувати почуття захищеності, забезпечувати одержання відносно впорядкованої та достовірної 

інформації. Наявність таких факторів сприяє розумінню соціально-політичних процесів, і відповідно, 

формуванню особистого ставлення до них, власної позиції і звідси можливості усвідомлювати себе 

частиною певного громадського суспільства яка має ті чи інші функції та ролі. Для успішного становлення 

ідентичності бажаною також є сталість не лише внутрішньо-особистісна, а й зовнішня, яка відображається 

на стані суспільства та країни з частиною яких асоціює та ідентифікує себе громадянин. Враховуючи те що 

наше суспільство весь час піддається трансформації, цю стабільність з однієї сторони не можуть 

гарантувати держава та владні структури а з іншої, зміни природного плану, демографічний рух, міграція 

також є дестабілізуючим фактором. Особливої уваги в даному питанні вимагає феномен міграції загалом та 

особистості трудових мігрантів зокрема, адже міграція передбачає територіальні переміщення населення, 

що супроводжуються зміною місця проживання та місця праці у межах однієї країни або поза її межами. 

Особистість котра переїжджає в іншу країну на тривалий період часу потрапляє під вплив чужого їй 

культурного, соціального та організаційного середовища, що в свою чергу спонукає до зміни ідентичності. 

Звідси виникає проблема адаптації мігрантів до цих змін.  

Актуальність та новизна: В той час коли дослідженням закономірностей культурної адаптації до 

іншої країни займалось досить велика кількість науковців ( наприклад І.Біленька, Т.Стефаненко, 

С.Іконникова, С.Іванов) та створено концепцію культурного шоку автором якої є К.Оберг, то особливості 

адаптації особистості до іншої держави як організаційного середовища залишається не дослідженим та 

потребує детального розгляду. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій: Дослідженнями громадянської ідентичності займались 

такі науковці як Б. Андерсен, Е. Сміт, А. Ґеллнер які наводили аналогії громадянської та національної 

ідентичності. Г. Теджел розглядав цей феномен як компонент соціальної ідентичності, тобто 

індивідуального знання про те, що індивід належить певній соціальній групі разом із емоційним та 

ціннісним персональним сенсом групового членства [2]. Українські науковці які займались вивченням 

громадянської ідентичності – це А. Карась, А. Колодій, В. Малінін, Р. Димерець, Л. Сокурянська, 

Н.Хазратова, В. Арбєніна, І. Петровська, Н. Пашина, російські – В. Парамонова, С. Магун, 

А. Здравомислов, Н. Федотова. Проблематика міграції як соціально-психологічного явища розкрита у 

працях А.Ковальчук (Психологічні наслідки трудової міграції для мігрантів та їх сімей), А.Гірник, 

Г.Гірника, З. Кавчинська-Бутрим, Б. Рожновські і Д. Брик, О.Блинова. У працях Ю, Бромлея , Л. Орбан 

Лембрик, М. Пірен, К. Коростєліної, О. Донченко розкрито аспекти взаємодії соціальних груп які належать 

до різних етносів, особливості трансформаціх етнічої ідентичності у процесі асиміляції. 

Метою статті є аналіз психологічних особливостей громадянської ідентичності та специфіки змін 

ідентичності у мігрантів, її вплив на адаптацію особистості до іншої держави як організаційного 

середовища.  

Основний зміст: Коректне визначення феномену громадянської ідентичності та його психологічних 

особливостей вимагає попереднього розгляду самого поняття «ідентичність» з метою глибокого розуміння 

його змісту та механізмів які залучаються при його роботі. Отож, поняття ідентичність найчастіше 

використовується у науках про людину та покликане описати людину у психофізіологічному, соціальному 

та особистісному контексті. Історично склалося, що осмислення ідентичності відбувалося у рамках 

філософської проблеми тотожності як основної характеристики буття. Цим питанням займались античні 

філософи (Парменід, Платон, Аристотель, Плотін, неоплатоніки), представники філософії Середньовіччя 

(А. Блаженний, Т. Аквінський, М. Кузанський), філософи Нового часу (Р. Декарт, Б. Спіноза, Г. Лейбніц), 

представники німецької класичної філософії (І. Кант, І. Фіхте, Ф. Шеллінг, Г. Гегель). У некласичній 

філософії проблема ідентичності пов’язується із життям та існуванням людини (Е. Гуссерль, М. Хайдеггер, 

Ж.-П. Сартр, К. Ясперс та ін.). У постнекласичній традиції проблема ідентичності заперечується, на її місце 

ставиться «інаковість», «відмінність», «множинність» (Т. Адорно, Ж. Дельоз, Ж. Дерріда, Е. Левінас, 

М. Фуко, М. Хоркхаймер та ін.). У постмодерністській традиції розглядається концепція відсутності втрати 

індивіда як центру і джерела тотожності (Ж. Дельоз, Ж. Дерріда) [6]. Із другої половини XX ст. проблема 

ідентичності починає розглядатися психологічними науками. У психології уявлення про ідентичність 

традиційно розвивались у рамках досліджень самосвідомості, самовідношення (ставлення до себе), крім 

того, ідентичність розглядалась як один з аспектів проблеми «Я». Термін «ідентичність» набув великого 
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поширення, завдяки роботам Е. Еріксона, хоча вперше на концептуальному і термінологічному рівнях цю 

проблему в 1830-х роках порушував В. Гумбольдт.  

Отже, звернемося до аналізу поняття «ідентичність». Слово ідентичність (identitas) походить від 

класичного латинського idem, що означає той самий. У буквальному перекладі identity має два значення: 

впізнавання й ототожнення. В українській мові слово ідентичність з’являється з 60-х років XIX ст., до цього 

періоду вживалося слово тотожність, що означає відповідність, збіг з ким- або чим-небудь. 

У 50-х роках у США Е. Еріксон, який, власне, і ввів цей термін у науковий обіг, розглядав 

ідентичність як процес, зосереджений у сутності людини і культури, до якої даний індивід належить [12]. 

Фактично ідентичність – це певна форма відповідності людини і культури. Зазначимо, що принаймні два 

визначення ідентичності, надані Е. Еріксоном, досить точно описують це поняття. По-перше, ідентичність 

визначається як суб’єктивне відчуття тотожності і цілісності своєї особистості, що виникає спонтанно, 

несподівано, як пізнавання своєї сутності. По-друге, ідентичність розуміється як результат переживання і 

усвідомлення своєї належності до певної соціальної групи за допомогою протиставлення існування інших 

груп [12]. Зокрема, К. Б. Шнейдер, яка аналізує сучасні дослідження ідентичності, виділила три основних 

поняття «ідентичність»: – цілісність особистості як її інтегративна властивість; – ступінь відповідності 

людини групі, статі, етносу, роду або іншим категоріям; – самість, справжність індивіда [11]. 

Посохова розглядає ідентичність як складну психічну реальність, що включає різні рівні свідомості, 

індивідуальні та колективні, онтогенетичні та соціогенетичні підстави. Цей феномен поєднує і свідоме 

почуття унікальності індивіда (самобутність), і несвідоме прагнення до безперервності життєвого досвіду, і 

солідаризацію з ідеалами групи.  

Тож ми бачимо, що ідентичність у більш вузькому контексті може розумітися як особистісне 

відчуття приналежності до певного роду реальності, та ототожнення із її правилами та цінностями. 

Ідентичність, як ми згадували, розмежовується на такі категорії як Психофізіологічна ідентичність та 

соціальна. Євтух В.Б. у своїй працях про ідентичність описує психофізіологічну ідентичність як єдність і 

спадкоємність фізіологічних та психічних процесів і властивостей організму, завдяки якій він відрізняє свої 

клітини від чужих. Це наочно проявляється в імунології (злагоджена дія систем організму, сильний 

імунітет). Проте, нас значно більше цікавить специфіка соціальної ідентичності [4]. 

Соціальна ідентичність, на його думку, визначається як переживання і усвідомлення своєї 

приналежності до тих чи інших соціальних груп та спільнот. Співвіднесення з певними соціальними 

спільнотами перетворює людину з біологічної особини в соціального індивіда й особистість, дозволяє їй 

оцінювати свої соціальні зв'язки і приналежності в системі понять «ми» і «вони». До соціальної 

ідентичності В.Б.Євтух відносить також наступні підтипи:  

 амбівалентна – суперечлива, хитка ідентичність, характерна для особи з нечітко структурованою 

психікою й неадекватним сприйняттям довколишнього світу; 

 групова – ототожнення себе з тією чи іншою спільністю або групою – професійною, за інтересами тощо; 

 етнічна – співвіднесення себе з тією чи іншою етнічною спільнотою або якісними 

(етнокультурними) характеристиками, властивими для цієї спільноти; 

 національна ідентичність – усвідомлення своєї належності до тієї чи іншої нації (політичної, нації-

держави); 

 політико-громадянська – усвідомлення себе громадянином конкретної держави, анґажованість 

індивіда у суспільні процеси (громадянська), належності чи прихильності до політичних структур 

суспільства (політична); 

 просторово-територіальна – співвіднесення себе з конкретною місциною проживання (локальна), 

регіоном (регіональна), країною (геополітична), континентом (континентальна), з усім світом 

(ідентифікація себе як громадянина світу); 

 релігійна – співвіднесення себе з тією чи іншою релігією й сповідування тієї чи іншої віри; 

 соціокультурна – анґажованість у соціальні структури та соціальні відносини (соціальна), 

ідентифікація з певною системою культурних цінностей (культурна); 

Як ми бачимо, громадянську ідентичність одні дослідники виділяють як окремий тип ідентичності, 

інші ж, говорять про неї як про похідну від іншого типу ідентичності (національної, політичної чи 

організаційної). Тож спочатку, розглянемо сам феномен громадянської ідентичності, а надалі проаналізуємо 

її зв’язки із іншими типами ідентичностей. 

Громадянська ідентичність –поняття яке у загальних рисах можна описати як індивідуальне почуття 

приналежності до спільності громадян конкретної держави, що дозволяє громадянській спільності діяти як 

колективний суб’єкт [3].  

У працях І.Петровської громадянська ідентичність розглядається як різновид організаційної 

ідентичності. Об’єктами громадянської ідентифікації, в такому випадку, виступає держава як організація та 
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спільнота громадян яка є аналогом колективу організації та має спільні, типові проблеми організації життя 

[9]. Відповідно, І.Петровська визачає громадянську як «“Cкладне багаторівневе системне утворення, що є 

результатом самокатегоризації, осмислення (надання сенсу-цінності) своєї приналежності до спільноти 

громадян і держави (як громадянина) та суб’єктивного ставлення (емотивного та конативного) особи до 

свого членства”»[9]. До основних функцій громадянської ідентичності особистості можна віднести 

інтеграційну яка відповідає за зближення і зв’язок з іншими громадянами, об’єднання і збереження єдності 

громадян, регулятивну, яка зумовлює громадянську нормативно-правову поведінку, захисну що відповідає 

за почуття соціального захисту та персональної безпеки, а також функції забезпечення самоповаги і 

соціальної самореалізації. 

Власне, І. Петровська пропонує розглядати громадянську ідентичність у контексті організаційної, 

адже громадянська ідентичність пов’язана з усвідомленням та переживанням своєї належності до спільноти 

громадян певної держави – складної організаційної системи. Держава є особливою формою організації 

суспільства, необхідна для підтримки його цілісності, керованості, реалізації суспільних потреб й інтересів. 

Держава – це соціальна організація (соціальна система), що діє в певних просторових межах (територія 

створює простір, у межах якого держава розповсюджує свою владу на населення, яке мешкає тут і є 

матеріальною основою існування держави) за допомогою економічних, правових, аксіологічних й інших 

умов і спрямована на досягнення певних цілей, зокрема сприяння матеріальному та духовного розвитку 

громадян. Вона впорядковує життя суспільства й спрямовує його динаміку відповідно до певних 

економічних, політичних та інших моделей розвитку. Відповідно, об’єктами громадянської ідентифікації є 

спільнота громадян (аналог колективу організації; спільнота зі спільними й типовими проблемами 

організації їхнього життя, що об’єднані територією, на якій діють закони певної держави) та держава 

(організація в цілому; держава як організація суспільства). ”» [9]. 

Згідно з О. Михайловою, громадянську ідентичність формують такі фактори:  

 спільне історичне минуле відображене в легендах, символах та міфах; 

 безпосередньо сама назва спільності;  

 одна мова, як засіб комунікації; 

 спільна культура;  

 переживання суспільством спільних емоційних станів, пов’язаних з реальною ситуацією в країні.  
Формуванню громадянської ідентичності також сприяють різні інститути соціалізації ( культура, 

спорт, школа, ЗМІ, громадські організації) та первинне середовище — сім’я, яка формує уявлення про 

країну та Батьківщину, рідну культуру та поведінку [8]. 

Для формування громадянської ідентичності важлива наявність певних структурних компонентів. 

Зокрема, це когнітивний (пізнавальний) – це достатні знання про владу, символіку держави, правові 

організації суспільства, суспільно-політичні події, вибори, лідерів політики, партій та їх програми. 

Наступний компонент емоційно-оцінний який відповідає за готовність та бажання взяти участь в житті 

країни, наявність власного ставленні, рефлексивніть знань і уявлень. Ціннісно-орієнтовний компонент 

передбачає толерантність, повагу прав людей та самоповагу, повагу та прийняття правових основ 

суспільства та держави [7]. Окрім перелічених компонентів, важливою умовою при формуванні 

громадянської ідентичності є позитивна етнічна ідентичність, вона може забезпечити толерантні взаємини 

між представниками різних етнічних групи в сучасному полікультурному суспільстві. Дана етнічна 

ідентичність може бути сформована тільки на основі прийняття власної етнічної приналежності і 

формування позитивного ціннісного ставлення до етнічних особливостей інших громадян [5].  

На думку Н.В. Хазратової, психологічна природа громадянської ідентичності пов’язана з базовою 

для людини тенденцією до самовизначення за рахунок віднесення себе до групи. Відповідно, 

самовизначення виступає важливим елементом формування самоідентичності. Уникнення самовизначення 

спричинює аморфність самоідентичності (его-ідентичності) і завдає шкоди усій системі цілей і життєвих 

планів особистості, унеможливлює самореалізацію. Самоідентичність здебільшого формується з опорою на 

ідентифікацію особистістю себе як члена різних груп [10]. 

Громадянська ідентичність, згідно з Н.Хазратовою, має за своєю суттю суспільно-політичний 

характер. Так, на її думку, вона генетично пов’язана з такими ідентичностями, як етнічна, етнонаціональна, 

цивілізаційна, та регіональна, проте, відрізняється від них частково або ж повністю. Одна з відмінностей 

полягає в тому що характер громадянської ідентичності порівняно з етнічною, етнонаціональною, 

регіональною ідентичністю, є більшою мірою штучним, зумовленим неприродними чинниками. В свою 

чергу, етнічна та територіальна ідентичності мають природний, соціобіологічний характер і є свого роду 

константами. В той самий час, громадянська та цивілізаційна ідентичності можуть як набуватися, так і 

втрачати свою значимість. Вони залежать від свідомого вибору особи і пов’язані з її політичними 

поглядами, а отже, мають вторинний характер. Також, психологічна природа громадянської ідентичності, 
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на думку І.Петровської та Н.Хазратової, характеризується її організаційним походженням. При 

громадянській ідентифікації самовизначення полягає в тому, що особистість ототожнює себе з членом 

організації, що становить собою державу (як відомо, держава є організацією суспільства). Це означає, що 

громадянська ідентичність є різновидом організаційної ідентичності. Усвідомлюючи себе громадянином, 

особистість усвідомлює себе членом організації на ймення держава. Оскільки поза контекстом стосунків 

особистості й держави громадянства як явища немає то вивчення громадянської ідентичності має 

здійснюватися насамперед в контексті організаційної реальності держави, специфіки її аксіологічного 

простору, соціальної перцепції держави громадянином. Також, Н.В.Хазратова приходить до висновків що 

існує як зовнішня, так і внутрішня динаміка громадянської ідентичності. Зовнішня полягає у трансформації 

ієрархічних зав’язків між громадянською ідентичністю та ідентичностями етнічною, територіальною, 

національною, громадянською, цивілізаційною; в актуалізації суперечностей між ними та їх гармонізації. 

Внутрішня динаміка полягає у змінах змістової наповненості громадянської ідентичності, які варіюють у 

досить широкому діапазоні [10].  

Тож, аналіз наукової літератури, показує, що у вчених немає єдиної точки зору щодо розуміння 

даного явища. Залежно від того, як проблема громадянської ідентичності вписана в коло наукових інтересів 

дослідників, як визначальних вибираються різні аспекти її вивчення: 

а) громадянська ідентичність визначається, як реалізація базисних потреб особистості в 

приналежності до групи (Т.В. Водолажська); 

б) громадянська ідентичність оцінюється як політико-орієнтована категорія, у змісті якої виділяється 

політико-правова компетентність особистості, політична активність, громадянська участь, почуття 

громадянської спільності (І.В. Коноді); 

в) громадянська ідентичність осмислюється як усвідомлення приналежності людини до спільності 

громадян тієї чи іншої держави, що має для неї значимий зміст; 

г) громадянська ідентичність постає як тотожність особистості статусу громадянина, як оцінка свого 

цивільного стану, готовність і здатність виконувати пов'язані з наявністю громадянства обов'язки, 

користуватися правами, брати активну участь в житті держави (М.А. Юшин) [1]. 

Також, громадянська ідентичність виступає як усвідомлення приналежності до спільноти громадян 

тієї чи іншої держави, що має для індивіда особливий зміст, її наявність є ознакою громадянського 

суспільства, тому може виступати не тільки як індивідуальний компонент, а й як колективний. 

Виходячи із вище-написаного, приходимо до висновку, що громадянська ідентичність є динамічним 

явищем, на яке можуть впливати фактори різного роду. На нашу думку, основою громадянської 

ідентичності являються внутрішні цінності особистості, її світогляд, саме тому певний рівень громадянської 

ідентичності людини формується ще у процесі становлення особистості та її виховання. Надалі 

громадянська особистість формується під впливом соціального, культурного та організаційного середовища 

в якому проживає особистість. Зокрема, варто взяти до уваги те, що структура будь-якого виду ідентичності 

яка пов’язана із соціумом та суспільством (соціальна, національна, політична, етнічна, громадянська) 

включає в себе такі компоненти: 

• когнітивний (знання про приналежність до даної соціальної спільноти); 
• ціннісно-смисловий (позитивне, негативне чи амбівалентне (байдуже) ставлення до власності); 

• емоційний (прийняття або неприйняття своєї приналежності); 
• діяльнісний (реалізація своїх уявлень про приналежність до цієї спільноти в соціально значущих 

діях). 

Досягнення певного «остаточного» рівня не є кінцевим результатом формування громадянської 

ідентичності, адже, як її становлення, як розвиток особистості, проходить впродовж всього життя. Всю 

тривалість життя людина в пошуках себе проходить через кризи переходу від однієї стадії 

психосоціального розвитку особистості до іншої, контактуючи з різними особистостями і відчуваючи 

приналежність до різних груп. Особливо це проявляється при різких та масштабних змінах, на зразок 

переїзду у інший регіон чи іншу країну, еміграції. Таким чином, коли людина потрапляє у змінене 

середовище ці зміни через певний період часу починають відображатися у структурі її психічної реальності, 

що зумовлює перебудову відповідних компонентів, які сприяють психологічній адаптації особистості до 

нових умов. 

Висновки: Громадянська ідентичність є саме тим феноменом динаміка змін якого не протікає без 

наслідків, тому нам важливо зрозуміти чи є вона результатом цих змін, чи однією із їхніх причин. Беручи до 

уваги людей які перебувають в міграції, ми можемо збагнути специфіку трансформації громадянської 

ідентичності особистості, спостерігаючи її на різних етапах міграції та самоусвідомлення людей. 

Саме тому, ми вважаємо, що громадянська ідентичність у психологічному контексті це, свого роду, 

градація сприйняття себе як елемента суспільства певної держави, яке характеризується співвідношенням 
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особистісних та суспільних ціннісних орієнтацій, моральних установок, рівнем громадянської та політичної 

активності особистості. Ми не можемо говорити про присутність чи відсутність цієї ідентичності у людини, 

але можемо судити про те на скільки вона є вираженою, в чому себе проявляє та як впливає на її життя. 
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В данной статье предпринята попытка проследить взаимосвязь толкования категории 

иронического в философии и психологии. Представлен анализ дефиниций в различных психологических 

течениях. Определены сложности, препятствующие широкому психологическому исследованию иронии. 
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Ирония выступает многоаспектным феноменом, в котором пересекаются различные сферы 

гуманитарного знания: философии, психологии, лингвистики, культурологии. Поэтому каждая из 

перечисленных наук представляет свою концепцию категории иронического и предлагает инструментарий 

для ее исследования. Важность психологического опреледения иронии состоит в необходимости более 

глубокого понимания функций, которые выполняет ирония в сфере социального взаимодействия людей. 

Кроме этого, недостаточно изученной остается эффективность использования иронии в качестве механизма 

психологической защиты. Вопрос о самоиронии как способе сохранения внутреннего баланса остается 

открытым. Но прежде чем преступить к проблеме непосредственного изучения иронии, необходимо 

уточнить особенности толкования сущности иронии в рамках научной психологии. Поэтому целью статьи 

является установление преемственности понимания иронии в философии и психологии, а также анализ 

толкования иронии представителями различных психологических школ. 

Ирония – сатирический приём, в котором истинный смысл скрыт или противоречит 

(противопоставляется) явному смыслу [1]. В древнегреческой философии выделялись следующие ее виды. 

Комическая ирония – насмешка над миром, которая противопоставляет необходимости мира (природной, 

социальной или моральной) свободную игру воображения. Обычно, эта ирония сопровождается 

доброжелательным юмором (если есть симпатия к миру), или злым (если доминирует антипатия). 

Сатирическая ирония – высмеивание с целью «бичевания пороков». В отличие от сатиры, ироническое 

высмеивание, во-первых, имеет иную цель, нежели исправление социальных пороков, а во-вторых, 

ориентировано не на социально типическое, а на духовно-идеализированное. Трагическая ирония – 

обманчивая видимость мира с драматическими последствиями. Личность оказывается жертвой самообмана 

и обстоятельств, ведущих к результату, прямо противоположному ее намерениям. При этом сохраняется 

симпатия к миру. Нигилистская ирония – поругание, которому подвергается мир, человек или его ценности. 

Так же не принимается мир и не оправдываются надежды личности. Личности, которые используют этот 

вид иронии, часто разочарованы и не согласны с определенными событиями, явлениями, людьми и для 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%B0,_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%8F_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://ecsocman.hse.ru/data/2011/03/11/1214896881/Drobizheva_5.pdf
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_(%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB)
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выражения этого используют цинизм и бунт. Скептическая ирония – недоверие субъекта к реальности или 

самому себе, которое предполагает неясность, неопределенность положения личности и понимание 

неустойчивости, зыбкости мира или системы ценностей. Сомнение – более мягкое отношение, нежели 

радикальное отрицание нигилистской иронии. Такие люди недоверчивы и подозрительны, им очень сложно 

сформировать свое мнение о себе и об окружающих, так как ими постоянно овладевают внутренние 

конфликты в виде сомнений. Абсолютная или радикальная ирония – «дух беспорядка», характеризуется 

искусственной легкостью восприятия и отношения к жизни. Такие личности склонны обесценивать и 

высмеивать системы ценностей, мораль, общественные и религиозные рамки, таким образом стремясь к 

«свободе» [1].  

В эпоху античности ирония была одним из видов диалога, описанием которого занимались такие 

мыслители как: Аристотель, Аристон, Софокл, Теофраст, Сократ и другие. Ирония Софокла направлена на 

выявление неверных причинно-следственных связей, случайностей, абсурдных ситуаций, стечений 

обстоятельств. Его интересовало отсутствие совпадений между индивидуальными намерениями и 

результатом. Он предполагал неверный, хаотичный ход вещей. Софокл считал, что субъект является 

жертвой обстоятельств [2]. Сократ, в отличии от Софокла, был приверженцем более субъективного взгляда 

на иронию. Он использовал иронию в своих диалогах ради достижения истины. Если его собеседник был 

глуп, то Сократ ставил диалог так, чтобы в конечном итоге вдохновить собеседника к жажде знаний. 

Ирония Сократа возвышает субъект над миром, умышленно принижая себя в его глазах. Этот метод 

называют майевтикой [3]. Платон говорил о иронии как о самом лживом процессе, считая ее не просто 

ложью, а ложью ради выгоды [4]. Аристотель в своих трудах проводит черту между иронией и 

хвастовством. Ирония, с его точки зрения, – это преуменьшение своих заслуг, ради прозрения других, 

хвастовство же – наоборот. Позже теорию иронии Аристотеля будет опровергать Г. Гегель, считая ее 

негативной диалектикой, которая является отрицанием правды и уводит в ложное понимание и восприятие, 

руководствуясь тем, что ложь не может привести к истине [5].  

В среднее века ирония чаще употреблялась в народной смеховой культуре. Ирония, как элемент 

«смехового мира» противостояла религиозным догмам, морали, аскетизму. Ирония была попыткой 

освобождения светского и плотского начал. Носителями иронии зачастую были ваганты, бродяги, клирики. 

Ирония была оружием терпимости и свободы, фанатики и ортодоксы пользовались ею редко [6].  

Новое время несколько изменило понимание иронии. Писатель и философ ХVII века К. Шлегель 

призывал к иронии везде, где есть результат, потому что считал его конечной точкой, после которой 

пропадают стремления. Он описывал иронию как метод разностороннего мышления, исключающее 

догматизм [7]. С. Кьеркегор, как основоположник экзистенциализма, выделял иронию как способ жизни, 

называя его иронически-рефлексивным. Таким мировосприятием обладали эстеты, больше направленные 

на себя, нежели этики, которые были направлены на общество. Согласно С. Кьеркегору, эстеты – это люди, 

для которых никакие ценности не являются более важными, чем другие. Эстет не видит в мирских делах 

особой важности, он внутренне дистанцируется от мира, осознавая, что все равноценно, без различий [8]. 

В конце ХІХ века Ф. Ницше предложил свое понимание иронии: он считал, что человек прибегает к 

иронии от страха и бессилия перед своим будущим, которое ему неизвестно. С его точки зрения, человек 

XIX века был восхищен и одновременно растерян от стремительности научно-технического прогресса, что 

вызывает у него сильный внутренний диссонанс. Свои взгляды на иронию, возникающую от стечения 

обстоятельств и судьбы, Ф. Ницше унаследовал от А. Шопенгауэра, который очень повлиял на становление 

его философских концепций. Ф. Ницше говорил о том, что человек должен сам руководить и быть 

властелином своей судьбы, и тот, кто боится этого, использует иронию, так как не может справиться с 

угнетающими мыслями о своем будущем. Человек иронизирует для того, чтобы из истинного страха 

(негатива) сделать мнимую уверенность или безразличие (позитив), тем самым перенося свои переживания 

и страхи на неопределенное время. В следующей цитате отображено отношение Ницше к иронии: 

«Привычка к иронии, как и к сарказму, портит характер, она придает ему постепенно черту злорадного 

превосходства: под конец начинаешь походить на злую собаку, которая, кусаясь, к тому же научилась и 

смеяться» [9, с. 372]. 

Психологическую трактовку иронии предложили представители психоанализа. З. Фрейдом, 

выдвинувшим теорию о бессознательных процессах, юмор, а в частности ирония, причислялась к 

защитным механизмам психики. В своей работе «Остроумие и его отношение к бессознательному» он 

говорит об иронии как о виде сублимации, то есть о возможности достижения своей цели косвенно. Когда у 

человека возникает недопустимое желание или намерение, которое формируется в «Ид», то «Супер-Эго» 

блокирует его и переводит в допустимый, морально-приемлемый вид. Часто в таких случаях поведение 

человека является смягченным или противоположным истинным намерениям и желаниям. Этот защитный 

механизм необходим для смягчения внутреннего конфликта, который возникает на пересечении «Ид» и 
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«Супер-Эго». В противном случае, человек либо покажет себя в социально неприемлемом положении, либо 

у него возникнет невроз [10]. Последователь З. Фрейда К.Г. Юнг считал, что ирония имеет архаико-

мифических начало. То, что З.Фрейд называл «Ид», К. Юнг считал Тенью, описывая ее в своей теории 

архетипов как тайное, скрытое, болезненное, злое. Он говорил, что благодаря иронии человек может 

скрывать свои истинные мотивы, желания, которые и составляют Тень личности [11]. А. Адлер, 

основываясь на своей теории индивидуальности, настаивал на том, что характер человека формируется под 

воздействием комплекса неполноценности. Он утверждал, что ирония – это одна из форм проявления 

власти над другими (высмеивание, унижение, цинизм) [12]. 

Представители бихевиорального направления, начавшие свою деятельность в один период времени с 

психоаналитиками, стремительно развивали свои теории, основываясь на изучении поведения как 

единственного проявления психики. Дж. Роттер выделял 5 «техник», одна из которых – агрессивная 

поведенческая .реакция – могла проявляться как реальная физическая агрессия, но могла принимать и 

символическую форму в виде иронии, критики, насмешки, интриги, направленных против интересов 

другого человека [13].  

Советская психология, разрабатывая деятельностную парадигму психики, важное место уделяла 

процессам формирования личности. В формировании характера, с точки зрения Б. Г. Ананьева, 

определенную роль играют и особенности чувств человека. Уровень развития и характер нравственных, 

эстетических и интеллектуальных чувств, с одной стороны, зависят от характера деятельности и общения 

человека и от формирования на этой основе свойств характера, и прежде всего коммуникативных свойств. 

С другой стороны, сами эти чувства становятся характерными, устойчивыми особенностями личности, 

включаясь, таким образом, в структуру личности. Уровень развития моральных чувств характеризует 

человека не в меньшей мере, чем склад его ума. То же самое относится и к таким сложным комплексным 

чувствам, как чувство юмора, иронии [14]. 

В середине ХХ века оспорить ортодоксальный психоанализ и жесткость бихевиоризма, решились 

представители гуманистической и экзистенциальной психологии. В своих исследованиях они убедительно 

показали, что разница между личностной нормой и патологией заключается в уровне принятия человеком 

себя таким. Таким же важным качеством является умение личности принимать решения, беря за них 

ответственность. Ирония, по их мнению, а не является внутренней сутью личности, а служит лишь 

внешним образом, к которому он прибегает человек ради утаивания своей аутентичности. С помощью 

иронии человек может воспринимать себя и мир в искаженном (слишком позитивном или слишком 

негативном) виде. Такая личность боится осознать подлинный порядок вещей здесь и сейчас, и 

посредством иронии создает иллюзию реальности. Ирония, таким образом, рассматривается как 

противоположность воле к смыслу [15]. 

Современная психология чаще рассматривает иронию как метод психологической защиты. Ирония, 

как форма юмора, является эффективным средством преодоления кризисных состояний личности. Это 

отражение значимости объектов и ситуаций, действующих на личность, обусловленных отношением их 

объективных свойств к потребностям субъекта. Важнейшее свойство юмора, и иронии в частности, – 

способность производить эмоциональное отстранение. Другим значимым качеством юмора является 

способность ослаблять напряжение, как в структуре одной личности, так и в процессе межличностного 

взаимодействия [16]. 

Таким образом, современная психология в самом широком значении поддерживает преемственность 

философского понимания иронии как определенной формы отношения и взаимодействия человека с миром. 

Представители различных психологических школ по-разному трактуют функцию иронии: психоаналитики 

как механизм психологической защиты, бихевиористы как поведенческие, чаще символические, 

агрессивные паттерны; представители гуманистических течений видят в иронии способ сохранения 

личностью внутреннего равновесия и достаточно взвешенного отношения к внешним воздействиям.  

Дальнейшие исследования планируем посвятить изучению личностных особенностей людей, 

которые часто используют иронию. Не исключаем, что этот механизм психологической защиты оказывает 

специфическое негативное влияние на саму личность, снижая эффективность ее взаимодействия с 

окружающими. Затрудняет исследование отсутствие валидного психодиагностического инструментария 

для измерения проявлений иронии, а также фрагментарность и ограниченность имеющихся публикаций. 
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Актуальність теми. В ринкових умовах господарювання просування малого і середнього бізнесу 

розглядається як високоефективний засіб конкурентної боротьби. Нові вимоги щодо їх діяльності 

обумовлюють значні зміни механізму функціонування, форм власності, характеру відносин між 

підприємствами та організації механізму просування. Водночас практичне господарювання підприємств 

свідчить про відсутність дієвого механізму просування, орієнтованого на забезпечення підвищення 

конкурентоспроможності підприємств. З огляду на це актуальною є потреба щодо розробки теоретико-

методичних засад підвищення ефективності механізму просування підприємств малого і середнього бізнесу 

в системі організації їх маркетингової діяльності за умов сучасного нестабільного бізнес-середовища. 

Мета дослідження. Метою дослідження є розробка та обґрунтування теоретико-методичних 

положень та рекомендацій щодо формування механізму просування підприємств малого і середнього 

бізнесу в умовах українського бізнес середовища. 

Огляд джерел. Розгляду питань ефективності просування підприємств присвячені дослідження 

вітчизняних та закордонних вчених, зокрема: Л. Баттерфілда [1], С. Гаркавенка [2], Д. Девіса [3], Є. Ромата 

[4], Д. Яффе [5]. При цьому проблеми застосування Internet інструментів у маркетингу досліджувались у 

працях В.Д. Байкова [6], С.М. Ілляшенка [7], Н.С. Ілляшенко [8] тощо. Однак процес просування постійно 

змінюється і потребує відповідної наукової оцінки. Відсутність дієвого механізму просування малого і 

середнього бізнесу спонукає досліджувати нові різнопланові підходи щодо ефективності цього процесу і 

розглядати його у динамічних умовах господарювання. 

Основний матеріал. У процесі дослідженні просування підприємств малого і середнього бізнесу 

визначено, що ключовою складовою забезпечення його ефективності представляється розробка механізму 

просування. У цьому контексті для формування успішної реалізації та комплексного аналізу просування 

підприємств запропоновано механізм розробки та імплементації просування, який спрямований на 

підвищення ефективності заходів просування. Процес прийняття рішень згідно механізму, охоплює 

дослідження всіх предметів та об’єктів і включає такі основні складові: маркетингові дослідження; 

розробка стратегії просування; планування просування; реалізація стратегії просування (рис. 1). 

Таким чином, грунтуючись на результатах проведених досліджень, можна стверджувати, що 

комплексне і послідовне проведення рекламних заходів, при просуванні підприємств, розроблених з 

урахуванням маркетингової стратегії, дає значно більший ефект, ніж окремі, не пов'язані між собою 

загальною метою і хаотичні в часі. Тому заходи просування повинні мати одну форму, гамму кольорів і, 

зрештою, складати разом єдине ціле. При цьому доцільно застосовувати брендинг як один із синтетичних 

засобів системи маркетингових комунікацій, що включає деякі елементи всіх основних засобів просування.  

Отже, для того щоб обґрунтувати перспективи просування підприємств малого та середнього 

бізнесу, необхідно комплексно оцінити їх стратегічну позицію, тобто насамперед визначити вплив на 

http://www.koob.ru/adler/individual_psychology
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діяльність підприємств зовнішніх факторів таких як (економіка, політика, соціальний стан), одні з яких 

надають потенційні можливості для підприємства, а інші породжують появу ринкових загроз.  

 

 

Рис. 1. Механізм просування підприємств 

Джерело: власні дослідження 

 

Існує проблема яка полягає в тому, що сукупність цих факторів може виявитися досить великою і 

непередбачуваною, щоб проаналізувати вплив кожного з них, тому за доцільне є визначити пріоритетні, 

вагомі фактори та їх вплив на діяльність підприємств. Ці фактори мають головні напрямки змін у певній 

сфері й визначають корпоративну стратегію розвитку підприємств. 

Принципово, що при формуванні стратегії просування основою для прийняття рішень на всіх стадіях 

є маркетингові дослідження, результати яких є основою оцінки ефективності просування. Така оцінка 
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вбачається інструментом економічного управління результатами на стадії формування стратегії просування, 

планування просування та реалізації. На основі її результатів за потреби приймається управлінське рішення 

про коригування елементів механізму просування з метою приведення їх у відповідність поставленим 

стратегічним цілям підприємств. 

Отже при просуванні підприємств малого та середнього бізнесу доцільно застосовувати змішану 

комунікаційну стратегію. Її впровадження передбачає розробку рекламних кампаній, стимулювання збуту 

та PR. Зокрема при просуванні підприємств вбачається за доцільне використовувати низку маркетингових 

інструментів залежно від їх виду (табл 1). Але зазвичай більшість організацій при формуванні стратегії 

просування обмежені в коштах тому велика кількість підприємств обирає Internet. 

Таблиця 1 

Інструменти просування підприємств 

Реклама Стимулювання збуту PR Персональний продаж 

ЗМІ Інсталяції Прес-релізи Комерційні пропозиції 

Direct mail Демонстрації Доповіді Комерційні зустрічі 

Буклети, флаєра Конкурси та ігри Семінари Бонусні заохочення 

Інтернет Змагання Звіти Ярмарки та виставки 

 Винагороди та презенти Спонсоринг Презентації 

Семплінг Стипендії  

Дисконти Статті 

Кредитування  

Джерело: власні дослідження 

 

Останнім часом для просування підприємств малого та середнього бізнесу все більше уваги 

маркетологи приділяють мобільним додаткам та використовують таргетинг. При цьому для максимізації 

ефекту слід використовувати поєднання кількох видів таргетингу у певній послідовності. Зокрема, залежно 

від виду діяльності підприємства, необхідно визначити, на яку соціальну категорію, стать, дохід він 

призначений, після цього сформувати регіональну приналежність, де реклама актуальна (наприклад, в тих, 

де потрібна концентрація рекламного повідомлення в залежності від диверсифікаційної ознаки товару чи 

послуги підприємства). Відповідно від регіонів, визначаються мова та час (який залежить від часового 

поясу регіону). Водночас, визначення цільової аудиторії повинно розпочинатися з аналізу маршрутної 

карти користувача в інтернет, після чого здійснювати таргетинг за його вподобаннями. Після проходження 

цих етапів, тобто захоплення користувача, та перших ознак наявності лояльності споживача, доцільний 

ретаргетинг.  

Водночас інструментами просування підприємств в мережі Internet також є створення власного сайту 

підприємства, використання контекстної реклами, замовлення реклами в Google Ad Words, розташування 

реклами на власному сайті, реєстрація у соціальних мережах (проведення соціальних опитувань, створення 

цікавих посилань, онлайн опитування), створення власного відео в You Tube (про підприємство, його 

можливості). Всі ці інструменти приваблюють низькою вартістю та ефективністю, а також не обтяжують 

користувачів своєю інформацією.  

Ключовою особливістю забезпечення ефективності просування підприємств представляється 

комплексний підхід використання взаємозв’язаних інструментів усіх типів. Потрібно прагнути до їх 

нерозривного поєднання для отримання синергетичного ефекту. Таким чином існуючу сукупність 

інструментів Internet-маркетингу можна поділити на складові відповідного функціонального призначення: 

1) пошуковий маркетинг; 2) Internet-реклама; 3) маркетинг соціальних зв’язків; 4) вірусний маркетинг; 

5) відео-маркетинг; 6) E-mail-маркетинг та інші [9]. Розглянемо детальніше виділені інструменти. 

1. Пошуковий маркетинг (Search Engine Marketing) – це комплекс заходів, що спрямований на 

збільшення відвідуваності сайту його цільовою аудиторію. Він вміщує низку елементів, що прямо 

стосуються привернення уваги споживачів до них відноситься створення web-сайту, SEO, ретаргетинг, 

пошукова реклама, Internet інтеграція. 

2. Internet-реклама розміщується в інтернеті, переважно на добре зарекомендованих і популярних 

веб-сайтах, має характер переконання. Основні види реклами: медійна, банерна, контекстна, партнерський 

маркетинг, тизерна [10]. Інтернет реклама дозволяє вирішувати ключові завдання, що стоять перед 

комерційним сайтом підприємства, незалежно від того чи це Інтернет магазин, дистриб'юторські послуги. 

Інтернет-реклама стає все більш доступною та ефективною для малого та середнього бізнесу [11].  

3. Маркетинг соціальних зв’язків. Цей інструмент найпоширеніший серед способів інтернет-

маркетингу. Адже в соціальних мережах легко знайти людей відповідно від їх захоплень, віку, соціального 
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статусу, організувати співтовариство і інформувати користувачів про зміни та диверсифікації на 

підприємстві. Реклама, яка розміщується в соціальних мережах, зазвичай ненав’язлива і має цільову 

аудиторію, яка вибирається за багатьма параметрами. Соціальні мережі мають мобільні додатки, тому з них 

дуже легко збирати інформацію. Ключовою перевагою для підприємств, що сповідують концепцію 

соціального маркетингу є створення позитивного іміджу, підвищення якості управління бізнесом 

(збільшення продуктивності праці персоналу, скорочення витрат, збільшення продажів і зростання 

лояльності клієнтів), підвищення інвестиційної привабливості і як результат – зміцнення 

конкурентоспроможності на національному та міжнародному ринках, а для суспільства – ефективний 

інструмент вирішення соціальних проблем [12].  

4. Вірусний маркетинг – це інструмент впливу на цільову аудиторію, коли аудиторія сама поширює 

рекламу, збільшуючи канали збуту і розповсюдження. Друзі пересилають один одному згадки, діляться 

враженнями. Саме так і працює вірусний маркетинг і саме тому він ефективний. Поняття «вірус» стосується 

мережі Internet і існує взагалі без прив’язування до певного ресурсу. При цьому посилання на сайт, відео 

або фотографії може мати масштабний характер. 

5. Відео-маркетинг – це інструмент використання відеоматеріалів для стимулювання продажів 

товарів та послуг. Зазвичай використовується для просування брендів. Останнім часом цифрове відео має 

велику ефективність. Зокрема за 2014 рік згідно з «Adobe Digital Index» кількість on-line-відео збільшилася 

на 43%. А згідно Cisco в 2018 року відеотрафік становитить близько 79% усього споживчого Internet-

трафіку [13]. 

6. E-mail-маркетинг допомагає встановити зв’язок між підприємцями і споживачами. При цьому 

кожному клієнту індивідуально надходять електронні повідомлення про підприємства, їх діяльність, нову 

продукцію в інтернет-магазині тощо. Витрати на таку рекламу незначні і за допомогою зворотнього зв’язку 

можна дізнатися реакцію споживачів. Зокрема, підготовка якісного рекламного повідомлення є ключовим 

етапом усього процесу. 

Відтак, якщо не розуміти суті інструменту, то неможливо одержати необхідний економічний та 

комунікативний ефект від просування в мережі Internet. При цьому з розвитком технологій усе більше 

підприємств малого і середнього бізнесу мають можливість обирати маркетингові інструменти 

оптимізуючи бюджети на маркетинг спираючись на можливості Internet-маркетингу, створюючи мало 

витратні ідеї з просування які стають більш оригінальними за допомогою креативних рішень. Водночас 

ефективність залежить від чіткого алгоритму дій спеціалістів в контексті правильно розробленої і 

впровадженої стратегії просування. 

Висновки. Отже, при просуванні підприємств малого і середнього бізнесу основою для прийняття 

рішень на всіх стадіях постають маркетингові дослідження, результати яких повинні постійно 

супроводжуватися оцінкою ефективності просування. При цьому реалізація просування передбачає 

ідентифікацію стратегічної позиції підприємства, формування різних варіантів рекламних кампаній при 

плануванні просування, а також обґрунтування комплексу ефективних засобів реалізації. Водночас всі 

складові запропонованого механізму становлять цілісну систему на засадах взаємозалежності та 

компліментарності. Складність та багатоваріантність реалізації механізму просування зумовлює 

необхідність вибору оптимального варіанту інструментів просування за критерієм максимізації охоплення 

аудиторії при мінімізації витрат.  
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ПСИХОЛОГІЧНІ ЗАХИСТИ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ВИНИКНЕННЯ 

ЕМОЦІЙНИХ ДИСФУНКЦІЙ ПІДЛІТКІВ 

 

У статті представлено особливості впливу феномену психологічних захистів на виникнення 

емоційних дисфункцій дітей підліткового віку. Основна увага зосереджена на теоретичному обґрунтуванні 

та результатах дослідження у ході психокорекційних занять за методом активного соціально-

психологічного пізнання (АСПП) впливу психологічних захистів на появу розладів емоційної сфери підлітків. 

Ключові слова: Глибинна психокорекція, несвідома сфера, психологічні захисти, едіпів комплекс.  

 

Актуальність дослідження. Сучасний розвиток психокорекційних заходів у рамках надання 

психологічної допомоги щодо корекції негативних афективних розладів передбачає ґрунтовне вивчення 

проблеми емоційних дисфункцій дітей підліткового віку. Психологічна корекція підлітків є необхідною 

передумовою здорової, працездатної особистості, що потребує об’єктивування чинників, які породжують 

емоційні дисфункції, зокрема психологічних захистів. 

Мета дослідження. За допомогою дослідження у ході психокорекційних заходів з підлітками 

виявити деструктивний вплив психологічних захистів на їх емоційну сферу та запропонувати шляхи їх 

нівелювання. 

Гіпотеза дослідження. У процесі використання засобів психокорекції за методом АСПП з’являється 

можливість виявлення та корекції впливу феномену „психологічних захистів” на афективну сферу та 

поведінку підлітків. Система усталених у ранньому дитинстві психологічних захистів підпорядковуючись 

генеральній тенденції „від слабкості до сили” часто обумовлює дезадаптацію підлітка в об’єктивному 

середовищі й виникнення емоційних дисфункцій та соціально-перцептивних викривлень. 

Значна кількість психоаналітичних досліджень (З. Фрейда, А. Фрейд, К. Юнга, А. Адлера, М. Кляйн, 

К. Хорні) вказують на наявність психологічних захистів, які діють автоматично і не усвідомлюються 

суб’єктом. Вони формуються переважно в ранньому дитинстві й здійснюють неабиякий вплив у 

подальшому житті суб’єкта, особливо спостерігається вагомий їх внесок у виникнення деструктивної 

поведінки підлітків. Згідно з психодинамічною теорією тривожні розлади часто породжуються системою 

психологічних захистів, які актуалізуючись у підлітка, формують ілюзію їх зниження. Отже, виникає хибне 

припущення, що захисти обумовлені тривожними розладами, сприяють зменшенню негативного впливу 

останніх на психіку підлітка. 

Вперше термін „захист” був запропонований З. Фрейдом, як передумова розв’язання конфлікту між 

свідомою і несвідомою сферами психіки. Основною функцією захистів, як зазначає автор, є зниження 

емоційної напруги, що обумовлена тривогою через намагання реалізації несвідомих потягів і, як протидія 

їм, наявність у свідомості соціальних норм та заборон, які особливого вираження набувають у пубертатний 

період розвитку. Вчений стверджував, що „Я” суб’єкта реагує у відповідь на „Ід” через уникнення 

вираження останнього в поведінці або „викривленням їх до такої міри, щоб початкова інтенсивність 

останніх помітно знизилась або відхилилась у бік” (цит. за: [6, с. 129]). Подальше вивчення психологічних 

захистів здійснювалось А. Фрейд, донькою З. Фрейда, яка вперше використала термін „захисний механізм” 

у праці „Я і захисні механізми” [4].  

У психологічній енциклопедії захист характеризується як „система регуляторних механізмів, які 

особистість використовує для усунення психологічного дискомфорту, зведення до мінімуму негативних 

переживань пов’язаних із зовнішніми і внутрішніми конфліктами, і збереженням образу „Я” на бажаному 

чи можливому рівні за даних умов” [3, с. 138]. Система психологічних захистів спрацьовує автоматично у 

випадку реальної чи уявної загрози особистості, її ідентичності або самооцінці. Збереження стабільності у 

підлітків образу „Я”, а також їх самооцінки часто забезпечується витісненням або перетворенням у 

свідомості конфліктних переживань. Нівелювання емоційних дисфункцій (тривоги, депресії, сорому, 

відчуття провини) часто забезпечується дією психологічних захистів, що унеможливлює розпізнавання їх 

механізмів особистістю підлітка. В свою чергу психологічні захисти часто порушують різні аспекти 

сприйняття реальності об’єктивного середовища, що негативно впливає на соціально-психологічну 

адаптацію підлітка.  

А. Фрейд зосереджувала увагу на афектах страху й тривоги, як передумов для функціонального 

вияву захисних механізмів, які „слугують єдиній меті − сприяти „Я” в боротьбі з інстинктами” [5, с. 162]. 
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Дослідниця звертала увагу на різновиди тривоги викликані: страхом перед інстинктивними потягами, в 

основі яких лежать принципи задоволення; тривожними станами, обумовленими почуттям провини та 

сорому; страхом об’єктивної реальності. При цьому вчена вказує на неможливість повністю усунути невроз 

із життя людини [5].  

Вищесказане вказує на збереження тривоги, що супроводжується виникненням хворобливого стану. 

Вчена доводить, що певні психологічні розлади викликають характерні захисні механізми. Так, при істерії 

часто використовується витіснення, а при неврозі нав’язливих станів − ізолювання і пригнічення. 

Дослідниця стверджувала, що „захисні механізми − це діяльність „Я”, яка виникає у випадку, коли „Я” 

підлягає надмірній активності збуджень або відповідних їм афектів, які можуть містити небезпеку. Вони 

функціонують автоматично, в обхід свідомості” [5, с. 142]. Тому, можна стверджувати, що А. Фрейд 

характеризує психічні захисти як несвідомі процеси, які діють усупереч свідомій регуляції.  

Таким чином, згідно з дослідженнями вищезазначених вчених, можна відмітити несвідомий вияв 

захистів, які часто мають глибинно-психологічні витоки. Все це обґрунтовує необхідність під час вивчення 

психологічних захистів враховувати зв’язок свідомої та несвідомої сфери психіки підлітка. Так, у 

підлітковому віці спостерігається загострення внутрішньої суперечності свідомої та невідомої сфер, 

вирішення якої забезпечується впливом психологічних захистів, що викривлюють сприйняття суб’єктом 

об’єктивної реальності, при цьому виникає дезадаптація поведінки по відношенню до неї. Внутрішня 

суперечність психіки часто спричиняє появу негативних емоційних станів, які, за певних умов, можуть 

приводити до суїциду. У ході психокорекційної роботи значна увага приділяється нівелюванню 

внутрішнього конфлікту підлітків через виявлення неусвідомлюваних чинників психологічних захистів і 

забезпечується можливість свідомої регуляції поведінки з врахуванням їх впливу. Об’єктивування та 

усвідомлення психологічних захистів сприяє формуванню поведінки, яка є адекватною до зовнішніх 

стимулів та супроводжується позитивними емоційними станами підлітків. 

Психотерапевт Ф. Перлз відмічає, що підґрунтя захисної системи знаходяться в минулому досвіді 

суб’єкта. Основним чинником її виникнення є сприйняття небезпеки, а також необхідність безпосереднього 

контакту з її джерелом. На думку вченого, людина переживає небезпеку всередині себе, яка загострюється у 

випадку внутрішнього виникнення ворожих відчуттів. Саме тому психологічний захист спрямовується 

проти негативних переживань із середини та зовні. Проте це часто є загрозою для особистості, що може 

сприйматись як небезпечна і ворожа, тому виникає поведінка її уникнення або знищення. Автор відмічає, 

що сприйняття минулого визначається емоційними проблемами теперішнього. Коли суб’єкт намагається 

уникати травматичних подій, він не здатний перебувати у об’єктивній ситуації, що призводить до 

повернення в дитинство або втечу в майбутнє, чи очікування від останнього плати за втрачене сьогодні. 

Особа моделює майбутнє намагаючись упередити негаразди у ньому, що часто супроводжується 

тривожністю [2].  

Х. Кохут [7] зазначав, що первинні дефекти самості, які виникли в ранньому дитинстві, 

супроводжуються психічними розладами особистості. Уразливість дитячого нарцисизму викликає 

негативні емоції агресії, гніву, що лише загострює відчуття нарцисизму, намагаючись відновити образ «Я». 

Таким чином, захисна система виникає у відповідь на пошкодження самості суб’єкта, виконуючи при 

цьому функцію її відновлення через компенсацію та посилення слабких сторін. Згідно з автором, під час 

аналізу здійснюється розкриття дефекту самості, когнітивного та емоційного сприйняття захисних та 

компенсаторних механізмів, а також зв’язку між ними та первинним дефектом. Х. Когут аналізуючи 

випадки нарцистичних порушень характеризує походження захисної поведінки псевдовітальності, 

зовнішнього збудження, що спричиняється низькою самооцінкою, відчуттям непотрібності, депресією, 

неприйняттям, необхідністю в емоціональному співпереживанні тощо. Руйнування нарцисичних потреб 

суб’єкт компенсує виникненням фантазій про свою неперевершеність, адже поки ще не здатний об’єктивно 

оцінювати ситуацію [7]. Самотність та відсутність емоційного контакту обумовлюють виникнення у дітей 

еротичних фантазій, які компенсують відсутність реальних міжособистісних контактів у юнаків та 

перешкоджають інтеграцію в доросле життя.  

Інший дослідник А. Адлер вказує що „...на початку життя кожен відчуває значне відчуття власної 

неповноцінності” [1, с. 64]. Усунення якого забезпечується механізмом компенсації, що функціонує як 

психологічний захист, часто через девіантну поведінку, „занурення в хворобу”, бажання домінувати тощо. 

Через функціонування психологічних захистів усувається можливість критики дитини з метою збереження 

власної самоповаги. Автор зазначає, що „компенсаторні механізми, які створені дитиною з метою 

позбавлення власної неповноцінності, формуються під впливом мети, що виникає через 

викристалізовування норми, або константи самооцінки” [1, с. 69]. Суб’єкт намагається відновити структуру 

взаємостосунків, які були характерними в дитинстві. У ході відновлення останніх переконати суб’єкта 

відмовитись від своєї позиції є досить складним завданням. 



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 9  ●  В И П У С К  2 6 - 2 7  

 

 

 
43 

Таким чином, досліджуючи емоційну сферу дітей підліткового віку необхідно брати до уваги психіку 

вцілому з врахуванням свідомої та несвідомої її сфер. Психологічні захисти часто супроводжують 

виникнення дисфункцій емоційної сфери підлітків. Психічне передбачає поєднання суперечливих 

тенденцій, які можуть бути передумовою виникнення емоційних порушень. Так, часто свідоме і несвідоме 

мають діаметрально протилежне спрямування, безконфліктне згармонізовування яких відбувається на 

ілюзорних засадах, що забезпечується автоматизованими психологічними захистами і обумовлює 

суб’єктивну інтеграцію психіки. Згідно з психодинамічною моделлю психіки Т. С. Яценко: „Несвідоме 

„обізнане” з усім, що притаманне психіці суб’єкта, оскільки воно „бачить” зміст свідомого. Свідоме ж не 

може „бачити” зміст несвідомого, оскільки „заважають” психологічні захисти” [8, с. 95]. Все це суб’єктивно 

забезпечує стабільність психіки, але дезадаптує підлітка в об’єктивній реальності, що часто є передумовою 

виникнення емоційних дисфункцій. Нівелювання автоматизованих психологічних захистів, через їх 

усвідомлення сприяє гармонізації свідомого із несвідомим, що спирається на реальні об’єктивні засади і 

забезпечує особистісний розвиток та покращення емоційного стану підлітка.  

Отже, психологічні захисти зумовлюють відступи від реальності, які часто є дезадаптуючим 

чинником під час взаємодії підлітка з соціумом. Психологічні захисти підпорядковуються генеральному 

механізму „від слабкості до сили”, що є організовуючим чинником, а також визначає їх індивідуальність та 

неповторність. Захисти виконують подвійну функцію адже вони зберігають незмінними та задовольняють 

інфантильні інтереси суб’єкта, а також забезпечують захист суб’єктивної структурованості психіки в її 

ідеалізованих надбудовах. 

Т. С. Яценко спираючись на психодинамічну теорію виокремлює кілька різновидів психологічних 

захистів, а саме базові (особистісні) та ситуативні (периферійні). Перші структуруються під впливом 

цінностей інфантильного „Я”. Згідно з вченою „інша логіка”, генерована несвідомою сферою психіки 

об’єктивує семантичну сутність базових захистів, що є суперечливою по відношенню до „логіки свідомого” 

якій слугують ситуативні захисти. Таким чином, логіка свідомого об’єктивується ситуативними захистами, 

а логіка несвідомого − базовими. Суперечливе протиставлення двох логік супроводжується виникненням 

емоційних дисфункцій дітей підліткового віку. Наявність внутрішньої суперечності психіки часто зумовлює 

появу негативних емоційних станів та поведінки. Вказані різновиди психологічних захистів структуруються 

під впливом провідної тенденції „до сили”. Ситуативні захисти, не зважаючи на пріоритетність потреб 

свідомого та підпорядковуючись „принципу реальності” водночас враховують цінності інфантильних 

базових захистів, при цьому здійснюючи їх соціальне та нормативне маскування інтересів і цінностей 

сформованих у ранньому дитинстві та слідують його цінностям. Таким чином, виокремлені вченою види 

психологічних захистів здійснюють суб’єктивну зінтегрованість психіки, що продукують відступи від 

об’єктивної реальності.  

З метою усунення емоційних дисфункцій підлітків під час психокорекційного впливу часто 

здійснюються групові форми роботи за методом АСПП [9]. Проголошені в групі принципи роботи 

спрямовані на створення сприятливих психологічних умов та забезпечують розкриття внутрішнього 

потенціалу підлітків. Так, в процесі психокорекційної роботи здійснюється об’єктивування цінностей 

несвідомої та свідомої сфер психіки, об’єктивується їх різноспрямоване направлення й здійснюється вибір 

поведінки, яка нівелює появу невротичних симптомів і посилює образ „Я” на об’єктивних та 

усвідомлюваних цінностях. Крім того, психолог забезпечує усвідомлення підлітком суб’єктивної 

зінтегрованості психіки та її роль у формуванні психологічних захистів, надавши можливість співставити 

свідомі бажання із декларованою поведінкою, що забезпечує розуміння внутрішньої суперечності психіки.  
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Актуальність проблеми дослідження. Геометрія є одним із засобів інтелектуального розвитку 

людини, має велике розвиваюче значення, стимулює розвиток творчих здібностей. Цей предмет природно 

пов’язує можливості гармонійного розвитку образного та логічного мислення учнів. А курс стереометрії в 

рамках дедуктивної структури оперує уявленнями візуального просторового характеру. Людину оточують 

геометричні тіла найрізноманітніших форм. Багату колекцію геометричних тіл дають нам геологічні і 

біологічні об’єкти. Просторові геометричні фігури є предметом вивчення стереометрії. Тому потрібно 

розглядати процес навчання стереометрії ще і як надбання учнями необхідних загальнолюдських знань і 

цінностей [1]. 

Мета. Здійснити орієнтацію на особистість учня, використавши специфіку програмного матеріалу 

про геометричні тіла, які вивчаються в 9-11 класах. 

Основні труднощі при вивчені питань стереометрії пов’язані з необхідністю активного використання 

просторової уяви. Якщо в планіметрії практично всі об’єкти можна зобразити на аркуші паперу, то з 

просторовими фігурами так вчинити не можна. Можна лише виконати умовне зображення просторового 

тіла на площині, але повноцінного уявлення про дані об’єкти ми не матимемо [2,4]. 

Для вирішення такої проблеми сприйняття у школі зазвичай використовують наочні моделі 

просторових фігур – призм, циліндрів, конусів, куль – виготовлених з деревини, металу чи скла. В 

основному – фабричного виконання, рідше – розгорток і моделей власного виготовлення. Саме ці засоби 

навчання довгий час допомагали учням засвоїти новий матеріал. З приходом новітніх технологій сталося 

багато змін в науці і техніці. Освіта також не стоїть на місці. Інноваційні технології активно 

використовуються як для інтенсифікації та покращення результатів навчального процесу, так і для 

підвищення професійних вмінь і навичок вчителя. Про те, як можна з користю використовувати 

інформаційні ресурси мережі Інтернет в ході вивчення стереометрії і піде мова. 

Так склалося, що многогранники становлять центральний предмет стереометрії. Провідна роль 

многогранників визначається передусім тим, що багато результатів стосовно інших тіл отримано з 

відповідних результатів для многогранників. Наприклад, означення об’ємів і площ поверхонь тіл подається 

методом граничного переходу від об’ємів і площ поверхонь многогранників. Одним із методів вивчення тіл 

і поверхонь загального вигляду у вищій геометрії є наближення їх многогранниками. Многогранники 

виокремлюються серед інших тіл багатьма цікавими властивостями, теоремами і задачами щодо них, 

наприклад теорема Ейлера, яка встановлює зв'язок між числом вершин, ребер і граней для 

многогранників [2]. 

Загальноосвітнє значення вивчення теми «Многогранники» полягає ще й у тому, що вона надає 

багатий матеріал для розвитку просторових уяви та мислення учнів, для розвитку того поєднання живого 

просторового уявлення зі строгою логікою, яке становить суть геометрії. 

Стосовно теоретичного матеріалу цієї теми, то він невеликий за обсягом, що дає змогу розв’язувати в 

класі і вдома різноманітні, зокрема прикладні, задачі. Під час доведення теорем, розв’язування задач, 

обґрунтувань побудови геометричних фігур використовується багато доведених раніше тверджень. Тому 

повторення раніше вивченого матеріалу є важливим елементом уроків, присвячених вивченню 

многогранників. 

Вивчення даної теми буде більш ефективним, якщо використовувати наступні освітні ресурси мережі 

Інтернет [5]. 
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Рис. 1. Прикладвикористання освітніх ресурсів мережі інтернет 

 

SlideShare – сервіс обміну мультимедійними презентаціями (http://www.slideshare.net/Pinhyk/ss-

14786563). На цьому ресурсі можна знайти багато цікавого наочного матеріалу у формі презентацій, які 

можна використовувати як учням під час вивчення нового матеріалу і його повторенні, так і вчителями в 

ході підготовки та проведення уроків. 

 

 
 

Рис. 2. Прикладвикористання освітніх ресурсів мережі інтернет 

 

Блог http://limiho.blogspot.com/, присвячений многогранникам (автор: користувач Yulika Salli). На 

ньому можна знайти інформацію про многогранники в реальному житті. Цей матеріал можна 

використовувати для мотивації і наочної демонстрації застосування многогранників у повсякденному житті 

та речах, які нас оточують. 

Стаття http://mnogograns.narod.ru/ присвячена многогранникам. В ній йдеться про основні види 

многогранників, в тому числі правильні, їх назви, класифікацію та застосування. 

 

 
 

Рис. 3. Прикладвикористання освітніх ресурсів мережі інтернет 

 

Стаття інтернет-енциклопедії http://www.krugosvet.ru/ після пошукового запиту «Многогранник» в 

«Энциклопедия Кругосвет» видасть інформацію про многогранники у формі енциклопедичної статті. 
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Рис. 4. Прикладвикористання освітніх ресурсів мережі інтернет 

 

 
 

Рис. 5. Прикладвикористання освітніх ресурсів мережі інтернет 

 

Сайт Вікіпедії http://uk.wikipedia.org/ видасть інформацію про призму після введення пошукового запиту 

«Призма (математика)». А запит «Некрополь Гізи» «Піраміди» дозволить користуватися матеріалом цієї 

рубрики. 

 

 
 

Рис. 6. Прикладвикористання освітніх ресурсів мережі інтернет 
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Рис. 7. Прикладвикористання освітніх ресурсів мережі інтернет 

 

Сайт http://alldrawings.ru присвячений нарисній геометрії та її програмній реалізації. Серед статей, 

зібраних на цьому науково-популярному сайті, можна знайти статтю про застосування многогранників у 

науці і техніці. У ній розповідається про особливості роботи технічних засобів і про те, як на неї впливають 

многогранні елементи конструкції. Знайти її можна таким шляхом: Документация – Начертательная 

геометрия – Изображение многогранников – Применение многогранников в технике. 

 

 
 

Рис. 8. Прикладвикористання освітніх ресурсів мережі інтернет 

 

У розділі «Наука і техніка» щоденної стрічки новин http://novostey.com можна знайти доволі цікаву 

інформацію про розробки закордонних вчених в галузі енергетики, де ключову роль відіграють саме 

многогранники. 

Серез представлених на сайті обміну медіа-файлами http://900igr.net/ матеріалів можна знайти велику 

кількість презентацій з різних предметів, і з теми «Многогранники» зокрема. Корисними вони будуть як для 

учнів, так і для вчителів. 

http://alldrawings.ru/yroki-cherchenia
http://alldrawings.ru/yroki-cherchenia/category/%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://alldrawings.ru/yroki-cherchenia/category/%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://alldrawings.ru/yroki-cherchenia/category/%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2
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Рис. 9. Прикладвикористання освітніх ресурсів мережі інтернет 

 

Учні зможуть вивчати стереометрію з великою кількістю якісного наочного матеріалу, а вчителі по 

іншому подивитися на методику навчання даної теми. 

 

 
 

Рис. 10. Прикладвикористання освітніх ресурсів мережі інтернет 

 

Про використання математики на практиці і результати, які вона приносить, розкаже блог, створений 

користувачем Ларисою Россоловою сервісу Blodger компанії Google http://rossolova.blogspot.com/. Всі 

бажаючі, переглянувши цей допис, можуть дізнатися про випадок в історії математики та інженерії. 

Безсумнівно найбільше задоволення учні отримають від перегляду інформації всесвітньо відомого 

сайту відеороликів www.youtube.com. Даний сервіс містить величезну кількість відеороликів різного жанру, 

в тому числі навчальних. Ввівши в поле пошуку слово «Многогранник», отримаємо перелік цікавих та 

простих відео з даної теми. 

Висновки. Потенціал мережі Інтернет у галузі освіти та науки важко переоцінити. Кількість 

інформації в мережі постійно зростає, тому знайти потрібну і корисну користувачеві стає все важче і важче. 

Для того щоб ефективно працювати в мережі потрібно знати, де можна знайти ту чи іншу інформацію. В 

даній роботі розглянуто особливості інформаційних ресурсів мережі Інтернет, розглянуті способи їх 

використання в ході вивчення такої важливої теми, як «Многогранники». 
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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. 

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 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. 
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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.  

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 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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УДК 373.3.5 (477)  

Шуплецова Людмила Юріївна 

Харківська гуманітарно-педагогічна академія 

 

ВПРОВАДЖЕННЯ СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ 

У КОНТЕКСТІ РЕФОРМИ «НОВА УКРАЇНСЬКА ШКОЛА» 

 

«Якщо ми так масштабно все змінюємо в середній школі,  

то відповідно і фахівці, які будуть працювати в новій школі, 

повинні мати інший рівень підготовки». 
 

Лілія Гриневич – міністр освіти та науки України [4]. 

 

У статті розглядаються питання реформування системи середньої та вищої освіти. 

Удосконалення та підвищення рівня якості освіти, як пріоритетного фактору в набутті 

загальноєвропейського характеру і необхідної умови розбудови національної освітньої системи України для 

підготовки висококваліфікованих фахівців, які б своєчасно і креативно реагували на виклики сучасного 

світу. 

Ключові слова: «Нова українська школа» (НУШ), сучасні технології, заклади загальної середньої 

освіти (ЗЗСО), заклади вищої освіти (ЗВО), теорія рішення винахідницьких завдань (ТРВЗ). 

 

Актуальність дослідженої проблеми. Розвиток національної системи освіти в Україні, як необхідний 

елемент розбудови самостійної держави, вимагає вдосконалення існуючих технологій навчання і впливу на 

особистість майбутнього педагога. Головна мета реформування системи вищої освіти – забезпечення якості 

освіти. Це ключова умова досягнення подальшого розвитку та конкурентоспроможності України. 

Завданням підготовки майбутніх педагогів у світлі освітньої реформи «Нова українська школа» для 

забезпечення її якості – є обов’язкова модернізації змісту вищої освіти. Це ключова умова досягнення 

конкурентоспроможності та подальшого розвитку України.  

Виклад основного матеріалу дослідження. У зв'язку з реформуванням освіти та розвитком новітніх 

педагогічних технологій, для успішного вирішення підготовки майбутніх педагогів, дуже важливо надати 

їм сучасний рівень знань, умінь і навичок Актуальним є уточнення місця і ролі нових технологій, як засобу 

навчання дітей та молоді. Поглиблене, технологічне навчання є запорукою зацікавленості навчаючих і тих, 

хто навчається. 

Визначено три ключові напрями, в яких має рухатися реформа: 

1. Створення механізмів для забезпечення якості вищої освіти. 

2. Інтеграція до європейського простору вищої освіти і наукових досліджень. 

3. Формування та розвиток системи освіти впродовж життя [2]. 

«Школа – одна з найменш реформованих сфер в Україні. Вона, як і 70 років тому, досі орієнтована на 

накопичення знань – hard skills. У той час, як у сучасному світі дедалі більше необхідними стають «м’які» 

навички – soft skills. Дослідження фахівців Світового банку «Навички для сучасної України» свідчить, що 

українські роботодавці мають потребу в додаткових когнітивних та соціально-емоційних навичках своїх 

працівників. За даними досліджень, проведених у Гарвардському та Стенфордському університетах, тільки 

15% кар’єрного успіху забезпечує рівень професійних навичок, натомість як інші 85% – це «м’які» 

навички» [1]. 

Нова українська школа – це реформування української освіти і науки у зв’язку з сучасними 

тенденціями розвитку нашого суспільства. Головна мета – створити школу, яка даватиме учням не тільки 

знання, а й вміння застосовувати їх у житті. Наше першочергове завдання підготувати підростаюче 

покоління до самостійного життя та праці на корить вітчизні. Нова українська школа – це школа де дитину 

люблять, прислухаються до її думки, розуміють її почуття, всебічно розвивають, вчать критично мислити, 

висловлювати власну думку, бути патріотом своєї батьківщини. Це школа, яку подобається відвідувати і 

батькам, тому що тут панують взаєморозуміння та співпраця [2]. 

«Сучасний фахівець має бути справжнім лідером у всіх відношеннях. Його спрямованість на 

інновації дає гарантії чіткого бачення недоліків і обмежень існуючих технологій, плідного пошуку та 

творчої розробки нових, своєчасних альтернативних рішень, які створюватимуть конкурентні переваги та 

забезпечуватимуть ефективність функціонування виробничої, комерційної чи іншої керованої ним системи, 

глибоку задоволеність працівників належністю до цієї системи та результатами своєї діяльності» [3, с. 29].  

Дослідження підтвердило необхідність цілеспрямованого теоретичного та практичного аналізу 

інтерактивних технологій навчання з метою їх використання у процесі навчання майбутніх педагогів та 
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учнів закладів загальної середньої освіти. Надано психолого-педагогічне обґрунтування інтерактивних 

технологій, які забезпечують прийняття мети навчально-пізнавальної діяльності, формування її позитивних 

мотивів, стимулювання активності, самостійності, організацію взаємодії між учнями і вчителем, 

викладачем і майбутніми педагогами.  

Теоретично обґрунтовано і розроблено положення про необхідність відповідності між дидактичними 

технологіями та групами інтерактивних методів навчання. З цією метою було розглянуто класифікацію 

інтерактивних технологій навчання залежно від способів організації спілкування вчителя і школяра. 

Використання інтерактивних технологій у процесі вивчення предмету сприяє формуванню пізнавальних 

інтересів, який безпосередньо бере участь у діяльності спрямованій на оволодінні знаннями, вміннями та 

навичками. Дані способи організації пізнавальної діяльності здебільше носять колективний характер, 

створюють передумови для взаємного спілкування суб’єктів навчання, надають можливість для обміну 

інтелектуальними цінностями, порівняння різних точок зору про об’єкти, що вивчаються. Детальний аналіз 

вивчення предметів ЗЗСО дозволив виявити такі педагогічні умови, що забезпечують позитивний вплив 

інтерактивних технологій на якість навчального процесу. А саме: 

 чітка постановка мети для оптимального обґрунтування цілісності використання інтерактивних 

технологій навчання;  

 адекватність таких технологій навчання до типу навчального предмета;  

 органічне поєднання інтерактивних технологій навчання з традиційними;  

 відповідна підготовка педагога до використання інтерактивних технологій навчання: глибоке 

знання дисципліни, процесу навчання, психолого-педагогічних особливостей учнів, способів організації 

взаємодії вчителя й учнів, потреба у підвищенні своєї професійної майстерності; 

 проведене дослідження підтвердило гіпотезу про те, що використання інтерактивних технологій 

сприяє підвищенню ефективності навчання, якщо розроблена технологія уроку відповідає способу 

організації навчальної діяльності школярів і виявленим педагогічним умовам. 

Питання гуманістичного виховання й педагогіки співробітництва висвітлювали у своїх працях 

Ш. Амонашвілі, В. Сухомлинський, С. Френе, проблеми особистісно-орієнтованого навчально-виховного 

процесу – І. Бех, К. Роджерс, І. Якиманська. Вітчизняні дослідники вивчають та пропонують шляхи 

реформування вищої школи у відповідності з європейським і світовим досвідом – М. Плетньов, І. 

Мартинюк та інші. В. Андрущенко, Т. Андрущенко та інші сучасні вчені розглядають стан розвитку вищої 

освіти в Україні та її європейський орієнтир, шляхи реорганізації освіти та вимоги до якісної освіти у ХХІ 

ст. Зупинимося на деяких сучасних технологіях підготовки майбутніх педагогів, які зарекомендували себе, 

як діючі.  

 Мнемотехніка – це мистецтво запам’ятовування, сукупність прийомів і способів, що полегшують 

запам’ятовування та збільшують обсяг пам’яті шляхом утворення штучних асоціацій. 

 Теорія вирішення винахідницьких завдань (ТРВЗ). Однією з інноваційних педагогічних 

технологій у вихованні – є теорія рішення винахідницьких завдань (ТРВЗ) та розвитку творчої уяви. Вміле 

використання прийомів і методів ТРВЗ успішно допомагають розвивати винахідницьку кмітливість, творчу 

уяву та мислення. Методи ТРВЗ – метод системного оператора, кодування інформації, творчого підходу, 

«маленьких кроків», емпатії тощо, завдяки своїй гнучкості успішно застосовуються під час навчання 

майбутніх педагогів ЗВО та учнів ЗЗСО.  

 Технологія з’єднання групи. Діти хочуть, щоб їх любили, цінували дорослі та однолітки, прагнуть 

почуватися часткою колективу. Треба навчити їх привітанням, які допоможуть з’єднатися, стати блищим 

один одному. Вітання адресується кожному учневі по черзі. Під час вітання кожна дитина з повагою 

звертається до інших на ім’я, в колі створюється доброзичливий настрій. Учні усвідомлюють свою 

важливість і допомагають іншим відчувати себе членами групи, яких цінують. Практика щирого привітання 

інших головна мета цього етапу, що є важливим елементом демократичного освітнього середовища 

орієнтованого на дитину. Вчитель розпочинає вітання, звертаючись до когось персонально, наприклад: 

«Доброго ранку, Оленко! Я рада, що ти тут». Процес привітання кожного учасника окремо, зазвичай, 

відбувається по колу, зліва направо. Кожна дитина, після того, як її привітали, у своєю чергою вітає іншу. 

Коло включення поширюється на всю групу, а потім і на ширшу спільноту. Учитель має запропонувати 

різноманітні стилі або формати вітання, що допоможе дізнатися про унікальні особливості кожного 

учасника привітання. Така практика, коли діти створюють чудові нові привітання для ранкової зустрічі, 

заохочують їх і додають впевненості у собі. Такі привітання можливо перетворити на музичні, віршовані, 

танцювальні, пантомімічні, які будуть додатково розвивати всебічні здібності дітей. 

Для поліпшення стосунків під час навчання майбутніх педагогів та учнів можливо використовувати 

кінезіологічні вправи. (Кінезіологія – це наука про розвиток розумових здібностей і досягнення фізичного 

здоров'я через рухові вправи. Кінезіологія включає в себе комбінацію теоретичних і практичних знань з 
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натуропатії, фізіотерапії, акупунктури тощо). Вони змусять мозок працювати на повну потужність, краще 

засвоювати учбовий матеріал. Ці вправи можливо виконувати і дорослим, і дітям. Вони бадьорять, 

тонізують, знімають втому, тяжкість у голові, допомагають загострювати відчуття, а також значно 

підвищують здатність концентруватися на виконуваній роботі. За допомогою прийомів кінезіології 

зміцнюється здоров'я, оптимізуються основні психічні процеси – пам'ять, увага, мислення, мова, слух, уява, 

сприйняття тощо, підвищується розумова працездатність, психоемоційний стан. Такі вправи можливо 

виконувати під час занять у ЗВО та уроків у ЗЗСО. Разом виконувати їх буде весело й корисно. 

  Вправа «Гаки»: щоб зосередитися, зняти напругу, заспокоїти нервову систему й швидко 

відновити психоемоційну рівновагу – необхідно сісти на стілець, схрестити ноги. Потім схрестити руки, 

поклавши зап'ясті правої руки на зап'ясті лівої, після чого з'єднати пальці в замок, так, щоб великий палець 

правої руки виявився поверх великого пальця лівої руки. Вивернути з'єднані в замок руки перед грудьми 

«навиворіт», щоб зчеплені пальці були спрямовані догори. Сидіти треба прямо, погляд тримати вгору, 

кінчик язика притиснутий до верхнього піднебіння. Посидіти в цій позі 1-5 хвилин до появи позіхання або 

відчуття достатності. Даний прийом можливо виконувати також стоячи або лежачи, він тільки на перший 

погляд здається простим. Кінезіологи стверджують, що при такому перехрещенні рук, ніг і пальців 

відбуваються складні процеси, що призводять до збалансованої роботі моторних і сенсорних центрів 

кожної півкулі мозку.  

 Вправа «Дзеркальне малювання»: покласти на стіл чистий аркуш паперу, взяти в обидві руки по 

олівцю. Почати малювати одночасно обома руками дзеркально-симетричні малюнки, літери, цифри, ноти 

тощо. При виконанні цієї вправи розслабляються очі та руки. Коли діяльність обох півкуль мозку 

синхронізується, помітно збільшиться ефективність роботи всього мозку. 

До речі, в кінезіології є такий цікавий прийом, не тільки корисний, але і захоплюючий. Більшість з 

нас виконують рутинні щоденні фізичні дії правою рукою (лівші – лівою). А що, якщо експериментувати, 

пробуючи чистити зуби, зачісуватися, брати в руки ті або інші предмети і так далі, іншою рукою? 

Дослідження показують, що виконання звичайної дії «незручною» рукою активізує нові ділянки мозку і 

допомагає розвивати нові контакти між клітинами мозку. Такі вправи дуже всім подобаються. 

 Вправа «Святоша»: ця поза – для розслаблення після навчання. Сидячи або стоячи, ноги тримати 

паралельно, не схрещуючи. З'єднати попарно кінчики пальців обох рук, наче тримаючи невелику кулю і 

розташувати кисті перед грудьми. Перебувати в цьому положенні 1-2 хвилини, до появи позіхання або до 

відчуття достатності. Вправа заспокоює, знімає нервово-м'язове напруження, гармонізує психічні процеси. 

Кінезіологи стверджують, що вона покращує роботу правої та лівої півкуль головного мозку. 

  Вправа «Лобо-потилична корекція»: під час виникнення відчуття тривоги, невпевненості, 

хвилювання (або навіть стресу), допомагає так зване Лобо-потиличне охоплення. Одну долоню треба 

покласти на лоб, іншу – на потилицю. Сконцентруватися. Зробивши кілька глибоких рівних вдихів і 

видихів, спокійно озвучити свою проблему. Якщо говорити вголос не виходить, досить просто думати про 

це. Посидіти так кілька хвилин. Якщо виникало позіхання, то це означає, що тіло вже позбавляється від 

напруги. Коли рука торкається до чола, відбувається приплив крові, вона починає краще циркулювати по 

лобній частині мозку. У цій ділянці відбувається аналіз, усвідомлення й оцінка проблеми, визначаються 

шляхи виходу з такої ситуації. На потилиці розташована зона, яка сприймає візуально ті образи, які потім 

зберігаються в нашій пам'яті. Прикладання до цієї області долоні стимулює кровообіг. Людина стирає 

подібним чином проблеми, образи, негативні ситуації. Завдяки глибокому диханню, у кров надходить 

кисень, повітря вентилюється і з організму випаровується негатив. Вправа дає бажаний результат. 

 Вправа «Енерготизатор»: корисна, якщо заняття проходять за комп'ютером. Покласти схрещені 

руки на стіл перед собою. Притиснути підборіддя до грудей. Відчути розтягування м'язів спини і 

розслаблення плечового поясу. З глибоким вдихом закинути голову назад, прогнути спину і розкрити 

грудну клітину. Потім на видиху знову розслабити спину і опустити підборіддя до грудей. У результаті цих 

дій розслаблюються м'язи шиї та плечового поясу, підвищується рівень кисню у крові, активізується 

вестибулярний апарат. Якщо виконувати цю вправу 5-7 хвилин, то зменшується, а то й зовсім проходить 

відчуття втоми, підвищується концентрація уваги. 

 Вправа «Слон»: це одна з найбільш інтегруючих вправ «Гімнастики мозку» Пола Деннисона. 

Вона активізує та балансує всю цілісну систему організму «інтелект-тіло», покращує концентрацію уваги. 

Отже, вухо щільно притиснути до плеча. Одночасно витягнути одну руку, як хобот слона і почати 

малювати нею горизонтальну вісімку, починаючи від центру зорового поля, йдучи вгору проти 

годинникової стрілки. Очі стежать за рухами кінчиків пальців. Потім поміняти руки. Вправу виконувати 

повільно, по 3-5 разів кожною рукою. Ця вправа особливо інтригує твердженням фахівців, що «Слон» 

дозволяє виявити приховані здібності та розширити межі можливостей мозку. 
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У навчальній та професійній діяльності вирішальну роль відіграють процеси смислового 

запам'ятовування. Визначальними є спеціальні прийоми запам'ятовування та відтворення. І вони, звичайно, 

можуть весь час удосконалюватися через відповідні тренувальні вправи. Органічна основа пам'яті до певної 

міри піддається тренуванню. Головною причиною невміння покращувати пам'ять це відсутність інформації 

щодо засобів досягнення цієї мети. А дехто вважає, що пам'ять – здібність природжена і удосконаленню не 

піддається. При проведенні роботи по розвитку пам'яті у школярів та майбутніх педагогів, слід 

дотримуватись рекомендацій, розроблених психологами: 

1. Існує два види пам'яті: короткочасна й довготривала. Короткочасна пам'ять поверхнева і неміцна. 

Щоб інформація з неї не зникла вже через кілька секунд, необхідно повторювати її. Довготривала пам'ять 

підкріплена пошуком значення матеріалу, який запам'ятовується. Цей вид пам'яті пов'язаний зі складними 

розумовими операціями. 

2. Обробка інформації, запис і відтворення, значно полегшуються під час свідомого вибору стимулів 

і концентрації на них уваги. 

3. Одночасне врахування логічних й емоційних реакцій гарантує кращий запис матеріалів у пам'яті, а 

чим краща якість запису, тим легше його відтворення. 

4. Пам'ять суб'єктивна й піддається викривленням, спогади змінюються після кожного їх 

відтворення. Ці положення закладені в основі вправ, які рекомендовані для занять з учнями, які мають 

низький рівень розвитку пам'яті. 

Важливою умовою ефективного запам'ятовування є дотримання певних правил: 

  Запам'ятовувати треба в доброму настрої й на «свіжу голову», коли ще не настала втома. 

 Під час запам'ятовування не треба чергувати матеріал, близький за формою і змістом. Слід 

обробляти інформацію для запам'ятовування, порівнюючи різні дані, спираючись на асоціації – смислові й 

структурні, виділяючи опорні сигнали – «вузлики на пам'ять». 

 Потрібно творчо застосовувати мнемотехнічні прийоми, штучно наділяючи інформативний 

матеріал смисловими зв'язками, змістом, значенням, залучаючи різні види пам'яті. Головний сенс 

мнемотехнічних прийомів полягає в тому, що матеріал запам'ятовування глибше аналізується, 

структурується й більше усвідомлюється. Так, при запам'ятовуванні історичних дат можна використати 

порівняння за схожістю й контрастом з відомими подіями, при запам'ятовуванні іноземних слів – зі 

знайомими словами або зі словами рідної мови тощо. 

 Чим більше людина знає, тим легше їй запам'ятати нове, пов'язуючи маловідоме із власним 

досвідом. Засвоєння понять та інших інформативних даних у процесі багаторазового повторення, створює 

базу для подальших асоціацій з новим матеріалом, що треба запам'ятати. Тому на початкових етапах 

навчання, коли нову інформацію нема з чим пов'язувати, виникають значні труднощі й доводиться багато 

разів повторювати, щоб добре запам'ятати. 

 Оволодіння знаннями певної галузі значно збільшує можливості швидкого й міцного 

запам'ятовування нової інформації – завдяки смисловій пам'яті. Пам'ять учнів та вчителів слід тренувати.  

Раціональні прийоми розвитку пам'яті: 

 важливою умовою продуктивного запам'ятовування й тривалого зберігання є правильний 
розподіл повторень у часі; 

 концентроване повторювання дає значно менший ефект, ніж розподілене в часі; 
 гарячкова підготовка до іспитів не призводить до глибоких знань. Може бути заключною ланкою 

у загальному ланцюгу систематичного повторення навчального матеріалу; 

 найкращий вид повторення – це включення засвоєного матеріалу в подальшу пізнавальну 

діяльність; 

 початок і кінець інформації запам'ятовується краще, середина засвоюється гірше. Враховуйте 
«ефект краю»; 

 краще запам'ятовується наочний матеріал, який розміщений у верхньому лівому куті; 
 особливості пам'яті пов'язані з емоційним станом людини й наскільки комфортним є її відчуття. 

Важливо відчувати позитивні емоції.  

 деякі учні прив'язуються до «опори» і довго не в змозі перейти до самостійної роботи. Так через 
2-3 заняття необхідно «опору» перенести на праву сторону дошки. Це допомагає усвідомити, що «опора» 

тимчасова; 

 слід ставити спеціальні мнемічні завдання, які допомагають використовувати необхідне в даний 
час правило. 

Вправи, які допоможуть натренувати пам’ять:  

 Вчить вірші. Хоча б чотири рядки на день. Кожного наступного дня повторюйте вивчене вчора, а 

наприкінці тижня повторіть все, що вивчили за сім днів. За місяць вивчите невеличку поетичну збірку і 
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станете зіркою інтелектуальних вечірок, а ще добре натренуєте «м’яз пам’яті» для обробки іншої 

інформації, зовсім непоетичної.  

 Згадуйте обличчя знайомих. Заплющте очі, уявіть собі обличчя когось зі своїх знайомих, 

намагайтеся доповнити образ усіма можливими деталями. Якщо не зможете пригадати, наприклад, колір 

очей, зверніть на це увагу при наступній зустрічі.  

  Вигадуйте асоціації до того, що хочете запам’ятати. Причому чим смішніші ці образи та 

асоціації, тим краще. Говорити про це вголос зовсім необов’язково, тому не стримуйте свою фантазію.  

 Розв’язуйте різноманітні види кросвордів. Це змушує вольовим зусиллям «витягати» з пам’яті 

потрібну інформацію. Чим частіше це доведеться робити, тим легше ця справа даватиметься кожного 

наступного разу. Згадувати – це навичка. Її можна виховати.  

 Вивчайте іноземні мови. Не має значення, в якому віці починати. Вивчення іноземних мов дуже 

добре тренує пам’ять і, до того ж, є визнаним методом профілактики зниження когнітивних функцій 

головного мозку [5].  

 Дослідження підтвердило необхідність цілеспрямованого використання інтерактивних технологій 

навчання з метою їх застосування у процесі підготовки майбутніх педагогів, які в свою чергу будуть 

використовувати вправи у своїй подальшій роботі з дітьми. Психолого-педагогічне обґрунтування 

інтерактивних технологій, які забезпечують високий рівень пізнавальної діяльності, формування 

позитивних мотивів у навчанні, стимулювання активності, самостійності, організацію взаємодії між 

викладачем і майбутніми педагогами, вчителем і учнями, дають змогу стверджувати, що їх використання 

приносять користь у засвоєнні матеріалу. Дані способи організації пізнавальної діяльності майбутніх 

педагогів і учнів носять колективний характер, створюють передумови для взаємного спілкування суб’єктів 

навчання, надають можливість для обміну інтелектуальними цінностями.  

 Висновки. Детальний аналіз вивчення та використання нетрадиційних, цікавих, неочікуваних у 

педагогічному контексті технологій, дозволив виявити такі педагогічні умови, що забезпечують позитивний 

вплив інтерактивних методів на якість навчального процесу. Органічне поєднання інтерактивних 

технологій навчання з традиційними – є корисними, як для майбутнього вчителя, так і для учнів ЗЗСО. 

Проведене дослідження підтвердило гіпотезу про те, що використання інтерактивних технологій сприяє 

підвищенню ефективності навчання різних навчальних предметів, якщо розроблена технологія уроку 

відповідає способу організації навчальної діяльності школярів і відповідає виявленим педагогічним умовам. 

Дослідження дозволило визначити, що використання інтерактивних технологій у процесі уроку ЗЗСО або 

заняття ЗВО знімає перенавантаження учнів і вчителів, без необхідності оптимального дотримування 

педагогічного процесу на заняттях. 

 Освіта в Україні має бути піднесена до рангу державної політики і володіти пріоритетом у політиці 

держави. Суспільству треба визнати, що освіта виступає в якості ефективного засобу всіх позитивних 

перетворень в Україні, адже вона спрямована на вдосконалення духовної, інтелектуальної основи 

суспільства, що концентрує у собі соціальний організм країни. Безперечно, що процеси навчання у ЗВО 

повинні опиратися на наступні принципи: глобалізації, універсалізації, відповідності запитам суспільства і 

часу, взаємодії освіти, науки і культури, демократизації всього суспільства.  
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ИНТЕНСИФИКАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ С ПОМОЩЬЮ 

КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

Во время преподавания английского языка активно используются новейшие методы обучения – все 

те новые и эффективные способы образовательного процесса, которые способствуют интенсификации и 

модернизации обучения, развивают творческий подход и личностный потенциал соискателей высшего 

образования. 

Использование компьютера в обучении иностранному языку существенно влияет на эффективность 

образовательного процесса, поскольку компьютер представляет собой многофункциональное техническое 

средство обучения. Он позволяет хранить в памяти языковой материал значительного объема, находить 

интересующую информацию и представлять ее на экране в удобном для пользователя виде. 

Обучение иностранному языку с использованием компьютера отличается рядом преимуществ. 

Интерес студентов к компьютеру приводит к высокой мотивации процесса обучения. Студенты охотно 

ведут диалог с компьютером, у них повышается общая, компьютерная и языковая культура. Выполняется 

одна из важных задач преподавания иностранного языка – индивидуализация обучения. Компьютер не 

проявляет негативных эмоций при повторении ошибок. Обеспечивается эффективное выполнение 

упражнений и тренировок и объективность оценивания. 

С помощью компьютера изучать иностранный язык легче, чем с помощью традиционных учебно-

методических комплексов, ведь он сочетает в себе возможности книги, аудио и видео, а при наличии 

доступа к сети интернет, является источником бесконечного количества аутентичных иноязычных текстов. 

В компьютере, в отличие от традиционных средств обучения, материал подается с помощью аудио, видео и 

анимации, что значительно облегчает его восприятие и усвоение. 

Применение компьютеров на занятиях английского языка значительно повышает интенсивность 

учебного процесса. При компьютерном обучении усваивается гораздо большее количество материала, чем 

за то же время в условиях традиционного обучения. Кроме того, материал при использовании компьютера 

лучше усваивается. Компьютер обеспечивает и всесторонний контроль учебного процесса. Контроль, как 

известно, является неотъемлемой частью учебного процесса и выполняет функцию обратной связи между 

студентом и преподавателем. При использовании компьютера для контроля качества знаний студентов 

достигается и большая объективность оценки. Кроме того, компьютерный контроль позволяет значительно 

сэкономить учебное время, так как осуществляется одновременная проверка знаний всех студентов. Это 

дает возможность преподавателю уделить больше внимания творческим аспектам работы со студентами. 

Еще одно преимущество компьютера – это способность накапливать статистическую информацию в ходе 

учебного процесса. Анализируя статистические данные (количество ошибок, правильных / неправильных 

ответов, обращений за помощью, времени, затраченного на выполнение отдельных заданий и т.п.), 

преподаватель определяет степень и качество знаний, сформированных у студентов. 

Компьютеры создают благоприятные возможности и для организации самостоятельной работы 

студентов. Студенты могут использовать компьютер, как для изучения отдельных тем, так и для 

самоконтроля полученных знаний. Причем компьютер является одним из педагогов, способным сколько 

угодно повторять любые задания, добиваясь правильного ответа. 

Один из методов, который прочно вошел в образовательное пространство является использование 

мультимедийного проектора. Занятия с использованием слайдового материала значительно результативнее 

традиционных уроков. 

Разработка новой лексики с сопровождением рисунками легче, ярче и эффективнее. Усвоение 

материала значительно лучше по сравнению с обычным заучиванием слов. Визуализация помогает 

увеличить объем излагаемого материала, сделать занятия увлекательными и интерактивными. 

Нельзя не затронуть и использования социальных сетей для обучения. Почему бы не использовать 

социальные сети для обучения, если молодежь активно использует их для общения. Создание групп, 

сообществ объединяет студентов, позволяет еще раз повторить пройденный материал, быстро найти 

нужную литературу, обменяться необходимой информацией и тому подобное. Привычная форма общения 

для студентов, удобное время, традиционность с одной стороны и инновационность с другой. Один из 

плюсов – это доступность преподавателя фактически в любое время. Преподаватель не просто читает 

лекцию, дает задание, но и помогает найти ответы, направляет поиски студента. Такую подсказку можно 

получить быстро, и днем, и ночью, что повышает эффективность обучения. 



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 9  ●  В И П У С К  2 6 - 2 7  

 

 

 
58 

Также сегодня наряду с традиционными формами обучения активно используется дистанционное 

обучение. Это могут быть как лекционные занятия (видео-лекция или он-лайн лекция), так и различные 

формы контроля. Например, опрос студентов в форме чата ускоряет этот процесс почти вдвое. Плюсом 

можно назвать тот факт, что и преподаватель, и студенты могут находиться где угодно, главное, чтобы они 

имели доступ к Интернету. Скорость опроса требует от студентов знания материала, следовательно, 

претендует на одну из форм контроля. Кроме того, позволяет избавиться застенчивости и языковой 

неуверенности, которая часто мешает студентам хорошо отвечать. 

Таким образом, сегодня преподаватель должен не только уметь рассказать необходимый материал, 

но и подать его в интересной и удобной форме для современной молодежи. Инновационные методы 

обучения имеют большое количество преимуществ и могут сделать процесс преподавания и обучения не 

только полезным, но и интересным. Проблемы поиска эффективных путей компьютеризации образования 

сегодня актуальны не только в нашей стране, но и во всем мире и, несомненно, что последовательная 

реализация комплекса мероприятий, направленных на их решение, будет способствовать тому, что 

компьютерные технологии действительно станут массовым средством изучения иностранного языка и 

неотъемлемой частью учебного процесса. 

 

Ярмолович Галина Юрієвна 

Одеський національний університет імені І. І. Мечникова 

Ярмолович Оксана Іванівна 

Кандидат педагогічних наук, доцент 

Одеський національний університет імені І. І. Мечникова 

 

ВИХОВАННЯ ПАТРІОТИЗМУ ЯК СКЛАДОВОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ 

В ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ 

 

Дослідження розглядає особливості процесу виховання патріотизму у майбутніх вчителів-філологів. 

Дослідження базується на концепціях навчання рідної, іноземної мов. Дослідження проблеми підготовки 

майбутніх вчителів мов проводилось на матеріалі творів О.К.Толстого.  

Видатні педагоги вважали, що патріотизм – це прагнення людини до розквіту рідної країни, 

Батьківщини. «Патріотизм», як поняття і явище соціуму з'явився іще в античних «Елладі», «Італії». Наш 

співвітчизник К.Д.Ушинський вважав духовне життя народу основою патріотизму. Висловлювання К.Д. 

Ушинського, щодо розвиваючого принципу народності базується на вихованні у дітей любові до 

Батьківщини. Педагог пов'язував виховання патріотизму з вихованням гуманності через працьовитістю і 

відповідальністю. В праці «человек, как предмет воспитания.» зазначено: «Как нет человека без самолюбия, 

так нет человека без любви к отечеству…, опора для борьбы с его дурными природными, личными, 

семейными и родовыми наклонностями».  

Положення України в наш час призвело до політики реформування інноваційних технологій, 

підходів до педагогічної освіти. Неминуща соціокультурна та суспільно-державна значимість патріотизму, 

його визначальна роль в житті народів і кожної людини дозволяють вважати цей феномен як соціально-

моральну цінність. Питання підготовки до виховальної праці майбутніх вчителів відбив в своїх працях 

педагог Харламов Іван Федорович (1920-2003рр). Він визначив патріотизм як взаємопов'язану совокупність 

моральних почуттів і рис поведінки, що включає любов до Батьківщини, активну працю в ім'я її блага, 

збереження трудових традицій народу, дбайливе ставлення до історичних пам'ятників і звичаїв рідної 

країни, прагнення до зміцнення честі і гідності Батьківщини, готовність і вміння захищати її, братство і 

дружбу народів, повагу до звичаїв і культури інших країн і народів, прагнення до співпраці з ними.  

Дослідження було зорієнтовано на аналіз окремих історико-педагогічних аспектів з метою 

формування знань і навичок патріотизму рідної країни майбутніми вчителями-філологами. Була зроблена 

спроба втілити в практичну складову навчального процесу праці художньої літератури, а саме твори поета і 

письменника О.К.Толстого для різних суб’єктів освітнього процесу. Світова просвіта не можлива без 

літератури, як складової культури особливо в освітньому просторі, тобто при формуванні фахівців.  

Виходячи з положення про діяльну складову патріотизму на заняттях з дисципліни «Методика 

викладання іноземних мов» ми давали завдання проаналізувати творчість і життя О.К.Толстого з позицій 

використання в шкільних класних і позакласних заходах. Серед науковців панують думки, що майбутнє 

української освіти у використанні історичних здобутків, зокрема, історії становлення просвітницької 

системи підготовки учительських кадрів. Творчій і життєвий шлях О.К.Толстого пов’язаний з життям нашої 

країни, як і всіх нащадків К.Г.Розумовського, які зробили великий внесок в освіту України.  
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О.К.Толстой багатьом критикам здається поетом тільки тонкої, ліричної реальності. Поетом слова, 

якє можуть тільки співати. «Ты помнишь чудное мгновенье», «Благословляю вас, леса...» , «Горними тихо 

летела душа небесами...», «Коль любить, так без рассудку...» , багато інших віршів Толстого відомі зараз 

композитори: П.І.Чайковський, М.А.Рімський-Корсаков, Ц.А.Кюі, М. П. Мусоргський та інші поклали на 

музику. Але кожний вірш, навіть, той, що став романсом, підкреслює відчуття сили рідного краю поета.  

Історична драматургія Толстого притягує своєю реальністю часу. Праці за темою дослідження мови 

поета підкреслюють його уміння передати характери людей, їх поступків, час подій. Описання подій 

шістнадцятого сторіччя поет передав в трилогії «Смерть царя Иоанна Грозного», «Царь Федор Иоаннович», 

«Царь Борис» і драмі «Посадник». Але найбільш відомий і пригортає увагу молоді історичний роман 

«Князь Серебрянный».  

Відмітимо особливо, що навчання майбутніх вчителів-філологів вихованню патріотизму майбутніх 

учнів є складним для самого викладача вищої школи. Він стикається не тільки з різними природними 

здібностями студентів, але і з різним рівнем інтелектуальної підготовки. Опрацьовуючи цю тему викладач 

дає інформацію на лекціях, додатковому матеріалі, особистих завданнях.  

Аналіз роботи студентів з творчістю О.К.Толстого їм показав, що О.К.Толстой є поетом, якого 

можна назвати – «рідним» для своєї країни. Обговорення, творчо-дослідницька робота допомогли 

студентам дійти висновку, що Толстой все творче життя присвятив спробі вирішити питання патріотизму, 

діяльній вірності своїй країні. При тому О.К.Толстой був шанувальником європейського культурного 

прямування країни. Студенти змогли зробити висновок, що при високому рівні патріотизму сам поет 

відносився до рідної країни критично. Підтвердженням цьому є наступні слова: «Друзья, ура единство! 

Сплоти святую Русь! Различий, как бесчинства, Народных я боюсь…». Студенти відмітили, що віршована 

відповідь поета усім, хто вважав, що русифікація прогресивне прямуванням країни, актуальна зараз.  

Творча пізнавальна праця формує у майбутніх учителів самостійність, креативність. Через них 

виховання здійснюється в процесі організації різноманітної пізнавальної практичної діяльності учителів.  

 

Даценко Вікторія Станіславівна 

Кандидат філософських наук, доцент 

Черкаський державний технологічний університет 

 

ПРОГНОЗУВАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ТРЕНДІВ 

 

Найбільш загадковим із часових станів для людини виглядає майбутнє. Пізнання майбутнього, його 

межі, передумови, способи й форми є одними з найбільш дискусійних питань в сучасній філософії. 

Насамперед йдеться про потенції в осягненні майбутнього спеціальних наук – природничих і соціальних. 

Особливим видом наукового передбачення є соціальне прогнозування, яке полягає в розробці 

імовірнісного знання про стан того чи іншого соціального явища в майбутньому. Соціальне прогнозування 

виявляє свої можливості стосовно практично усіх сфер суспільного життя. 

Соціокультурні відносини в суспільстві регулюються і таким феноменом, як мода. Дослідження 

закономірностей змін у моді протягом тривалого періоду її існування надає можливість її прогнозування, 

зазначає Лагода О.М.  

Складно передбачати соціальні тренди, тому що величезна кількість факторів впливають на їх 

характер. Бути на крок попереду – ось суть модних тенденції. 

Термін "прогноз" походить від грецького "prognosis" і позначає пророкування, передбачення про 

розвиток чого-небудь, що базується на певних даних. Прогнозування являє собою оцінку, пророкування, 

передбачення майбутнього розвитку обраного об'єкта дослідження. Популярні в цей момент атрибути 

культури впливають на актуальне в моді. 

Процес під назвою trend forecasting (прогнозування трендів) здебільшого складається з збору та 

аналізу інформації. Дослідження візуального матеріалу обов'язково підкріплюється аналітикою існуючих 

ринків. Прогнозист трендів і дизайнер Джеральдіна Варрі, називає цей етап «полюванням і збиранням». 

Ефективне виконання цього можливе завдяки інтуїції і досвіду, які допоможуть виділити ті явища, які і 

визначатимуть культурний вектор майбутнього. 

Прогнозисти відшукують єдину відмінну деталь, яка і буде трендом, що діятиме в суспільстві певний 

час. Спектр послуг агентств з прогнозування трендів дозволяє заглянути в майбутнє. Щоб мати можливість 

передбачити майбутнє потрібно до знання минулого додати аналіз сьогодення. Ефективність прогнозування 

залежить від часу, найефективнішим є прогнозування, яке охоплює історично незначний часовий період 

(зазвичай цей період не перевищує 20 років). Дослідники виділяють також оперативні прогнози (до 1 

місяця), короткочасні прогнози (від 1 місяця до 5 років), а також довгострокові прогнози (5-15 років), і 
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далеко строкові (понад 15 років). Засоби вираження короткострокових і довгострокових трендів мають 

різну природу. Деякі тренди вже існують, але їм потрібен час, щоб стати цілим, досконалим. Деякі тренди 

народжуються і вмирають швидше, ніж мас-маркет встигає їх скопіювати, - і так і не стають широко 

популярними.  

Якщо розглядати моду на достатньо тривалому проміжку часу, її зміни видаються досить 

регулярними, тобто цілком передбачуваними. Філософ Жиль Ліповецькі пише, що це певна форма 

соціальних змін, яка не залежить від певного об’єкту. Цей соціальний механізм впливає на різномані сфери 

життя. Мода є однією з форм соціального регулювання та саморегулювання людської поведінки, як 

індивідуальної, так групової і масової. Мода завжди мала елемент циклічності. Дещо в моді, поки воно з 

моди не вийшло. Циклічність моди дала можливість її прогнозування. Виникнення і соціальне ствердження 

моди – довготривалий процес, що поступово розвивається всередині і із старих соціальних форм, пише 

А.Б.Гофман. Мода – це механізм соціальної регуляції. Будинки моди також відіграють важливу роль в 

прогнозуванні моди. Прогнозуванням моди займаються тренд-бюро. 

Соціальне майбутнє є, мабуть, найбільш популярним напрямом досліджень і роздумів про майбутнє 

у філософії. Прогнозування має бути гнучким, оскільки природа розгалужених соціальних систем є складно 

організованою та еволюційною. Агенства з прогнозування трендів в своїй роботі поєднують креативність, 

аналітику і орієнтацію на бізнес, дають шанс заглянути в майбутнє і будувати його набагато більш свідомо. 

 

Урущак Богдан Андрійович 

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича 

 

СТИЛІ УПРАВЛІННЯ ВІЙСЬКОВИМ КОЛЕКТИВОМ 

 

Управлінська діяльність – сукупність скоординованих дій та заходів, спрямованих на досягнення 

певної мети в межах організації [1, с. 288]. Управлінська діяльність зажди передбачає самодіяльність і 

творчість суб’єктів та об’єктів управління. 

У військовому середовищі поняття управління розуміється як діяльність командирів, штабів, інших 

органів управління щодо підтримання у постійній бойовій готовності підрозділів і частин, підготовки і 

проведення бойових дій і керівництва підрозділами при виконанні отриманих завдань [2, с. 369]. 

Основною особливістю військового управління є принцип єдиноначальності, який полягає в 

одноосібній (персональній) відповідальності командира за підпорядкований підрозділ. Разом з тим, 

принцип єдиноначальності не виключає принципу колегіальності на етапі прийняття рішення. Це дає 

можливість командиру підрозділу заслухати думки підлеглих на нарадах і загальних зборах, враховувати їх 

при вирішенні питань повсякденного життя, підготовки і ведення бойових дій. 

Система військового управління передбачає не тільки використання командиром службового 

(посадового) авторитету, а й бути лідером. Лідер – авторитетна особистість, яка впливає на членів групи, 

веде їх за собою, виявляє ініціативу, бере на себе провідну роль [4, с. 228]. 

Особистісні якості командира-єдиноначальника реалізуються у стилі управлінської діяльності. Отже, 

у залежності від індивідуальних особливостей, знань, практичного досвіду, ставлення до колективу, 

способів і методів впливу керівника на підлеглих можна виділити основні стилі управління: авторитарно-

одноосібний, одноосібно демократичний, пасивно-потуральний [3, с. 22]. 

Авторитарно-одноосібний стиль характеризується надмірною концентрацією влади в одних руках. 

Командир-авторитар одноосібно приймає рішення та втілює його у життя. Він програмує всі дії своїх 

підлеглих і використовує їх як виконавців своєї волі, міцно утримує владу в своїх руках; вимагає 

дисципліни та ідеального порядку, рішуче карає за найменше порушення; бере на себе всю відповідальність 

за результат діяльності; до підлеглих проявляє сувору вимогливість; створює суворий психологічний 

клімат. Таке управління оптимальне в екстремальних умовах, там, де бракує часу на наради та обговорення 

ситуації, де командиру необхідно проявити волю, рішучість, взяти на себе відповідальність за наслідки 

прийнятих рішень. Але сьогодні, в умовах будівництва демократичного суспільства, дедалі більше даються 

взнаки негативні сторони авторитаризму. Це передусім те, що, авторитар не переймається проблемами 

колективу, поверхнево ставиться до задоволення потреб і запитів підлеглих, нехтує пропозиції заступників 

та молодших командирів; формує лише пасивних виконавців, що іноді перешкоджає успіху справи. 

Одноосібно-демократичний стиль передбачає надання молодшим командирам самостійності на рівні 

їх посадових обов’язків; вирішення службових питань за їх участю; створення сприятливих умов для 

життєдіяльності підлеглих, задоволення їх потреб і запитів, тактовне ставлення до підлеглих; справедливу 

оцінку діяльності підлеглих. Одноосібно-демократичний стиль управління не суперечить принципу 

єдиноначальності і персональної відповідальності командира. Володіння таким стилем є показником 
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морального здоров’я військового керівника, уміння спілкуватися з підлеглими, його впевненості у власних 

силах. Елементи демократичного стилю зміцнюють реальну владу командирів, підвищують їх авторитет. 

Пасивно-потуральний стиль відображає байдужість до проблем підрозділу і окремих 

військовослужбовців; пасивність у керівництві, невміння чітко ставити завдання підлеглим; небажання або 

навіть страх брати на себе відповідальність і приймати складні рішення; намагання перекласти свої 

обов’язки на заступників, молодших командирів; поверхневий аналіз стану військової дисципліни; 

намагання перекласти власну вину на підлеглих; схильність до умовляння, потурання підлеглим, 

підлещування до них, панібратство. В такому підрозділі, зазвичай, функцію управління беруть на себе 

негативні лідери, панує кругова порука, приховування порушень військової дисципліни. Такий стиль 

недопустимий у військових підрозділах. Він може спричинити формування негативних тенденції у формі 

колективної думки, колективних настроїв та традицій. 

Таким чином, найбільш оптимальним стилем управління військовим колективом у мирний час є, 

безперечно, одноосібно-демократичний. У бойових умовах, за певних обставин, можуть бути доцільними 

риси авторитарно-одноосібного стилю. Мистецтво військового керівництва полягає в тому, щоб стиль 

відповідав змісту та характеру завдань, які покладаються на військову частину (підрозділ). Тому на 

сучасному етапі розбудови Збройних Сил України актуальним постає питання щодо підвищення ролі стилю 

управління; ефективного поєднання командиром у своїй діяльності рис різних стилів управління; вміння 

поєднувати єдиноначальність та колегіальність, а також спроможність мотивувати підлеглих до 

ефективного виконання завдань. 
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ДО ПИТАННЯ ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНА «ФЕМІНІЗМ» 

 

Перш ніж розпочати розмову про фемінізм, варто спробувати означити це поняття, яке є доволі 

дискусійним. Часто його трактують неправильно, що призводить до викривлення уявлень про це явище. 

Кандидатка соціологічних наук Тамара Марценюк у своїй книжці «Чому не варто боятися фемінізму», 

пише про те, що слово «фемінізм» має французьке походження. Вважають, що цей термін увійшов у 

вжиток завдяки французькому утопісту Франсуа Марі Шарлю Фур’є. Він висловлював феміністичні 

погляди у своїх основних роботах – від «Теорії чотирьох рухів і загальних доль» до «Фальшивої 

промисловості». Автор заявляв, що жінки є пригнобленими, до того ж і в економічному, і в моральному 

аспектах. Згідно з авторкою праці «Основи сучасного фемінізму», американською феміністичною 

історикинею Ненсі Котт, засновниця першого суфражистського товариства у Франції Юбертін Оклер теж 

уживала термін «фемінізм» у 1880-х роках. Згодом термін мігрував до англомовного світу, у Велику 

Британію та США. Першу задокументовану згадку терміна «феміністка» в Америці приписують статті 1906 

року про соціалістичну феміністку Мадлен Пеллетьє. Феміністок часто називають суфражистками, 

особливо тих, які боролися за право голосу для жінок. Представниці першої хвилі фемінізму загалом не 

використовували цього терміна. У західних країнах його почали активніше вживати вже у другій половині 

ХХ століття. У пострадянському українському суспільстві термін «фемінізм» стає відомим передусім 

завдяки дослідницям і дослідникам літературознавчих студій. Відомою феміністкою була зокрема 

літературознавиця Соломія Павличко (1958-1999), докторка філологічних наук, професорка Києво-

Могилянської академії.  

Американська соціологиня й авторка досліджень на гендерну та феміністичну тематику Джудіт 

Лобер вважає, що «фемінізм – це суспільний рух, головна мета якого – рівність між жінками й 

чоловіками». Тобто фемінізм – це подолання ієрархій, нерівностей. Сутність фемінізму потребує 

обґрунтування на двох рівнях, оскільки, з одного боку – це широкий суспільно-політичний рух за права 

жінок, а з іншого – це комплекс соціально-філософських, політичних, соціологічних, психологічних, 

культурологічних теорій, які аналізують становище жінки в суспільстві. У словнику Меріем Вебстер 

подано такі два визначення фемінізму: 1) теорія політичної, економічної, соціальної рівності статей; 
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2) організована діяльність на захист жіночих прав та інтересів. Саме цей словник назвав фемінізм словом 

2017 року Дослідниця Т. Марценюк висновує, що «ідея гендерної рівності – це і є фемінізм. Так само явище 

фемінізму передбачає критику стереотипів щодо жінок і чоловіків, нерівності між ними. Тобто поняття 

«гендер» – це певне перезавантаження фемінізму». 

У книжці «Гендер для всіх. Виклик стереотипам» Т. Марценюк пише, що «фемінізм – це соціальна 

теорія і критика патріархату як несправедливого суспільного устрою та рух, який бореться за подолання 

гендерної дискримінації та несправедливості. Фемінізм – це боротьба за рівні права і можливості жінок і 

чоловіків. Нічого радикального як для ХХІ століття, типовий ліберальний напрямок думки». Водночас 

дослідниця звертає увагу на те, що фемінізми бувають різними, тобто не тільки як ліберальна течія, але й як 

соціалістична (марксистська), психоаналітична, радикальна, сепаратистська. Є «чорний» фемінізм, 

латиноамериканський, екофемінізм, мусульманський, фемінізм третього світу. Фемінізм розглядають, 

зважаючи на різноманітні культурні контексти, економічні, політичні й соціальні умови. Тому вчена 

вважає, що слід говорити радше про фемінізми, а не про одне явище. Фемінізм – це не лише для жінок і про 

жінок, він також зачіпає чоловіків і не відбувся б без їхньої участі, особливо на початку боротьби. 

За визначенням дослідниці І. Ворчакової, «фемінізм – це рух жінок за людські права. Його основна 

ідея полягає у тому, щоб створити можливість для жінок прожити життя у згоді зі своїми бажаннями, 

домогтися, щоб їх трактували як рівноправних членів суспільства на роботі, удома й у політиці. Фемінізм – 

це боротьба за припинення пригнічення, заснованого на ознаках статі. Його метою не є сприяння виключно 

визначеної групи жінок жінкам визначеної раси або класу. Він не надає переваг жінкам перед чоловіками. 

Він володіє силою для обґрунтованого перетворення життя кожного з нас». 

Оксана Кісь, дослідниця жіночої усної історії, в одному зі своїх інтерв’ю зазначила, що «часто 

складається враження, що фемінізм — це рух, спрямований на те, щоб відібрати певні привілеї та права в 

чоловіків. Але привілеї для одних означають певні обмеження для інших. Неможливо бути одночасно і 

рівноправним, і привілейованим. І якщо ми підтримуємо ідею гендерної рівності, в основі якої — повага до 

людей, незалежно від їхньої статі, рівні можливості та права, то це також означає неможливість пільг для 

котроїсь зі сторін». 

Мирослава Дядюк у своїй монографії «Український жіночий рух у міжвоєнній Галичині» пише, що 

«фемінізм (від. лат. femina – жінка) – інтелектуальний та суспільно-політичний рух, що виступає за 

розширення прав і ролі жінок у суспільстві». Упродовж століть він ставив під сумнів традиційне становище 

жінки, зумовлював зміни у традиційно-патріархальних відносинах, що складалися тисячоліттями. 

Трансформуючись відповідно до певних історичних реалій, проникаючи в те чи інше суспільне 

середовище, фемінізм ставав помітним явищем, набирав конкретних обрисів, еволюціонував, вносив 

корективи у щоденне життя, сприяв зміні громадської думки, заохочував жінок до самоорганізації та 

провокував до радикальних дій. 
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СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА РОБОТА З ДИСТАНТНИМИ СІМ’ЯМИ 

 

Сучасні соціально-економічні проблеми у суспільстві, кризові моральні і духовні суперечності 

негативно впливають на виховання підростаючого покоління. Особливо актуальною стає ця проблема в 

останні роки, коли значна кількість молодих батьків покидають свою батьківщину, шукаючи кращого 

заробітку за кордоном, залишаючи дітей на близьких родичів або на опікунів. Сім’ї, члени яких тривалий час 

проживають на відстані один від одного, у науково-педагогічній літературі дістали назву дискантних [1]. 

Досвід і практика показують, що дистантні сім’ї трудових мігрантів не можуть належним чином 

займатися вихованням своїх дітей, оскільки є потенційно-неблагополучними, у них порушені структура, 

внутрішньородинні стосунки, спроможність виконувати основні функції. Бездоглядність дітей, спричинена 

відсутністю контролю за їхньою поведінкою, навчанням, розвитком та вихованням з боку батьків, вчителів 

і вихователів призводить до важковиховуваності та педагогічної занедбаності.  

В умовах, що склалися в сучасному українському суспільстві традиційні зміст, форми і методи 

навчально-виховного процесу не забезпечують виконання загальноосвітніми навчальними закладами у 

достатній мірі соціального замовлення: виховання соціально-ціннісних мотивів будь-якої діяльності, 

попередження та усунення відхилень у поведінці, формування у вихованців позитивного образу власного 
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«Я», почуття самоповаги, навичок самовиховання та моральних якостей. Тому необхідно організовувати 

спеціальну роботу для попередження педагогічної занедбаності дітей з дистантних сімей [3].  

Завдання принципи, зміст, форми та методи соціально-педагогічної роботи з дистантними сім’ями 

залежать від того, з ким вона здійснюється з дітьми чи їх батьками та опікунами. При роботі з дітьми 

основними принципами є такі: цілеспрямоване створення емоційно збагачених виховних ситуацій; 

особистісно-розвиваючого спілкування; використання співпереживання як психологічного механізму 

виховання особистості; систематичного аналізу своїх та чужих вчинків. Основними принципами 

налагодження ефективної взаємодії з батьками та опікунами є принципи демократизму, гуманізації, 

педагогізації, ретроспективності, рівноправності, конструктивності, оптимізму, безпечного діалогу. 

Зміст соціально-педагогічної роботи із дистантними сім’ями передбачає реалізацію основних 

функцій цього процесу діагностично-прогностичної, організаційно-діяльнісної, координуючої та 

корекційно-реабілітаційної, що і визначило основні напрямки соціально-педагогічної роботи з такими 

сім’ями та їх дітьми.  

Педагогічна діагностика полягала у вивченні як особистості дитини, визначався рівень її вихованості, 

навченості, розвиненості та з’ясовувалися індивідуальні особливості дитини її психічних властивостей та 

станів, а також вивчені умов виховання дитини в сім’ї, ставлення до дитини батьків, опікунів та інших 

родичів, стилю виховання у сім’ї, рівня педагогічної культури сім’ї. 

Педагогічна профілактика здійснювалася за допомогою створення необхідного виховного 

середовище та системи виховних впливів на дитину, передбаченні можливих труднощів у навчанні, 

виявленні недоліків у розвитку та вихованні, відхилень у поведінці та своєчасному проведенні необхідної 

соціально-педагогічної роботи з такими дітьми [2]. 

Психолого-педагогічна корекція – сукупність спеціальних психолого-педагогічних впливів на 

особистість дитини, у якої виявлено ознаки занедбаності з метою її відновлення у якості суб’єкта 

спілкування, діяльності і самосвідомості спрямовувалася на перевиховання, формування позитивного 

ставлення до навчання, подолання проявів агресивності, ворожості, тривожності, розвиток пізнавальних 

процесів, подолання негативних проявів у моральній свідомості та поведінці та формуванні адекватних 

ставлень до себе, навколишнього світу та інших людей. 

Основними засобами педагогічної корекції дисгармоній розвитку, емоційної нестабільності, 

нерозвиненості довільності поведінки були такі: розуміння, співчуття педагога, зняття напруження, 

раціоналізація навчально-виховного процесу, вирівнювання культурно-освітніх можливостей дітей. 

Водночас соціально-педагогічна робота з дітьми з дистантних сімей включала напрямки, спрямовані 

на збагачення знань про моральні норми поведінки, формування моральних цінностей та переконань, 

виховання дисциплінованості та відповідальності, культури спілкування, спонукання до участі у суспільно-

корисній праці; формування соціально-пізнавальної мотивації навчання, підвищення успішності у 

навчальній діяльності, розвиток позитивних захоплень та інтересів. 

У роботі з дистантними сім’ями вагоме місце займав соціально-педагогічний супровід таких сімей, 

що полягав у поліпшенні життєвої ситуації кожної конкретної сім’ї, мінімізації негативних наслідків 

тривалого роздільного перебування та розв'язанні проблем конкретної сім’ї. 

У подальших дослідженнях планується науково обґрунтувати технологію соціально-педагогічної 

роботи закладу середньої освіти з дистантними сім’ями. 
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НОВИННИЙ МЕДІАТЕКСТ В СИСТЕМІ ІНТЕРНЕТ-КОМУНІКАЦІЙ 

 

Новинний медіатекст є частиною медіасистеми та має ряд ознак, властивих таким видам масової 

комунікації. Комунікатором виступає професійний журналіст, що виробляє інформаційний продукт, 

призначений для соціуму. Відмінною особливістю веб-ЗМІ є також фіксована періодичність випусків 

інформації, їх технічна і змістовна загальнодоступність. Природа Інтернет-ЗМІ сприяє реалізації соціальних 

функцій ЗМІ, їх здатності зв'язувати численні великі та розсіяні групи людей, інтегрувати їх в соціальні 

спільноти [1, с. 44]. 
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Текст на екрані і текст на аркуші паперу принципово відрізняються. За Лукіною М.М., «життя 

тексту» в електронному просторі підпорядковане декільком базовим комунікативним стратегіям: 

 принципу співпраці, що реалізується в безперервній колективно розподіленій діяльності зі 
створення текстів; 

 принципу економії мовної діяльності, який в умовах комп'ютерно опосередкованої комунікації 
посилюється як в силу тиску тимчасового чинника, так і певних технологічних обмежень середовища; 

 принципу ясності тексту, який передбачає зняття будь-яких неоднозначних смислових 

інтерпретацій, що характерно для наукового або ділового стилю мовлення; 

 принципу виразності тексту, пов'язаного з посиленим використанням гіпермедіа, що частково може 
полегшити задачу розробки базової методології, так як аналогічні принципи реалізуються і при звичайній 

(не електронній) комунікації. 

До особливостей новинного медіатексту відносять: гіпертекстуальність, інтерактивність, 

мультимедийність. 

Під поняттям гіпертекстуальності розуміють систему зв'язку між окремим документом через 

гіперпосилання. З цієї властивості випливають основні переваги мережевих видань - інтерактивність, 

включення аудіо- та відеоінформації, можливість пошуку, використання архівів і ін. Крім того, 

проектування гіпертексту вимагає врахування специфіки мислення і одержання адресата видання. 

Гіпертекстуальність як найважливіша властивість новинного медіатексту забезпечує функціональність і 

специфіку двох інших властивостей - інтерактивності і мультимедійності. 

Інтерактивність забезпечує пряму взаємодію аудиторії ЗМІ з редакцією; як пишуть в численних 

інструкціях з веб-розробок, інтерактивність - це «биття життя на вашому сайті». Але було б не зовсім 

коректним називати інтерактивність особливою властивістю лише інтернет-журналістики, оскільки усі інші 

види ЗМІ також використовують інтерактивні форми, хоча поки, безумовно, незрівнянно рідше. Однак 

споживач продукту традиційних ЗМІ є пасивним учасником комунікаційного процесу. Принципова 

відмінність інтерактивної взаємодії в інтернеті-ЗМІ від використовуваної традиційної мас-медіа полягає в 

тому, що в глобальній мережі комунікація розгортається в одному і тому ж середовищі - інтернеті, а не за 

допомогою пошти або телефону. При цьому спілкування може мати як відкладений, так і синхронний, або 

онлайн, характер. 

У сучасних новинних медіатекстах існує можливість використовувати різноманітні формати 

інтерактивності. Наприклад, форми традиційного мережевого спілкування - електронну переписку через е-

mail, чати, форуми, SMS, коментарі. Це розширює діапазон інтерактивних можливостей редакції: від 

класичної діалогової комунікації з окремими користувачами до форумів і чатів, коли обговорення 

матеріалів проходить в полілоговому режимі - між редакцією і читачами або між окремими представниками 

аудиторії. Можливість вступити в контакт з публікою дозволяє інтернет-журналістам у повному обсязі 

відчути соціальні потреби аудиторії, а отже, наблизитися до максимального задоволення її інформаційних 

запитів.. 

Завдяки мультимедійності можливі передача повідомлень за допомогою різних каналів - 

вербального, аудіального, візуального; спільне використання декількох засобів передачі інформації, таких 

як звук, відео, анімація, фото, текст, графіка. 

Одним з основних принципів новинного медіатексту у веб-просторі є компресія («стислий текст»). 

При адаптації матеріалу для мережевого видання обсяг тексту знижується на 50% в порівнянні з матеріалом 

в друкованому виданні. Саме тому стиль написання текстів для інтернет-видань деякі фахівці 

характеризують як усічений.  

Текст інтернет-видання відрізняється своєю грамотністю, зрозумілістю. Але є спеціальні вимоги, 

обумовлені середовищем існування: особливість мови та стилю інтернет-публікацій виражається в трьох 

принципах: структурованість об'єктивність і лаконічність повідомлень [2, с.31]. 

Тож, проаналізувавши цілий ряд властивостей новинного медіатексту можна зробити наступні 

висновки: новинний медіатекст має ряд специфічних принципів, таких як принцип економії мовної 

діяльності, принцип виразності тексту, посилене використанням гіпермедіа, принцип ясності тексту, 

принцип компресії. Ці принципи відрізняють медіатекст від інших видів текстів та відводять йому окреме 

місце у галузі лінгвістичних досліджень. 
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ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАЛЬНОЇ МОТИВАЦІЇ СТУДЕНТІВ 

 

Студентський вік − особливий період розвитку людини, коли відбувається формування професійної 

майстерності та виховання майбутнього фахівця у вищому або середньому професійному навчальному 

закладі. Найважливішою складовою успішності навчальної та надалі професійної діяльності, а також 

задоволеності професією і позитивного ставлення до неї є висока мотивація навчання. 

Одна з головних проблем в області сучасної вищої освіти пов'язана з демотивацією більшості 

студентів до навчальної діяльності, зміною системи цінностей молоді в галузі освіти. 

Мотивація навчання представляє собою систему цілей, потреб і мотивів, які спонукають людину 

оволодівати знаннями, вміннями, навичками і способами пізнання. Мотив навчання − це спрямованість 

студента на різні сторони навчальної діяльності, спонукання до активної і самостійного оволодіння 

знаннями, вміннями, навичками. 

На сьогодні в психології існує кілька підходів до класифікації мотивів навчання. Е. П. Ільїн розділяє 

мотиви навчання на дві групи. Першу складають пізнавальні мотиви, пов'язані зі змістом навчальної 

діяльності і процесом її виконання. Друга група представлена соціальними мотивами, які пов'язані з 

різними соціальними взаємодіями студента з іншими людьми. 

П. М. Якобсон запропонував свою класифікацію. Перший вид мотивів навчальної діяльності він 

назвав «негативними». Це спонукання учня, викликані усвідомленням тих незручностей і неприємностей, 

які можуть виникнути в разі, якщо він не буде вчитися: догани, погрози батьків. Тобто, навчання при таких 

мотивах − це навчання без будь-якого інтересу до отримання освіти та до відвідування навчального 

закладу. Другий різновид мотивів навчальної діяльності теж пов'язана з поза навчальною ситуацією, але має 

вже позитивний вплив на студента.  

Ми провели дослідження динаміки навчальної мотивації студентів Національного університету 

біоресурсів і природокористування України за методикою А.А.Реана та В.А.Якуніна, в якому взяли участь 

97 представників різних факультетів (комп'ютерних наук, прикладної математики, інформатики та 

механіки, філософії та психології), з них студентів 1 курсу − 26 осіб, 2 курсу − 32 особи, 3 курсу − 22 особи, 

4 курсу − 17 людей. Дане дослідження дозволило зробити наступні висновки. 

У студентів 1 курсу переважають комунікативні мотиви, пов'язані з потребою в спілкуванні, 

навчально-пізнавальні мотиви, пов'язані зі змістом навчальної діяльності і процесом її виконання, 

орієнтацією студента на пошук і оволодіння новими знаннями, навчальними навичками, і професійні 

мотиви, пов'язані з бажанням отримати необхідні знання та навички в обраній професійній галузі, стати 

кваліфікованим фахівцем.  

2 курс відрізняється зниженням рівня пізнавальних і професійних мотивів. На перше місце вийшов 

мотив уникнення невдачі (усвідомлення неприємностей і покарань, які можуть бути у випадку невиконання 

діяльності), на друге − мотив престижу (твердження себе в статусі студента, що дозволяє отримати або 

підтримати високий соціальний статус). Мотив особистого престижу на 2 курсі, можливо, акумулює 

активність студентів у навчальному процесі на тлі загального зниження інтересу до обраної професії. На 

думку ряду авторів, саме цей період в навчанні збігається з «ефектом розчарування в професії» і, як 

підтвердження даного факту. 

На 3 курсі, коли відбувається поступове «входження» в навчально-професійну діяльність, 

формується перший досвід оволодіння нею, студенти приходять до усвідомлення значущості професійних 

знань для майбутньої діяльності. У цей час, за нашими даними, починає домінувати творчий мотив. У 

студентів з'являється бажання освоювати професію, прагнення до вирішення будь-якої наукової чи 

виробничої завдання і до успіху в науковій діяльності в цілому.  

На 4 курсі мотив уникнення невдач стає домінуючим. Даний вид мотивації обумовлений зовнішніми 

факторами, студенти прагнуть уникнути осуду з боку значущих людей, покарання за погане навчання, 

позбавлення стипендії. Подібний факт, ймовірно, обумовлений тенденцією в сучасному суспільстві, яке 

пред'являє до випускників ЗВО певні вимоги: роботодавцю потрібні фахівці з досвідом роботи. Цей факт 

впливає і на оплату праці, що, безумовно, мотивує студентів працювати або шукати інше місце роботи на 

останніх курсах навчання у ЗВО. Саме дані мотиви до кінця навчання у ЗВО під впливом системи 

навчально-виховних роботи стають базою для формування мотиву професійного співробітництва. Отже, 

питома вага пізнавальних мотивів зменшується до 4 курсу, а значимість мотивів особистого благополуччя 

помітно збільшується. 
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Аналіз динаміки навчальних мотивів дозволяє сформулювати ряд психолого-педагогічних 

рекомендацій із метою ефективнішої організації навчального процесу. Викладачам рекомендується сприяти 

самостійній роботі студентів, застосовувати метод брейнстормінгу на навчальних заняттях, стимулювати 

творчу і пізнавальну активність студентів. Особливу увагу слід звернути на роль навчальних та виробничих 

практик, в ході яких студенти можуть реалізувати теоретичні знання і отримані вміння, відчути «смак» 

обраної професії, зрозуміти важливість теоретичної підготовки в становленні професіонала. 

 

Міщенко Аліна Миколаївна 

Національний університет біоресурсів і природокористування України 

Теслюк Валентина Михайлівна 

Кандидат психологічних наук, доцент 

Національний університет біоресурсів і природокористування України 

 

МОРАЛЬНО-ЕСТЕТИЧНЕ ВИХОВАННЯ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ 

 

На сучасному етапі розвитку українського суспільства проблема морально-естетичного виховання 

дітей та молоді є досить актуальною, оскільки у нашій державі панує нестабільність практично в усіх 

сферах – воєнне протистояння на Сході країни, занепад економіки, складні соціально-політичні обставини. 

Підростаюче покоління зростає у атмосфері антиморальності, нівелюється система загальнолюдських 

моральних цінностей, а натомість на перший план виходить система матеріальних цінностей.  

Шляхом підвищення загального рівня моральності у суспільстві є цілеспрямована робота щодо 

морально-естетичного виховання у закладах освіти. У освітньому процесі педагогічних закладів вищої 

освіти компонент морально-естетичного виховання повинен відігравати ключову роль, оскільки саме 

сьогоднішні студенти через кілька років стануть активними учасниками виховного процесу та 

безпосередньо будуть виховувати нове покоління громадян нашої держави. Тому високий рівень морально-

естетичної вихованості майбутнього педагога – запорука його вдалої професійної діяльності, і як результат 

– високий рівень морально-естетичної вихованості його учнів чи студентів. 

Проблема морально-естетичного виховання студентської молоді, і, зокрема, майбутніх педагогів, 

загострюється внаслідок широкого розповсюдження Іnternet-джерел, які пропагують низькопробні взірці 

масової культури, негативно впливають на нестійку психіку молодих людей, збуджують її, викликають 

відповідні поведінкові реакції. Існуючий педагогічний досвід показав невичерпні можливості закладів 

освіти у процесі підвищення моральної вихованості шляхом залучення до високих зразків художньої 

творчості. 

Таким чином, вирішити завдання морально-естетичного виховання майбутніх педагогів засобами 

різних видів мистецтва, започаткувати у студентів світосприймальну позицію, розумово-вольовий 

компонент душі, піднести їх рівень культури, можливо лише при умові побудови відповідного 

цілеспрямованого процесу. 

У результаті аналізу сучасних педагогічних досліджень ми визначили, що зрілість моральної 

свідомості характеризується вмінням аналізувати свої бажання і вчинки, міркувати про явища моральності з 

позицій ідеалу, давати їм відповідну оцінку. Рівень моральної свідомості визначає рівень моральної 

культури, тобто вміння будувати свої відносини з іншими людьми на основі поваги, доброзичливості та 

принциповості, уваги, чуйності. Моральна культура особистості репрезентує ціннісно-орієнтаційну 

програму діяльності, підвалини якої складають когнітивний, емоційний, поведінковий аспекти і на 

персональному рівні представляє позитивну характеристику моральних якостей особливості, включаючи 

культуру моральної свідомості, моральних почуттів і морального вчинку. 

Категорія естетичного представляє предметно-чуттєве втілення тих сторін об’єктивних суспільних 

відносин, які сприяють гармонійному розвитку особистості, її творчій діяльності та відображають 

прагнення до створення прекрасного. Існує також суб’єктивна сторона естетичного. Вона полягає в 

отриманні насолоди від результатів творчої діяльності в усіх галузях суспільного і власного життя (у праці, 

відносинах, культурі тощо). Як бачимо, сучасна філософська наука визнає естетичне як всеохоплююче 

поняття, що відображає спільні явища: естетичне в природі, суспільстві, у продуктах матеріального і 

духовного виробництва, творчу діяльність, естетичну свідомість, художню культуру. 

Таким чином, процес морально-естетичного виховання можна розглядати як комплекс заходів, які 

спрямовані на формування у майбутніх педагогів моральної свідомості, формування системи 

високоморальних цінностей, розвитку морально-естетичного смаку, прагнення жити за законами моралі та 

краси, любові до людей та природи. Саме такі майбутні педагоги зможуть у майбутньому виховувати дітей 

на засадах моральності.  
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Прищепа Тетяна Валеріївна 

Кандидат філологічних наук 

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара 

 

МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ДИСТАНЦІЙНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ 
ДЛЯ СТУДЕНТІВ НЕМОВНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ 

 

При організації занять з іноземної мови потрібно враховувати структурні компоненти міжкультурної 

комунікації, використовуючи різні аудіозаписи і відеоматеріали для залучення студентів немовних 

спеціальностей до культури і традицій країни мови, яка вивчається. Для засвоєння лексики студентам 

пропонується велика різноманітність текстів за обраною спеціальністю, професійна лексика опрацьовується 

і в монологічних висловлюваннях, і в формі діалогу. З метою забезпечення високого ступеня активності і 

самостійності всіх учасників навчання використовуються інтерактивні методи. 

Один з методів, що сприяють підвищенню результатів у навчанні іншомовного спілкування, це 

використання Інтернет-ресурсів на заняттях з іноземної мови. Завдяки наявній можливості підключення до 

системи Інтернет, викладачі отримали нові перспективи творчої роботи, а студенти – нові горизонти 

спілкування і особистого досвіду. Очевидно, що Інтернет має невичерпними інформаційними 

можливостями. Але, будучи інформаційно-предметним середовищем, це лише засіб реалізації навчальних 

цілей і завдань, визначених цілями освіти. Тому, перш за все, слід визначитися, для вирішення яких 

дидактичних завдань в практиці навчання іноземних мов можуть виявитися корисними ресурси і послуги, 

що надаються всесвітньою мережею. 

Специфіка предмета іноземної мови обумовлює активне і доречне застосування комп’ютера на 

заняттях. Працюючи на комп’ютері, студент отримує можливість довести завдання до кінця, спираючись на 

необхідну допомогу. Істотний прогрес у розвитку персональних комп’ютерів і комп’ютерних технологій 

призводить до зміни і в процесі навчання іноземним мовам. Активне і доречне застосування комп’ютера на 

занятті з англійської мови представляється можливим і доцільним виходячи із специфіки самого предмета. 

Провідним компонентом змісту навчання іноземної мови є навчання різним видам мовної діяльності: 

говоріння, аудіювання, читання, письма. При навчанні аудіювання кожен студент отримує можливість чути 

іншу мову. При навчанні говорінню кожен студент може вимовляти фрази англійською мовою в мікрофон. 

При вивченні граматичних явищ кожен студент може виконувати граматичні вправи, має можливість 

розгадувати кросворди, чайнворди, займатися пошуком слів, виконувати ігрові вправи. 

Сфера застосування комп’ютера в навчанні іноземних мов незвичайно широка. Комп’ютер може 

бути ефективно використаний для ознайомлення з новим мовним матеріалом, новими зразками 

висловлювань, а також з діяльністю спілкування іноземною мовою. На етапі тренування і на етапі 

застосування сформованих знань, навичок, умінь комп’ютер може бути використаний в 

найрізноманітніших комунікативних завданнях і ситуаціях з урахуванням особистісних особливостей 

студента. Він може створювати оптимальні умови для успішного освоєння програмного матеріалу: при 

цьому забезпечується гнучке, достатнє і посильне навантаження вправами всіх студентів в групі. Крім того, 

важко переоцінити роль комп’ютера як засобу здійснення контролю над діяльністю студентів з боку 

викладача, а також як засобу формування і вдосконалення самоконтролю. 

Розвиваючи необхідні професійні компетенції випускника вузу засобами дисципліни «Іноземна 

мова», вирішується одна з найважливіших проблем сучасної вищої освіти в епоху глобалізації – підготовка 

фахівців, готових до соціальної та академічної мобільності і компетентних в професійному відношенні. 

Ефективність формування іншомовної комунікативної компетентності майбутнього фахівця забезпечується 

за допомогою використання активних методів навчання, які адекватно відображають зміст і структуру 

іншомовної комунікативної компетентності майбутнього фахівця. 

 

Пекарева Вікторія Володимирівна 

Національний університет біоресурсів та природокористування України 

Науковий керівник: Теслюк Валентина Михайлівна, кандидат психологічних наук, доцент 

Національний університет біоресурсів та природокористування України 

 

НЕВЕРБАЛЬНІ ЗАСОБИ КОМУНІКАЦІЇ ЯК ОСНОВА ПЕДАГОГІЧНОЇ ВЗАЄМОДІЇ 

 

Актуальність роботи. Сьогодення потребує від педагога високого професіоналізму, володіння 

сучасними технологіями навчання, виховання, бажання та вміння постійно вчитися й 

самовдосконалюватися, творчого підходу та раціоналізму. У педагогічній комунікації важливо вміти 
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цілеспрямовано паралельно використовувати вербальні і невербальні засоби. Завдяки цьому забезпечується 

адекватне передавання, сприйняття й усвідомлення інформації, розкриття особистості мовця і слухача.  

Виклад основного матеріалу. Невербальна комунікація відбувається, як правило, неусвідомлено, 

мимовільно. Здебільшого люди контролюють своє мовлення, але на підставі аналізу їх міміки, жестів, 

інтонації можна оцінити правильність, щирість мовної інформації. До засобів невербальної комунікації 

належать: 

1. Мова тіла: а) статична експресія – фізіогноміка (експресія обличчя й фігури, зумовлена будовою 

тіла); артефекти (прикраси, манера одягатися, зачіска, косметика); система запахів (природні, штучні); б) 

динамічна експресія – текесика (система дотиків, потиску руки, поплескування); просодика (характеристика 

голосу, темп, тембр, висота, гучність, наголошування, акцент); екстралінгвістика (використання пауз, 

покашлювання, сміху, позіхань, плачу); кінесика (комунікативно значущі рухи): виражальні рухи (міміка, 

жести, пантоміміка, постава, поза, хода); контакт очей (спрямованість руху, частота контакту, тривалість); 

авербальні дії (дії з предметами, тілесні рухи – почісування, потирання рук). 

2. Міжособистісний простір: а) дистанція; б) взаємне розміщення під час спілкування. 

3. Часові характеристики: а) час спілкування; б) запізнення; в) затримка дій. 

Не всі з цих засобів рівнозначні, проте кожен з них легко зчитується учнями, підсилюючи або 

нейтралізуючи враження від слів і дій педагога. 

Техніка невербальної поведінки педагога здебільшого індивідуальна і неповторна, як і сам учитель. 

Однак, як зазначав І. А. Зязюн, можна говорити про існування певних критеріїв оцінювання її педагогічної 

ефективності. Серед них: 

а) демонстрація вчителем упевненості, внутрішньої сили – його міміка, пантоміміка, постава 

говорять про здатність керувати навчальною діяльністю, утримувати ініціативу у спілкуванні, вести за 

собою. Традиційно краще сприймають сильних учителів, відзначаючи їхню мудру владу; 

б) трансляція педагогом спрямованості на діалог – зацікавлений погляд, постійний зоровий контакт, 

щира посмішка, пластика рухів свідчать про його відкритість, визнання особистісної рівності з тими, хто 

навчається (при збереженні статусного домінування, психологічної дистанції); таких учителів не бояться, 

бо поважають їх і тому визнають їхній авторитет; 

в) естетизація педагогом середовища спілкування, привнесення до нього елементів краси й насолоди: 

педагог виразний у своїй поведінці, а її інструментовка – погляд, посмішка, рух, жест, розміщення у 

просторі – сприяє гармонізації стосунків, що надає задоволення від спілкування з вихователем. 

Висновки. До основних засобів невербальної комунікації педагога належать його зовнішній вигляд, 

пантоміміка, міміка, контакт очей (візуальний контакт), міжособистісний простір. Критеріями гідної 

самопрезентації є природність і доцільність у використанні невербальних засобів комунікації. Ці засоби 

мають бути не штучними, механічно запозиченими у когось, а органічними для педагога, виражати його 

індивідуальність, що буде сприяти налагодженню позитивного контакту та суб’єкт-суб’єктної взаємодії. 

 

Бабак Василь Іванович 

Військова академія 

Романишина Людмила Михайлівна 

Доктор педагогічних наук, професор 

Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія 

 

ОБҐРУНТУВАННЯ НЕОБХІДНОСТІ ІННОВАТИЗАЦІЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ 

МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ ДЕСАНТНО-ШТУРМОВИХ ВІЙСЬК 

 

Головними месиджами оборонної реформи у Стратегічному оборонному бюлетені України 2016 р., 

розрахованому на період до 2020 р., є:  

- створення державної програми розвитку всіх аспектів оборонної та військової сфери до кінця 2020 р.;  

- приведення стандартів Збройних сил України (далі – ЗСУ) до стандартів НАТО;  

- оновлення правової бази в оборонній сфері;  

- створення Комітету реформ Міністерства оборони України та Збройних Сил України задля 

забезпечення координації, моніторингу та оцінки оборонної реформи;  

- щорічне спрямовування з бюджету не менше 5 % запланованого обсягу валового внутрішнього 

продукту (ВВП) на фінансування сектору безпеки і оборони, в тому числі на оборону – не менше 3 % 

запланованого обсягу ВВП;  

- створення об’єднаного керівництва секторами безпеки і оборони;  

- створення інтегрованої системи закупівель у Міністерстві оборони;  
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- створення Сил спеціальних операцій як окремого роду військ за стандартами НАТО;  

- поглиблення взаємодії з країнами-членами НАТО у сфері військової розвідки;  

- перебудова системи медичного та логістичного забезпечення;  

- створення, утримання та розгортання стратегічного резерву Збройних Сил України (ЗСУ) та ін.  

Висловлені тези і події на сході України вказують на важливість підготовки держави до збройного 

захисту національних інтересів. Основною метою такої підготовки, як наголошено у Військовій доктрині, є 

досягнення рівня обороноздатності, достатнього для стримування інших держав від застосування воєнної 

сили проти України, а в разі військового конфлікту – для оперативного і злагодженого переходу держави з 

мирного на воєнний стан і відсічі збройній агресії, ліквідації (локалізації, нейтралізації) збройного 

конфлікту, територіальної оборони і цивільного захисту України. А для захисту держави необхідні добре 

підготовлені професіонали військової справи, зокрема офіцери десантно-штурмових військ (далі – ДШВ). 

Особливо гостро ця проблема постала в період інтенсифікації реформування ЗСУ (з 2014 р.). З 

оголошенням у державі 01.03.2014 р. «особливого періоду» – час початку ведення антитерористичної 

операції (АТО) – питання вдосконалення професійної підготовки майбутніх офіцерів десантно-штурмових 

військ набуло неабиякої актуальності. Перебіг бойових дій на сході України засвідчив необхідність якісної 

підготовки українських воїнів, зокрема десантників, до дій у населених пунктах, ділянках місцевості з 

обмеженою видимістю та інших нестандартних умовах, які вимагають від військових фахівців особливих 

індивідуальних навичок у переміщенні та застосуванні зброї. Зазначимо, що з початку антитерористичної 

операції на сході високомобільні десантні війська постійно брали і беруть участь у захисті цілісності 

держави. Особливості застосування військ у ході антитерористичної операції зумовлюють інтенсивність та 

якість підготовки майбутніх офіцерів ДШВ у напрямі експлуатації, обслуговування та застосування штатної 

бойової техніки у складних умовах місцевості. 

Науковці резюмують, що питання впровадження дій повітряних десантів, рейдових, десантно-

штурмових, стабілізаційних, специфічних дій у бойову практику має важливе державне значення, оскільки 

нерозривно пов’язане із вирішенням проблеми забезпечення національної безпеки держави.  

Отже, зміни військово-політичної обстановки у світі, геостратегічного, соціально-економічного, 

демографічного та військово-політичного стану України викликають необхідність обґрунтування сучасних 

підходів до проблеми забезпечення її національної безпеки. ЗСУ в цих процесах відіграють визначальну 

роль, оскільки гарантують збройний захист національних інтересів, територіальної цілісності й 

суверенітету. Управління ЗС під час їх бойового застосування потребує, як показує досвід АТО на сході 

України, від військових керівників (начальників) підвищеної відповідальності за якість прийняття 

управлінських рішень, самостійності, оперативності та здатності до адекватного реагування в умовах 

швидкої зміни оперативної обстановки. Це передбачає зростання професійних вимог, які висуваються до 

офіцерів десантно-штурмових військ, насамперед до рівня їх фахової підготовленості. Саме тому 

формування нового офіцерського корпусу, який би складався з найбільш професійно підготовлених 

військовослужбовців з високими моральними, професійно важливими та індивідуально-психологічними 

якостями, є одним із основних завдань сучасного кадрового забезпечення в ЗСУ. 

Нові умови діяльності ЗСУ зумовлюють низку вимог до особистих і професійних знань, умінь, 

навичок офіцерів ДШВ, серед яких надзвичайно важливими є здійснення стрибків з парашутом з військово-

транспортних літаків та вертольотів, зі зброєю та спорядженням у будь-яку пору року, вдень та вночі на 

різноманітну місцевість. Це слугує основою для обґрунтування інноваційних педагогічних підходів до 

професійної підготовки майбутніх офіцерів ДШВ. Отже, гостро постає проблема формування професійної 

компетентності майбутніх офіцерів ДШВ, оскільки здоров’я, і, навіть, життя військових часто залежать 

саме від їхнього професіоналізму. 

 

Сорокіна Олена Анатоліївна 

Кандидат психологічних наук, доцент 

Київський університет імені Бориса Грінченка 

 

ТРЕНІНГ ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 
ПРАЦІВНИКІВ СФЕРИ ОБСЛУГОВУВАННЯ 

 

Розвиток високої культури обслуговування, орієнтованої на запити клієнтів, має першочергове 

значення в діяльності закладів сфери послуг. Постає проблема підготовки кваліфікованих кадрів, які 

можуть задовольнити як потреби роботодавців у цій сфері та так і споживачів. Дослідження показало, що 

нині в сфері послуг часто працює молодь без спеціальної професійної підготовки, що негативно 

відбивається на якості послуг, на престижі закладу і на особистості самого працівника. Проведене 
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анкетування співробітників щодо комунікативної компетентності засвідчило у них певну нестачу 

відповідних вмінь. На підставі отриманих даних було розроблено методичні рекомендації із програмою 

розвивальних занять для розвитку комунікативних компетентностей співробітників закладу сфери послуг.  

Комунікативна компетентність розуміється як якість особистості, яка включає в себе певну 

сукупність знань, умінь, навичок, а також готовність до пізнання та спілкування, що розвиваються і 

вдосконалюються протягом всього життя і за допомогою яких людина може конструктивно спілкуватися та 

взаємодіяти у будь-яких життєвих ситуаціях, з різними типами особистостей, спираючись на набутий 

досвід та культуру спілкування. Розроблений тренінг являє собою комплекс заходів, що охоплюють базові 

напрямки комунікативної компетентності в контексті професійної діяльності працівників сфери послуг. 

Тренінгові вправи спрямовані на подолання труднощів, які найчастіше виникають у професійній діяльності, 

а саме: вміння відновлювати емоційну рівновагу, коли її щось порушило, вміння зменшувати 

(нейтралізувати) емоційну напругу в процесі взаємодії з клієнтом, вміння передбачати наслідки емоційних 

реакцій клієнтів, володіння прийомами саморегуляції, вміння толерантно сприймати критику, помилкові 

судження, дії клієнтів, вміння чинити опір нагальному бажанню проявити негативну емоцію. Інтерактивні 

вправи було зосереджено на основних причинах конфліктів «працівник-клієнт»: небажання клієнтом 

виконувати встановлені закладом правила (оплата рахунку, час закриття закладу); помилки кухні (для 

працівників закладів харчування – неправильно приготована страва, невчасно подана страва); безпідставна 

неадекватність поведінки гостей: конфліктність (нахабство, неповага, агресія); та спілкування з клієнтами в 

стані алкогольного сп’яніння. 

В процесі розвивальних занять учасники набули корисні навички вирішення конфліктів, швидкого 

реагування на конфліктну ситуацію, встановлення та управління атмосферою комунікативного контакту, 

вміння корекції власних емоцій та їх правильного вираження, удосконалили навички емпатії та рефлексії, 

вміння розпочинати контакт та підтримувати розмову; оволоділи здатністю сприймати та розуміти критику. 

А також отримали корисну інформацію для зняття емоційної напруги, підвищення зосередженості перед 

важливою справою, оперативного усунення зайвого хвилювання, зниження зайвої емоційності та її 

впорядкування, яку використовують у своїй роботі.  

Таким чином, розвиток комунікативної компетентності працівників сфери обслуговування є вагомою 

умовою їх ефективної роботи. Адже сформованість комунікативної компетентності має важливе значення 

для розвитку міжособистісної взаємодії, а її формування доцільно реалізовувати у безпосередній 

практичній діяльності. Наразі тренінг може стати надійним інструментом профілактики професійного 

вигорання для працівників, які мають тривалий досвід роботи в закладах сфери послуг, і сприятиме їх 

професійному зростанню. 

 

Малишева Анастасія Вадимівна 

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна 

Науковий керівник: Бутиліна Олена Вікторівна, кандидат соціологічних наук, доцент 

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. 

 

ПОСИЛЕННЯ ІНТЕГРАЦІЇ У СУСПІЛЬСТВО ДІТЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ 
ЗА ДОПОМОГОЮ СУСПІЛЬНО-КУЛЬТУРНИХ ЗАХОДІВ 

 

Інтеграція у суспільство дітей з інвалідністю на сьогоднішній день є досить серйозним питанням. 

Останніми роками ця категорія населення привертає до себе все більше уваги держави, яка помітно 

намагається покращити умови життя цієї групи дітей: в країні створюються інклюзивні навчальні заклади 

(починаючи із дошкільних установ до університетів), покращуються умови пересування таких дітей, їх 

юридична захищеність тощо [2]. Однак не дивлячись на те, що держава намагається зробити досить багато 

для поліпшення життя цієї категорії населення, все ж таки робота у цій сфері лише починається й її 

реалізація потребує вдосконалення [3].  

Важливу роль в соціальній інтеграції дітей з особливими потребами відіграє інклюзивне навчання, 

головне завдання якого – зробити все можливе, аби жодна дитина, як в навчальному закладі так і в 

суспільстві, не почувала себе інакшою. В Україні така система навчання лише починає впроваджуватися. 

23 травня 2017 року президент України, Петро Порошенко, підписав закон «Про внесення змін до Закону 

України «Про освіту» щодо особливостей доступу осіб з особливими освітніми потребами до освітніх 

послуг». Цей закон отримав «зелене світло» 5 липня 2017 року і на сьогоднішній день є дійсним 2 роки.  

Якщо раніше діти з інвалідністю отримували освіту вдома або в спеціалізованих, «закритих», 

закладах, через що були ізольовані від однолітків та соціуму [1], то тепер все більше шкіл приймають 

політику інклюзивного навчання, та за ці кілька років, починаючи із 2016, державі вдалось залучити до 
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інклюзивного навчання 12 тис. дітей з особливими потребами із 44 тис [4]. Це доволі серйозний результат, 

але навіть попри це досить великий відсоток таких дітей все ще знаходиться в ізоляції.  

На нашу думку, важливу роль в інтеграції у суспільство дітей з інвалідністю можуть відігравати 

громадські організації й так званий третій сектор. Як вже було зазначено, хоч інклюзивне навчання подає 

надії, все ще досить незначний відсоток шкіл обладнаний необхідним чином для комфортного навчання в 

ньому дітей з інвалідністю, і невідомо, як скоро достатня кількість навчальних закладів зможе прийняти до 

себе цю категорію дітей. Але чи повинні вони під час цього очікування залишатися поза «стіною»?  

Громадські організації мають змогу сприяти покращенню ситуації за допомогою різноманітних 

суспільних заходів. У більшості міст України проводяться різні вистави, свята та тематичні заходи для 

дітей та сімей з дітьми. Однак у багатьох випадках всі ці заходи малопристосовані для участі в них дітей з 

інвалідністю. Проблема може полягати у місці проведення, яке є важко доступним або зовсім не 

пристосованим для цієї категорії; у форматі самого заходу (конкурсах та інших видах активної діяльності 

для дітей) або в інформуванні сімей, в яких виховуються діти з інвалідністю. Досить часто такі діти не 

приймають участь у культурних заходах саме через те, що батьки не впевнені у пристосованості цього 

заходу для їхньої дитини. Таким чином ті діти, які ще не мають змоги навчатися в інклюзивних класах, є 

ізольованими не тільки від суспільно-культурного життя міста, але й від своїх здорових однолітків, із якими 

майже не відбувається взаємодії.  

На нашу думку, задля покращення інтеграції у суспільство цієї категорії, необхідно звернути увагу 

саме на можливості третього сектору та залучити його для вирішення поставленої проблеми. Так, завдяки 

можливості приймати участь у культурному житті країни та взаємодії із здоровими однолітками, діти з 

інвалідністю зможуть остаточно вийти з «ізольованої зони» та розкрити свій творчій потенціал. З іншого 

боку, здорові діти отримають досвід комунікації з цією категорією, що призведе до зростання більш 

обізнаного та толерантного покоління українців, а також популяризує діяльність тих організацій, які 

виявлять бажання залучитися до вирішення поставленого питання.  

Таким чином, використовуючи суспільно-культурні заходи як інструмент, можна досягти значних 

результатів у посиленні інтеграції у суспільство дітей з інвалідністю, і спільними зусиллями покращити 

життя країни.  
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ELECTRONIC COMMERCE SYSTEMS ANALYSIS PATTERNS 

 

The dependence of the understanding of the text on the formation of the qualities of reading was researched 

by the well-known Ukrainian methodologist N. F. Skripchenko. In her works, the idea of interconnected formation 

of the ability to read and understand the text, to comprehend not only the actual content, but also to perform various 

analytical tasks that allow students to understand its main idea was confirmed. 

Observing students with learning difficulties, teachers noticed: if a student does not understand this, he 

usually excludes it from the scope of his attention or simply scratches the contents. In general, without sufficient 

understanding of the read quickly causes fatigue, reduces the attention of the person. Organizing readership, we 

must take into account that in its organic combination interact with external and internal manifestations. Internal - 

an act of comprehension and understanding of the contents of the read, and external - performing operations (skills 

of reading techniques). 

Scientists distinguish two approaches to the characteristics of readership - cognitive and communicative. In 

the first case, reading of texts is considered as cognitive activity, which encompasses semantic perception, 

thoughtful processing and interpretation of information. The cognitive orientation of working with the text 

involves: students recreating the sequence of events in the text (tell what is happening in the story); definition of the 

structure of the work (find in the tale fortune, the main part, the limb); re-read the text in order to find the answer to 

the question (find a paragraph in which it is said about the time and place of the event); awareness of the 

relationship between the title and the theme of the work (think about why the story is so called, think about how this 

story can be called in a different way), etc. 
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The communicative approach to reading considers it as a specific form of communication between the 

author and readers through the text. In this case, along with the information contained in the text, the reader appears 

a new, personal, meaning that strengthens the educational and developmental influence of the read 

(V.O. Martynenko, V.O. Naumenko, I.P. Gudzik, O.V. Gyazhely, A.P. Kanishchenko, O.Ya. Savchenko, etc.). This 

approach is implemented in the textbooks through the dialogic interaction of the reader with the text. 

Today, the complexity of the tasks that are solved with the help of electronic commerce systems is 

constantly growing: from automated collection, interpretation and implementation of information / content to 

management, design, modeling and forecasting of various business processes. For example, forecasting by the 

electronic commerce system of change in demand for the certain type of product depending on thematic discussion 

of users on forums or analysis of arrays comments on this product. But most of the complex tasks are not solved by 

e-commerce systems automatically, and individuals (moderators) that accompany process to the corresponding 

system. There was a need to search for non-traditional approaches to use information technologies and 

mathematical methods in the processes of preparation and decision making in e-commerce systems based on 

received information from forums, comments of product users, emails, search engine results, and agents. 

The purpose and objectives of the study are to apply the analytical method of processing Information 

resources of the electronic commerce system in the form of text information for possibility of further management 

of business processes.  

Managing Business Processes is an Important Stage in a content of a lifecycle. Today, the relevance and 

accuracy of the content has come to the fore (the need for the most recent information on a particular issue), so 

strict is required business process management based on workflow. 

Content analysis began as a quantitative-oriented method for analyzing texts for research mass 

communications [5]. For the first time he was applied in 1910 by sociologist Max Weber to assess the coverage of 

the printing of political actions in Germany. American Harold Lasswell, a communications researcher at the age of 

30-40, used the same technique for receiving propaganda messages during the war. With the appearance of 

automatic funds, texts in electronic form, starting from the 60s of the twentieth century, the initial one development 

has received a content analysis of large volumes of information – databases and interactive media sources. 

Traditional political use of modern information technology content analysis was supplemented by an unlimited list 

of headings and topics covering production and social spheres, business and finance, culture and science. This 

process was accompanied by a large number of various software systems. The concept of content analysis has no 

definite definition [1-5], which raises the problem: systems built on the basis of different approaches to content 

analysis, in general, are incompatible. 
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СТРУКТУРА ПСИХОЛОГІЧНОГО БЛАГОПОЛУЧЧЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ 

 

Порівняння різних підходів до розуміння психологічного благополуччя особистості дозволяє 

побачити траєкторію інтерпретацій явища від опису в рамках внутрішньоособистісної феноменології до 

зв’язку його з самореалізацією в оточуючому середовищі, відкритістю. Це означає, що ПБ особистості, 

з’являючись в контекстах науковців, із часом трансформується з феномена глибинної психології до живого 

конструкту, який знаходиться в рухливому, видозмінюваному стані під впливом різноманітних чинників, 

змінюючи при цьому характер своїх складових властивостей. 

Враховуючи підходи дослідників щодо характерних ознак психологічного благополуччя, беручи до 

уваги особливі риси студентства, маємо можливість визначити, що психологічне благополуччя 

студентської молоді – це інтегральна сукупність психологічних властивостей студентів, обумовлена 

комплексом зовнішніх і внутрішніх чинників, які сприяють позитивному функціонуванню особистості в 

процесі навчально-професійної діяльності. 

Мета: емпіричним шляхом виявити структуру психологічного благополуччя студентів.  
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Для визначення внутрішньої структури психологічного благополуччя (далі ПБ) студентів 

використовувався факторний аналіз (метод головних компонентів, обертання факторної структури – 

Varimax нормалізоване). Факторизації піддавалися наступні його показники: розуміння сутності ПБ, знання 

специфіки майбутньої професії, прагнення досягти життєвої мети, бажання досягти успіхів у майбутній 

професії, ставлення до себе, ставлення до освітнього середовища, усвідомлення значущості професійної 

самоактуалізації, усвідомлення сенсу життя, самостійність, здатність до саморозвитку, спроможність 

управляти оточенням.  

У структурі ПБ студентів було визначено 4 фактори, власні значення яких становили більше одиниці, 

а вклад у загальну дисперсію даних становив 60,03 %. Перший фактор – «мотиваційно-орієнтований» 

охоплює 25,4 % загальної дисперсії, включає такі складові: «прагнення досягти життєвої мети» (0,814), 

«спроможність управляти оточенням» (0,773), «ставлення до себе» (0,753), «здатність до саморозвитку» 

(0,636), «усвідомлення сенсу життя» (0,403).  

Другий фактор - «професійно-спрямований» характеризує такі складові: «усвідомлення значущості 

професійної самоактуалізації» (0,750), «бажання досягти успіхів у майбутній професії» (0,741), «ставлення 

до освітнього середовища» (0,468). Даний фактор охоплює 14,01 % загальної дисперсії.  

Третій фактор – «особистісно-орієнтований» характеризує такі складові: «наявність самостійності» 

(0,732), «здатність до саморозвитку» (0,555). Фактор охоплює 11,3 % загальної дисперсії. Четвертий фактор 

– «усвідомлено-регуляційний» охоплює 9,2% загальної дисперсії, включає такі складові: «розуміння сутності 

ПБ» (0,668), «ставлення до освітнього середовища» (0,498).  

Представлені фактори ПБ студентів мають певні змістові характеристики. Для 1 фактору 

психологічного благополуччя студентів визначальними є: прагнення досягти життєвої мети, що відображає 

наявність у студентів цілі в житті, чітке її формулювання, відчуття життєвої спрямованості; спроможність 

керувати оточенням, що характеризується можливостями мати владу, контролювати та скеровувати 

діяльність інших задля досягнення особистих потреб і цілей; ставлення до себе, що виражає ступінь 

задоволеності собою, своїми рисами, якостями, як позитивними, так і негативними, здатність до 

саморозвитку як спроможність людини до надбання, оновлення, розвитку знань, умінь, адаптації до змін в 

оточуючому середовищі; усвідомлення сенсу життя, який виражається в оцінці намірів людини досягнути 

певних цілей, які вона ставить перед собою в житті.  

Основними ознаками 2 фактору ПБ студентів є: усвідомлення значущості професійної 

самоактуалізації, що характеризує розуміння студентами важливості самовираження у майбутній 

професійній діяльності; бажання досягти успіхів у майбутній професії, що представляє собою спонуку, 

потяг до оволодіння високим рівнем професійної компетентності; ставлення до освітнього середовища, що 

виражає ступінь задоволеності навчальною діяльністю, освітнім простором, який надихає на особистісне та 

професійне зростання. 

Серед основних характеристик 3 фактору ПБ студентів варто виділити: наявність самостійності, що 

дозволяє вважати особистість незалежною, автономною, здатною протистояти зовнішнім впливам; 

здатність до саморозвитку, як спроможність людини до надбання, оновлення, розвитку знань, умінь, 

адаптації до змін в оточуючому середовищі. 

До властивостей 4 фактору ПБ студентів слід віднести: розуміння сутності ПБ, що окреслює 

усвідомлення особистістю чітких рис власного ПБ; ставлення до освітнього середовища, що виражає 

ступінь задоволеності навчальною діяльністю, освітнім простором.  

Отже найбільший відсоток дисперсії має мотиваційно-орієнтовний фактор в структурі 

психологічного благополуччя студентів.  

Перспективою подальшого дослідження вбачаємо виділення типів психологічного благополуччя 

студентів за допомогою кластерного аналізу на основі факторних оцінок.  

 

Барінова Ліна Яківна 

Кандидат психологічних наук, доцент 

Одеський національний університет імені І.І. Мечникова 

 

ПСИХОЛОГІЧНЕ ЗДОРОВ’Я СУЧАСНИХ МОРЯКІВ ДАЛЕКОГО ПЛАВАННЯ 

 

Психологічне здоров’я особистості як найважливіша суспільна та індивідуальна цінність складає 

проблемне поле у галузі сучасних наук про людину. Достатньо повно у психології представлені питання 

щодо професійної деформації та вигорання, семантичного наповнення категорії «здоров’я», ставлення 

особистості до свого здоров’я. 
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В умовах представленості України на європейському та міжнародному рівнях особливого значення 

набуває необхідність дослідження психологічного здоров’я сучасних моряків далекого плавання. Не 

дивлячись на статус України як морської держави, дослідження внутрішньої структури та різних аспектів 

психологічного здоров’я моряків далекого плавання є для вітчизняної психологічної науки новим, але 

актуальним та своєчасним. Дотично у психології досліджувалися особливості переживання самотності та 

ізольованості (А.С. Криворотько), темпоральні уявлення моряків-судноводіїв (Л.П. Єнькова), специфіка 

працездатності корабельних фахівців у екстремальних умовах (М.С. Корольчук) тощо. 

Нагальна потреба та актуальність вивчення психологічного здоров’я моряків далекого плавання 

підтверджується у низці досліджень введенням останнім часом у науковий перебіг нового терміну – 

«професійне здоров’я особистості» (А.Г. Маклаков, Н.В. Остапчук, Г.О. Печеркіна та ін.), під якім 

розуміють властивість організму підтримувати необхідні компенсаторні та ззахисні механізми, які 

забезпечують професійну надійність та працездатність в усіх умовах професійної діяльності. Дійсно, 

високий ризик роботи, сучасне піратство, постійна відірваність від дому, деприваційні тенденції, фізичні та 

психологічні навантаження дозволяють включити моряків у групу посиленої психологічної уваги щодо 

формування особистісних проблем. Тому, на наш погляд, термін «професійне здоров’я моряка далекого 

плавання» суттєво звужує проблему, зводячи її до рівня професійного відбору. Категорія психологічного 

здоров’я моряка далекого плавання є більш холістичною, розглядає здоров’я як системну якість, яка 

набувається у процесі становлення особистісної цілісності, певного рівня інтегрованості особистості, тобто, 

в умовах, коли професійне становлення моряка вже відбулося і не викликає сумніву, а зону ризику 

складають особливості адаптації до міжрейсового перебування на берегу, яке більшість з них сприймають 

як тимчасовий стан, психосоматичні та міжособистісні порушення, які не торкаються професійної сфери, 

але з часом можуть суттєво на неї впливати. 

Ось чому серед низки індивідуально-психологічних, соціальних чинників, темпоральні 

характеристики психологічного здоров’я моряка далекого плавання складають його неповторність і не 

представлені у такому обсязі у представників інших професій. 

Таким чином, проблема психологічного здоров’я моряка далекого плавання є актуальною та 

востребуваною в науці, а вирішення поставлених завдань надасть можливість виявити превентивні заходи 

щодо підготовки плавального складу у морських навчальних закладах України. 
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Стаття присвячена аналізу псевдонаукових текстів як явища сучасної масової культури. 

Аналізується системність як властивість наукового знання, де теорії и гіпотези підтримують одна одну. 

Розглядаються основні недоліки псевдонаукових текстів, що дозволяють виокремити їх серед інших. 
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Отримання справжнього наукового результату завжди пов’язано з багаторічною та кропіткою 

працею. Далеко не кожному це по силах, однак падіння рівня освіти, сприйняття світу через призму масової 

літератури та кінематографу, високий рівень нігілізму, які, нажаль, притаманні сьогоденню, створюють у 

свідомості багатьох враження, що долучитися до написання наукових текстів може кожен і для цього 

далеко необов’язково необхідно мати спеціальні знання та освіту. Завдяки зазначеному псевдонаукові 

тексти ширяться наче гриби після дощу, несучи з собою не просто недостовірну, а подекуди навіть 

шкідливу інформацію в широкі маси, чим і зумовлена актуальність обраної для вивчення теми.  

На жаль, дослідження псевдонаукових текстів не надто популярна тема. Вона залишається 

малодослідженою як вітчизняними так і закордонними науковцями. Саме тому за основу нашого 

дослідження використано праці І.А. Авдієнко, И.Ю. Черепанова, Н.В. Гончаренко, які хоча й 

опосередковано, але все ж стосуються обраної проблематики.  

Перш за все, аби виокремити суттєві характеристики псевдонаукових текстів, варто розглянути 

ознаки притаманні власне текстам науковим. У лінгвістичному відношенні найбільш значущими 

особливостями наукового стилю мовлення є наступні: 

1) абстрактність, узагальненість, підкреслена логічність викладу, чітке структурування тексту, 
підпорядкування структури логіці наукового доказу; 

2) використання спеціальних слів і виразів зі строго визначеним змістом (наукова термінологія). 
Кожна галузь науки має свою термінологією, об'єднаної в одну терміносистему (термінологія медична, 

математична, фізична, філософська, лінгвістична і ін.); 

3) використання абстрактної лексики, що включає дані тексту в більш загальну наукову парадигму.  
Що ж стосується псевдонаукових текстів, то у своєму дослідженні О.М. Конопкин зазначив, що 

псевдонаукові тезиси не підтверджуються, не підлягають перевірці або ж є невідтворюваними [4, с. 156]. 

Фактично псевдонауковий текст використовує ті ж самі ознаки наукового стилю, що були 

перераховані вище, однак в ході такого використання наукові елементи тексту змінюють свою мету та 

замість передачі об’єктивної інформації, призводять до впливу на адресата тексту. Для цього: 

1) аби підкреслити правдоподібність і фактологічність викладеного тексту в ньому 

використовується маса цифр, чисел та дат; 

2) текст містить в собі історичний екскурс, при цьому відсилання йде до реальних загальновідомих 
історичних подій; 

3) питання, що розглядається у тексті, зображується загальним, таким що стосується більшості, що 
сприяє цікавості до тексту з боку громадян та його подальшому швидкому поширенню; 

На синтаксичному рівні науковий текст характеризується активним вживанням конструкцій, що 

відображає причинно-наслідкові зв'язки, вони характеризуються великою кількістю поширених і 

складнопідрядних речень. Це ж характерно для псевдонаукових текстів. 

Всі перераховані особливості спрямовані на імітацію наукового стилю тексту та мають за мету 

утвердити думку, що викладеній у ньому інформації можна довіряти, та що вона є повністю достовірною.  

Разом з тим, не зважаючи на активне використання у псевдонаукових текстах ознак, притаманних 

власне науковому стилю, його головною відмінністю залишається недостатність аргументації.  

Аргументація у псевдонаукових текстах має яскравий спекулятивний характер, що дозволяє мало не 

будь – яку гіпотезу видати за наукову. Як вже було зазначено вище для аргументації використовується 

багато числових даних та посилань на реальні історичні джерела. О.М. Конопкин зазначає, що важливою 
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відмінністю наукової гіпотези від псевдонаукової тези полягає в тому, що перша підтримується іншими 

науковими теоріями і ця системність на зрілій стадії науки робить гіпотези дуже точними [4, c. 170]. 

При детальному аналізі псевдонаукового тексту недоліки аргументації, наведеної в ньому стають 

очевидними. Такий текст може містити як посилання на неіснуючі дослідження так само неіснуючих 

вчених, так і спотворені результати цілком реальних наукових праць. В той же час, підтверджуваність та 

обґрунтованість можна використовувати як критерії науковості, маючи на увазі не лише порівняння з 

досвідом, але й з вже визнаними теоріями [4, с. 170]. 

Досить багато уваги науковців сьогодні приділено вивченню псевдонауки та псевдонаукових текстів, 

як її породження. Проте, варто звернути увагу, що все частіше псевдонаукові тексти використовуються у 

таких сферах суспільного життя як політика, реклама і тому подібне. Створюючи подібні тексти 

рекламодавці та політтехнологи апелюють до масової свідомості та маніпулюють нею.  

Доступність інформації в мережі «Інтернет» сприяє майже блискавичному розповсюдженню 

псевдонаукових текстів та інформації викладеної в ній. Часто – густо це може тягнути за собою вкрай 

негативні наслідки як для окремих людей, так і для суспільства в цілому. Тому сьогодні кожному варто з 

максимальною критичність відноситися до інформації, що сприймається, детально аналізувати її перш ніж 

робити для себе висновки. 
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У даній статті порушуються питання про музичне рішення пантоміми, принципи введення музики у 

пантоміму, умови, необхідні для існування музики в театрі пантоміми. 

Ключові слова: пантоміма, пластична дія, рух, напруга конфлікту, контрапункт, музичне рішення, 

театральна дія, мім, мистецтво, музика, спрямованість дії, мізансцена. 

 

Актуальність музичного рішення пантоміми. Музику зазвичай називають мовою душі, оскільки 

вона має сильний вплив на почуття людини, на її підсвідомість, у ній виявляється здатність свідомості 

поєднувати в собі чуттєвий, психічний, фантазійний та інші початки. 

Відомий індійський філософ, суфій, психолог, музикант Хазрат Інайят Хан в своїй праці “Містицизм 

звуку” говорить: “Музика є мініатюрою гармонії Всесвіту, тому що гармонія Всесвіту є саме життя, і 

людина також як мініатюра Всесвіту демонструє гармонійні або негармонійні акорди у своєму пульсі, в 

ударах серця, у своїй вібрації, ритмі і тоні. Її здоров’я і хвороба, її радість і смуток – все свідчить про 

наявність або відсутність музики в її житті” [16, 200]. 

У простих піснях комедії del 'arte музика була додатковим засобом впливу, свого роду збудником 

емоцій, тому що основним змістом пісні був текст на злободенну тему або жартівлива пастораль. Музика 

відтінювала події, про які йдеться в тексті, та створювала загальну атмосферу. 

За допомогою різноманітних звуків музика активізує роботу всього мозку. “Звук є вібрацією, а на 

нашій Землі вібрує все. З цієї причини на Землі немає предмету, який не можна було б почути” [18, 123], – 

стверджував Джон Мілтон Кейдж, американський композитор, філософ, музикознавець. 

Мета статті. Метою цієї статті є розгляд принципів введення музики у виставу пантоміми, умов 

існування музики в театрі пантоміми. 

Виклад основного матеріалу досліджень. У музичному мистецтві можлива деяка конкретизація 

змісту переважно в синтетичних жанрах. Однією з можливостей такої конкретизації є театр. 

Введення музики в театральну виставу може привести і до нового змісту самого дії. Якщо має місце 

такий взаємний вплив мистецтв, то очевидно, що театр перебуває на шляху до синтезу, а в деяких видах 

синтезу театру і музики завдяки злиттю різних мистецтв народжується новий виразний засіб, мова іншого 

театру (опера, балет). 
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Однак самий факт використання музики в театрі не завжди призводить до синтезу. Якщо музичний 

зміст використовується для зміни змістів, якщо без музики неможливо обійтися при створенні потрібної 

якості або образу, то такий підхід призводить до народження синтетичного театру. 

Завдяки синтезу руху, драми і музики народилися такі різновиди пластичного театру, як пантоміма і 

балет, але способи взаємодії з музикою в кожному виді театру різні, в залежності від місця і ролі музики в них. 

Пантоміма має риси драми, але при цьому основна мова пантоміми – пластика тіла, що ріднить її з 

балетом. Однак рух у пантомімі організований зовсім за іншими принципами, ніж у балеті, та хоча пластика 

в пантомімі не менш (якщо не більш) музична, ніж хореографічна, сама музика в пантомімічній дії - 

необов'язкова умова життя руху, як у балеті, тобто не є драматургічною основою. 

Використання музики в пантомімі підпорядковане законам драми і бере участь у драматичному процесі, а 

самі рухи в пантомімі практично є своєрідною видимою музикою завдяки своїй очищеності та символічності. 

Таким чином, у пантомімі музика виступає одночасно як музика чутна (звук), так і музика видима (рух). 

Оскільки способи взаємодії з музикою в різних видах театру різні, утворюються різні концепції 

музичного рішення вистави. 

Перший аспект розгляду цих питань пов'язаний з існуючими концепціями щодо принципів введення 

музики у виставу пантоміми. Пошук музичного рішення вистави обумовлений наявністю низки важливих 

факторів, одним із яких є ставлення музики до пластичної дії, до центральної ідеї. 

Зміст музики в пантомімі завжди має спрямованість дії, що слід розуміти наступним чином. Музика, 

як і будь-який інший компонент вистави, має працювати на напруження конфлікту, тобто вона вводиться в 

дію тільки в якості активного елементу драматургії та має функціонувати у виставі як дійова особа, здатна 

змінювати світ навколо себе, впливати на вчинки інших героїв. 

Коли музика перетворюється на додаток до вистави, на фон, вона втрачає силу, припиняє брати 

участь у драматичній дії, отже, без неї можна обійтися. У тому випадку, коли музика вступає в конфлікт з 

іншими виразними засобами, звучить контрапунктом до інших компонентів сцени, спрямована на 

розкриття необхідних якостей героїв, які можуть бути розкриті тільки за допомогою музики, музика 

потрібна дії, вона бере участь у театральному синтезі, отже, музика має спрямованість своєї дії. Музика, що 

звучить, – це авторське трактування події, її істинний сенс. Вона впливає на зміст подій, створюючи новий 

підтекст. Наприклад, герой видає себе за доброго друга, але під час його дій звучить зловісна музика, 

повідомляючи глядачеві про справжню природу почуттів цього героя. Якщо за допомогою музики 

приведено до конфлікту зовнішнє і внутрішнє, це означає, що музика працює, спрямована на напругу 

конфлікту, на розкриття задуму. 

Іншою необхідною умовою існування музики у виставі є те, що вона повинна повинна звучати у 

когось в душі. Якщо музика становить життя одного з героїв, вона стає символом, знаком цього героя і 

неодмінно дійовою особою. Г.О. Товстоногов користувався контрастним методом введення музики та 

інших елементів, стверджував, що музика має знаходитися в постійному контрасті з будь-яким іншим 

виразним засобом, наприклад, із декораціями або словом. І.Г. Рутберг часто говорить про принцип введення 

музики як звучного простору душі, оскільки в театрі все має душу: середовище, предмети, декорації, світло. 

Такий підхід робить музику невід'ємною частиною характеристики об'єкта, конкретизує та уточнює зміст 

самого музичного тексту, веде до активізації ролі музики у виставі. Музика змінює сенс подій, що 

відбуваються, з чого випливає, що музика бере активну участь у розвитку дії. 

Окрім музики душі героїв, існує так звана музика середовища, в якій розвиваються ті чи інші події, 

що по суті є також музикою душі, оскільки, за твердженням І. Рутберга, "душу можна вселити у що 

завгодно". Музика середовища може гостро контрастувати з подіями, що відбуваються, може змінювати 

події, увійшовши з ними в конфлікт. Наприклад, на весіллі, де наречену віддають заміж проти її волі і вона 

змушена назавжди розлучитися з тим, кого кохає, звучить розгульна музика, під яку веселиться натовп. 

Такий прийом незмірно посилює дієвість сцени, а режисер отримує потужний засіб загострення конфлікту 

між внутрішньою драмою героїні та натовпом, що розгулявся. Створення драматичного простору з 

активною роллю музики називається музичним рішенням. 

Отже, дві умови, необхідні для існування музики в театрі пантоміми - спрямованість дії та 

приналежність чиєїсь душі – забезпечують активну участь музики в напрузі конфлікту і є основою 

музичного рішення. 

Інший важливий аспект проблеми існування музики в пластичному театрі - схожість структур 

театральної дії та музики. О. Таїров зазначає: "Відчути ритмічне биття п'єси, почути її звучання, її гармонію 

і потім нібито оркеструвати її - така є задача режисера". 

Мистецтва, перебуваючи в єдиному синтетичному просторі театру, завжди взаємно збагачуються. 

Театр можна уявити симфонічним оркестром, а акторів - звуками, що ллються з інструментів. Звуки то 

з'єднуються в співзвуччя, то розпадаються на сольні партії. Рухи акторів - це мелодії, вони мінливі та 
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варіативні, але мають свою власну інтонацію, свій колорит. Деякі інтонації близькі один одному, а інші - 

різко контрастні. Отже, все - як у музиці: елементи існують і розвиваються за своїми внутрішніми законами, 

підкоряючись головній партитурі подій. 

Талановитий режисер здатен до музичної уяви й фантазії. Без цієї якості пластична вистава може 

виявитися "непластичною", а рухи – немузичними. 

Роботу зі створення музичного рішення доцільно починати з визначення ритмічної структури 

майбутньої вистави. 

Музика - мистецтво часове, і ритм є основний елемент її часової організації. Музичні звуки, 

організовані в часі, – один із необхідних принципів існування музичного твору. Ритм є своєрідним 

"хребтом" музики. 

Поряд із темпом, ритм несе інформацію про характер і стиль п'єси, багато в чому визначає жанр і 

можливості розвитку. Ритм танго, наприклад, містить елементи, що створюють напругу на всіх 

структуральних рівнях твору. Характерна синкопа вносить конфлікт у розміреність чвертей і може 

проявлятися як у партії ударних і баса, так і між шарами інструментальної фактури. Контрапунктом до 

основи, що акомпанує, виступає ритм мелодії, що має власну кратність і, як правило, більш широке 

фразеологічне "дихання" в порівнянні з ритмічною фразою акомпанементу. 

Подібно до того, як у музиці ритм є одним із першоелементів, організуючим початком, що створює з 

хаосу звуків порядок, так і в пластиці, будь то пантоміма або танець, сцени вишикуються з урахуванням 

ритмічної організації чергування появи героїв, мізансцен, що змінюються, жестикуляцій та реакцій , оцінок 

і пауз, словом, ритму дії. 

Будь-яка вистава, подібно музичній п'єсі, буквально зіткана з різних ритмів, які знаходяться в 

складній синтетичній взаємодії. Вони можуть з'єднуватися у контрапунктний, поліфонічний, лінійний 

способи. 

Наприклад, пластика головного героя може перебувати в контрапункті з музикою середовища або 

пластикою інших героїв. Так, якщо два персонажі існують на сцені в пластиці і ритмі вальсу (м'які, 

синхронні рухи), то третьому персонажу - конкуренту - краще з'явитися в ритмі, що контрастує з ритмом 

вальсу, припустимо, в ритміці фокстроту. Чим яскравіше буде відмінність у ритмах і відповідній їм 

пластиці, тим очевидніше виявиться конфліктна природа відносин між персонажами. 

Окрім проявів ритму, описаних вище, існує поняття ритму ролі, ритмічної структури вистави в 

цілому. Без вирішення проблеми ритмічної організації форми цілого вистава не може відбутися.  

Стародавній японський трактат Дзеамі Мотокійо «Переказ про квітку стилю» про театр говорить: 

дзьо (експозиція) - початок, прототип; ха (розвиток) має тлумачний сенс, "пом'якшує дзьо і роз'яснює його, 

передає найдрібніші деталі теми і все цілком вичерпує; кю - сенс заключної фрази, захід дня, граничний 

сенс, цілком вичерпує ха. Вистава Но має тривалість в ха, кю має бути коротким". У Дзеамі композиційно-

ритмічний закон "дзьо-ха-кю" трактується в широкому сенсі як прояв ритмів і змісту буття, має космічне 

звучання, стає метафорою народження-життя-смерті. 

Отже, необхідно вибудовувати співвідношення частин цілого, тривалість і темп кожного епізоду, 

кожної мізансцени, які будуть представляти собою "різноманітну, складну і ритмічно злиту дію" 

(С. Ейзенштейн). 

Як мелодія музики, так і рухи міма розгортаються в часі, народжуючи сенс. Музика дає невичерпне 

різноманіття прикладів розгортання мелодії, принципів поєднання контрастних елементів, 

взаємопроникнення різних мелодій одна в одну, контрапунктування тощо. Для кожного виду взаємодії 

знайдені типологічні форми, що дозволяють максимально яскраво проявитися сенсу цих взаємодій, 

розкрити їх суть, тому дуже плідним для театру пантоміми є освоєння режисерами основних видів 

музичних форм, вивчення структури музичних творів і принципів організації цілого. 

Рухи міма музичні саме тому, що вони мають інтонацію. Характером і якістю інтонацій створюються 

елементи пластичного образу. Рухи мають свою партитуру інтонацій, яка і є "внутрішньою" музикою 

даного героя. В. Дашкевич вірно зауважує, що музика є мистецтвом комбінування інтонації, а режисер, 

таким чином, створює власний інтонаційний словник для кожного з героїв. 

З появою інтонації народжується мелодія. Уявити траєкторію актора як мелодійну лінію означає 

знайти вірне фразування, "дихання" фраз, їх вершини й закінчення. Тоді рухи стануть схожими на музику. 

Працюючи над музичним рішенням вистави, необхідно визначити загальний психоемоційний лад, 

знайти головну пластично-мелодійну інтонацію всієї п'єси, принцип, за яким вони будуть поєднуватися при 

взаємодії героїв, звучати в цілому. У музиці це називається фактурою викладу, яка може бути 

гомофонічною, поліфонічної. 

Гомофонічна фактура передбачає наявність мелодійної теми (головного героя) і фону, що відповідає задуму.  
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У класичному театрі пантоміми (так званому "чорному кабінеті") мім часто виявляється практично 

без фону. Але це є лише перше враження. Мім створює навколо себе уявний світ з уявних предметів. Він 

пропонує глядачеві "добудувати" необхідний фон. А за хвилину фон може повністю змінитися і 

перетворитися з дружнього на ворожий. 

Поліфонія – одночасне звучання кількох голосів. Щільність мізансцен, просторовий обсяг, кількість 

учасників і виразних засобів створюють якості, які в музиці розглядаються як фактурні параметри. Їх ритм і 

вміле поєднання у виставі мають формотворчі властивості. 

Музика підпорядкована законам гармонії. Акорд викликає певні почуття. Наприклад, різке 

поєднання звуків може викликати неприємні відчуття або почуття слухового дискомфорту (дисонанс). 

М'яке звучання акорду може створити відчуття рівноваги, спокою (консонанс). 

Пластична вистава також є низкою дисонансів і консонансів, проявлених в пластиці, музиці, кольорі: 

різка пластика одного героя може "звучати" дисонансом по відношенню до плавних рухів інших, костюм 

може дисонувати з декораціями, а може гармоніювати з ними як споріднений елемент. 

У музиці будь-яке накопичення дисонансу неминуче призводить до кульмінаційного "вибуху" і 

вирішенню в консонанс. Така є діалектика музичної форми, такий є закон будь-якої драматургії. Цей 

принцип накопичення і вирішення головного конфлікту служить головній ідеї мистецтва – досягнення 

катарсису. Музичне рішення полягає і в тому, щоб вірно розподілити накопичення дисонансу між 

епізодами, в яких звучить музика, а також визначити ті сцени, в яких музика необхідна. Режисер має все, 

щоб зробити виставу симфонією, "оркестрованою" дією, про яку пише А. Таїров. Це в ще більшій мірі 

відноситься до пантоміми, де самі рухи актора і є видимою музикою. 

Пластична фраза міма подібна фразі музичній. Основи музичного фразування пов'язані з диханням і 

тому є природні. За природними законами музичної фрази, мім "малює" мелодію, створює музику 

пластикою свого тіла. Ця пластична партитура також має бути вписана в загальний "оркестр", яким є 

вистава. З позицій концепції введення музики її головна функція – напружувати конфлікт, розкривати його 

зміст. Це є найважливіший критерій дієвої ролі музики. 

Висновки. Таким чином, режисерові пантоміми необхідно розбиратися в музичних жанрах і стилях 

для того, щоб вміти вірно та осмислено використовувати музику в рішенні стилістичних завдань. 

Як зазначає львівська співачка і педагог Анна Дашак, “високе мистецтво збагачує душу, очищає її, 

виявляє і пробуджує її глибинні пласти. Це той момент, коли говориться, що душа з душею розмовляє, або 

спілкується серце з серцем. За словами Бертольда Авербаха, німецького письменника, “лише музика є 

світовою мовою і не потребує перекладу, адже говорить про душу” [5, 67]. 

Підбираючи музичний матеріал, треба прагнути до стильової однорідності та фактурної цілісності 

оркестровки, дбати про чіткості введення музики в експозиційних та інших епізодах, де встановлюється 

символічний зв'язок музики та об'єкта. 

Введення музики має бути підпорядковане законам драматичної дії та направлено на напругу і 

розкриття конфлікту, щоб музика стала дійовою особою, необхідним елементом пластичної дії, який має 

позитивний вплив як на акторів, так і на глядачів, оскільки людський організм є досконалою симфонією 

Всесвіту, у якій Творець збалансував звучання кожної групи “інструментів” (органів тіла), які породжують 

неперевершений консонанс – наше здоров’я. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ІСТОРИЧНОГО РОЗВИТКУ ПОСТИЖЕРНОГО МИСТЕЦТВА, 

ЙОГО РОЛЬ В МОДЕЛЮВАННІ СУЧАСНИХ ЗАЧІСОК 
 

В усі часи, усі народи завжди прагнули прикрасити себе. Намагалися, не маючи нічого, створити 

якусь форму. У багатьох випадках люди зверталися не до свого волосся, а до альтернативного, розвиваючи 

таким чином мистецтво постиж. На сьогоднішній день стиліст не може обійтись без постижного 

виробу при моделюванні та виконанні сучасних зачісок, тому, що за допомогою цих виробів можна 

збільшити об’єм, зробити довшим волосся, доповнити зачіску прикрасами з волосся чи плетінням, 

авангардними пасмами, шиньонами з екстравагантним фарбуванням і навіть використати нарощування 

вій, створюючи неповторний індивідуальний образ. 

Ключові слова: альтернативне волосся, перукарське мистецтво, мода, стиль, моделювання зачісок, 

постижерні вироби. 

 

Вступ. В наш час асортимент альтернативного волосся має дуже великий спектр. Це і нарощування 

густоти або довжини волосся, кріплення окремих елементів зачіски, застосування прикрас з волосся, 

підкладок натурального кольору та різнокольорових пасом, тощо. Матеріали, що застосовуються сьогодні 

— натуральне і штучне волосся. Використання альтернативного волосся зумовлене не тільки модою чи 

фізичними потребами, так і індивідуальним бажанням кожного. 

Постановка завдання. Альтернативне волосся, що використовується на сучасному етапі, 

відрізняється різноманітністю матеріалів, з яких воно виробляється, та широким асортиментом виробів, які 

застосовують в процесі моделювання сучасних зачісок різного призначення. Дослідження використання та 

визначення ролі альтернативного волосся проведено на прикладі найбільш розповсюджених видів 

постижних виробів, без яких важко уявити творчість сучасних модельєрів зачісок та стилістів. 

Результати дослідження та їх обговорення. Дослідження історії розвитку світового мистецтва 

довели, що ще у Стародавньому Єгипті почали поширено використовувати доповнення для виконання 

зачісок. Перші відомі науці зображення перук відносяться до кінця III династії (приблизно 2600 р. до н.е.). 

Однак, як думають археологи, перуки виникли набагато раніше. 

До середини I тисячоріччя до н.е. мода на штучне волосся із Єгипту поширилася на країни Близького 

Сходу і Середземномор’я. З Персії нова мода проникає в Стародавню Грецію. Однак, елліни частіше 

використовували їх як театральний реквізит [1].  

У Рим привозили перуки з усіх кінців світу. Славилися чорні перуки з далекої Індії, однак, самим 

коштовним вважалося німецьке волосся солом’яного й рудого кольорів. Біляве волосся йшло на ваги з 

золотом. 

Християнська церква з перших років свого існування до перук зайняла негативну позицію. Климент 

Олександрійський писав, що той, хто носить перуку, не може одержати сан священика, тому що 

благословення Боже не може пройти крізь штучне волосся.  

У середньовіччі перуки не носили. Уведенню перук у моду і побут сприяли монархи. Так, в XVI ст. 

англійська королева Єлизавета перуками прикривала своє лисувате волосся. Казали, що в її гардеробі було 

близько 80 перук різного кольору.  

У XVII столітті при дворі Людовика XIV працювали 500 перукарів. Вони вигадали «алонжеву» перуку 

(від фр. - подовжений), яку можна бачити на старовинних портретах. Людовик XIV носив перуку з таким 

шиком, що в Європі почався бум перук. Перуки стали символом епохи абсолютизму й театральності. 

Поважаюча себе людина мала їх як мінімум три: чорний, каштановий та світлий. Простолюдини майстрували 

перуки з овечої вовни, собачих і кінських хвостів, водоростей, волокон конопель і кукурудзи [5]. 

У Росії перуки ввів у моду Петро I. Жінкам мода сподобалась, служиві сприйняли її як обов’язок, 

духівництво від неї навідріз відмовилося. 

Після двохсотлітньої перерви, у 1938 році, після довгих експериментів хіміки розробили й отримали 

нове синтетичне волокно нейлон, при цьому використовували не природний волокнистий матеріал, а 

синтезований полімер з волокностворюючими властивостями. Волокна, що замінили натуральне волосся, 

можна було розділити на три групи: акрилові, вінілові, поліамідні [4]. 

Справжній бум штучного волосся (особливо шиньонів) почався у 60-х роках XX ст., коли в моду 

увійшли об’ємні зачіски. В 70-х роках з’явився канікалон — один із найкращих замінників натурального 
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волосся і сьогодні. Багато технологічних процесів у постижному виробництві в цей час механізовані, однак 

традиційний ручний спосіб переважає на більшості постижних підприємств. Ручним способом 

виготовляють чоловічі та жіночі перуки з натурального і штучного волосся, накладки, шиньони, коси, 

хвости, пасма, окремі елементи зачісок, такі як чілки, а також вії, вуса та бороди [4].  

Поняття «альтернативне волосся» можна трактувати з двох боків – як матеріал, штучне волокно, 

альтернатива натуральному волоссю, з якого виготовляють постижний виріб, і безпосередньо сам виріб, як 

цілий (перука), або частковий (накладка, шиньон), або додатковий елемент для виконання певної моделі 

зачіски (коса, хвіст підставні пасма, чілки, додаткові локони, тощо). 

Звичайно, перевага натурального волосся не тільки в тім, що виріб виглядає природньо. Так, на 

відміну від виробу зі штучного волосся, з натуральним волоссям можна поексперементувати: пофарбувати, 

зробити хімічну завивку, змінити зачіску. Знову ж, виріб з натурального волосся набагато довговічніше: 

при дбайливому підході вона може прослужити 5-10 років, а то й більше. А от штучне волосся згодом 

деформується: волокно розтягується і втрачає форму.  

Постижні вироби, виготовлені з акрилу, вінілу або поліаміду відрізняються неправдоподібним 

блиском і видають своє неприродне походження. Цим альтернативне волосся з «синтетики» невигідно 

відрізняється від канікалона, який має м’який матовий блиск доглянутого натурального волосся. 

Незважаючи на те, що синтетичне волосся набагато грубіше й жорсткіше на дотик, січеться та плутається 

воно набагато більше делікатного японського волокна – канікалона, тому фахівці називають їх 

«одноразовими».  

Цікавою новинкою останнього часу є перуки-сітки, через які протягується своє природнє волосся. 

Вони можуть використовуватися як для нарощування волосся, так і для створення ефекту мелірування або 

колорування.  

Постижні вироби (коси, шиньони, та ін.), які носять для доповнення до свого волосся, не повинні 

відрізнятися за кольором. Враховуючи, що волосся різних ділянок голови відрізняються за кольором, 

необхідно брати зразок смуг з відповідної ділянки. Шиньони відрізняються як формою основи і її розмірів, 

так і довжиною волосся або конструктивними особливостями побудови. Шиньони звичайно 

використовують як додаток до власної зачіски. 

Прояв альтернативного волосся в якості клейових прикрас широко використовують у вечірніх, 

конкурсних, весільних, фантазійних зачісках. Ефективними додатками до прикрас з волосся можуть бути 

стрази, бісер, пір’їнки, тощо, які закріплюються клеєм [3].  

За способом кріплення накладних пасом технології нарощування розділяють на дві групи: холодного 

та гарячого нарощування. При холодному нарощуванні накладні пасма кріпляться до волосся за допомогою 

спеціального клею або пластикових чи металевих невеличких кліпс. Такий спосіб вважається надійним і 

витримує будь-які водні процедури. Технології гарячого нарощування для кріплення пасом використовують 

спеціальні капсули, які розплавляючись при високій температурі термощипців, міцно з’єднуються з 

волоссям. Нарощене таким чином волосся можна носити близько 6 місяців. Доглядати за нарощеним 

волоссям досить просто: необхідно використовувати спеціальні гребні, шампуні, кондиціонери, а також раз 

на два місяці відвідувати майстра для корекції. Існують також англійське нарощування за допомогою 

клейового пістолета та гарячої смоли або силікону, італійське нарощування з використанням 

ультразвукового апарата, нарощування волосся тресами, тощо [2].  

Висновки. Як показали дослідження, використання альтернативного волосся у моделюванні 

сучасних зачісок залишилося і стало на сьогодні не лише модним, а й функціональним та практичним. За 

його допомогою можна створити копицю волосся, додати об’єму. Тому, хто не хоче або не може фарбувати 

волосся, підходять підставні пасма, які не шкодять волоссю і можуть бути будь-якого кольору. 

Найяскравішими виглядають зачіски з використанням постижних клеєних прикрас, які мають незвичайний, 

дуже вишуканий вигляд. Шиньони, перуки, накладки, чілки допомагають людям, які мають проблеми з 

випадінням волосся. Тому сучасні стилісти неодноразово звертаються до постижної справи: саме за 

допомогою альтернативного волосся вони можуть задовольнити будь-які смаки. 
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LEXICAL EMBODIMENT OF RACIAL CONFLICT 

IN HARPER LEE’S «TO KILL A MOCKINGBIRD» 

 

Fiction is a very good way to show a detailed and honest image of life and helps to clarify historical events. 

This article is devoted to one of the means of implementation of racial conflict in the novel by Harper Lee «To Kill 

a Mockingbird». The research is focused on the lexical units of representation of racism and racial conflict. The 

main feature of the novel is the fact that it was written from perspective of the six years old girl, who is a prototype 

of the author herself. But we are able to explore the manner of speaking of each character. Also mood, atmosphere 

and general situation of the late 30s of the twenties century are depicted vividly due to successful usage of the 

language. And language serves as a tool not only to describe events and characters, therefore does the descriptive 

function, but also to fulfill the affective impact, as language in the novel is a marker of different identities according 

to a social class and origin.  

Key words: fiction, conflict , lexical units, rasism, racial conflict, race, language as a tool. 

 

The main aim of the paper presents an attempt to find out the ways and means of embodiment of racial 

conflict and racism, which is based on Harper Lee’s novel «To Kill a Mockingbird». The research material is 

samples from the novel. In order to make a research we had such tasks - to find parallels between Harper Lee’s 

childhood and its impact on the novel, to analyze the novel and identify the dominant features of language usage, 

which imply racism and to discover the peculiarities of their usage to reveal main characters and their interaction 

within the novel.  

Scholars who are important for our research and for theoretical background are: Mick Short, Geoffrey 

Leech, Jennifer Murray, Joanna Thornborrow, and Charles Shields. 

As for the methods of research there were used such methods of research as: analysis of Harper Lee’s 

biography, study and analysis of the novel «To Kill a Mockingbird», sampling method and comparison.  

Theoretical Background. 

Conflict is a fundamental and predictable part of human existence. It is a condition of disharmony in an 

interactional process, and represents part of the dynamics of the relationship between human beings. It is an 

interactive process manifested in incompatibility, disagreement, or dissonance within or between social entities, in 

which one party perceives that its interests are being opposed or negatively affected by another party [2].Race has 

been an American obsession since the first Europeans sighted «savages» on these shores. But race in America took 

on a deeper and more disturbing meaning with the importation of Africans as slaves. Black Americans are 

Americans yet they still subsist as aliens in the only land the know [3, p.13]. So America can be seen as two 

separate nations. Race has become a national staple for private conversation and public controversy [3, p. 14]. The 

idea of «race» is a human creation. People have given names to their varied strains since physical differences first 

began to appear. Race continues to preoccupy the public mind, a reminder of a past that cannot be willed away. 

Since race is a part of common parlance, people have used the term in many ways [3]. 

A novel by American writer Harper Lee, published in 1960, is a bright example of demonstration of racism 

and racial conflict. The novel's plot is based on the main ides of false accusation of a good man, who may be 

sentenced to a death punishment just because he is Afro-American. Basically, we can dwell on different storylines 

of the novel, but the main thought is an embodiment of racial prejudices and conflict.  

The phenomenon of Harper Lee’s novel is that she delivers all the situation, history, atmosphere of those 

times and reader emerges there and becomes aware of the background. However, for our analysis it is essential to 

denote the historical background of the events as it will help us to analyze Lee’s masterpiece. Examining the 

language of a literary text can be a means to a fuller understanding and appreciation of the writer’s artistic 

achievement [4, p.1]. 

Many scholars have traced To Kill A Mockingbird's roots back to the Scottsboro Trial an early 1930s case in 

which nine black boys were charged with raping two white women on a train en route to Alabama -pointing to the 

fact that Lee herself was about Scout's age as the crime and court drama played themselves out in her native state. 

But Charles Shields in his recent book Mockingbird: A Portrait of Harper Lee, details the events of yet another trial 

even closer to Lee’s Monroeville, in which a white woman named Naomi Lowery accused Walter Letts, a black 

man, of rape, drawing even more parallels between fictional Maycomb and Lee's real-life hometown. These events, 

according to Shields, influenced Lee when she was growing up during the Depression in Monroeville, Alabama, 

and became a source for the current masterpiece [6, p.3]. The reference to the same name can be the surname of her 
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mother which she gave to the main character Atticus Finch [5, p.36]. Atticus Finch is based on Lee’s father, Amasa 

Coleman Lee; Charles Baker Harris, also known as Dill, represents Truman Capote, Lee’s childhood and lifelong 

friend; and, of course, Lee’s child heroine, Jean Louise Finch, is grounded on the author herself [5]. 

From the first pages Lee vividly introduces the background of Maycomb County. Harper Lee describes the 

established lifestyle and attitudes of the Maycomb community which is an embodiment of many white Southerners 

during the 1930s.  

Most events of the novel are presented through the eyes of Scout a girl who is 6 years old when the novel 

starts and who is 9 years old when the plot is over, the narration may be perceived as unreliable. However, it may 

be interesting to discover that primarily Lee wrote 3 variants. First variant – is just childish perspective, second 

variant is just Jean – Louise adult perception and finally we have a mix of both perceptions. The author's decision to 

use a child to tell the story is a very important element in To Kill a Mockingbird. Lee uses the possibilities of the 

remembering adult narrator, who has the distance of both time and maturity from the events, but at strategic 

moments she limits the insight of the narrator to what she, as a child, might have understood. In no way can this 

summarizing voice be attributed to the child Scout; the narrator therefore establishes herself as a potential guide to 

our understanding and interpretation of events that go beyond the awareness of her childhood self [6]. 

Her use of language and dialect variation is very powerful, and serves not only as a tool of realism, but as a 

means to reflect themes, status, and character. One the one hand, Lee just introduces the main characters by 

describing them and giving situation which we as readers interpret. On the other hand, we may not even notice that, 

but Lee highlights each trait of her character by using a huge amount of stylistic devices and by using language 

which is not only serves as a powerful tool but also applied to show realism of the novel but also to reflect the 

status of each character. That examining the language of a literary text can be a means to a fuller understanding and 

appreciation of the writer’s artistic achievement [4, p.1]. 

Due to the fact that the narrator of the novel is a child, she uses simple words and structures to express her 

thoughts and therefore may conclude that the style is informal. However, we may trace and identify various levels 

of style as a division in social class. This division is reflected not only in the description, but also in using variations 

in language. According to Essed, rethinking racism entails rethinking the language we use to talk and to think about 

racism [7]. The language used to talk about racism is important because it can obscure racism or illuminate it [8]. 

Different claims have been made with regard to the definition of stylistics. According to stylistic pluralism, 

language performs a number of different functions and any piece of language is likely to be the result of choices 

made on different functional levels [9]. That is to say an author makes his linguistic choices according to the 

particular functions he intends to fulfill, which are closely related to his purposes of writing and speaking. Leech 

proposes that «The style proclaims the man» i.e. there is an intimate connection between style and the author’s 

personality. While approaching literary texts, it involves the use of linguistics [9]. 

The English vocabulary consists of different kinds of words, which may be classified by different criteria. 

By level of usage, words can be divided into common words, literary words, colloquial words, slang words and 

technical words. In order to create an atmosphere of friendliness and closeness for audience words, which author 

uses, should be quite familiar to the audiences from different classes with different backgrounds, helping them 

easily understand the idea [10]. 

For instance Atticus, who is the main character, uses grammatically correct and complex sentences. Perhaps 

he simplifies his way of communication when he describes something to his children in order to make the 

explanation clear. Moreover, he uses a big amount of terms which highlight his occupation: «Jem and I were 

accustomed to our father’s last-will-and-testament diction, and we were at all times free to interrupt Atticus for a 

translation when it was beyond our understanding»[1, p.30]. 

His grammar is always correct and accurate. We may conclude that Lee not only describes each character 

but under prints these characteristics by using appropriate language. So she defines each character by language he 

uses. Furthermore Atticus never uses neglecting or offensive words when he speaks about Afro-Americans or when 

he addresses to them. He always uses term «Negro» and never uses «nigger» and even asks Scout not to call this 

folk in such an abusive manner: «Do you defend niggers, Atticus? » I asked him that evening. «Of course I do. 

Don’t say nigger, Scout. That’s common» [1, p.60]. 

When Scout introduces her family she also mentions Calpuria by calling her just by name. Moreover, we 

discover that Calpuria is Afro-American much later. But Scout got used to Cal so much, that she does not make a 

division. However, later after she goes to school personal attitudes start to change. Scout, in contrast, at first doesn’t 

realize it, since she hears how all students at school and neighbors call this folk «niggers». And according to the 

wide usage of such words as «Negro», «nigger» in the novel, we can come to a conclusion about people’s attitude 

towards Afro-Americans.  

According to a definition, the term «Negro» means the color black in Spanish. The term «Negro» was 

widely used by White Europeans as a shortened form of the racial classification Negroid to describe people of sub-
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Saharan African heritage. Until the mid-20th century the term Negro was widely used for African Americans, but 

fell out of favor in the late 20th century. Today it is universally considered inappropriate and derogatory although it 

is used occasionally in some research reports. In its current use, the term is generally considered acceptable only 

when used by African origin people, in historical context, or in the name of organizations. The racial classification 

Negroid is also no longer widely accepted [11]. 

The term «Black» generally refers to a person with African ancestral origins. In some circumstances, usually 

in politics or power struggles, the term «Black» signifies all non-White minority populations. The term Black has a 

long service in social, political, and everyday life and in its use to denote African ancestry is entrenched in 

epidemiological and public health language [12].The term Black has a psychosocial and political significance [13]. 

In epidemiology and public health, such a broad term is usually unhelpful [14]. The term covers a wide range of 

ethnic and cultural backgrounds and is potentially offensive and unreliable. It conceals a remarkable heterogeneity 

of cultures among diverse African populations, and reinforces racial stereotypes. The continuing use of this broad 

term in epidemiology and public health may reflect pragmatic reasons such as small study numbers. However, the 

need for simplicity should be weighed against the dangers of stereotyping and incorrectness. The label may suffice 

for everyday conversation or political exchange but is too simple for scientific studies on causes of disease. 

The term «African-American» refers to a person of African ancestral origins who self identifies or is 

identified by others as African American. While the term African American has been used at least since the 1920s, 

it has been the preferred term in the USA since the 1970s. As most «African-Americans» in the USA originated 

from sub-Saharan Africa, the term is not applied to Africans from northern African countries such as Morocco. 

Most African Americans are descendants of persons brought to the Americas as slaves between the 17th and 19th 

century. Such people differ from others who came from Africa or the Caribbean in the 20th and 21st centuries, in 

terms of culture, language, migration history, and health. These differences are often ignored [5]. 

«Nigger» is derived from the Latin word for the color black. According to the Random House Historical 

Dictionary of American Slang it did not originate as a slur but acquired a derogatory connotation over time. 

«Nigger» and other words related to it have been spelled in a variety of ways, including «niggah», «niggur», 

«niggar» etc. no one knows, precisely when or how «niger» turned into «nigger» and attained a pejorative 

meaning [15, p.4].  

We do know, however, that by the end of the first third of the nineteenth century, nigger had already become 

a familiar and influential insult. During the civil rights revolution whites who joined black civil rights protesters 

were frequently referred to as nigger lovers. The term «nigger-lover» continues to be heard amid the background 

noise that accompanies racial conflict. Writes who refrain from discrimination against blacks, whites who become 

intimate with blacks, whites who confront anti-black practices, whites who protect blacks and whites who merely 

socialize with blacks are all subject to being derided as «nigger- lovers»[15, p.21-22]. 

Over the years, «nigger» has become the best known of the American language's many racial insults, 

evolving into the paradigmatic slur [15, p.23]. Numerous writers have unveiled nigger as insult in order to 

dramatize and condemn racism's baleful presence [15, p.41]. 

In the novel, we can trace a wide usage of term nigger and nigger-lover. Scout claims that everybody at 

school calls Afro-Americans that. Also, among numerous examples of usage of this term, the brightest one belongs 

to the episode with Mrs. Dubose: 

«Atticus,” I said one evening, “what exactly is a nigger-lover?” Atticus’s face was grave. “Has somebody 

been calling you that?” “No sir, Mrs. Dubose calls you that» [1, p.60]. Mrs. Dubose is an old lady, who represents 

the outgoing time, when Afro-Americans where slaves and in her perception they will always stay slaves. 

Moreover, when she calls Atticus a nigger-lover she expresses her radical opposition to his acts. It is obvious, that if 

she had not used this term in the novel, her negative attitude would not have been perceived by readers. This shows 

the power of language.  

To sum up, Lee uses all specter of available terminology in order to depict a bright picture of social attitude 

towards Afro-Americans. This description summarizes the qualities of most of the terms used in the past few 

decades to describe African populations in race, ethnicity and health research. 

In addition, white people call black people by their name only. While black people use such attachments as 

Mr or Mrs, when they address or speak about whites. This means that even after the abolishing of slavery Afro-

Americans are not respected in the society even on the level of language.  

The African-American dialect differs from the white; the rich whites speak more grammatically correct than 

the poor whites; highly educated characters like Atticus and his brother Jack speak more elegantly than town 

officials like Heck Tate. «She was furious, and when she was furious Calpurnia’s grammar became erratic. When 

in tranquility, her grammar was as good as anybody’s in Maycomb. Atticus said Calpurnia had more education 

than most colored folks» [1, p.30] – from this description we can deduct that Calpuria is Afro-American.  
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«She’d call me in, suh. Seemed like every time I passed by yonder she’d have some little somethin‘ for me to 

do—choppin’ kindlin‘, totin’ water for her. She watered them red flowers every day» «Were you paid for your 

services? » «No suh, not after she offered me a nickel the first time. I was glad to do it, Mr. Ewell didn’t seem to 

help her none, and neither did the chillun, and I knowed she didn’t have no nickels to spare» [1, p.102]. This 

fragment shows the usage of shortenings which is inherent for all utterances said by Afro-Americans in this novel. 

«—skin every one of you alive, the very idea, you children listenin‘ to all that! Mister Jem, don’t you know better’n 

to take your little sister to that trial? Miss Alexandra’ll absolutely have a stroke of paralysis when she finds out!» 

[1, p.110]. Calpurnia is angry at the children and suggests that she will «skin every one of you alive» This idiom 

means «to punish» according by Merriam-Webster Dictionary, but the usage of exactly this one with «skin» may be 

a reference to her origin and upcoming events in the novel [16]. 

«Like I says before, it weren’t safe for any nigger to be in a—fix like that. », «I says I was scared, 

suh» [1, p.106]. One more detail which draws attention wrong grammar which lee uses in order to give illiterate 

features to Tom, as he is Afro-American and he is lack of education.  

There is also a bright detail which divides not only whites and blacks, but also which divides whites of 

different classes. According to the novel, Finch family is on the highest level in current society, while there are also 

lower classes like Ewells and Cunninghams. Due to their origin and bad reputation their introduction in the novel is 

quite miserable and humiliating.  

«Atticus said the Ewells had been the disgrace of Maycomb for three generations»[1, p.36]. And their 

manners and language only highlight their characteristics. We can trace this detail in utterances which are told by 

Robert Ewell: «Are you the father of Mayella Ewell?» was the next question. «Well, if I ain’t I can’t do nothing 

about it now, her ma’s dead» [1, p.90]. The way Robert Ewell answers the question shows his manner of speaking. 

«Well, the night of November twenty-one I was comin‘ in from the woods with a load o’kindlin’ and just as I got to 

the fence I heard Mayella screamin‘ like a stuck hog inside» [1, p.92]. And «I seen that black nigger yonder ruttin’ 

on my Mayella!» [1, p.92]. The presence of shortening in his speech illuminates his social status. While the 

reputation of Robert Ewell explains everything about this character, he tries to do his best to behave and sound 

honorably, but he widely uses «I most positively» in the following situations «I most positively was,” said Mr. 

Ewell. «I most positively can». «I most positively will». «I most positively am not, I can use one hand good as the 

other» [1, p.94]. 

These utterances just put him in a bad light and evoke humorous effect. Moreover, Ewell’s grammar usage is 

not satisfactory and it concerns all members of the family (at least which were depicted in the novel) «I seen who 

done it» [1, p.93]. 

«He done what he was after» [1, p.96]. 

«I told’ja I hollered’n‘kicked’n’fough…» [1, p.99]. 

Cunningham’s family also represents the low level of society. They are also shown in the same manner: 

«Walter Cunningham’s face told everybody in the first grade he had hookworms. His absence of shoes told us how 

he got them. People caught hookworms going barefooted in barnyards and hog wallows. If Walter had owned any 

shoes he would have worn them the first day of school and then discarded them until mid-winter. He did have on a 

clean shirt and neatly mended overalls» [1,p. 30]. Moreover, when Scout is astonished by Walter’s Cunningham 

behavior at the table she says: «He ain’t company, Cal, he’s just a Cunningham» – this utterance sounds like a 

stigma, which everybody in this town accepts, according to the following: «The Cunninghams never took anything 

they can’t pay back—no church baskets and no scrip stamps. They never took anything off of anybody; they get 

along on what they have. They don’t have much, but they get along on it» [1, p.40]. 

To sum up, whites who represent a higher class speak more grammatically and elegantly, while low class 

families use shortening, simple sentences, wrong grammar.  

Conclusion. 

In conclusion, according to different resources «To Kill a Mockingbird» is inspired by Harper Lee’s own 

experience and childhood memories. The plot and aim of this novel are catchy and easy to remember. Harper Lee 

uses language quite distinctively. Language has a powerful influence over people and their behavior. Moreover, 

language has an impact on us and we, as readers, may not notice that from the first sight but the influence is 

tremendous. Harper Lee did a profound work in order to depict each character not only by descriptions, but also to 

fulfill each one with distinctive language .Also «To Kill a Mockingbird» is an example of how an author 

assimilates the autobiographical element into the imagination thus results in the production of a splendid novel.  
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У дослідженні наголошено на виділенні специфічної категорії творів, написаних напередодні 2000 -

ліття християнства, які умовно можна віднести до художньо-біографічних. Це життєписи біблійних 

персонажів. Авторка аналізує українські художні життєписи в контексті аналогів світової 

літератури.  

Ключові слова: художньо-біографічна література, життєписна проза, герменевтика, 

євангельський сюжет, рецепція, інтертекст, біблійний образ. 

 

Наукові розвідки й художні версії Біблійного матеріалу віками множились у мистецтві, філософії, 

історії, літературі. Уже після Різдва Христова формується християнська герменевтика (екзеґетика), яка 

була покликана тлумачити Старий і Новий Заповіти. Протягом одинадцяти століть у світовій літературі 

накопичилась велика кількість творів різних жанрів, присвячених інтерпретації сторінок Біблії (Данте, 

Т. Тассо, Дж. Мільтон, Дж. Байрон, А. де Віньї, поети-модерністи). 

Біблія справила величезний вплив і на розвиток української літератури, яка в найвищих своїх 

досягненнях на різних етапах розвитку інтерпретувала Книгу Книг як важливий елемент у національній 

культурі й самосвідомості. У часи східнослов’янського середньовіччя біблійно-християнські мотиви 

виразно звучать у „Слові про Закон і Благодать…” митрополита Іларіона, „Моліннях…”  Данила 

Заточника. У добу бароко особливої мистецької вартості набуває опрацювання біблійних тем у творчості 

Кирила Транквіліона-Ставровецького, отця Віталія, Софронія Почаського, Івана Величковського, Івана 

Максимовича. Декалогічні ідеї закладено в основу „Саду божественних пісень” Григорія Сковороди. До 

Біблійного матеріалу звертались П. Гулак-Артемовський, М. Шашкевич, Т. Шевченко, П. Куліш, 

І. Франко, В. Щурат, Леся Українка, П. Грабовський, В. Cамійленко, В. Александров, А. Гриневич, 

молодомузівці, С. Яричевський, О. Маковей, К. Устиянович, Б. Грінченко, М. Чернявський, 

О. Кониський, П. Карманський, В. Мова-Лиманський, Б. Лепкий, П. Тичина, М. Рильський, Я. Савченко, 

М. Філянський, Д. Загул,              Б.-І. Антонич, У. Кравченко, Ю. Клен, Є. Маланюк, М. Орест, 

І. Багряний, М. Руденко, В. Симоненко, О. Бердник, В. Стус, Є. Сверстюк, І. Драч, Д. Павличко, 

Л. Костенко. Традиції високої духовності розвиває покоління вісімдесятих років: О.  Пахльовська, 

І. Римарук, О. Забужко та ін.  

Отже, метою статті є зображення інтертекстуальності Євангельського сюжету, рецепції образу 

Ісуса Христа та інших біблійних персонажів життєписною прозою межі ХХ-ХХІ ст. 

В українській літературі традицію переспівів Святого Письма аж до кінця ХХ  ст. підтримувала 

поезія. Лише невеликі ремінісценції наявні в прозі й драматургії. Вирішуючи проблему перенесення 

конфліктних інтерпретацій онтологічних структур у сферу лінгвістики, П.  Рікер писав: „...ці 

взаємопов’язані образи буття, які ми маємо і в які занурюються взаємозаперечні інтерпретації, не дають 

нам нічого, окрім діалектики інтерпретацій. З цього погляду герменевтика неможлива. Тільки 

герменевтика, заснована на символічних образах, може показати, як ці різноманітні моделі існування 
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створюють єдину проблематику; адже ці символи найпридатніші, щоб показати єдність численних 

інтерпретацій... Істинними символами різноманітних герменевтик є ті, що спрямовані на виникнення 

нових значень і на аналіз архаїчних фантазмів” [4, с. 304]. Таким символічним образом є Ісус Христос – 

„суб’єкт такого буття, сутністю якого є любов. Це буття, у відповідності зі своїм змістом, перетворило й 

сферу, в якій воно здійснюється” [7, с. 23]. 

Прийом запозичення сюжету з Біблії та іншої релігійної літератури для написання твору 

біографічного типу має давню традицію. З цього приводу Дж. Ґарреті зазначає: „Основний імпульс для 

життєписів у середні віки надходив з боку церкви. Християнство мало своїх героїв, мучеників і святих, і 

їхні життєві шляхи стали джерелом для багатьох біографічних творів” [10, с.  54]. У деякі епохи твори 

саме цих жанрів рухали розвиток біографічної літератури вперед, а іноді ставали провідними жанрами 

літератури взагалі. Жанрове розмаїття форм реалізації біографічного матеріалу свідчить про постійні 

творчі пошуки в галузі художніх життєписів. Зміна тисячоліть супроводжується посиленням 

есхатологічної тематики. Гостро переживаючи перенавантаження технологічними й інформаційними 

інноваціями, людство втрачає почуття захищеності у світі, у зв’язку з чим збільшується його звернення 

до „вічних тем”. А. Нямцу зазначає, що „неперебутна молодість християнської етики переконано й 

вагомо підтверджується багатовіковим літературним життям Євангельського сюжетно-образного 

матеріалу, який продовжує залишатись моральним імперативом для людей різних народів і  поколінь, 

поглиблюється й оновлюється мірою дорослішання цивілізації, яка повільно, з протиріччями шукає шлях 

до стану досконалого людства” [2, с. 4]. 

В Україні перші прозові твори, цілком присвячені інтерпретації Книги Книг, з’явились 2000  р. 

Один з них – „Перерване Євангеліє” К. Петрова. У центрі твору – образ Христа, якому підпорядковані всі 

сюжетні лінії. Власне, твір є життєписом Спасителя. Отже, жанр його слід визначати як біографічну 

повість. Твір складається з двох частин, перша – „Ізраїль” – має 10 розділів, друга – „Індія” – 11 розділів. 

Оповідь починається не з народження Ісуса, як у більшості Євангеліїв, а з моменту перебування 12 -

річного Христа з батьками в Єрусалимськім храмі на свято Пасхи, про що сказано в „Євангелії від Луки” 

(2, 41 – 52). У жодному з канонічних Євангеліїв не міститься розповіді про перебування Ісуса в Індії, 

навчання в Гімалаях в Учителя Патанджалі, який, за історичними свідченнями, жив у ІІ  ст. до н. е. й був 

основоположником хатха-йоги як релігійно-ідеалістичної системи. Заглиблення Ісуса у філософію Сходу 

К. Петров використовує для розуміння подальшої долі Христа – за допомогою вдосконалення людської 

натури оволодіти найвищою мудрістю й вічним життям.  

Твір К. Петрова цікавий за сюжетом, але не можна назвати його оригінальним. У „Перерваному 

Євангелії” К. Петров використовує філософію хатха-йоги й мітраїстів, називаючи їх у тексті Синами 

Світла. Уперше приналежність Христа мітраїзму в українській літературі згадується в романі 

Ю. Канигіна „Шлях аріїв” (1997), а вчення про кундаліні використовував у своїх творах російський 

письменник І. Єфремов („На краю Ойкумени”). 

Ісус Христос К. Петрова далекий від загальноприйнятих релігійних канонів, біографія його 

вигадана. Під час повстання Іуди Гавлоніта юний Ісус потрапляє в полон римлян, біжить з нього й 

опиняється на кораблі єгиптян. Саме тут він знайомиться з Іудою з Каріот. Далі – важкий шлях до Індії, 

служба у відомої танцівниці Рукміні, звідки й потрапляє в атрам (монастир) у Гімалаях, де ігуменом був 

учень самого Будди й батько танцівниці – Шрімад Патанджалі. Учителем називає його Ісус. Але саме 

Патанджалі відкриває в Ісусі Бога. 

Своєрідним у оповіді є введення образу ув’язненої разом з Ісусом у єгипетському полоні дівчини – 

русинки Галини з берегів річок Славутиці й Борисфена. Автор вплітає в тканину твору прадавню історію 

росів, розповідь про їхні вірування, звичаї, менталітет, кліматичні умови, спосіб життя.  

У зовсім несподіваному світлі представлено образ Іуди. У „Перерваному Євангелії” він – не 

зрадник, а найкращий і найвідданіший друг Ісуса, вічний супутник у всіляких стражданнях Христа, який 

завжди допомагає майбутньому Спасителю людства в скрутну й трагічну хвилину. У творі розгортається 

драма призначення життя Іуди, що суперечить традиційним клерикальним канонам, чим автор доводить 

право письменника на художній вимисел і домисел. К. Петров деканонізує образ Іуди, надаючи йому 

значення жертовності вустами Патанджалі. Відтак, Іуда – вірнопідданий Бога, що ніколи не сумнівався у 

вірогідності існування найвищого Абсолюту, стає жертвою, проклятою довіку людством. Два тисячоліття 

знадобилось людському розуму, щоб збагнути відому з античних часів філософську аксіому: добро не 

може бути помітним без зла. А, отже, не було б Ісуса Христа без Іуди Іскаріота.  

Твір завершується гімнами про Бога (ОМ), які співає монах Лаутама, на честь Ісуса. Ом – це Бог. 

„Бог – це істина, вона – Абсолют” [3, с. 68]. Це – любов. Земним вираженням великої любові, за твором 
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К. Петрова, став Ісус. Приймаючи смерть, він виконує закон природи. А наступне „воскресіння Христа – 

свідчення перемоги любові: це не просте повернення до життя, тому що перемога над смертю – тільки 

наслідок перемоги над життям” [7, с. 23]. Автор оповіді наголошує на божественних початках будь-якої 

творчості. У процесі творчості людина наближається до Бога як кінцевого трансцендентного Абсолюту. 

Саме так розглядали питання відношення людини до Бога В. Соловйов, М. Бердяєв, Л. Франк, 

П. Флоренський, В. Вернадський. Про взаємозв’язок людського, природно-космічного та трансцендентного 

світів говорив у своїх творах Г. Сковорода. Про те, що Всесвіт має інформаційний, а отже, й духовний 

вимір, стверджує й синергетична теорія, яку розробляла в останні десятиліття брюссельська школа 

І. Пригожина. 

Твір К. Петрова має алегоричну назву. Це – ніби уривок з Євангелія, який не має ні початку, ні кінця. 

Отже, повість є спробою написання сучасного апокрифу. 

У 2000 р. виходить також твір Г. Штоня „Суд”, який було написано 1998 р. Ключ до розуміння твору 

криється в епіграфі, узятого з „Paradiso” (ХХХІ, 108) Борхеса та передмові А. Дімарова. Твір не несе на собі 

релігійного забарвлення, частково відступає від традиційних Євангельських канонів. Повість побудована за 

законами художньої літератури, де є авторський домисел і вимисел, творча фантазія, простежується цілісна 

концепція автора. Центральний образ твору – Ісуса Христа – зображено таким, яким він уявився авторові. 

Разом з тим, у творі збережені ключові події, які відбулися із сином Божим за Євангеліївськими оповідями; 

є факти, відомі з історії. Таким чином, ми можемо стверджувати, що твір „Суд” Г. Штоня – це біографічна 

повість апокрифічного характеру, що має форму сповіді. Оскільки пам’ять людини дає можливість наново 

переживати своє минуле, то подібна взаємодія внутрішніх і зовнішніх чинників у життєписній прозі 

призводить до зміщення центру авторської уваги у сферу свідомості персонажа. У таких творах 

навколишня дійсність відтворюється через суб’єктивне сприйняття головного героя. Обрання свідомості 

персонажа головним об’єктом зображення в європейських літературах, за словами Д. Затонського, 

починається зі „Сповіді” (1765-1770) Ж.-Ж. Руссо [1, с. 12-13]. 

У творі Г. Штоня дистанція для осмислення героєм свого минулого зростає до двох тисяч років. Ісус 

Христос з’являється на Землі сучасним хакером і за екраном комп’ютера починає згадувати все спочатку, 

прагне переосмислити сутність людського буття, розібратися в собі, у власній дуалістичній сутності. 

Повість написано від першої особи, тобто, за задумом автора, від самого Ісуса, тому розповідь про кожну 

подію супроводжують глибокі філософські роздуми. 

Частково користуючись міметичним принципом відображення буття, Г. Штонь звертається до 

„вічної” постаті для розмірковування над нагальними моральними питаннями сучасності. У творі 

відчувається авторська рефлексія на кризовий стан духовності суспільства, певну розгубленість 

напередодні нової ери, проблематичність подальшого існування людства у фізичному й морально-етичному 

просторі.  

Г. Штонь наголошує на особливій актуальності проблеми дефіциту людяності на сьогоднішньому 

етапі розвитку цивілізації. Хоча це питання загострювалось у певні періоди історії, та майже дві тисячі 

років тому син Божий спокутував величезні гріхи людства, власною „смертю смерть поправ”. Ісус Христос 

Г. Штоня – це найбільша справедливість, найвища мораль, найчистіша совість. А Страшний Суд – це суд 

власної совісті, від якої не втечеш. У кінці Ісус провіщає: „Суд Людський на землі цій вже гряде! Нами і в 

нас” [9, с. 76]. І далі вже від автора: „Тож судіть і будете несудимі. Але судіть найперше себе. Амінь” [9, 

с. 76]. 

І знову, як у „Перерваному Євангелії” К. Петрова, поборником вічної правди й вічного Бога виступає 

Юда – приречений самітник і філософ, який „збагнув більше, ніж засади моєї (Ісуса – І. А.) віри. Він 

осягнув моральну сталість Всесвіту, яку я всього лиш землі явив. А він – ствердив. Тим, що будучи 

апріорно прощеним Небом, сам собі не простив. Яко Людина, у чиїй компетенції перебуває те саме, що й у 

компетенції Неба. На рівні принаймні Добра і Зла” [8, с. 22]. Саме Юда доводить першим християнську 

відповідальність за світ кожної особи. Юда сам себе скарав за послух, який, за його словами, для віри є 

зайвим. Але смерть Юди „виявилася намарною: вона нікого й нічого не навчила” [8, с. 24]. Людство робило 

й робить помилки, і єдиний вихід – пристрасний суд над собою. 

Подібні тенденції прослідковуються в західноєвропейській літературі. У 1998 р. в журналі 

„Иностранная литература” з’являється публікація роману „Євангеліє від Ісуса” португальського 

письменника Ж. Сарамаги. Сам автор у багатьох місцях наголошує, що суть твору – це написання ним 

нового Євангелія художньо-популярної форми, а власне роман називає „Євангеліє, написанням якого ми 

зайняті” [5, с. 79], „наше Євангеліє” [5, с. 95]. Про це ж свідчать і епіграфи до твору, якими є слова 

„Передмови” з „Євангелія від Луки” (1, 1 – 4) та слова Понтія Пілата („Що я написав, те написав”) [5, с. 5]. 
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Ж. Сарамаго інтерпретує біблійну легенду про Ісуса Христа в межах художньо-біографічної прози, 

якнайповніше складаючи окремі сюжети з усіх канонічних Євангеліїв. Автор використовує композиційний 

прийом обрамлення, на початку і в кінці твору зображуючи смерть Ісуса. Щоправда, обрамлення тут 

умовне, бо твір розпочинається з опису гравюри із зображенням розіп’ятого Христа, а логічне завершення 

життєпису Спасителя – справжня смерть на хресті. Гравюра із зображенням страждальця й тих, хто в його 

останні хвилини знаходиться поруч, – символічна для подальшої оповіді. Тут письменник дає зрозуміти 

читачеві, що події, описані далі, навіяні спогляданням цієї гравюри. Тому роман сприймається як єдиний 

потік нічим не перерваної свідомості. Можливо, саме через це Ж. Сарамаго жодного разу не оформлює 

пунктуаційно пряму мову, діалоги. 

Зміст твору – зображення життя та діянь Ісуса Христа з моменту зачаття до смерті на фоні 

широкомасштабних картин з історії людства й історії релігії. Активно автор вплітає в тканину твору 

епізоди з оповідей Старого Заповіту: розповідь про Іова, Адама та Єву, перепис народонаселення Іудеї за 

наказом царя Давида й наступне покарання Господнє за скоєне, про Авраама й сина його Ісаака, Каїна й 

Авеля, про повстання під керівництвом Іуди Гавлоніта. 

У центрі твору – постать Ісуса-назаретянина, який у потрактуванні Ж. Сарамаги не канонічний ідол, 

а жива співчутлива людина, яка в багатьох моментах протистоїть своєму батькові – Богу. Усі образи роману 

мають своє психологічне обличчя. Навіть Диявол змальований не як підступна потвора, що збирає людські 

душі, а як революціонер, філософ, рівноправний партнер Бога в поділі світу, де в чому гуманніший від 

останнього. Так, під час розмови всіх трьох (Ісуса, Бога й Диявола) про майбутнє Ісуса, його учнів і 

послідовників християнської віри Бог говорить: „...Диявол може йти, якщо хоче, він уже отримав 

обговорюване (половину влади над людством – І. А.), і якщо бариші й вигоди будуть поділені порівну, по 

справедливості, то чим більше буде твоя (Ісусова – І. А.) влада, тим могутнішим стане він” [6, с. 139].  

У суперечці Бога й Диявола Ісус виступає лише безневинною жертвою, засобом у досягненні влади 

Бога над світом. Про це свідчать епізоди про перебування юного Ісуса в навчанні у Пастиря (так називав 

себе Диявол) і подальшої зустрічі з ним. На закиди Ісуса, що Бог є єдиним й нероздільним цілим й існує 

вічно, Пастир відповідає: „…я не хотів би опинитися в шкурі того, хто однією рукою направляє руку вбивці 

з ножем, а іншою – підставляє йому глотку жертви” [5, с. 92]. Таким чином, висувається думка про дуалізм 

сутності Бога, а відтак і Всесвіту, а отже, й буття взагалі, нерозривну єдність антагоністичних, на перший 

погляд, непримиримих понять – добра і зла, правди й кривди, духовності й бездуховності. 

Уперше у світовій літературі спостерігається зовсім нова інтерпретація образу Бога як 

антропоморфічної особи, що прагне заволодіти світом і розумом людей. „Ти станеш ложкою, яку я опущу в 

котел людства та якою зачерпну людей, що увірували в нового Бога, яким стану я” [6, с. 136]. Натомість 

Ісус змальований людиною доброю й співчутливою, що тонко відчуває чужий біль. Він не є кровним сином 

Бога, як це трактується згідно з Євангельською традицією. Його рідний батько – Йосип – людина досить 

молода, яка гине в тридцять три роки розіп’ятим римлянами на хресті, що суперечить змісту канонічних 

Євангеліїв. В українській літературі уперше велику християнську таїну зачаття ставить на людський ґрунт 

Т. Шевченко у філософській поемі „Марія” (Ісус народжується від „дивочного гостя” – „благозвістителя 

Месії”).  

Ісус Христос Ж. Сарамаги несе на собі гріх свого батька Йосипа, який не зміг урятувати немовлят у 

Віфліємі від іродових катів. Душевні муки Ісуса посилюються з кожною новою бесідою з Богом і досягають 

свого апогею в полеміці їх про сумніви й пошуки віри в єдиного Бога. Жахливі картини майбутнього 

підсумовують влучні слова Диявола: „Воістину, слід бути Богом, щоб так любити кров” [6, с. 143].  

У романі немає жодного оформленого пунктуаційно діалогу чи прямої мови. Очевидно, автор хоче 

показати, що Бога творить поетична уява, міркування над загальнолюдськими питаннями, філософськими 

категоріями. Бог є уособленням складності людського буття. У творі Бог і Диявол є спільниками, які разом 

віддають Ісуса на тортури й смерть. Символічний образ чорної глиняної чашки біля хреста, яку колись 

подарував Ісусу, а потім забрав Пастир (Диявол). Тепер у цю Диявольську чашку по краплинах стікала кров 

Ісуса. У такий спосіб Ж. Сарамаго зображує вічну єдність правди й неправди, добра й зла, життя й смерті. 

Душа Ісуса (як символ вічного життя) дістається Богові, а кров (як символ земного життя, гріховної плоті) – 

Дияволу. Смерть є найсильнішим аргументом природи для подальшого відновлення й новонародження на 

більш високій стадії духовного розвитку. Справа сильної, найбільш розвиненої особистості – не піддатися 

смерті, а перемогти її. Христос і є переможцем смерті, найвищою формою позажиттєвого й позасмертного. 

Письменнику вдалося ненав’язливо поставити й дати своє потрактування філософським питанням: чи 

існувало б добро, якби не було зла, що є воля духовна й фізична, що таке влада, чи виправдовує мета засоби 

її досягнення. 
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Ще раз у світовій літературі красне письменство звертається до теми інтерпретації Книги книг, але 

вже на новому рівні – у сфері художньої біографії. Твори Г. Штоня, К. Петрова, Ж. Сарамаги символізують 

вихід літератури на новий виток у зв’язку з деканонізацією клерикально канонізованих біблійних 

персонажів. Сучасні автори вдаються до інтертекстуальності у своїх творах, використовуючи нові зміст і 

форму. Отже, можна прогнозувати подальші творчі пошуки в галузі художніх життєписів. 
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В статті розглянуто історію діючих політичних партій та угруповань в Придунайському краї у часі 

його перебування у складі Румунії (1918-1940 рр.). Досліджено процедуру ліквідації румунських партій 

радянською владою під час радянізації краю у 1940-1941 рр. Спираючись на матеріали архіву СБУ Одеської 

області показано репресивну політику влади щодо членів партійних осередків. 

Ключові слова: Бессарабія, Придунайський край, партії, повітові комітети, волосні комітети, 

репресії. 

 

Історія діяльності політичних партій та угруповань в Придунайському краї у часі перебуванні регіону у 

складі Румунії презентована, здебільшого, в роботах за авторства дослідників Румунії [1, 2]. 

Досягнення сучасної української історіографії можуть бути презентовані науковими розробками 

М.І. Михайлуци [3, 4]. Автор, досліджуючи проблему репресій у відношенні духовенства в Бессарабії у 40-ві 

роки ХХ ст., фрагментарно торкається діяльності політичних партій Румунії на означеній території. 

Даний дослід засновується на матеріалах архівів, аналіз яких уможливлює висвітлення даної проблеми. 

Приєднання Бессарабії і включення частини її території до УРСР (1940 р.) вимагало від уряду СРСР 

встановлення принципу однопартійності. 

Політичний капітал і досвід СРСР на 1940 рік був чітко визначеним в Конституції СРСР 1936 року, 

змістом якої Комуністична партія Радянського Союзу проголошувалась «керівним ядром» державних і 

суспільних організацій. Майже синхронно з військовими, до новоприєднаних територій союзною владою 

скеровано партійних функціонерів. Нейтралізацію політичних партій здійснювало Управління народного 

комісаріату внутрішніх справ (далі – УНКВС). Співробітники НКВС на першому етапі беруться до вивчення 

(готують довідку) прициденту багатопартійності - «Справка УНКВД по Измаильской области о политических 

партиях в Румынии. Довідка інформує про спектр партій діючих в Придунайському краї, які у 1938-1939 

роках, у зв’язку з прийняттям нової конституції Румунії, набули статусу заборонених, але продовжували свою 

напівлегальну діяльність [5, арк. 32-46], уможливлену тією обставиною, що Кароль ІІ у такий спосіб (через 

такий рівень лояльності) сподівався у часі на визнання політичними опонентами своєї влади [2, с. 565]. 

Вісімнадцять діючих партій і угруповань на території Бессарабії зміст довідки класифікує як 

антирадянські. Серед них: Націонал-ліберальна партія, Націонал-царанистська (практикована назва – 

«селянська»), Націонал-християнська (практикована назва – «кузистська»), «Тотуль Пентру Цара» («Все для 
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країни»), Партія «Фронтул Ренаштере» («Фронт Відродження»), Партія «Румунський фронт» (практикована 

назва – «вайдистська партія»), Партія лібералів-дисидентів (практикована назва – «жоржистська»), Партія 

радикал-царанистська (практикована назва – «юшеанистська»), Соціал-демократична партія, Лупистська 

партія, Іоргистська партія, Народна партія (практикована назва – «аверисканська»), Партія українських 

націоналістів [6, арк. 48]. Найбільш впливовими відзначено: Націонал-ліберальну партію, Націонал-

царанистську, Націонал-християнську, Партію «Все для країни» та Партію «Фронт Відродження». 

Націонал-ліберальна партія, заснована за одними джерелами 1866 [6, арк. 48], а за другими – 1886 [5, 

арк. 39] року, відстоювала інтереси панівних класів королівської Румунії. До її складу входили великі 

землевласники, банкири та заможні селяни [5, арк. 39]. У часі перебування Бессарабії у складі Румунії 

Націонал-ліберальна партія тричі приходила до влади (1918-1920 рр.); (1922-1928 рр. з перервою у березні-

листопаді 1927р.); 1933-1938 (1937) [2, с. 559] рр.). Задіяні нею повноваження і тактика відзначалися 

тоталітарністю і жорстокістю у відношенні населення Бессарабії. 

Націонал-ліберальна партія активізує свою діяльність з 1918 року, тобто з моменту включення цих 

територій до Румунії. Як приклад, в Аккерманському повіті діяв партійний осередок Націонал-ліберальної 

партії, який розподілявся на 20-25 секторів, що нараховували у своєму складі від 5000 до 6000 чоловік [6, арк. 

13]. Одним з перших керівників Аккерманської повітової організації був Спіліоті. З 1932 року – полковник 

Станческу, який у 1924 році був префектом Аккерманського повіту, проводив розправи над селянами, які 

приймали участь у Татарбунарському повстанні. 1934 року його призначено генеральним директором 

державної сигуранци у Бухаресті. Під час його відсутності обов’язки керівника повітової організації 

виконував Суфлері. 

На момент встановлення радянської влади (у 1940 році) кількісний склад Національно-ліберальної 

партії становив 1843 особи [6, арк. 50]. З радянських агентурних даних дізнаємося, що «…организация 

национал-либералов на территории Аккерманской области проводит активную антисоветскую подрывную 

работу, направленную к срыву важнейших мероприятий советской власти…» [6, арк. 13] Протягом 1940 року 

Управлінням народного комісаріату внутрішніх справ ліквідовано усі повітові та волосні комітети Націонал-

ліберальної партії [5, арк. 39]. 

Другою впливовою всерумунською політичною силою в Придунайському краї була Націонал-

царанистська партія заснована у 1918 році і відома під назвою «селянська» [5, арк. 36]. У 1926 році шляхом 

об’єднання Національної партії Трансильванії та Селянської партії Румунії («Старого королівства») утворено 

Націонал-царанистську партію [2, с. 560]. Програма партії була націлена на побудову селянської держави. 

Ліве крило партії разом з комуністами утворило антифашистський фронт, а праві – „цараністи”, сприяли 

приходу до влади фашистів Румунії і втягуванню держави у війну проти СРСР [4, с. 871]. Партія відстоювала 

інтереси середньої та дрібної буржуазії, великих і середніх землевласників, заможних селян та радикально 

налаштованої інтелігенції.  

Керівництво діяльністю партії здійснював Юліу Маніу, в Бессарабії – Пантелеймон Халіпа, 

Аккерманської повітової організації - Федір Яковеску та брати Стратани [6, арк. 25]. Станом на червень-

липень 1940 року Аккерманська губернська організація налічувала 1322 особи [6, арк. 50]. Зміст довідки 

(«Справка о бывших румынских буржуазных партиях, действовавших до 1940 года на территории 

Измаильской области») констатує: «… В 1940 году разгромлен Аккерманский уездный комитет царанистов, 

который руководил антисоветской антиколхозной деятельностью кулацких элементов и остатков своей 

партии в области» [5, арк. 36]. 

Серед впливових партій в Придунайському краї і Націонал-християнська партія (кузистська): 800 осіб 

[6, арк. 51]. Її засновано 1935 року у результаті об’єднання Націонал-аграрної партії, очолюваної Октавіаном 

Гога та Національної ліги захисту нації та віри, в якій головував професор юридичного факультету Ясського 

університету Олександр Куза [5, арк. 32]. Ідеологічне тло кузистської партії засновувалось на теорії расової та 

національної виключності. Партійне гасло – „Король Христос Нація” [4, с. 871]. Її підтримували й селяни, 

оскільки серед програмних обіцянок було покращення економічного становища селянства шляхом передачі їм 

землі. Перебуваючи біля влади з грудня 1937 року до лютого 1938 року означена партія сприяла 

встановленню в Румунії монархо-фашистської диктатури. 

На Аккерманщині Авакум Руссу у 1937 році заснував Ізмаїльський повітовий комітет «кузистської» 

партії [4, с. 873]. Заступником А. Руссу був професор Георгій Мунтяну. На грудень 1937 року організація 

налічувала 910 членів. Партія мала також молодіжну організацію – ланчієрів, яку в Ізмаїльському повіті 

очолював Іван Георгіу. Ця організація займалася передвиборчою пропагандою партійних ідей та відзначилась 

переслідуванням осіб, які не визнавали її ідейної платформи [4, с. 873]. 

Історія партії „Тотуль пентру Цара” („Все для Країни”) бере свій початок із заснування Корнеліу Зеля 

Кодряну «Легіону Михаїла Архангела» (з 1930 року – «Гарда де фера» («Залізна гвардія»)). 1933 року, після 

вбивства прем’єр-міністра І.Г.Дуку, який підтримував ідею союзництва з СРСР [5, арк. 34], «Залізну гвардію» 
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оголошено поза законом. З 1936 року означена партія заявила про себе під іншою назвою – «Все для Країни» 

[5, арк. 34].  

Характеристику місця і ролі партії отримуємо з доповідної записки УНКВС по Ізмаїльській області 

капітана державної безпеки Голубєва: „...[партія «Все для Країни»] является наиболее контрреволюционной, 

фашистской, террористической партией... В программе этой партии главной целью ставится беспощадная, 

вплоть до террора, борьба против коммунистического движения” [6, арк. 49].  

Слід зазначити, що прихильниками цієї партії були робітники та селяни, оскільки в програмних 

документах партії висувалася програма ліквідації поміщицького землеволодіння і наділення селян землею. У 

1939 році король заборонив діяльність партії «Все для Країни». Від цього часу вона перебувала на 

нелегальному положенні. Кількісний склад партії в Аккерманській губернії – 477 осіб [6, арк. 50]. Члени партії 

«Все для Країни» у листопаді 1940 року розповсюджували серед жителів Ізмаїлу листівки антирадянського 

змісту. Протягом 1940 року УНКВС Ізмаїльської області Ізмаїльський та Аккерманський комітети партії «Все 

для Країни» ліквідовано [5, арк. 36]. 

Як свідчать архівні документи, на території Румунії діяли також партії, які представляли інтереси 

меншин в державі. Серед них: Німецька національна партія, Українська національна партія та Руська партія в 

Румунії. Українську національну партію засновано 1919 року. Значну частину партійців склали члени 

розформованої перед цим Української партії Буковини. Основним завданням Української національної партії 

став захист інтересів української меншості на території Румунії та встановлення самостійної української 

державності. Через друковані органи партійці виборювали право українців на навчання у школах рідною 

мовою, проведення церковної служби українською мовою і т. ін. Центром Української національної партії 

була Буковина. На території Бессарабії, у Хотинському та Аккерманському повітах, діяли осередки УНП. 

Склад Української національної партії – 31 особа [6, арк. 50]. Лідером Акерманського партійного осередку був 

Гаврилюк. 

Руська партія в Румунії об’єднувала у своїх лавах російську інтелігенцію. Її представники виступали на 

захист інтересів російської меншості, виборюючи право на російськомовні школи та проведення 

богослужіння російською мовою. Чисельний склад Руської партії на території Придунайського краю 

встановити не вдалося. 

Багатопартійна система Придунайського краю переживає згортання з 1938 року. Король Кароль ІІ 

засновує політичну організацію „Фронтуль Ренашэтере” („Фронт Відродження”), яку анонсовно відкритою 

для усіх громадян [2, с. 579]. З програми партії: „...фронт национального возрождения, как спиритуальное 

движение и в то же время как политический организм – объединяет всех тех, кто озабочены будущим страны 

и спаяны для одного и того же идеала укрепления и возвышения родины: стоять стеной вокруг короля Кароля 

ІІ, поклонить ему веру, труд и даже жизнь” [6, арк. 50]. У червні 1940 року, у відповідності до декрету Кароля 

ІІ, означену партійну політичну організацію переформатовано у Партію нації [7]. Керівництво діяльністю 

партії здійснював Кароль ІІ. У декреті про створення нової партії підкреслювалося, що Партія вона 

керуватиме духовним і матеріальним життям нації і румунської держави [7]. Усі чиновники та державні 

службовці фактично зобов’язувалися до членства в Партії нації.  

Діяльність перелічених партій у 1940 році підлягала ліквідації шляхом репресій. Першим став процес 

над членами Націонал-християнської партії («кузистами»), що розпочався у липні 1940 [4, с. 872] року і 

тривав упродовж 1941. В причетності до діяльності партії «кузистів» звинувачувалися представники різних 

соціальних груп: служителі культу [4, с. 872], селяни, кустарі, підприємці [8, 9, 10].  

Так, у селі Жебріяни 17 липня 1941 року заарештовано 7 членів «кузистської» партії, яким пред’явлено 

звинувачення у антирадянських настроях і діях: «…будучи враждебно настроенными против советской власти 

проводили контреволюционную террористическую деятельность» [8, арк. 1]. Постановою від 18 липня 1941 

року одному з семи заарештованих, Лобанову М.М., пред’явлено звинувачення у керівництві партійним 

осередком: «…являлся руководителем фашистской партии Куза в с.Жебрияны. С приходом советской власти 

в Бессарабии, как руководитель фашистской партии, Лобанов создавал группы из кузистов и кулаков для 

борьбы с советской властью и уничтожения еврейского населения. Высказывал террористические настроения 

по отношению к руководству партии и правительства» [8, арк. 2]. Постановою Військового трибуналу від 28 

липня 1941 року всім вищеозначеним «кузистам» винесено вирок: розстріл [8, арк. 2].  

Практика арештів упродовж 1940-1941 років поширювалась і на представників інших партій [9, 4]. Так, 

30 липня 1940 року за членство і діяльність у Націонал-ліберальній партії заарештовано М.В.Філіппова [11, 

арк. 1]. З анкетних даних, складених працівниками НКВС, дізнаємося, що М.В.Філіппов був членом Націонал-

ліберальної партії з 1923 року, а 1925 року – членом Ізмаїльського повітового комітету [11, арк. 12]. Під час 

виборчої кампанії, виконуючи доручення комітету, звинувачений займався перекладом звернень Націонал-

ліберальної партії з румунської на російську мову. Незважаючи на те, що з 1929 року М.В.Філіппов припинив 

свою діяльність у вищеозначеній партії, у звинувачувальному вироку (1940 рік) йшлося про те, що 
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«…Филиппов, проживая в городе Измаиле, вступил в буржуазную партию либералов, был активным ее 

членом, проводил борьбу против интересов бессарабского народа» [11, арк. 23]. 

Таким чином, від часу приєднання Бессарабії до СРСР і включення її частини до УРСР Управління 

народного комісаріату внутрішніх справ здійснює заходи з ліквідації партій різного спрямування 

(проурядових, профашистських, націоналістичних) і встановлює належний статус ВКП(б). Методика 

ліквідації партійних осередків носила репресивний характер. 
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АНАЛІЗ СУЧАСНОГО НАПРЯМКУ МОДИ В ДИТЯЧОМУ КОСТЮМІ 

 

У статті розглянуто витоки дитячого одягу, визначено основні етапи розвитку моди в дитячому 

одязі та подана їх загальна характеристика.  

Ключові слова: дитячий одяг, мода, ретроспективний аналіз, стиль, одяг для школярів.  

 

Вступ. Дитяча мода має складну і неоднозначну історію. Насьогодні, немає чітко вибудованої 

хронології розвитку одягу для дітей, причому вона переплітається з історією розвитку дорослої моди. 

Раніше вважалося, що дитина стає дорослим тільки тоді, коли скидає з себе дитячий одяг. Подібна зміна 

одягу в більшості культурах позначається як обряд ініціації. Починаючи з 18-го століття дитячий одяг 

відокремився від дорослого. Як би не змінювалася дитяча мода, але очевидним стало одне: в будь-якому 

одязі дитина повинна відчувати себе впевнено, комфортно, радісно. 

Мета. Метою роботи є висвітлення етапів історичного розвитку дитячого одягу у світовому 

контексті. У зв’язку з поставленою метою завданнями дослідження є: аналіз історичних передумов появи 

виробів для дітей, розробка хронологічної послідовності розвитку дитячого одягу. 

Об’єкт і метод дослідження. Об’єкт – комплекти дитячого одягу. При проведенні досліджень 

використано художньо-композиційний аналіз творчих джерел, історичний огляд матеріалів, предметно-

аналітичний метод роботи з візуальними джерелами. 

Результати дослідження. Історія дитячого одягу і білизни настільки неоднозначна, що її можна 

розглядати з різних позицій і кожен раз знаходити все нові і нові грані. Хоча, наприклад, в Давньому Єгипті 

діти не носили ніякого одягу, лише прикраси та локон юності, коли його зістригали, починалося доросле 

життя з відповідними нарядами. Перші школи з'явилися на зорі виникнення людської цивілізації. Шкільна 

традиція стародавнього Єгипту значно глибше і багатше будь якої шкільної традиції, оскільки формувалася 

і розвивалася протягом кількох тисяч років. Шкільної форми як такої тоді ще не було. 

З Єгипту і Межиріччя цивілізація, а з нею і школа перекочували в Грецію. У школі формою одягу 

був короткий хітон, легкі обладунки з художньою обробкою і хламіди - це шматок щільної тканини, який 

накидали на плечі і скріплювали на плечах, грудях. Протягом століть така форма залишалася незмінним 

зразком для учнів [1, ст. 11]. 
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Рис. 1. Хронологічний аналіз розвитку дитячого одягу 
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У Римі державна школа, відкрита для всіх бажаючих, з'явилася у другій половині 1-го століття н.е. 

Ніякої форми однак не було, загальноприйнятим був лише одяг для гімнастичних вправ. Але якщо під час 

занять виявлялося, що одяг учня неохайний, його карали, а при багаторазово повторюваних випадках 

неохайності з ганьбою виганяли зі школи. 

У Стародавній Індії освіта носила сімейно-шкільний характер, причому роль родини була 

домінуючою. В Індії склалася особлива кастова система суспільного устрою. До V століття до н. е. в період 

індуїзму виховання і навчання в Стародавній Індії грунтувалося на ідеї, згідно з якою кожна людина 

повинна розвивати свої моральні, фізичні і розумові якості, щоб органічно вписатися в свою касту. На 

заняття все учні повинні були приходити в певному одязі – «дхоті курта». «Дхоті курта» – задрапірована 

навколо стегон і ніг смуга тканини, і до неї сорочка до пояса, що відрізняється у різних каст орнаментом, 

пошиттям і матеріалом. Пізніше, з розвитком буддизму та індуїзму в I-VI століттях змінився і одяг для 

школи. Учні стали носити «куртку» і «падж» – довгу сорочку і широкі штани [3, ст. 66]. 

У Середньовіччі навіть в країнах з розвиненою цивілізацією немовлят було прийнято сповивати – 

чим тугіше, тим краще. Вважалося, що це допоможе малюкові вирости струнким і сильним, відгородитися 

від застуд і різних травм. Як тільки він виростав, його вбирали в дорослий одяг з усіма належними деталями 

– наприклад, неймовірного розміру перуками або накрохмаленими колючими жабо. Туалети демонстрували 

добробут сім'ї, тому продовжувач багатого роду красувався в мереживах, стрічках, дорогоцінних 

аксесуарах. Основний ансамбль складався з натільного сорочки, панчіх і верхнього одягу, про спідню 

білизну мова в ті часи ще не йшла. 

У 16 столітті з'явилася традиція не робити відмінностей між костюмом для хлопчиків і дівчаток – і 

тих, і інших одягали в жіноче вбрання. Ситуація не змінювалася більше двохсот років: на полотнах 

художників того часу відображені і майбутні королі, і дочки дворян, одягнені в довгі сукні з металевими 

фіжмамі і тугими корсетами. На їх головах очіпок – єдиний суто дитячий елемент. Визначити стать дитини 

до чотирьох років за зовнішнім виглядом було практично неможливо. 

Жан-Жак Руссо у своїй праці «Еміль, або про виховання», багато в чому визначає світогляд епохи 

Просвітництва, закликав відмовитися від складних, важких конструкцій в дитячому одязі. Його погляд 

поділяли багато людей, саме тому в цей час дитині вперше дозволили бути собою. Відтепер він міг грати в 

рухливі ігри на вулиці, займатися фізичними вправами – одяг став вільніше, коротше, простіше [6, ст. 30]. 

Але радикальних змін не відбулося: корсети не зникли, хоч і стали менш жорсткими. Наприкінці 18 

століття до костюму додалися підштаники, які пристібалися до поясу. Поверх них надягали довгі панталони 

- їх оборки визирали з-під подолу малюків до п'яти-семи років. Доросліші хлопчики носили приталені 

костюмчики, а дівчатка – сукні, які нічим не відрізнялися від дорослих. 

Епоха, яка дозволила дітям ненадовго знайти свободу від задушливого і травмуючого одягу, 

наступила спочатку 19 століття. Стиль Ампір вдихнув природність і простоту в одяг всіх поколінь. Тепер не 

було потреби в формуванні тонкої талії, і в моду увійшли легкі тканини. Дівчата із задоволенням носили 

сукні з короткими рукавами, підв'язані під грудьми шовковою стрічкою, і панталони. Хлопцям потрібно 

було ходити в сорочках з мереживним коміром і штанцях з високою лінією пояса. В цей час з'являлося все 

більше прихильників звільнення дітей від дорослих фасонів. Одним з них була мадам Виже Лебрен – 

завдяки їй в моду увійшли костюмчики, які пізніше, в вікторіанській Англії, отримали назву 

матроських [5, ст. 72].  

В середині 19 століття Європа повернулася у владу корсетів і кринолінів. Жорсткі каркаси з китового 

вуса або металу були притаманні дитячому костюму також. В цей час були відкриті перші магазини з 

продажу готового одягу. У благородних будинках особлива увага приділялася спідній білизні, яка була 

представлена білою сорочкою з делікатної тканини – наприклад, батисту або маркізету. Вона могла бути 

майстерно оброблена мереживом або стрічками, і в залежності від сезону і часу доби володіла різною 

довжиною рукавів і подолу. Зверху на таку сорочку надягали коротку вузьку майку на ґудзиках – ліф, до 

якого, в свою чергу, кріпилися підв'язки для панчіх. У другій половині століття з'явилось особливе взуття 

для дітей – туфельки і чобітки з м'якої шкіри або замші, які виготовлялися в майстернях француза Піне і 

були названі «пінетками». Прикрашені атласом, найтоншим мереживом і вишивкою, вони славилися на 

весь світ.  

У 70-х роках крінолін поступився місцем турнюру. Подушечку для додавання обсягу стегон з боку 

спини підкладали під спідниці і жінкам, і дівчаткам. Верхньою частиною ансамблю був приталений 

подовжений жакет. До кінця століття одяг для дітей вже був досить самобутнім: враховувалися особливості 

їх будови і поведінки, а наслідування дорослим моделям стало вважатися моветоном. Важливу роль в 

підлітковому життя грала форма, яку носили вихованці гімназій і пансіонів – вона була скромною, 

непоказною, але обов'язковою до носіння не тільки в будні, а й у свята [2, ст. 114]. 
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Стати частиною світу Високої моди дитячі наряди змогли в 20 столітті. Це сталося завдяки 

художньому таланту і підприємницькій інтуїції Жанни Ланвен – популярного дизайнера жіночих 

капелюхів. У 1901 році у Парижі був представлений перший в світі показ колекції одягу для дітей. З тих пір 

дитяча мода йде в ногу з часом, вбираючи в себе і породжуючи нові тенденції. На щастя, сьогодні її творці 

ставлять перед собою завдання забезпечити комфорт і гарний настрій самій дитині, а не зробити з нього 

маленьку копію дорослого. 

Кінець XIX і ХХ ст. назване Століттям Дитини. Зигмунд Фрейд довів, що дитинство – 

найважливіший етап в житті людини. Від того, як людина проведе дитинство, залежить його майбутнє 

життя, а одяг - засіб спілкування із зовнішнім світом, спосіб самовираження. Особлива увага до світу дітей 

відбилася і в бурхливому розвитку стилів дитячої моди. Дитячий одяг, нарешті, остаточно відокремилася 

від дорослого. В моду увійшло «американське плаття» – легке плаття з отворами для голови і рук. Процес 

емансипації подарував дівчаткам штани. У Європі з'являються спеціалізовані магазини дитячого одягу з 

багатим асортиментом. Вітчизняний одяг, в тому числі і дитячий, шився на усереднену фігуру та не 

враховував індивідуальність [4, ст. 59]. Знайти в магазині дитячий одяг було складно, саме тому його шили, 

в'язали самі. Батькам ставилося в обов'язок виховувати в дитині бездоганне підпорядкування порядку, в 

тому числі і в одязі. 

Друга половина ХХ століття в СРСР стала епохою дефіциту. Після розпаду СРСР на наш ринок 

вийшли китайські та турецькі товари: недорогі, неякісні, але помітних забарвлень та цікавих фасонів. Одяг 

все більше набував ознак унісексу: дівчатка і хлопчики одягали футболки, джинси, кросівки, куртки, 

спортивні костюми. 

Відродження індустрії дитячої моди відноситься до початку XXI століття. Одяг стає красивим, 

функціональним, яскравим і різноманітним, для його пошиття використовуються натуральні і сучасні 

синтетичні тканини. Дуже цінується ексклюзивна робота. Сьогодні, дійсно можна говорити про напрямки і 

стилі в моді, особливо підліткової, яка відображає прихильність до певної субкультури. Серед них можна 

відзначити найбільш поширені: 

- «Треш» – іронічний, насмішкуватий стиль, що відрізняється поєднанням непоєднуваного.  

- «Хіпстер-стиль» – джинси, футболки, водолазки, «саморобний» одяг та аксесуари.  

- Японський стиль «кавай» – светр, туніка до колін з вузькими брюками і коротенькою спідничкою з 

оборками та рюшами.  

- «Рок-стиль» – шкіряні «косухи», джинси, бавовняні сорочки та масивні металеві ланцюги і блочки. 

Сьогоднішні діти дуже люблять яскраві принти, аплікації із зображенням улюблених героїв 

мультфільмів, велику кількість кишеньок, гудзиків. Дівчата хочуть носити романтичні сукні, а хлопчики 

люблять класичні костюми з краваткою чи метеликом і уникають «дівчачих» кольорів та фасонів. Маленькі 

модники і модниці знову прагнуть бути схожими на дорослих. Але всі хочуть бути красивими і модними, 

несхожими на інших.  

Висновок. Отже, дитячий одяг завжди розвивався в руслі загальних естетичних вимог до костюма, їх 

характер значною мірою залежить від структури костюма на певному відрізку часу. У ті періоди історії 

розвитку культури, коли костюм слідував за формами фігури людини, утворювався за принципами вільного 

облягання, дитячий одяг сприяв життєдіяльності та розвитку дитини, не сковував рухів (Стародавні часи, 

романський і готичний стилі). В інші періоди, коли в суспільстві панував костюм, заснований на каркасній 

системі (корсети, криноліни та ін.), одяг згубно впливав на дитячий організм: деформувалася грудна клітка, 

зміщувалися внутрішні органи, порушувалося кровообіг, що призводило до важких захворювань (костюм 

епохи Відродження, стиль Бароко). Каркасна основа костюма надавала згубний вплив і на психіку дитини: 

скутість рухів сприяла розвитку флегматичності, відчуженості. Загальні зміни в костюмі, що сталися до 

XX в. (спрощення форм костюма, відповідність їх функціональним потребам життєдіяльності людини) 

відбилися і на формуванні дитячого одягу. Дитячий одяг все більше почав відповідати фазами росту 

дитини, набувати своє художньо-образне вираження. 
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Статтю присвячено аналізу наукових парадигм у сучасній лінгвістиці. Особливу увагу приділено 

діахронічному опису парадигмальних ознак лінгвістичних досліджень. Визначено низку проблем даної 

області та висвітлено підходи до їх вирішення. Обгрунтовано необхідність інтегрального підходу та 

окреслено його загальні характеристики.  

Ключові слова: парадигма, інваріантність, антропоцентричність, таксономія, інтегралний підхід. 

 

Актуальність аналізу сучасних наукових парадигм зумовлена необхідністю позиціювання кожного 

наукового дослідження в системі існуючих наукових поглядів. 

Численні праці таких вчених, як М. Ф. Алефіренко, В. З. Дем’янков, О. С. Кубрякова, О. О. Селіванова, 

Т. М. Хомутова та інші було присвячено дослідженню питань наукових парадигм.  

Американський лінгвіст Т. Кун назвав парадигмою наукового знання сукупність визнаних науковою 

спільнотою фундаментальних наукових досліджень, що визначають концептуальну схему, яка протягом 

певного часу слугує основою практичної наукової діяльності [6, c. 31]. 

У лінгвістиці наукова парадигма має значення підходу до розгляду мови, що базується на певних 

принципах її вивчення, визнаних певною мовознавчою спільнотою.  

М. Ф. Алефіренко тлумачить парадигму в лінгвістиці як „панівну на кожному етапі історії 

лінгвістичних учень систему поглядів на мову, яка визначає предмет і принципи лінгвістичного 

дослідження відповідно до культурно-історичного та філософського контексту епохи” [1, с. 18]. В рамках 

парадигми зазвичай під дією тематичної специфіки формуються наукові напрями, кожен з яких також може 

об'єднувати кілька напрямів досліджень.  

На питання про кількість наукових лінгвістичних парадигм немає однозначної відповіді. Зокрема, 

Ю. М. Караулов розділяє сторичну, психологічну, системно-структурну та соціальну лінгвістичні наукові 

парадигми. Американський вчений Д. Шифрин виокремив формальну та функціональну парадигми 

відповідно до уявлення про природу мови, методи дослідження та цілі лінгвістичного аналізу. Селіванова 

висвітлює:генетичну, таксономічну, комунікативно-прагматичну (комунікативно-функціональну) та 

когнітивну. 

Генетичена або історична парадигма на початку XIX століття об'єднала школи та напрямки, що 

спираються на принцип історизму, тобто мова розглядається з точки зору процесу її розвитку у часі 

відповідно до внутрішніх законів даної мови та умов її функціонування. Порівняльно-історичний метод був 

першим спеціальним методом дослідження мови у рамках даної парадигми. Дослідження були пов'язані з 

питаннями походження та еволюції мов, реконструкцією прамови, зв'язками між спорідненими мовами.  

Таксономічна парадигма висуває на перший план організаційний аспект мовних досліджень, що 

означає визначення, систематизацію та класифікацію мовних одиниць. Починаючи з 20-х років 

XX століття, дослідження в рамках даної парадигми проводились відповідно до принципу інваріантності, 

що означає незмінність деякої сукупності системостворюючих відношень всередині мовної системи та 

постійність її структури попри зміни самої системи, а також принципу синхронічності лінгвістичного 

опису. Надалі було сформульовано принцип системності, згідно з яким мова виступає як системне 

утворення, що об'єднує взаємопов'язані елементи різних рівнів. Втім, дана парадигма не передбачала 

урахування зовнішніх чинників, які впливають на мову. Крім того, О. О. Селіванова характеризує дану 

парадигму як логістичну, що означає застосування реляційної логіки в семантиці й синтаксисі та 

реляціоністську, тобто за її думкою має місце «абсолютизація відношень у мовній системі на противагу 

проблемам зв’язку мови й мислення, мови й суспільства, мови й комунікації, а також постулювання 

залежності мовного елемента від системи в цілому і його місця відносно інших елементів» [8, c. 12-21]. 

Основою антропоцентричної парадигми слугують принципи діяльності та антропоцентризму, тобто в 

центрі уваги знаходиться людина, що є суб'єктом комунікативної та мовленнєвої діяльності, тобто мова 

розглядається як витвір людини, котрий не можна зрозуміти і пояснити без урахування його зв’язку із 

творцем та користувачем [4, с.6]. З одного боку, аналізується вплив людини на мову, коли мова отримує 

людські риси. З іншого боку, вивчається вплив мови на свідомість та культуру. 

Парадигма об'єднує чотири взаємопов'язані напрямки. Базовим поняттям першого напрямку є мовна 

картина світу, а головним завданням слугує дослідження відображення людини у мові.  
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Другий напрямок антропоцентичної парадигми, заснований І. О. Бодуеном де Куртене, спрямований 

на дослідження мови «всередині» людини. С. Г. Васильева назвала даний напрямок теорією носія мови або 

внутрішньосуб'єктною лінгвістикою. За думкою І. О. Бодуена де Куртене мова існує лише в 

індивідуальному мозку, душі та психіці людини, що входить до складу певної мовної спільноти [7, c. 155]. 

Третій та четвертий напрямки також розглядаються як окремі наукові лінгвістичні парадигми. Отже, 

комунікативно-прагматична або комунікативно-функціональна парадигма має міждисциплінарний характер 

та пояснює функціонування системи взаємодією окремих об'єктів з середовищем. У лінгвістичній сфері 

таким чином висвітлюється людський чинник в мові та поведінка мовної системи в комунікативному 

середовищі.  

Теорія функціоналізму, основні положення якої були сформульовані вченими Пражского 

лінгвістичного осередку, всебічно трактує лінгвістичну діяльність за допомогою поняття функції. Зазвичай, 

функцією називають мету, призначення, здібність до виконання призначення, роль об'єкту у рамках 

системи. Розглядають не лише функції мови, а й функції мовних одиниць, складників дискурсу тощо.  

А. О. Кибрик та В. О. Плунгян визначали функціональну лінгвістику, як підхід до дослідження мови, 

який стверджує, що фундаментальні властивості мови неможливо описати та пояснити без апеляції до 

функції мови, зокрема функціями пояснюються мовні форми [3, c. 276]. Крім того, аналізується поведінка 

функцій у мові і мовленні та досліджується функціонування мови у екстралінгвістичних ситуаціях. Мова 

розглядається як засіб досягнення успіху людиною та покращення відношень співрозмовників у 

комунікативній ситуації. Крім того, з формуванням функціональної парадигми пов'язане становлення 

комунікативної лінгвістики, яка аналізує мову, починаючи з висловлювання та окремі мовні одиниці в 

умовах певних комунікативних актів.  

Когнітивна парадигма виникла на основі когнітивної науки та спрямована на вивчення мови і 

мовлення у зв'язку з пізнавальними процесами, тобто мовні явища слугують інструментом дослідження 

когнітивних механізмів.  

Існують різні погляди на процес переходу від однієї парадигми до іншої, зокрема широко 

обговорюється питання співіснування парадигм. Нова парадигма не будується на уламках старої, а виникає 

на іншому грунті, в межах по-іншому налаштованої наукової спільноти та впливає на попередню. Сучасний 

етап розвитку науки характеризується процесом синтезу парадигм та напрямків. [2, с. 72]. Наприклад, під 

впливом процесу глобалізації сформувався інтегральний підхід, який призвів до появи інтегральної 

парадигми, яка ґрунтується на міждисциплінарних дослідженнях. Засновник підходу, К. Уілбер, у якості 

інтегрального методу застосовував метод орієнтуючих узагальнень з метою формулювання теоретичних 

положень, які можливо застосувати у різник областях науки та побудови нової інтегральної теорії. 

О. С. Кубрякова була першою, хто зробив висновок про необхідність інтегрального підходу у лінгвістиці. 

За її думкою основою нової парадигми є когнітивно-дискурсивний підхід до мови, що припускає 

комплексне міждисциплінарне дослідження та враховує взаємодію різних областей лінгвістичного 

знання [5, c. 230]. 

Висновки. На сучасному етапі розвитку суспільства найдоцільнішим є інтегральний підхід до 

лінгвістичних досліджень. У рамках даного підходу двома головними функціями мови вважають 

когнітивну та комунікативну, які слід вивчати у контексті їх постійній взаємодії. Когнітивна складова 

дозволяє визначати типи інформації, що вербалізується. Завдання дискурсивної складової полягає в тому, 

щоб виявити способи представлення цієї інформації адресату, беручи до уваги прагматичну спрямованість 

тексту, інтенцію автора та контекст комунікативного акту. 

 
Список використаних джерел 

1. Алефиренко Н. Ф. Современные проблемы науки о языке / Н. Ф. Флефиренко. ‒ М: Флинта, 2014. ‒ 416 с. 

2. Голубовська І. О. Проблема методології лінгвістичних досліджень у міждисциплінарному висвітленні / І. О. Голубовська //Studia Linguistica. ‒ 2012. ‒ 

Вип. 6. ‒ С. 67-75. 

3. Кибрик А. А. Функционализм /А. А. Кибрик, В. А. Плунгян // Современная американская лингвистика: Фундаментальніе напрвления. М.: Едиториал 

УРСС, 2002. ‒ С. 276-339 

4. Кравченко А. В. Язык и восприятие : Когнитивные аспекты языковой категоризации. Иркутск, 1996. 160 с. 

5. Кубрякова Е. С. Эволюция лингвистических идей во второй половине XX века (опыт парадигмального анализа) // Язык и наука конца XX века. ‒ М.: 

РГГУ, 1995. ‒ С. 144-238. 

6. Кун Т. Структура научных революций/ Т. Кун. − М.: Прогресс, 1977. − 288 с. 

7. Кущева О.Ю. Антропоцентрическая парадигма в современной лингвистике / О. Ю. Кущева // Вестник Адыгейского государственного университета. 

‒ 2006. ‒ N 4. ‒ С. 155-156. 

8. Селиванова О. О. Сучасна лінгвістика: напрями і проблеми: Підручник/ О. О. Селіванова. ‒ Полтава: Дозвілля, 2008. ‒ 712 с. 



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 9  ●  В И П У С К  2 6 - 2 7  

 

 

 
99 

УДК 811.111:343.139 

Куковська Вікторія Ігорівна 

Кандидат філологічних наук 

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича 
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У статті розглянуто промову адвоката через призму  характеристик ораторської промови. 

Захисній промові притаманні інформативність та емоційність публічної промови, що разом із відповідною 

побудовою надають виступу переконливості. У роботі наведено приклади способів надання адвокатом 

емоційної та логічної інформації присяжним для доведення невинуватості свого підзахисного. 

Ключові слова: захисна промова адвоката, ораторська промова, композиція промови, полемічність , 

інформативність, емоційність. 

 

Риторика, за твердженням Арістотеля, – це можливість використання існуючих способів 

переконання в певній ситуації [11, с. 37]. Сила переконливості полягає у створенні аудиторії з окремих осіб, 

створенні „ми” з безлічі „я” і спонуканні їх до колективної дії” [12, с. 1]. Тому, можна стверджувати, що у 

фундаментальному розумінні риторика виконує певні соціальні функції, зокрема тестування ідеї і 

відстоювання своєї думки, а також відіграє значну роль у формуванні знань та переконань [14, c. 33-89]. 

Виступ адвоката на судовому засіданні розглядають у науковій літературі як різновид публічної 

промови, яка належить до галузі риторики [15], оскільки її предметом є прозаїчна, „художня” мова та 

правила побудови [1 ]. Звідси, зумовлена актуальність роботи, яка визначається спрямованістю сучасних 

лінгвістичних студій на вирішення питань взаємної комунікації та практичним застосуванням вербального 

впливу на аудиторію. 

Огляд джерел. Проблема судових промов, їх характеристики та використання мовних засобів для 

здійснення впливу на аудиторію набула широкої популярності у сучасній лінгвістиці. Вивченню мовних 

особливостей судової промови, прагматиці судового виступу, розгляду особливостей судової  промови як 

жанру ораторського мистецтва та культури мови юриста присвячені роботи як вітчизняних, так і 

зарубіжних науковців (Н. Івакина, О. Подголіна, Т. Виноградова, Г. Матвєєва, Н. Варнавських, Є. Адамов, 

Г. Бровин, Л. Павлова, Л. Лисоченко, Дж. Аткінсон, В. Хензл, Т. Шнеєр, І. Карранза та ін.) 

Мета дослідження полягає у визначенні особливостей ораторської промови, притаманних виступу 

захисника у суді. Об’єктом дослідження є сучасні успішні американські промови адвокатів. Предметом 

дослідження слугують риторичні ознаки захисної промови. 

Основний матеріал. Риторика як наука має неоднорідний характер. Науковці виділяють два 

основних напрями її трактування. Перший визначає риторику як науку про переконання, про форми і 

методи її мовленнєвого впливу на аудиторію [9] (наприклад, Дж. Харрінгтон у своїй праці наголошує на 

персуазивній природі риторики, зазначаючи, що риторика у своїй переконливості орієнтується на 

аудиторію, яка розділяє або припущення, зроблене в аргументі, або емоційний компонент використаних 

висловів [13]). Другий розуміє риторику як мистецтво ораторства: краса висловлювання стає вищим 

мірилом, а пізніше і самоціллю риторичної практики [3]. 

Центральним поняттям риторики є ораторська промова, яка, на думку спеціалістів, перебуває на 

„перехресті шляхів культури і літератури” [2, с. 188]. Зрозуміло, що ораторська промова належить до 

персонального типу дискурсу, тому що віддзеркалює індивідуальні риси мовця, дає простір для вибору ним 

відповідних стратегій і тактик для реалізації своєї комунікативної мети, а також відтворює мовця як 

конкретну мовленнєву особистість.  

У нашому дослідженні основна увага приділена певному типу публічного виступу – судовій промові, 

а точніше такому його жанру як промова адвоката. У риториці судове ораторство розуміють „як ораторські 

виступи юристів, підсудного та цівільних осіб у процесі розгляду судової справи із позиції законодавства” 

[6, c. 21]. На думку М. Карабчерського, такий вид ораторства є особливим типом, який не можна розглядати 

лише тільки з погляду естетики, оскільки вся діяльність судового оратора є діяльністю бойовою. Це – 

„вічний турнір перед величною і недосяжною „дамою з пов’язкою на очах” [8, с. 12]. 

Розглянемо характеристики публічної промови оратора, які чітко прослідковуються під час виступу 

адвоката у суді. 

Т. Скорікова підкреслює, що ораторська промова завжди спрямована на аудиторію, яка 

характеризується різним кількісним та якісним складом. Разом з тим, основними ознаками публічної 
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промови дослідниця вважає її високу інформативність, адресованість достатньо широкій аудиторії та 

суспільну важливість [7]. 

На основні якості промови оратора вказують у своїх дослідженнях Т. Шуміліна та В. Токалти, до 

яких, на думку авторів, належать: публічність промови; її суспільний характер, оскільки оратор звертається, 

як правило, до чисельної аудиторії; та наявність кількох складових частин, які співвідносяться між собою 

згідно правил риторики [10, с. 176]. 

Деякі науковці виділяють таку особливість публічних промов як емоційність та можливість 

викликати емоційну відповідь слухачів [7]. Важливо зазначити, що емоційний компонент в усному 

монолозі можна виразити як вербальними, засобами, так і невербальними засобами – мімікою та жестами. 

Важливою ознакою публічних промов більшість дослідників вважають їхню полемічність. Оскільки 

ораторська промова відображає колізії спілкування, полемічність промови підсилюється аналітичними 

відомостями для опрацювання інформації, інформаційним наповненням тексту промови, коментаторською 

позицією мовця. 

Ми вважаємо, що полемічний характер промов властивий, повною мірою, адвокатським захисним 

промовам. Їхня полемічність зумовлена, насамперед, особливістю аудиторії з різними (іноді полярними) 

поглядами; необхідністю її переконання, активування у присутніх активних мисленнєвих процесів; необхідністю 

зіставлень та оцінювання різних фактів та припущень; можливістю перевірки правильності суджень [5].  

У лінгвістичний літературі прийнято виділяти два типи полемічності – імплікаційну та 

експлікаційну. Обидва типи проявляються і в захисних промовах. Імплікаційна (прихована, внутрішня) 

полемічність, на наш погляд, притаманна адвокатським захисним промовам, оскільки оратор переконує 

судову аудиторію у своїй правоті, при цьому може не називати можливих опонентів, які не погоджуються з 

його думкою. Експлікаційна полемічність характеризується захистом своєї позиції та спростуванням 

доводів опонентів у відкритій формі. 

Як зазначає М. Новікова, „ступінь впливу ораторської мови багато в чому зумовлений її організацією” 

[там само, с. 89]. Авторка вважає, що тісна взаємодія її раціонального (переважають логічні форми і принципи 

розробки матеріалу в його композиційному розгортанні) та емоційного компонентів (визначальними є 

структурні принципи художнього мовлення), допомагає оратору досягти переконливості своєї промови. 

Варто зазначити, що логічне структурування інформації забезпечує послідовний розвиток головної 

ідеї промови відповідно до намірів оратора, що допомагає йому досягнути своєї мети. Залежно від 

послідовності подання аргументів за М. Кохтєвим виділяють декілька типів композиції:  

– транзитивний, при якому тема розвивається послідовно, і одна мікротема переходить в іншу. Таким 

чином, повідомляється основна ідея промови, яка визначає її мету; 

– екстенсивний, при якому „основна ідея промови формулюється на її початку, але приблизно, в 

загальній формі, а надалі вона всебічно обґрунтовується, збагачується, розвивається” [4, с. 125]; 

– паралельний, при якому відбувається розмежування тем, об’єднаних спільною ідеєю. У такому типі 

комунікації спостерігається неочікуваний перехід від однієї теми до іншої, одна тема закінчується і 

починається інша; 

– дивергенційний, при якому теми, тісно взаємопов’язані між собою, об’єднуються однією загальною 

ідеєю.  

Зазначимо, що в адвокатських промовах наведені типи композиції у чистому вигляді у нашій роботі 

не зафіксовано. Найчастіше, за нашими спостереженнями, ці типи комбінуються та утворюють 

інтегральний (змішаний) тип тематичного розвитку. 

Таким чином, мистецтво публічного виступу полягає у вмілому впливі як на свідомість слухачів, так 

і на їх почуття. Шляхи здійснення вербальної сугестії у такому випадку визначаються правильно 

структурованою та лаконічно сформульованою інформацією. Тому, адвокатський виступ розглядаємо як 

конкретний вид ораторської промови, який віддзеркалює особистість мовця-адвоката, його логічні 

здібності, риси характеру, емоційність та професійність. У процесі своєї професійної комунікації адвокат 

структурує певним чином логічну та емоційну інформацію відповідно не тільки до свого бачення справи, 

але й з метою схилення слухача до прийняття рішення, вигідного адвокату. Звідси, у своєму виступі адвокат 

намагається довести невинуватість підзахисного, переконати судову аудиторію у недоведенні його 

винуватості, а також відбудувати об’єктивне підґрунтя для своїх умовиводів  

Індивідуальний характер захисної промови як публічного виступу виражається через вибір 

адвокатом певних стилістичних прийоми для здійснення впливу на судову аудиторію. Найчастіше адвокати 

використовують риторичні питання, різнотипні повтори, пряму мову та апосіопезис, які можна 

проілюструвати таким чином. Наприклад: 

1. „Let me ask each of you a question. Have you ever in your life been falsely accused of something? Have 

you ever been falsely accused? Ever had to sit there and take it and watch the proceedings and wait and wait and 
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wait, all the while knowing that you didn't do it? All you could do during such a process is to really maintain your 

dignity; isn't that correct? … They didn't call the criminalist out on time and yes, they allowed this investigation to 

be infected by a dishonest and corrupt detective. They did that in this case. And they may try to back away from it 

all they want, but that's very important, as you're going to see, to this case and the resolution of my client's 

innocence…” [17]. 

У наведеному прикладі адвокат Дж. Кохран для передачі головного меседжу своєї промови, а саме 

невинуватості підзахисного, використовує риторичні запитання (29%) та повтори (20%), щоб створити 

атмосферу природної розмови. 

2. „The first excerpt that I would like to read to you -- this is a certified (COPY) certified to by Mrs. 

Dietrich, the Court Reporter: 

"Q. And is it your testimony that you sat in or listened in to a conspiratorial meeting with a man whom you 

saw represented in the paper and on television as the killer of President Kennedy, and didn't report it at that time to 

any law enforcement agency? Is that right?" 

"A. No, I never said anything about a conspiracy, I didn't sit in on any conspiracies.” [16]. 

У своїй промові І. Даймонд здебільшого використовує пряму мову учасників судового засідання 

(13%), що дозволяє захиснику довести невинуватість свого клієнта шляхом створення враження про 

людину, який належать процитовані слова. 

3. „… At the time Galileo was -- I guess this was around the same time as Columbus. … But in any event, 

you know, I think you can sit back and take a look at history and you can see there have been people that have -- 

you know, it's part of the human spirit to be inquisitive, to inquire, to learn the truth. Some people have learned the 

truth, it's been revolutionary and it's changed the world. … That's the, when the Court instructs you on what 

willfulness is, that's the bottom line issue in this case. … We didn't have the time -- it would've been useless to have 

Lloyd read off the names of the judges… ” [18]. 

Л. Беркрафт задля досягнення поставленої мети використовує апосіопезис (7%) з тією метою, щоб 

присяжні самі відтворили несказане, і таким чином, самостійно дійшли до думки про невинуватість його 

клієнта.  

Наведені приклади свідчать про індивідуальний характер побудови захисного виступу різними 

адвокатами. Кожна з наведених промов водночас віддзеркалює ритуалізованість та регламентованість 

промови адвоката відповідно законодавчих норм проведення судового засідання та індивідуальний підхід 

мовця до предмету повідомлення. Якщо у промові № 1 адвокат Дж. Кохран надає перевагу повторам та 

риторичним запитанням, у промові № 2 адвокат І. Даймонд найбільше використовує пряму мову, то 

у промові № 3 захисник Л. Беркрафт найчастіше вживає апосіопезис. 

Висновки.  Отже, на основі вищезазначеного, можна стверджувати, що для юристів ораторство – це 

трибуна для здійснення правового впливу на громадян та культури їх діяльності у межах визначених норм 

суспільства. Адвокати використовують публічну промову як адресний комунікативно-спрямований 

монологічний виступ з метою реалізації його задуму. При цьому, функція права у такому випадку 

здійснюється через розкриття досвіду, характеру та намірів оратора, що є ефективним засобом емоційного 

впливу та сприяє кращій концентрації уваги на деталях проблеми для переконання аудиторії в певній 

ситуації.  
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Васильева Ольга Олеговна 

Одесский национальный политехнический университет 

 

«ОНА СПАСАЕТ ЕГО»: ЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ ВОСПРИЯТИЯ ПОДРОСТКАМИ 

НОВОЙ ГЕНДЕРНОЙ ПАРАДИГМЫ 

 

Новая интерпретация гендерных ролей в современной массовой культуре – явление достаточно 

хорошо известное. Мультипликация является одним из ярких примеров того, как именно это происходит. 

Целью данной работы будет изучение восприятия подростками (на примере г. Одессы) этой новой 

гендерной ситуации, отраженной с помощью анимации.  

Современная анимация изучалась как феномен культуры (Н.Г.Кривуля). Поднимались и вопросы 

гендерных ролей, заложенных в сценарии - так Т. Шорохова в статье «Сильный женский персонаж, или 

«Синдром Тринити» критикует сценаристов и режиссёров за создание неудачного сильного женского 

образа на примерах различных фильмов; Е. Кушнир («Феминизм, фантастика и сильные героини»), говорит 

о том, как появилась сама идея создания сильного женского персонажа. 

Мы проводили изучение восприятия подростков на примере мультфильма «Распрекрасный принц» 

(2018 г.; Режиссер - Росс Венокур; Кинокомпания: 3QU Media, Cinesite, Vanguard Animation, WV 

Enterprises). Методика состояла в том, что мальчики и девочки в возрасте от 11 до 15 лет, посмотрев 

мультфильм, отвечали на несколько вопросов по его содержанию. Например «Что ты думаешь о главной 

героине?», «Ты хочешь быть такой или стать, когда вырастешь?» (для девочек); «нравятся тебе такие 

девочки?» (для мальчиков). 

Герои мультфильмов с раннего возраста формируют у ребенка модели поведения. Они формируют 

его идеалы, например, отношения к родителям, друзьям, учебе, взгляды на дальнейшую жизнь. Дети на 

подсознательном уровне воспринимают действия главного персонажа как правильные, а если его поведение 

правильное, то в подражании герою нет ничего плохого. 

Главные героини многих мультфильмов сегодня не побояться дать сдачи, быть независимой 

(«Принцесса и лягушка», 2009). В то же время главный мужской персонаж часто выступает в роли милого и 

немного наивного парня, который не способен защитить от опасности ни себя ни девушку («Распрекрасный 

принц», 2018), или них вовсе забывают («Храбрая сердцем», 2012). Сильные принцы становятся не 

актуальными. [1] 

Принято думать, что особенностями современной мультипликации являются 1) доминирование 

характера героя над внешностью, 2) победа добра над злом; 3) коллективность; 4) музыкальное 

сопровождение; 5) комичность главных персонажей[2].  

О наличии всех этих особенностей можно говорить применительно к «Распрекрасному принцу»: Так, 

характер важнее внешности - главного героя Принца Филиппа нельзя назвать красавчиком. Он на стороне 

добра - Гневелин Невервиш является воплощением зла, ведьмой, и именно наложенное ею проклятие 

должен разрушить Принц Филипп. Он не одинок: ему приходит на помощь воровка Ленора, правда 

переодетая в парня. Она способна не только за себя постоять, но и спасти принца, когда того требуют 

обстоятельства. В мультфильме представлены различные песни, раскрывающие характеры и историю 

персонажей. Хватает и комичности – в мультфильме множество различных шуток, что не позволят скучать 

даже взрослому зрителю.  

Судя по ответам подростков, «мультфильм не нравится», несмотря на все стандартны хорошего 

современного мультфильма. Однако идея, заложенная в сюжете, кажется им весьма интересной. Девочкам 

и мальчикам интересно наблюдать, как главная героиня способна защищаться и защищать других, в том 

числе и главного мужского персонажа.  

Гендерная роль – поведение индивида, которое общество считает правильным как для мужчин, так и 

для женщин, что формируются с помощью религии и культуры. Издавна было принято, что мужчина – 

охотник и воин, а женщина – хранительница домашнего уюта. Современный мир меняет эту ситуацию. Вот 

и в мультфильме «Распрекрасный принц» главная героиня не Прекрасная-Принцесса, что оказалась в беде, 

а воровка, что владеет оружием. Это своего рода отказ от традиций.  

Согласно ответам подростков, и девочки и мальчики подросткового возраста в целом считают, что 

сильная главная героиня — это «классно», и девочки хотят быть похожими на нее. Мальчики не против 

дружбы с такими девушками. Данная ситуация говорит о смене гендерных ролей в современном обществе. 

Таким образом, мультипликационное кино - это сложный культурный продукт, который является 

интерактивным. Он позволяет современному зрителю участвовать в создании художественного 
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произведения формируют новые парадигмы визуально экранной культуры. Это система знаков, кодов, 

артефактов и новый язык, раскрывающая возможности новой передачи социально-культурной 

информации [4]. 
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ПРОСТОРОВА СЕМАНТИКА В СИСТЕМІ ФРАЗОВИХ ДІЄСЛІВ 

 

Структура категорії простір в лінгвістичному аспекті розглядається як сукупність способів мовного 

виразу сутності філософського та фізичного аспектів. З позицій когнітивної науки такі лінгвісти як Л. Талмі, 

Р. Лангакер, Б. Лі розглядають цю категорію як «геометрично концептуалізований простір». Тобто, 

категоризація простору є процесом утворення і виділення самих категорій, членування зовнішнього і 

внутрішнього світу людини із сутнісними характеристиками її функціонування і буття. 

О.В. Кардащук виділяє декілька планів категорії простору на основі досліджень різних лінгвістів: 

вивчення співвідношення логічної і мовної картини просторових уявлень (Ю.Д. Апресян, Р.П. Зорівчак, 

А.Н. Журинський); системні синонімічні та антонімічні семантичні відношення (О.В. Афанасьєва, 

Т.Г. Линник, О.В. Кардащук); діахронічне спрямування в історії розвитку лексем зі значенням простору 

(М.С. Лаврентьєва, Г.Н. Лукіна, К.П. Смоліна). 

Дж. Ліч виділяє в структурі простору наступні базові одиниці: місце, протяжність, близькість, 

вертикальність, горизонтальність, північ/південь, орієнтація, рух, види пересування, поза. А. Ченкі 

розглядає просторову образну схему як «джерело-шлях-мета», де мета є місцем призначення, а процес 

досягнення мети – це проходження шляху від початкового пункту до кінцевого. 

Засоби позначення категорії «простору» різноманітні і реалізуються в мові за допомогою 

морфологічних і синтаксичних засобів. Так, в англійській мові серед морфологічних засобів 

найчисельнішими є дієслова зі значенням зміни місця розташування у просторі. Широке розмаїття 

локалізованого простору передають прийменники: just up the road – вгору по дорозі. Прийменникові 

словосполучення також висловлюють значення різних просторових відносин місця розташування і місця 

призначення. Існують прийменники, які в метафоричному вживанні передають значення простору: every 

relationship has a lot of ups and downs (у всіх людей у відносинах бувають злети і падіння). Словоформи ups 

and downs з'єднують в собі орієнтаційне і оцінювальне позначення простору. 

На думку Р.В. Єжкової сполученість дієслів з такими просторовими елементами як директивні і 

локативні прийменники або просторові післялоги привертає увагу вчених до семантичної структури самих 

дієслів у мові і до подібності конструкцій з фразовими дієсловами, коли під конструкцією розуміється 

лексико-граматична єдність формальної моделі та її лексико-семантичного підкласу. 

Т.М. Ніколаєва звертає увагу, що фразові дієслова як мовне явище не існують в українській мові, що 

може ускладнювати розуміння семантики фразових дієслів, вживання у мовленні та при перекладі на 

українську мову. Автор поділяє фразові дієслова за типами: тип 1: дієслово + прийменник (look after); тип 2: 

дієслово + прислівник (give up); тип 3: дієслово + прислівник + прийменник (get down to). 

Дж. Поуві схематично пояснює фразові дієслова в англійській мові і вважає, що фразове дієслово 

утворюється наступними сполученнями: дієслово + прислівник; дієслово + прийменник; дієслово + 

прислівник + прийменник. 

У просторовій характеристиці значень фразових дієслів використовується метод компонентного 

аналізу, коли розкладається значення досліджуваних дієслів на мінімальні семантичні складові, які потім 

об'єднуються в групи значень з єдиною для кожної групи архісемою. Так, найбільш часто вживається 

післялог up в складі фразових дієслів з основним значенням - рух знизу вгору: 
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- рух і розташування з більш низької позиції на більш високу:  

Rockets went up to the moon (ракети полетіли до місяця); 

- наближення:  

She stood still, allowing him to catch her up (вона зупинилася, дозволивши йому її наздогнати); 

- збирання предметів разом:  

Bag up as many of the leaves as you can (зберіть опале листя в мішки стільки, скільки зможете); 

- відділення або видалення від чогось або когось:  

Here the paddy land is broken up like a jig saw puzzle (тут рисові поля нарізані такими дрібними 

шматками, що нагадують пазл). 

Також, однією найбільш уживаних складових частин фразових дієслів є прислівник, прийменник 

down з основним значенням - рух вниз: 

- рух і розташування з більш високої позиції на більш низьку:  

They came down from the bridge (вони спустилися з мосту); 

- скріплення, прикріплення, фіксація чого-небудь, щоб міцно трималося: The lid of the box was nailed 

down (кришка ящика була прибита цвяхами); 

- завершення, припинення:  

The talks broke down over differences on doctrine (переговори завершилися нічим через теоретичні 

розбіжності). 

Просторові відносини в лінгвістиці існують у колективній та індивідуальній свідомості, 

еволюціонують у часі зі зміною навколишнього світу і людських відносин в ньому. Категорія «простір» 

тісно пов'язана з такими категоріями мови як час, число, предметність, належність тощо. Також, у сучасній 

лінгвокультурології поняття «простір» актуалізує виникнення таких атрибутивних сполучень як світовий 

комунікативний простір, міжкультурний простір, когнітивний простір, ментальний простір, мовний простір, 

інформаційний простір, чат-простір, освітній простір тощо. 
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ПРОМОВА АНГЕЛИ МЕРКЕЛЬ НА ЗІБРАННІ ІНТЕРНАЦІОНАЛЬНОГО КОМІТЕТУ З 

ПРИВОДУ 70-РІЧНИЦІ ЗВІЛЬНЕННЯ КОНЦЕНТРАЦІЙНОГО ТАБОРУ АУШВІТЦ-БІРКЕНАУ 
 

26 січня 2015 року в Німеччині Ангела Меркель мала промову на зібранні інтернаціонального 

комітету з приводу 70-річниці звільнення концентраційного табору Аушвітц-Біркенау. Промова пані 

Меркель була лаконічною, чіткою, красномовною. Текст складається із 26 абзаців, які продумано складені і 

розташовані. . Перші п’ять абзаців починаються словами, які містять в собі назву місця, де було 

організовано табір, а саме слово Аушвітц. Відбувається згущення смислової, змістової, психологічної 

напруги, яка потрібна для зосередження уваги і спрямування свідомості до дуже важливої теми. Ця назва 

містить в собі незліченну кількість відтінків страждання, горя, муки, жаху,болю, ворожості, насилля, зла. 

П’ятий абзац тексту складається з речень, які розташовані одне за одним і починаються одним і тим 

словом: «Auschwitz ist eine Mahnung, was Menschen anderen Menschen antun können.– Аушвітц – це 

застереження , що люди іншим людям можуть завдати. Auschwitz ist eine grausame Zäsur in der 

Geschichte der Menschsein. – Аушвітц – це жорстоке відрубування в історії людства. Auschwitz steht für 

den von Deutschland begangenen Zivilisationsbruch der Shoa. – Аушвітц є катастрофою, розпочатим 

Німеччиною розломом цивілізації» [1:]. Повтор слова Аушвітц звучить мов удар відразу декількох дзвонів. 

Які примушують зупинитися і завмерти від енергетичної сили цього морального струсу. Підсилення 

сказаного вносять слова: застереження, жорстоке відрубування, катастрофа. І закінчується промова 

також повторенням слова Аушвітц: «Auschwitz geht uns alle an – heute und morgen, nicht nur an 

Gedenktagen. – Аушвітц стосується нас усіх – сьогодні і завтра, не тільки в Дні пам’яті»[1]. Це останнє 

речення тексту, яке ще раз нам говорить, що Аушвітц – це пам’ять.  

В шостому абзаці знову спостерігаємо розташування речення безпосередньо одне за одним. На 

початку цих речень одні і ті слова: «Am morgingen 70. Jahrestag erinnern wir an die sechs Millionen 

ermordeten Juden. – В 70 День пам’яті згадуємо ми про шість мільйонів вбитих євреїв. Wir erinnern an das 

grausame Schicksal der Sinti und Roma. –Ми згадуємо про жорстоку долю Сінті і Роми. Wir erinnern an 

das erbarmungslose Vorgehen gegen Gegner des Nationalsozialismus.– Ми згадуємо про немилосердний 

спосіб дій проти противників націоналсоціалізму.Wir erinnern an die Menschen mit Behinderung, an 

Homosexuelle, an Zwangsarbeiter, an die leidgeprüften Menschen in den von Deutschland überfallenen 

Ländern. – Ми згадуємо про людей з вадами , про гомосексуалістів, про примусових робітників, про 
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випробуваних горем людей в країнах, захоплених Німеччиною.Wir erennern an alle, die von Deutschland 

im Nationalsozialismus verfolgt, misshandelt, gequält, vertrieben und ermordet wurden. – Ми згадуємо про 

всіх, хто Німеччиною, яка була в режимі націоналсоціалізму, були переслідувані, мучені, розтерзані, 

вигнані, вбиті» [1:]. Повтор слів ми згадуємо на початку кожного речення підкреслює значимість того, що 

існує невсипна пам’ять, яка завжди пильнує, завжди на варті нашої свідомості. Ці слова підсилюються 

значеннями наступних слів, які чітко називають осіб, дії, ознаки, які пам’ять береже і охороняє від забуття: 

шість мільйонів вбитих євреїв, жорстоку долю Сінті і Роми, немилосердний спосіб дій; про людей з вадами 

, про гомосексуалістів, про примусових робітників, про випробуваних горем людей в країнах, захоплених 

Німеччиною;всіх, хто були переслідувані, мучені, розтерзані, вигнані, вбиті. В середині промови є абзац , в 

кінці якого одне за одним вишикувалися речення , в яких повторюється слово винні, яке несе глибоке 

смислове і емоційне напруження. Наведемо приклади: «Das sind wir Ihnen schuldig.– Це ми перед Вами 

винні.Das sind wir den vielen Millionen Opfern schuldig. – Це ми винні перед багатьма мільйонами 

жертв.Und das sind wir uns selbst schuldig, die wir heute leben und eine gute Zukunft gestalten wollen. – І ми 

самі перед собою винні, що ми сьогодні живемо і хочемо формувати гарне майбутнє» [1:]. Повтор слова 

винні спрямовано на показ масштабу виміру, який не вимірюється, просто не існує в світі слова на 

позначення цієї неосяжності: Вам винні, мільйонам жертв винні, перед собою винні. Прочитується за цими 

рядками почуття вини, яке нічим не можна виміряти і спокутувати. 

Своєрідним за будовою і наповненням змісту є наступний абзац, який насичений почуттям суму. 

Слова скорбота, сум наявні в реченнях, які підсумовують зміст абзацу. Наведемо приклади: «Die Bilder von 

einst und die Trauer tragen Sie tief in sich. – Картини звідти з минулого і траур несете Ви глибоко в собі.Ich 

trauere mit Ihnen. – Я несу траур з Вами. Ich trauere mit denjenigen, die gelitten und Angehörige verloren haben. 

– Я несу траур з тими, хто страждав і втратив рідних»[1]. Повтор слова траур підсилено словами 

несете глибоко в собі, несу траур з Вами;несу траур з тими, хто страждав і втратив рідних. 

Спостерігаємо вдале поєднання слів з метою висловлення солідарності, співпереживання і морального 

обов’язку ділити траур,брати також частину цього гнітючого стану на себе і стійко нести його.  

Ще один абзац з повтором однакових словосполучень на початку речень спостерігаємо вже майже 

наприкінці промови. Це три речення, які стоять на початку абзацу і висловлюють чітке послання до всіх: 

«Wir wollen keine hasserfüllten Parolen gegen angeblich Ungläubige oder Andersgläubige.– Ми не хочемо 

ніяких ненавистю сповнених паролів проти невіруючих чи віруючих іншої віри.Wir wollen keine 

hasserfüllten Parolen gegen Juden. – Ми не хочемо ніяких ненавистю сповнених паролів проти євреїв.Wir 

wollen keine hasserfüllten Parolen gegen Menschen, die in Deutschland ein neues Zuhause gefunden haben oder 

bei uns Zuflucht von Krieg und Verfolgung suchen. – Ми не хочемо ніяких ненавистю сповнених паролів 

проти людей, які в Німеччині знайшли новий рідний дім або притулок від війни»[1]. Повтор словосполучень 

ми не хочемо ніяких ненавистю сповнених паролів вказує нам на те, що немає в німців бажання до 

ненависті, ненависті до людей, які мають іншу основу і спосіб життя, ніж вони. 

Слово гідність спостерігаємо в тексті два рази. Але ці речення дуже важливі для контексту: «Was 

dort geschehen ist, war ein fundamentaler Angriff auf Kern dessen, was unser Menschsein ausmacht: auf Würde 

des Menschen. – Що там відбулося, було обґрунтованим нападом на суть того, що складає наше людське 

буття: на гідність людини.Jeder von uns ist ein Mensch mit einer unantastbaren und unteilbaren Würde. – 

Кожен із нас є людиною з недоторканою і неділимою гідністю»[1]. Ці слова пояснюють,що гідність є 

суттю нашого людського буття, вона недоторкана і неділима.  

Якщо створити ланцюжок основних смислів промови, то він буде таким: місце страти – ми 

пам’ятаємо, – постійна відповідальність, – пам’ять, – ми в траурі, – стид, – винні, – не хочемо 

ненависті, – що трапилося, не змінити, – виростає доручення, – формувати зживання людей на 

принципах гуманності, – це стосується всіх назавжди. 
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РОМАН Н. ДЗЮБЕНКО «АНДРІЙ ПЕРВОЗВАННИЙ» 

ЯК ВИЯВ ХУДОЖНІХ ЖИТТЄПИСІВ МЕЖІ ХХ-ХХІ ст. 

 

На межі ХХ-ХХІ ст. біографічна література продовжує кращі традиції написання художніх 

життєписів. Сучасні письменники, аналізуючи реалії сучасного буття людини, шукають нові підходи й 

прийоми в її зображенні. У зв’язку з цим одним з ефективних засобів є звернення до історичного минулого, 

до відомих яскравих особистостей, які б могли бути прикладом стійкості й непохитності духу, внутрішньої 

сили, людяності. Оскільки реальна історична постать, будучи живою людиною, наділена не лише 

позитивними, але й недосконалими якостями характеру, то окремі митці вдаються до інтерпретації начебто 

життєвих подвигів образів могутніх героїв легенд. В українській літературі подібні спроби здійснювали 

протягом ХХ століття Г. Косинка „Фавст”, В. Підмогильний „Іван Босий”, В. Шевчук „Велесич”. 

У 1999 р. вийшов роман Н. Дзюбенко „Андрій Первозванний”, який являє собою інтерпретацію 

легенди про прихід одного із самовидців Ісуса Христа на територію сучасної України, наявну ще в пам’ятці 

давньої української літератури „Повість минулих літ”. Про задум написання твору авторка пише: „Апостол 

Андрій стоїть світляною тінню на зламі віків мого народу, а всі вчені в один голос стверджують, що його не 

було на цій землі… Та досить прислухатися – і чутно, як душа великого Апостола плаче в наших 

поруйнованих церквах, чию з’яву він передрікав, у наших поруйнованих душах. Се біль… біль… Дух 

великого страждальця ніколи не полишав моєї землі, і мені нічого не потрібно намислювати, лише терпляче 

пробиватися крізь часові розлами, розбирати завали, щоб нарешті воскресло во плоті те, що завжди було, є, 

і буде в живому духові мого народу як останній поріг надії” [52, с. 5-6]. 

Роман складається з трьох книг, що починаються легендою про ненависть і зло, породжене іншим 

злом, яке врешті-решт карає само себе на смерть. Подібні авторські інтенції – своєрідне попередження 

людству, заклик бути добрішими, гуманнішими до себе й оточуючих, бо зло є не творчою, а руйнівною 

силою. При збільшенні зла на планеті автоматично включається програма самознищення.  

Антитетично трьом легендам змальовано образ вселенського добра й прощення, що уособлює Ісус 

Христос, який постає в тексті зі спогадів Апостола Андрія. Значно меншою від Спасителя, але значущою 

часткою великої любові й людяності виступають у романі образи Андрія Первозванного та Великої Матері. 

Несучи Слово Господнє по світу, потрапивши до Венедії, Апостол одразу відчуває благодатний ґрунт для 

посівів добра. 

Венеди ще перебували на стадії язичницької віри, приносячи жертви богам не тільки плодами 

власної праці, але й дітьми. Однією з таких жертв колись мала стати маленька руда дівчинка Росинка. Їй 

єдиній вдалося обминути жахливу долю, врятувавшись утечею. Притулок Росинка знайшла в природі – у 

печері на горі, оточеній прадавнім лісом. Тут, спостерігаючи за природою й живучи її законами, вона не 

зненавиділа людей, а поступово збагнула сутність венедійських богів, навчилась лікувати, прогнозувати 

природні явища. Так з простої дівчинки постала мудра, справедлива й людяна Велика Мати, яку венеди 

поважали, завжди слухали, а деякі іноді ненавиділи, побоюючись її знань. Не одне людське життя 

врятувала мудра відунка, у числі яких було й життя Андрія Первозванного. Прихильно зустріла вона Слово 

Апостола.  

Перебіг подій твору, у вир яких попадає самовидець Христа, засвідчує повагу його до венедійського 

народу, доля якого стає власною долею Андрія Первозванного: „Апостол Андрій відчував, що настала пора 

останнього засіву Слова… На лагідному тиховодді любови, під золотим сонячним покотьолом немає місця 

ненависті, та багато безборонности. Сей народ ніколи не піде по інші народи, ся земля ніколи не рушить по 

інші землі, але зувсібіч небавом посунуть сюди смертні мари” [52, с. 252]. Відчуваючи важку долю всієї 

України, криваві сторінки її історії, Апостол Андрій проймається болем. Разом з тим, під час хрещення й 

благословення Венедії він пророкує майбутній розквіт Києва. 

Якщо перша й друга книги присвячені зображенню перебування Андрія Первозванного у Венедії з її 

допоки язичницьким укладом життя, то книга третя містить оповідь про діяльність Апостола в Римі, 

поступове становлення християнства як світової релігії, перших християн, збірні образи яких напрочуд 

виразні й відповідають історичним реаліям. Такими є дружина імператорського намісника, патрійського 

владики Анна, венедійська дівчина Орися, яку продав власний батько – зрадник Гор, стара полонянка 

римлян Каракала, постраждалий за віру хлопець Олександер та інші. 

Саме в Римі, засуджений до смертної кари за розповсюдження ідей християнства, Апостол Андрій 

гине лютою смертю. 
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Отже, Н. Дзюбенко в романі ставить питання історичної правди: чи перебував Апостол у 

праукраїнській Венедії, чи міг оминути країну, яка годувала Римську імперію? У післяслові авторка 

визначає філософську основу твору: „І може, з моєю версією ніхто не погодиться, тоді сприйми, дорогий 

читачу, цей твір просто як ту істину, яку автор шукав у самому собі; і на такий пошук він має право, тому 

що це його власна розмова з Господом, як на такий пошук істини має право кожна людина, кожна нація і 

кожен народ” [52, с. 325]. 

Роман Н. Дзюбенко „Андрій Первозванний” відзначається порушенням актуальних проблем буття 

індивідуума і всієї людської цивілізації. Вдаючись до інтертекстуальності, письменниця висловлює власні 

думки й почуття, що хвилюють її на зламі епох, тим самим підкреслюючи настрої української нації в 

контексті загальнолюдських ідеалів. 
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ЕТНОНАЦІОНАЛЬНА ПАРАДИГМА ТВОРЧОСТІ ОЛЕКСАНДРА АРХИПЕНКА 

 

Глибинним стрижнем творчості Олександра Архипенка (1887-1964), визначного скульптора 

авангарду ХХ століття, утвердився етнонаціональний аспект. Широкий діапазон новаторських ідей та 

візуальних образів мистця на духовно-генетичному рівні містив звернення до архетипів і символів 

традиційної культури. Домінантною рисою у пошуку формотворення скульптора був лаконізм. Святослав 

Гординський у статті «Олександер Архипенко та його місце в українському мистецтві» писав: «Пригадую, 

як я десь рік після появи Повстенкової книги про київську Св. Софію я застав його в робітні, а на полиці 

біля нього згадану книгу. «Незвичайна, незвичайна книжка, – казав він, – скільки вона мені нагадує! Як 

часто я забігав до собору і відразу від дверей дивувався, як і чому мозаїки так добре видні здалеку». Він 

узяв книжку і відкрив на закладеній сторінці: «Дивіться на цього св. Гавриїла, ціла фігура поділена на 

ромби, трикутники, кулю, валки. І ті форми уставлені так, щоб максимально зобразити рух ходи вперед. Є 

людська фігура, але є й геометрична конструкція з ритмічним рухом, і цей ритм гармонізує з вигнутими 

луками архітектури!» [3; c. 45]. Смислово-ціннісний лад, яким оперувався скульптор впродовж усього свого 

творчого процесу, мав спільну природу із сакральними творами дитинства. Мистець застосовував 

естетичний відбір, що є в основі композиційної структури іконографії. У 1913 році Умберто Боччоні 

вважав, що Олександр Архипенко «будує свої твори за принципом іконної суцільності, а не деструкції» і не 

може бути названим футуристом [3; c. 45]. 

Скульптор застосовував монументальність узагальнених форм у пошуку візуального образу творів. У 

каталозі виставки «Архипенко» в Українському Інституті Модерного Мистецтва 1973 року у Чикаго 

Аркадія Оленська-Петришин згадує архаїчну спорідненість творів скульптора. «Згідно з численними 

джерелами, його творчість того часу стояла під прямим впливом археологічних розкопів, свідком яких 

Архипенко був в Україні перед своїм приїздом до Парижу в 1908 р.» [1; c. 3]. Образно-пластичне мислення 

скульптора формувалося на засадах цілісності, що сприяло максимальній виразності творення. 

Найбільш сміливе мистецтво є транснаціональним, проте національна ідентичність залишає 

помітний відбиток культури. Необхідна приналежність до мови, історії, цивілізації робить художника 

зв’язаним з тією чи іншою манерою, щільно зчепленою з національною духовною спільністю, яка захоплює 

мистця на підсвідомому генетичному рівні і творить цілісну ідейно-естетичну площину мислення. «Хто 

знає, чи думав би я так, якби українське сонце не запалило в мене почуття туги за чимось, чого я й сам не 

знаю» [4]. Внутрішньо диференційована площина мислення Олександра Архипенка сформувалася під 

впливом етнокультури його рідної землі. Борис Берест, автор статті «Олександер Архипенко і модерне 

мистецтво (До 50-річчя творчої діяльності визначного скульптора», в українському часописі у США 

«Свобода» писав: «І справді: скульптурні, графічні та малярські твори О. Архипенка яскраво свідчать, що 

його творче зростання було оперте на модерну філософію мистецтва. Його твори завжди глибоко своєрідні. 

Тому зайвим було б шукати в них сторонніх впливів чи чужих запозичень. Але одночасно в його творах 

можна помітити невидимий зв'язок з типово українськими елементами мистецтва» [2; c. 1]. 
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Отже, Олександр Архипенко вибудовував свою індивідуально-творчу програму крізь шлях від давніх 

культур світу до етнонаціонального аспекту. Символічна ментально-культурна матриця народу знайшла 

відображення у діапазоні мистецьких пошуків скульптора. 
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ДВІЙНИК І ПОРТРЕТ ЯК УОСОБЛЕННЯ ДУАЛІЗМУ ЛЮДСЬКОЇ ПРИРОДИ У РОМАНІ 

ДЖ. ШЕРИДАНА ЛЕ ФАНЮ “ДЯДЬКО САЙЛАС” 

 

Джозеф Шеридан Ле Фаню – знаковий письменник для англійської літератури другої половини ХІХ 

ст. Його творчість продовжила традиції готичного роману, додавши до них глибокий психологізм, і 

проклала стежку для сучасних видів фантастичної літератури, таких як психологічний трилер і горор. 

Готичний мотив двійництва у Ле Фаню стає центральним для опису способу буття, яке у своєму 

падінні відгукується як на божествений заклик до благодаті, так і на демонічне руйнування. 

Найбільш очевидно ця концепція виявляється у романі «Дядько Сайлас», що складається з двох 

основних частин – життя героїні вдома, у маєтку Ноул, і життя у маєтку Бартрам-Хо, що належить Сайласу. 

Причому, якщо у доглянутому, багатому Ноулі панують щира релігійність і благочинність, то у 

занедбаному, запущеному Бартрамі-Хо – лицемірство і підступність. Брати Остін і Сайлас теж виступають 

двійниками-антиподами: Остін – переконаний сведенборґіанець, людина, занурена у духовні пошуки. Він 

рідко спілкується з дочкою, живе відлюдником (автобіографічний мотив). Крім цього, його надзвичайно 

турбує репутація сім’ї, що постраждала через спосіб життя Сайласа і підозри щодо нього у скоєнні 

вбивства. Сайлас же надає перевагу опіуму, його набожність награна, йому незнайомі докори сумління, 

слуги, навіть власні діти страшенно його бояться. Він посміюється над сведенборґіанством брата і над його 

респектабельністю, адже сам він скоїв злочин, не менш страшний для аристократії – одружився з 

простолюдинкою (такий самий проступок здійснює і його син, Дадлі, що унеможливлює його одруження з 

Мод, якого намагався добитися Сайлас). Сайлас – головний лиходій твору, і все ж, попервах йому вдається 

обманути довірливу та щиросерду Мод, і його істинна натура повністю розкривається їй дуже нескоро. 

У Сайласа, окрім брата, є ще двійники – його портрети у дитинстві та юності, які Мод знаходить 

вдома. Перший зачаровує її витонченістю рис і невинністю, другий – красою і водночас мужністю. Так, на 

портреті, де йому вісім років, Мод бачить Сайласа як “a pretty little boy, with rich golden hair, large soft eyes, 

delicate features, and a shy, peculiar expression” [1, 62]. У пору юності це вже “a singularly handsome young 

man, dark, slender, elegant, in a costume then quite obsolete” [1, 18]. Золотаве волосся, - колір, якого живописці 

надають янголам, – стає чорним, що натякає на моральне падіння титульного персонажа. Сайлас, так само 

як і герой роману Р. Л. Стівенсона “Володар Баллантре” Джеймс, - людина надзвичайних здібностей, але у 

той самий час і порочна. Мод закохується в портрет Сайласа, в його рішучу й мужню зовнішність. 

Коли Мод вперше зустрічає Сайласа, вона описує його як “ a singular-looking old man” [1, 200]. 

Раніше прикметник “singular” (“дивний”) вживала кузина Моніка, говорячи про обличчя Сайласа в юності. 

Мод вражена його виглядом: “...I can’t convey in words an idea of this apparition, drawn as it seemed in black 

and white, venerable, bloodless, fiery-eyed, with its singular look of power, and an expression so bewildering – was 

it derision, or anguish, or cruelty, or patience?” [1, 201]. Цей новий образ Сайласа контрастує зі сповненими 

життя портретами його в юному віці, він нагадує мерця чи вампіра, в його зовнішності проступають риси 

змія-спокусника: “thin-lipped smile”, “clear, gentle, but cold voice” [1, 201]. На портретах, у які закохана Мод, 

Сайлас зображений до свого морального падіння, і його новий образ шокує її. Так, хоча дівчина зачарована 

його елегантними манерами та сріблястим голосом, не притаманним його віку, коли вона перед відходом до 

сну заплющує очі, бачить його у лиховісному образі, що передбачає подальші події: 

“When I closed my eyes I saw him before me still, in necromantic black, ashy with a pallor on which I 

looked with fear and pain, a face so dazzlingly pale, and those hollow, fiery, awful eyes! It sometimes seemed as if 

the curtain opened, and I had seen a ghost” [1, 205]. (Курсив наш). 

Цей опис викликає в уяві класичний образ вампіра – бліде обличчя, палаючий погляд. Химерної 

моторошності додають прикметники, виділені нами курсивом, що формують емоційний ряд, пов’язаний зі 
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смертю та пеклом. Сайлас постає в уяві Мод привидом – істотою однозначно потойбічною, яка належить 

світу мертвих і несе загрозу живим. Цей образ живого мерця є одним з улюблених прийомів Ле Фаню, 

М. Р. Джеймс називав його “Vampire-idea”, і цілком можливо, що образ високого, худого і блідого лиходія з 

вишуканими манерами, що не виносить денного світла і полює на життя невинних дівчат використав Брем 

Стокер, коли створював “Дракулу”. 

У порівнянні з теперішнім Сайласом його старі портрети виглядають більш живими, немовби душа 

його переселилася в портрети, залишивши нам лише його тілесну оболонку. Так само, як пізніше у 

«Портреті Доріана Ґрея» О.Вайлда, портрет відділяється від персонажа, але якщо у Вайлда портрет «живе» 

замість героя, старішає замість нього, носить на собі відбиток розпусного життя та злочинів Доріана, то 

портрет Сайласа, навпаки, показує його до морального занепаду, натякає на те, яким би він міг стати, якби 

переборов зло у своїй душі. Порівнюючи теперішнього Сайласа з його дитячим та юнацьким портретом, 

Мод відзначає, наскільки відрізняється його зовнішність від того невинного, сповненого жаги до життя 

хлопчика:“The living face did not expound the past, any more than the portrait portended the future” [1, 205]. 
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PROBLEMS OF TEACHING HUMANITARIAN SUBJECTS AT TECHNICAL UNIVERSITIES 
IN POST-SOVIET COUNTRIES 

 

In today’s world the societal model of the Western developed countries serves as an obvious example for the 

majority of countries of the rest of Europe and other parts of the world that chose capitalistic and democratic model 

of development. The matter that so many academics discuss within technical elites in today’s Ukraine, the value the 

lack of it of the humanitarian component in the training of engineers, has already become a fact of public 

consciousness in the Western world. The standards of higher education in these countries imply, in addition to the 

development of expertise and professional competence, fostering in future specialists of decency and high morality: 

workers with atrophied morals are often counterproductive for the organization employing them and society as the 

whole; only a specialist who knows how to orient themselves within the inner world of the people around them, 

guided by clear moral criteria can effectively manage people [1]. 

When we are talking about problems of humanitarian subject in higher education, we are almost 

automatically discussing this issue within former USSR states and Warsaw Pact members, because in the West, 

questions about the necessity of social studies and fine arts studies do not arise. In the USSR, for a very long time, 

there was only one philosophy (dialectical materialism, also called Marxism-Leninism). There were no problems of 

religion, there was a problem of fighting it. It was also made easier by the fact that religion and its representatives 

could not legally defend their position. Public discourse was deliberately limited to a valid field for discussion. 

There was only one legally allowed communist ideology and a single artistic method - social realism. This resulted 

in the absence of necessity for the society of training people who would serve such needs as social issues, 

developing political science and actual scientific economics. In the West, on the contrary, the public demand for 

this kind of discourse was extremely high; in the 20th century, humanity faced problems and questions that had to 

be solved and given answers which leveled the number of technical and social workers. At the same time the Soviet 

engineers and technicians were in disproportionately high demand and cared for. Humanitarian activity could be 

forced out of academic and social field of view and replaced with ideological stand-ins. Such situation was unlikely 

to take place within the context of the scientific and technological revolution in the countries that followed open 

market system. As the result people and technical specialist of the USSR felt no need for something more, they 

were completely satisfied with the ideological pseudo-substitute that they were supplied instead of public 

discussion. For a Soviet citizen a humanitarian scientist was a very odd profession and field of work because why 

have them if everything is clear and we have socialistic and communist doctrines and all we need to do is to follow 

them. 

Another noticeable reason for the disdain for humanitarian sciences is Soviet and often post-Soviet 

education. The Soviet school, starting with the early 30s, was supposed to, first of all, prepare students for technical 

schools, the country needed engineers badly due to industrialization; after the the World War 2 country needed even 

more of them alongside with physicists and mathematicians now as the Cold War and Space Race were to start. 

Therefore, schools focused on the technical and to a lesser extent natural sciences. The humanities in schools have 
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not been taught and are often not taught now as a set of sciences. A school graduate has some knowledge of such 

sciences as physics or biology, but usually has absolutely no idea what humanities are as they never had a chance to 

be exposed to them. If such a graduate later on enters a technical faculty, they will have some cultural science or 

philosophy in the curriculum, but this will be the maximum exposure for the rest of their life. Humanities are not 

only not taught properly but also are not properly talked about. With the same knowledge our graduate will get a 

degree, become a professor, and there will have similar colleagues. Former USSR technical elite is sick with the 

complete humanitarian ignorance and at the same time is not aware of this fact. Indirectly, this is indicated by their 

inherent aggression towards the contents of humanities. It is with aggression that ignorance reacts to the unknown. 

Due to the school education or lack of thereof students also often confuse artistic creativity and humanities. At 

school, there is no history of language or political science, but there are many development-oriented activities, such 

as writing essays or amateur plays. Graduates think that memorizing dates or spelling rules alongside with creative 

tasks is the core of humanities. Therefore, writers or composers who are or were at the same time physicists and 

mathematicians are often cited as an argument of humanities’ inferiority and redundancy. But artistic creativity is 

not research, it is inherent for all people, regardless of the nature of their activities. 

At the same time the humanitarization of education in the West in recent decades has given a rise to the 

revival of public interest in various manifestations of human spiritual culture, especially in art and its critiques and 

social studies. Thus, the attendance of museums in the United States in the 80–90s increased from 200 million to 

500 million per year. In the UK, the sphere of culture and art today generates $17 billion in revenue every year - as 

much as the entire British car industry [2]. 

The last major problem while trying to explain to university students why we need humanities as individuals 

and as a society is the fact that humanities are more complex in their structure than natural sciences for many 

reasons. A lot of the disciplines, such as political sciences or sociology, are a younger branch of scientific 

knowledge and so far there is no developed to the same extent methodology, their subjects are often more difficult 

to formalize, the very principle of the individuality of each person complicates everything related to the 

experimental approach within humanities. Many humanitarian techniques are unique and can not be extrapolated to 

other fields (for example, in physics or biology the sociological method of the included observation is impossible). 

The categorization of the humanities is still undergoing formation processes. This all results into another problem 

of humanities: a very poor tradition of popularization. There have not yet appeared authors or activists at the level 

of Dawkins and Hawkings. Attempts have been and are still being made, but due to the complexity and the amount 

of effort required, provided how little result will be achieved at the initial steps of this process, often alongside with 

the impossibility of simple demonstration using real life example like natural sciences, such attempts are 

unsuccessful and are mostly boring to read. The problem of popularizing one’s own sphere of knowledge in the 

humanitarian community is still not high enough. 

As a result, the Post-Soviet humanitarian vacuum is filled with the present pseudoscientific discourse, from 

ideological obscurantism to the complete absence of inventive culture. We are facing real problems with efficient 

management within technical spheres. One of the free market’s natural responses to such situation is the appearance 

of charlatanic “consultants on personal growth” and “social trends experts”. Technical higher education students are 

not interested in the humanities simply because they do not know anything about them by the time they enter 

university, and there are very few ways for them to find out about the subject on their own either. Our duty as 

conscious teachers and educators is to teach our students first not “how”, but “why”. 
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КАЛЬКУЛЮВАННЯ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ НА ПІДПРИЄМСТВАХ 

МОЛОЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ 

 

У статті наведено особливості обліку витрат і калькулювання собівартості на підприємствах 

молочної промисловості. Визначено об’єкти калькулювання собівартості та оптимальну структуру 

статей калькуляції для підприємств молочної промисловості. Встановлено істотні відмінності в побудові 

статей калькуляції, що зумовлено діяльністю підприємств з переробки молочної сировини.  

Ключові слова: підприємства молочної промисловості, калькулювання собівартості продукції, 

об’єкт калькулювання, метод калькулювання собівартості, витрати, облік. 

 

Актуальність. Важливою умовою ефективного управління промисловим підприємством є повнота, 

достовірність та оперативність інформації щодо витрат виробництва, оскільки вони формують собівартість 

виробленої продукції. Собівартість продукції є одним з найважливіших показників економічної 

ефективності функціонування підприємств молокопереробної промисловості, від якої залежить 

спроможність підприємства вистояти у сучасному конкурентному середовищі та досягти бажаних 

результатів. Саме тому у бухгалтерській практиці питання обліку витрат та калькулювання собівартості 

продукції в молокопереробній галузі має велике значення.  

Огляд джерел. Проблемам розвитку й удосконалення обліку виробничих витрат та калькулювання 

собівартості продукції присвячена значна кількість наукових праць відомих вітчизняних та зарубіжних 

вчених, зокрема таких, як Аксьоненко А .Ф., Білуха М.Т., Валуєв Б.І., Герасимович А.М., Мних Є.В., 

Мюллендорф Р., Новиченко П.П., Палій В.Ф., Саблук П Т., Савчук В.К., Сопко В.В. Безпосередньо 

питанням обліку витрат та калькулювання собівартості продукції в молокопереробної галузі займаються 

Колібаба О.А., Лотиш О.Я., Майданевич Ю.П.  

Проте питання обліку виробничих витрат та калькулювання собівартості продукції на 

молокопереробних підприємствах не розглядають на достатньому рівні та потребують подальшого 

дослідження.  

Мета. Метою дослідження є узагальнення організаційно-технологічних особливостей діяльності 

молокопереробних підприємств України та встановлення впливу цих особливостей на побудову обліку 

витрат і калькулювання собівартості молочної продукції, визначення оптимальної структури статей для 

калькулювання собівартості продукції. 

Основний матеріал. У системі управління молокопереробними підприємствами важливу роль 

відіграє калькулювання собівартості їх продукції. Враховуючи умови формування ринкових відносин на 

сучасному етапі розвитку, під калькулюванням необхідно розуміти комплексну систему у процесі 

управління, яка являє собою науково обґрунтований вибір методу обліку виробничих витрат, який враховує 

організаційно-технологічні особливості виготовлення продукції з метою визначення собівартості одиниці 

продукції, формування ціни та регулювання ефективності виробництва для визначення 

конкурентноздатності продукції.  

Побудова обліку виробничих витрат і вибір методу калькулювання собівартості продукції в значній 

мірі залежить від особливостей галузі, типу і виду виробництва, характеру його організації і технологічного 

процесу, різноманітності продукції, що виготовляється, об’єктів калькулювання, структури організації. 

Виходячи з цього, для побудови ефективної системи обліку витрат та калькулювання велике значення має 

дослідження особливостей діяльності підприємств молочної промисловості України [2].  

Молокопереробна промисловість є пріоритетною галуззю економіки і покликана забезпечити 

потреби населення в молочних продуктах харчування. На сучасному етапі функціонування 
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молокопереробних підприємств поставлені високі вимоги щодо безпечності, ефективності та прибутковості 

виробництва молочної продукції найвищої якості.  

Український ринок виробництва молочної продукції перебуває на порозі стагнації. На ринку молока 

й молочної продукції України працює досить велика кількість підприємств, зокрема понад 50% загального 

обсягу виробництва концентрується на складах десяти великих компаній. Серед лідерів молокопереробної 

галузі є не лише українські виробники, а й транснаціональні корпорації, які мають виробництво в Україні. 

Решту ринку розподіляють між собою дрібні компанії та одиничні молокопереробні заводи [4].  

За період 1990-2018 рр. діяльність молокопереробних підприємств визначається низкою кризових 

тенденцій. Зростання цін на молочну продукцію за відповідного зменшення платоспроможності попиту 

населення, наростаючий дефіцит сировини, формування несприятливої кон’юнктури світового ринку 

молочних продуктів [4].  

Особливості функціонування молокопереробних підприємств зумовлені такими ознаками галузі:  

 виробництво молочної продукції є обмежене сировинними ресурсами, обсяг яких залежить від 

стану молочного скотарства;  

 багатоасортиментність продукції;  

 сезонність коливань надходження сільськогосподарської сировини;  

 неможливість утворення сировинних запасів, оскільки молоко має здатність до швидкого псування;  

 територіальна розосередженість підприємств при невеликій їх потужності, внаслідок якої є 
високою питома вага транспортно-заготівельних витрат у загальних витратах виробництва;  

 матеріаломісткість виробництва молокопродуктів, що можна пояснити використанням у якості 
сировини продукції сільського господарства, у якій уже втілені певні витрати виробництва. 

Підприємства молочної промисловості мають складну організаційну структуру управління, яка 

включає цехи, відділи, дільниці, кожен з яких, виконуючи певну виробничо-технологічну функцію [2]. 

Підприємства молочної промисловості поділяються на виробничі підрозділи та непромислові 

(обслуговуючі) господарства. Виробничі підрозділи, в свою чергу, включають основне та допоміжне 

виробництва [2].  

До основного виробництва в молочній промисловості відносяться: виробництво молока, творогу, 

сметани, масла, сирів та інших видів молочної продукції; виробництво згущених молочних консервів, 

молока, вершків, дієтичних продуктів, творогу, сметани та інших видів молочної продукції [2].  

Допоміжні виробництва підприємств молочної промисловості призначені забезпечувати основне 

виробництво електроенергією, водою, паром, стиснутим повітрям, холодом, а також тарою, наданням 

транспортних послуг та різних ремонтних робіт [2].  

Непромислові обслуговуючі господарства об’єднують підприємства з соціального, культурного та 

побутового обслуговування [2].  

Таким чином, дослідивши тенденцію розвитку молокопереробних підприємств України та 

ознайомившись із специфікою виробництва молочних продуктів, можна якнайкраще підійти до питання 

калькулювання собівартості продукції в молокопереробній промисловості.  

На молокопереробних підприємствах залежно від структури асортименту, що виготовлюється, 

особливостей організації технологічного циклу традиційно використовуються такі основні методи обліку 

затрат: нормативний, попередільний та позамовний. Але раціональним вважається попередільний метод 

калькулювання собівартості продукції з елементами нормативного методу обліку витрат, оскільки така 

організація обліку витрат та калькулювання собівартості продукції на молокопереробних підприємствах 

надає змогу здійснювати оперативний контроль витрат виробництва кожного виду продукції конкретним 

центром відповідальності, що сприятиме точності й доцільності включення певних статей витрат до 

собівартості продукції. 

Об’єктами калькулювання в галузі є окремі види продукції, стадії (фази) технологічного процесу, 

виробничі замовлення. Калькуляційні одиниці поділяються на вагові натуральні (кг, т) та натуральні (шт., 

тис. умовних банок (туб), тис. штук, літр, пачка та інші).  

Між калькулюванням і обліком витрат на виробництво існує взаємозв’язок, обумовлений тим, що 

базою для розрахунку собівартості одиниці молочної продукції є інформація, яка зібрана в системі 

виробничого обліку. Для своєчасного, повного і достовірного визначення фактичних витрат, пов’язаних з 

виробництвом продукції, обчислення собівартості окремих її видів і контролю за використанням ресурсів 

необхідне групування витрат за ознаками.  

На основі проведеного аналізу запропонованих різними науковцями ознак класифікації витрат і з 

урахуванням технологічних особливостей підприємств молочної промисловості з’ясовано, що однією із 

найбільш оптимальних і об’єктивних класифікацій, яка відповідає сучасним вимогам, завданням і функціям 

бухгалтерського обліку для потреб управління, планування, контролю, аналізу витрат і розрахунку 
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собівартості продукції в системі управління ефективністю виробництва, є наступна класифікація: за 

економічним змістом (за елементами і статтями витрат); залежно від способу віднесення до собівартості 

(прямі та непрямі); залежно від обсягу виробництва (змінні та постійні); за ступенем готовності (готова 

продукція, напівфабрикати, незавершене виробництво); за ефективністю використання (нормативні та 

фактичні); за господарськими процесами (витрати на постачання, витрати на виробництво, витрати на 

реалізацію); за функціями (технологічні, збутові, управлінські) [3]. 

В умовах ринкової економіки перелік і склад статей калькулювання для виробничої собівартості 

продукції встановлюється підприємством та закріплюється у його обліковій політиці. Положення про 

облікову політику підприємства повинне містити інформацію про склад витрат та порядок формування 

собівартості продукції, в тому числі перелік об’єктів витрат, постійних та змінних витрат, перелік центрів 

відповідальності, центрів витрат, методи обліку і калькулювання, що застосовуються на підприємстві, базу 

розподілу загальновиробничих витрат, перелік зворотних відходів, супутньої та побічної продукції, оцінку 

залишків незавершеного виробництва та класи рахунків, що застосовуються для обліку витрат.  

Розглянемо оптимальну структуру статей для калькулювання собівартості продукції, яка надасть 

можливість сформувати достовірну інформаційну базу для визначення собівартості молочної продукції.  

За статтею «Сировина і основні матеріали» відображають вартість сировини та основних матеріалів, 

що є основою майбутнього продукту або необхідними компонентами при її виготовленні. Основними 

видами сировини є натуральне молоко, вершки, сир кисломолочний тощо, якщо вони придбані як сировина. 

До основних матеріалів відносять: цукор, каву, вітаміни, борошно, родзинки, олію, какао-порошок, сиропи, 

цукати.  

Відпущену на переробку сировину обліковують як за вагою, так і за якісним складом (масовою 

часткою жиру, білка, кислотністю тощо), що на підставі лабораторних даних зазначають у видаткових 

документах.  

Під час обліку сировини у виробництві за базовою жирністю, підприємства застосовують норми 

витрат молока. Зрозуміло, що такі норми містять додатково дозволені втрати що виникають у виробничому 

процесі [1].  

Із витрат на сировину і матеріали вираховують зворотні відходи. Під зворотними відходами 

розуміють залишки сировини, матеріалів, напівфабрикатів, які виникли в процесі переробки вихідної 

сировини в готову продукцію, втратили повністю або частково споживні якості вихідної сировини. 

На молокопереробних підприємствах до зворотних відходів відносять відвійки, сколотини та 

знежирену сироватку. Не відносять до відходів залишки матеріалів, які за встановленою технологією 

передають в інші цехи як вихідну сировину для виготовлення продукції основного виробництва та попутну 

продукцію. Зворотні відходи можуть оцінюватись за зниженою ціною вихідної сировини, за встановленими 

цінами на відходи і за повною ціною вихідної сировини, якщо ці відходи реалізують на сторону для 

використання як повноцінний матеріал [2].  

До статті «Купівельні вироби, напівфабрикати і послуги виробничого характеру сторонніх 

підприємств та організацій» відносять вироби, які можуть бути отримані від інших підприємств або 

постачальників, наприклад сир для подальшого дозрівання. Сторонні організації можуть надавати і інші 

види послуг, при цьому до статті включатимуться і витрати на оплату послуг виробничого характеру. 

Наприклад, це може бути виконання окремих операцій з виготовлення продукції чи початкової обробки 

сировини [1].  

Так як при виробництві молокопродуктів транспортно-заготівельні витрати складають близько 4-7%, їх 

виділяють в окрему статтю, «Транспортно-заготівельні витрати» з метою виявлення резервів зниження витрат 

з доставки сировини. В склад даних витрат включають доплати сільськогосподарським підприємствам за 

зберігання і доставку молока до заготівельних пунктів первинної обробки, витрати на доставку до 

заготівельних пунктів власним транспортом, включаючи навантаження і розвантаження та інші [2].  

До статті «Допоміжні матеріали на технологічні цілі» включають компоненти, що необхідні як при 

виготовленні продукції для її нормального функціонування, так і для здійснення запакування можуть 

включатися до статті калькулювання «Допоміжні матеріали». Такі витрати не є складовою частиною 

продукції. До них відносяться матеріали (міткаль, марля, фланель чи бязь фільтрувальна, ватяні фільтри 

тощо), хімікати виробничі, інвентар, ферменти, дезінфікуючі та миючі засоби, пакувальні матеріали, тара 

одноразового використання [2]. 

В статтю «Паливо і енергія на технологічні цілі» включають витрати на всі види енергії, отримані зі 

сторони чи вироблені на підприємстві і витрачаються безпосередньо на технологічні потреби в процесі 

виробництва продукції. В цю ж статтю, крім витрат на паливо і енергію, включають вартість гарячої і 

холодної води, пари на технологічні цілі, стиснутого повітря і холоду.  
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До статті «Тара та пакувальні матеріали» включають витрати на тару, в тому числі дерев’яна (діжки, 

ящики, барабани), картонна і картонногофрована (ящики, короби), в яку запаковують масло тваринне, сири, 

молочні консерви, у розмірі 100 % вартості цієї тари включається в собівартість готової продукції.  

Статті «Основна заробітна плата виробничих робітників» і «Додаткова заробітна плата виробничих 

робітників» на молокопереробних підприємствам об’єднують в одну «Заробітна плата». До цієї статті 

відносять витрати на виплату основної заробітної плати, обчисленої згідно з прийнятими підприємством 

системами оплати праці, у вигляді тарифних ставок і відрядних розцінок для робітників, зайнятих 

виробництвом продукції, а також додаткову заробітну плату, нараховану за працю понад установлені 

норми, за трудові успіхи і винахідливість і за особливі умови праці (доплати, надбавки, гарантійні і 

компенсаційні виплати, передбачені законодавством, премії, пов’язані з виконанням виробничих завдань і 

функцій) [2].  

До статті калькуляції «Відрахування на соціальні заходи» включають витрати на соціальні заходи в 

частині страхування працівників, зайнятих виробництвом в основних та допоміжних структурних 

підрозділах підприємства  

До складу статті «Витрати на утримання і експлуатацію устаткування» включають амортизаційні 

відрахування від вартості виробничого та підйомнотранспортного устаткування; витрати на технічний 

огляд і технічне обслуговування; суму сплачених платежів за користування наданими в оперативний лізинг 

(оренду) основними засобами, іншими необоротними активами; витрати на утримання цехових 

транспортних засобів. 

До статті калькуляції «Загальновиробничі витрати» включають витрати на управління 

виробництвом; амортизацію основних засобів і нематеріальних активів загальновиробничого призначення; 

витрати на утримання, експлуатацію та ремонт, страхування, операційну оренду основних засобів, інших 

необоротних активів загальновиробничого призначення; витрати на вдосконалення технології й організації 

виробництва, витрати на опалення, освітлення, водопостачання, водовідведення та інше утримання 

виробничих приміщень тощо.  

На підприємствах молочної промисловості до статті калькуляції «Втрати від браку» включають 

вироби і напівфабрикати, які не відповідають за своєю якістю технічним умовам та не можуть бути 

використані за своїм прямим призначенням, або можуть бути використані лише після виправлення [1].  

До статті калькуляції «Інші виробничі витрати» належать витрати щодо перевірки продукції на 

відповідність вимогам стандартів або технічних умов; винагороди за раціоналізацію і винахідництво.  

Важливим для управління собівартістю продукції є методика обліку витрат і калькулювання за 

центрами витрат та центрами відповідальності. Насамперед це відповідальність за виконання завдань зі 

зниження собівартості за статтями витрат не тільки у своїх функціональних службах, а й первинних 

виробничих підрозділах. На підприємствах галузі доцільно створення центрів відповідальності за 

визначеними критеріями: чітке територіальне чи функціональне виділення центру; гнучкість управління; 

можливість точного планування та обліку витрат і результатів; закріплення персональної відповідальності 

за кожним керівником підрозділу; правильний вибір контролюючих параметрів.  

Підсумовуючи вищенаведене, можна зробити висновок, калькулювання собівартості продукції 

молокопереробних підприємств є досить важливим процесом, зокрема у процесі вирішення проблеми 

мінімізації витрат виробництва та оптимізації собівартості продукції.  

Характерні організаційно-технологічні особливості молокопереробних підприємств мають суттєвий 

вплив на методику калькулювання собівартості молочної продукції.  

Встановлено, що на підприємствах молочної промисловості раціональний ефект синергії 

спостерігатиметься при попередільному методі калькулювання собівартості продукції з елементами 

нормативного методу обліку витрат.  

Запропонований перелік статей витрат для калькулювання собівартості продукції у 

молокопереробних підприємствах дає змогу удосконалити організаційні складові і запропонувати єдині 

методичні підходи до бухгалтерського обліку витрат виробництва з врахуванням специфіки досліджуваної 

галузі. 
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ТРАНСФОРМАЦІЯ ДЕРЖАВНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ КРАЇН ЄС В УМОВАХ 

ГЛОБАЛІЗАЦІЇ СВІТОВОГО ГОСПОДАРСТВА 
 

В останні роки значення державних підприємств зростає. Ця тенденція продовжуватиметься 

шляхом постійних змін у структурі світової економіки. Сьогодні на державні підприємства припадає 

близько 10% світового ВВП. Державні підприємства складають значну частку у виробництві та 

зайнятості в багатьох державах-членах ЄС. У статті проаналізовано діяльність державних підприємств 

у деяких країнах ЄС. 

Ключові слова: державні підприємства, світова економіка, зайнятість, управління, прибутковість. 

 

Роль держави довгий час була однією з головних тем економіки – масштаби, ефективність і 

інструменти державного втручання в економіку є предметом постійної суперечки. Важливість цього 

питання була посилена недавнім глобальною економічною кризою, тому що в суперечках про причини 

кризи, а також про належні дії, що вживаються урядами, відносини між державою і ринком є 

визначальними. В даний час основна економіка орієнтована на фіскальні та регуляторні інструменти, а 

державна власність вважається неефективною і застарілою. Проте в другій половині 20-го століття 

масштаби і значення економічних функцій держави, включаючи функцію власності, були значними як в 

розвинених, так і в країнах, що розвиваються.  

В останні два десятиліття двадцятого століття відбулася зміна тенденції і основними причинами 

були: поширення неоліберальної економіки і політики (Вашингтонський консенсус), неефективність 

державних підприємств (надмірна зайнятість, низький рівень інновацій, і т. д.) і зміни у світовій економіці, 

викликані крахом соціалістичних економік, в яких держава відігравала домінуючу роль, як в регулюванні, 

так і у власності. Результатом цих змін стало значне зниження державної власності в багатьох секторах 

економіки. 

Дослідженням даної теми займалися Sturesson J. у публікації «Державні підприємства - каталізатори 

створення суспільної цінності?» [5], Ferrari A.; Mare S.; Skamnelos I. у статті «Державна власність 

фінансових установ Європи та Центральної Азії» [6], Stefan F., Johan K. у статті «Двадцять п'ять років 

шведських реформ» [7], Helena M. у статті «Роль державних підприємств в Румунії» [8] та Uwe Böwer у 

публікації «Державні підприємства в новій Європі» [9]. 

Сьогодні державні підприємства забезпечують приблизно 10% світового ВВП. В останні роки 

важливість державних підприємств зростає, і ця тенденція буде продовжуватися через постійні зміни в 

структурі світової економіки, а також змін в управлінні державними підприємствами і корпоративному 

управлінні державою над ними. Також можна відзначити зростання числа надзвичайних поглинань 

збанкрутілих приватних підприємств, а також можливу більш високу рентабельність ДП. 

На частку державних підприємств припадає значна частка виробництва і зайнятості в багатьох 

державах-членах ЄС. Більш того, вони особливо активні в мережевих секторах і грають важливу роль в 

житті громадян і підприємств ЄС. ДП становлять значну частину активів і зайнятості в розвинених країнах. 

В Європі сфера державної власності в різних секторах економіки особливо обширна в деяких державах-

членах, таких як Румунія і Швеція [8; 9]. 

Кількість державних підприємств змінюється в залежності від країни. ДП розрізняються за розміром: 

від невеликих локальних підприємств з невеликою кількістю співробітників до великих компаній, особливо 

в мережевих галузях [7]. У числі державних підприємств переважають фірми, що працюють в сфері 

охорони здоров'я, водопостачання, обслуговування та інших галузях. З точки зору зайнятості в ДП, в наборі 

даних займають чільні місця медичні, транспортні та поштові послуги. Проте, на частку випуску більш 

сильно домінує енергетичний сектор, поряд з транспортом і іншими послугами [2; 4]. 

Державний бізнес-портфель Швеції налічує 47 підприємств, які повністю або частково знаходяться у 

власності держави. На цих підприємствах працюють близько 135 000 осіб (приблизно 3,5% від загальної 

кількості зайнятих). Енергетика, нерухомість та телекомунікації є найважливішими державними секторами, 

що становлять відповідно 43%, 12% і 11% вартості державних підприємств у Швеції в 2017 році [2]. 

В 2017 році вартість портфеля державних компаній оцінювалася в 570 млрд. шведських крон, що на 

140 млрд. більше ніж у 2015 році. Збільшення вартості портфеля, скоригованого з урахуванням обсягів 
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продажів підприємств, на 140 млрд. шведських крон в основному пояснюється змінами вартості в секторі 

енергетики, який являється домінуючим сектором у портфелі. 

 

 
Рис. 1. Показники вартості за 2016-2017 роки 

Джерело: Складено автором на основі [1; 2] 

 

З 2016 по 2017 рік портфель енергетичного сектору зріст в ціні з 209 млрд. крон до 219 млрд. крон. У 

результаті цих змін, частка сектору в загальному портфелі державних компаній збільшилася до 43% 

вартості у 2017 році (рис. 1).  

Щодо портфеля сектору нерухомості, то він не змінився в ціні, тоді як вартість портфеля послуг 

скоротилася до 56,1 млрд. крон. Портфель телекомунікацій також скоротився і склав 51 млрд. крон, що на 

11,2 млрд. менше, ніж у 2016 році. Портфель сектору інфраструктури виріс на 12,5% і склав 45,9 млрд. 

крон. 

У Румунії станом на 2015 рік було зареєстровано близько 1143 державних підприємств, більшість з 

яких організовані як компанії та автономні адміністрації [3]. 

Близько 250 підприємств належать центральному уряду, а решта - органам місцевого 

самоврядування. ДП відрізняються за розмірами від дуже малих підприємств з кількома працівниками до 

найбільших роботодавців в економіці, таких як поштове відділення з більш ніж 25 000 співробітників. У 

цілому ДП становлять близько восьми відсотків загальної зайнятості нефінансових компаній і складають 

близько 4 відсотків їхнього річного обороту. 

 

 
Рис .2. Частка державних підприємств у загальному обороті Румунії 

Джерело: Складено автором на основі [3; 4]. 

 

ДП становлять близько 44% енергетичного і газового сектору, 42% поштових і кур'єрських послуг, і 

більше 24% обороту транспортного сектора в Румунії (рис.2). 
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Хоча існування природних монополій або зовнішніх чинників може виправдати державну власність 

та втручання, велика присутність державних підприємств у секторах, де ринкові сили можуть працювати в 

багатьох інших країнах, таких як енергетика та транспорт, свідчить про те, що сектор ДП Румунії 

залишається відносно великим. Роль державних підприємств також здається значною у порівнянні з 

багатьма країнами-членами ЄС. 

Консолідований обсяг продажів у портфелі державних підприємств Швеції склав 324,3 млрд. крон у 

2017 році. Чистий обсяг продажів за 2017 рік склав 354,7 млрд. шведських крон. 

 

Таблиця 1 

Найбільші державні підприємства Швеції, на які припадає 80% чистого продажу 

Компанія (утримання, 

%) 

Частка 

продажів, % 

Кількість 

працівників 

Чистий обсяг 

продажів, за 2017 

рік (у млн. 

шведських крон) 

Операційний 

прибуток, за 2017 рік 

(у млн. шведських 

крон) 

Vattenfall (100%) 38,1 20041 135 295 18 644 

PostNord (60%) 10,5 31350 37 079 -124 

Telia Company (37%) 8,4 24468 79 867 13 690 

Systembolaget (100%) 8,3 3611 29 355 263 

LKAB (100%) 6,6 4118 23 492 6 024 

Apoteket (100%) 5,6 3113 19 871 667 

SJ (100%) 2,2 3680 7 780 666 

Джерело: Складено автором на основі [2]. 

 

Операційний прибуток у Швеції за весь аналізований період мінявся у різні роки. У 2013-2014 

спостерігався невеликий ріст. Так в 2014 році операційний прибуток виріс на 1,1 млрд. шведських і склав 

28,1 млрд. шведських крон. Але у 2015 операційний прибуток скоротився на 11,6 млрд. шведських крон і 

склав 16,5 млрд. Починаючи з 2015 року спостерігається стійке зростання. Так в 2016 році операційний 

прибуток склав 26,4 млрд. шведських крон, а в 2017 році зріс до 53,8 млн. крон. 

На Vattenfall припадає близько 41,7% чистого збуту та 38,1%, якщо включати продажі в 

асоційованих компаніях. Частка продажів PostNord склала 10,5%, але компанія понесла операційний збиток 

у розмірі 124 млн. шведських крон (табл. 1). 

На Telia Company та Systembolaget припадає по 8,4% та 8,3% частки продажів відповідно, але 

операційний прибуток у Telia Company значно вищий (13 690 млн. шведських крон) у відмінності від 

Systembolaget (263 млн. шведських крон). Частка продажів LKAB склала 6,6% та операційний прибуток 

6 024 млн. шведських крон. Частки продажів компаній Apoteket та SJ склали 5,6% та 2,2% выдповідно, 

проте операційний прибуток у них приблизно рівний – 667 та 666 млн. шведських крон. 

 

 
Рис. 3. Дивіденди (у млрд. крон) 

Джерело: Складено автором на основі [1; 2]. 
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В 2017 році прибуток після сплати податків склав 38,4 млрд. крон. Найбільший внесок зробила 

компанія Vattenfall, чий чистий прибуток склав 9,6 млрд. крон. Також позитивні внески в прибуток внесли 

Akademiska Hus (6,5), LKAB (4,8), Svenska Spel (4,7), Telia Company (3,6) та інші (5,6). 

Доходи PostNord після сплати податків за весь 2017 рік продемонстрували значне поліпшення, але зі 

збитком у розмірі -0,3 млрд. крон. Ця компанія мала найбільший негативний вплив на консолідований 

прибуток. 

Дивіденди від державних підприємств за 2017 фінансовий рік склали близько 20,2 млрд. шведських 

крон (13,6 у 2016 році) (рис.2.3). Найбільший показник був зафіксований у 2014 році, коли дивіденди від 

державних підприємств склали 26,3 млрд. шведських крон. Найбільші дивіденди надходять від Svenska 

Spel, у розмірі 4,7 млрд. шведських крон, і Telia Company, у розмірі 3,7 млрд. шведських крон. 

У Румунії операційний прибуток державних підприємств станом на 2015 рік склав 48,5 млрд. лей, що 

на 4 млрд. більше ніж у 2014 році, але на 10 млрд. лей менше показника 2011 року. 

З 2011 по 2014 року просліджувалася тенденція зниження операційного прибутку. Так в 2014 він 

склав 44,4 млрд лей, що є найнижчим показником за аналізований період. 

 

 
Рис. 4. Чистий прибуток державних підприємств Румунії (у млрд. лей) 

Джерело: Складено автором на основі [3; 4]. 

 

З точки зору рентабельності державних підприємств, виміряних за допомогою рівня валового 

прибутку, вона знаходиться на максимальному рівні аналізованого періоду, досягнувши в 2015 році близько 

4,89 млрд. лей (рис. 4). Треба зазначити, що прибутковість державних компаній на сукупному рівні 

покращилася протягом 2012-2015 років. 

Внесок державних підприємств у загальний оборот економіки у 2011 році становив 5,44% і постійно 

скоротився до 4% у 2014 році. В 2015 році внесок ДП у загалний оборот економіки склав 4,09%. 

 

Таблиця 2 

Компанії з найбільшим чистим прибутком у 2015 році 

Назва компанії Чистий прибуток (у млн. лей) 

ROMGAZ S.A. 1194,29 

HIDROELECTRICA S.A. 899,41 

TRANSGAZ S.A. 488,73 

C.N.A.D.N.R. S.A. 368,8 

TRANSELECTRICA S.A. 360,1 

Джерело: Складено автором на основі [4]. 

 

Слід зазначити, що прибуток найкращих 5 компаній у 2015 році склав 3311,29 млн. лей, що нижче 

від прибутку у 2014 році (3,724 млн. лей). Гарна рентабельність була зафіксована компаніями Romgaz S.A., 

Hidroelectrica S.A., Transgaz S.A. і C.N.A.D.N.R. S.A (табл. 2). 

Було проведено SWOT-аналіз економічної діяльності державних підприємств Швеції і Румунії. 

Нижче представлені сильні та слабкі сторони шведських та румунських підприємств, можливості 

покращення їх діяльності та потенційні загрози. 
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Серед сильних сторін треба зазначити, що за останні роки спостерігається ріст вартості державного 

портфеля Швеції. В 2017 році вартість портфеля державних компаній оцінювалася в 570 млрд. шведських 

крон, що на 140 млрд. більше ніж у 2015 році. Збільшення вартості портфеля в основному пояснюється 

змінами вартості в секторі енергетики, який являється домінуючим сектором у портфелі (табл. 2.3).  

Також державні підприємства Швеції демонструють високий рівень прибутковості. Так в 2017 році 

операційний прибуток склав 53,8 млрд. крон, що являється значним показником (у 2015 році тільки 

16,5 млрд.). 

Спостерігається високий рівень дивідендів. Найбільший показник був зафіксований у 2014 році, коли 

дивіденди від державних підприємств склали 26,3 млрд. шведських крон. За 2017 фінансовий рік дивіденди 

склали близько 20,2 млрд. шведських крон. 

 

Таблиця 3 

SWOT-аналіз державних підприємств Швеції 

СИЛЬНІ СТОРОНИ СЛАБКІ СТОРОНИ 

Рейтинг Параметр Рейтинг Параметр 

1 Стійке зростання вартості 1 
Концентрація портфеля у 3 найбільших 

компаніях 

2 Високий рівень прибутковості 2 Залежність від сектора енергетики 

3 Високий рівень дивідендів 3 
Професійне управління державними 

підприємтсвами 

МОЖЛИВОСТІ ЗАГРОЗИ 

Рейтинг Параметр Рейтинг Параметр 

1 Мінімізація ризиків 1 
Вплив політичної та економічної 

напруженості за межами Швеції 

2 

 

Більш детальний аналіз стійкості 

компаній 

2 Зміни ринкової ціни 

3 
Ліквідація залежності від сектору 

енергетики, розвиток інших секторів 
3 

Зміни в нормативних рамках 

підприємств 

Джерело: Складено автором 

 

Серед слабких сторін треба зазначити, що портфель являється концентрованим, тому ризики, 

пов'язані з найбільшими компаніями, можуть мати значний вплив на вартість всього портфеля, а також на 

потенційні дивіденди. На три найбільш цінних компанії сектору енергетики (Vattenfall, LKAB, Telia 

Company) припадає понад 50 відсотків загальної вартості портфеля.  

Професійне управління державними підприємствами часто може бути проблемою, оскільки 

призначення членів правління та керівників часто відбувається на політичному рівні, що потенційно може 

призвести до неоптимальних наборів навичок та досвіду.  

Також спостерігається висока залежність від прибутковості сектору енергетики. На компанію 

Vattenfall, що являється домінуючою у цьому секторі, припадає близько 38,1% чистого збуту та 41,7%, 

якщо включати продажі в асоційованих компаніях. Чистий прибуток на 2017 рік склав 9,6 млрд. крон. 

Коливання прибутковості цього сектору будуть значно впливати на економіку країни. 

Компанії повинні визначити та мінімізувати ризик негативного впливу своєї діяльності в світлі їхньої 

промисловості та ринків, на яких вони діють, а також скористатися новими можливостями для бізнесу та 

інноваційним мисленням для сталого створення вартості. Оскільки портфель державних підприємств є 

великим і важливою частиною бізнес-сектору Швеції, дії цих компаній можуть слугувати прикладом для 

інших компаній. 

Також компаніям треба проводити детальний аналіз стійкості, який буде враховувати глобальні 

тенденції, ризики та можливості, пов'язані з ланцюжком вартості, в якому працюють компанії. Результати 

аналізу допоможуть більш детально розробляти цілі фінансової та державної політики. 

Крім цього країні потрібно позбутися залежності від сектору енергетики, який займає 43% усього 

державного портфелю Швеції і приносить 35% від загального операційного прибутку. Для цього доречно 
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розвивати сектори нерухомості та послуг. Сектор нерухомості страждає від обмеженої конкуренції, тому 

зростаюче його значення може призвести до значного розвитку. 

Подібно до багатьох інших шведських компаній, державні підприємства можуть зазнати впливу 

політичної та економічної напруженості за межами Швеції. Це може призвести до зміни умов для 

зовнішньої торгівлі шляхом запровадження тарифів або санкцій або за рахунок збільшення витрат на певні 

вхідні товари. 

Портфель державних компаній також піддається фінансовим ризикам, насамперед ринковим ціновим 

ризикам стосовно цін на електроенергію, наприклад низька ціна на електроенергію буде мати великий 

вплив на компанію Vattenfall, яка приносить значний прибуток у цій сфері.  

Багато державних підприємств діють на ринках, що підлягають певному регулюванню. Приклади: 

Vattenfall, Telia Company, Swedavia, SBAB, SEK та Svenska Spel. Зміни в нормативних рамках навколо цих 

підприємств можуть мати значний вплив на цінність цих компаній і, отже, портфеля.  

Щодо Румунії, незважаючи на те, що з 2011 по 2014 рік просліджувалася тенденція зниження 

операційного прибутку, цей показник залишається значним, та у 2015 році склав 48,5 млрд. лей, що 

свідчить про високу прибутковість румунських компаній (табл. 4). 

 

Таблиця 4 

SWOT-аналіз державних підприємств Румунії 

СИЛЬНІ СТОРОНИ СЛАБКІ СТОРОНИ 

Рейтинг Параметр Рейтинг Параметр 

1 
Висока прибутковість 1 Професійне управління 

2 Стійкий ріст продуктивність праці 2 Політика володіння 

3 Висока рентабельність 3 Контроль за діяльністю та звітність 

МОЖЛИВОСТІ ЗАГРОЗИ 

Рейтинг Параметр Рейтинг Параметр 

1 

Подальше реформування державного 

сектору 
1 Невдачі при проведенні реформ 

2 

Своєчасна оцінка ефективності 

державних підприємств 
2  

3 

Розробити політику власності з чітким 

поділом функцій уряду 
3  

Джерело: Складено автором 

 

Також спостерігається ріст чистого прибутку румунських підприємств. Так, в період 2012-2015, 

чистий прибуток збільшився з 0,56 млрд. лей у 2012 році до 4,89 млрд. лей у 2015 році. 

Висока продуктивність праці в державних компаніях також являється однією з сильних сторін і в 

період 2013-2015 років спостерігається ріст цього показника. Так, продуктивність праці збільшилася на 

10,8% у 2013 році, на 6,7% у 2014 році, та на 4,9% у 2015 році порівняно з попереднім роком, головним 

чином через зменшення кількості працівників. 

Серед слабких сторін треба зазначити, що державні підприємства, як і в Швеції, в цілому не мають 

професійного управління як на виконавчому рівні, так і на рівні рад директорів. Призначення часто 

відображали політичну приналежність і зв'язок з лінійними міністерствами. Навіть після постанови Уряду у 

2011 році про корпоративне управління, відбір кандидатів на керівні посади не завжди повністю звільнявся 

від втручання лінійних міністерств, і багато призначень згодом були скасовані. 

Також не існує чітко визначеної політики володіння державними підприємствами. Це створює 

можливість конфлікту інтересів у межах системи управління ДП, оскільки лінійні органи влади (зазвичай 

лінійні міністерства), які відіграють роль власників у ДП, також відповідають за розроблення секторальних 

стратегій, здійснення політики уряду та проведення приватизації. Отже, втручання галузевих міністерств, 

може бути вельми деструктивним для ефективного управління. 

Контроль за діяльністю ДП не є ефективним. Незважаючи на створення групи моніторингу, розробка 

рамок для оцінки ефективності ДП як і раніше все ще триває. Група контролю збирає докладні фінансові 
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дані ДП, проте доповіді повинні бути збагачені більш глибокими аналітичними даними та рекомендаціями. 

Також проблемою є звітність ДП. Лише деякі ДП публікують фінансові звіти, засновані на міжнародних 

стандартах фінансової звітності. Ревізії багатьох фінансових відомостей ДП можуть проводитися не 

відповідно до міжнародних стандартів. 

Реформи державного сектору мають стати важливим кроком у вирішенні багатьох істотних проблем. 

Нещодавно був прийнятий закон, який затвердив механізми гарантування об'єктивності та прозорості. 

Також була проведена реформа щодо управління державними підприємствами є важливим кроком у 

підвищенні загальної продуктивності державних підприємств. Ці реформи повинні продовжуватися шляхом 

впровадження правових положень та моніторингу результатів. 

Також повинна проводитись своєчасна оцінка ефективності державних підприємств щодо чітко 

встановлених цілей та показників ефективності та прозорий звіт. Ці цілі та індикатори повинні включати 

загальні показники, такі як прибутковість, а також індикатори, специфічні для окремих секторів, і повинні 

бути переглянуті та встановлені своєчасно, щоб забезпечити належну підготовку та затвердження бюджетів 

держпідприємств. Уряд через підрозділ моніторингу ДП повинен переконатися, що щорічні звіти 

державних підприємств публікуються своєчасно. 

Треба розробити політику власності на додаток до основ управління ДП з чітким поділом функцій 

уряду з власності, управління та моніторингу. Централізація функції власності може призвести до поділу 

інтересів власності та політичних цілей, тим самим обмежуючи вплив галузевих міністерств на управління 

державними підприємствами. 

Серед загроз треба зазначити, що не всі реформи зможуть зразу бути успішно введеними та 

своєчасно покращити становище у державному секторі Румунії. Багато підприємств можуть закритися або 

стати нерентабельними через неспроможність відповідати новим законам та стандартам. Але тут Румунія 

може скористатися досвідом Польщі, Великобританії та Португалії, та провести приватизацію найменш 

ефективних державних підприємств. 
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У статті проаналізовано перші чотири місяці роботи автоматизованої оплати проїзду у місті 

Києві на основі зібраних статистичних джерел від КМДА. Надано інформацію про європейський досвід 

роботи електронного квитка, тарифну політику та різноманітність видів квитків. У результаті надано 

схему роботи та можливі перспективні розвитку системи у мегаполісах України. 

Ключові слова: Е-квиток, організатор перевезень, перевізник, тариф.  

 

Станом на 15 березня 2019 року кияни 122 573 раз скористалися електронним квитком. Однак ця 

цифра могла бути набагато більше, якби не технічні збої та інші проблеми, з якими зіткнулися пасажири. 

Коли у лютому пасажири отримали можливість спробувати в дослідній експлуатації Е -квиток, все 

здавалося досить просто: приклав спеціальну картку до валідатора в салоні автобуса, тролейбуса чи 

http://www.fiscalcouncil.ro/5-ian-2017-1.en.pdf
https://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2015/cr1580.pdf
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трамвая (по аналогії з зеленими картками в метро) і їдь куди потрібно. Але на практиці все виявилося 

трохи складніше і заплутаніше. Першопрохідцями стали пенсіонери та інші пільговики, для яких проїзд у 

міському транспорті безкоштовний. Їх зобов'язали прикладати до валідатора картку киянина. Оскільки це 

банківська карта, з якої можуть бути списані гроші, у них виникли сумніви щодо безпечності таких 

операцій. На щастя, ситуація досить швидко з'ясувалася – гроші не списуються, а прикладати карту треба 

для обліку пасажирів, які пересуваються за рахунок міського бюджету, щоб знати, скільки саме грошей 

потребно виділяти на дотації КП «Київпастранс». 

У той же час, як повідомляють в КМДА, ті, хто працює в Києві, але не має жодних зобов'язань 

також можуть оформити Картку киянина за 120 грн в Ощадбанку і користуватися нею для оплати 

проїзду.  

Найбільше проблем виявилось з розрекламованої Kyiv smart card. Вже до середині лютого більше 

1300 одиниць наземного комунального транспорту обладнали валідаторами, а в 68 вестибюлях метро 

модернізували 76 турнікетів (на них є спеціальні написи Kyiv smart card). Немає поки валідаторів тільки 

на лінії швидкісного трамвая (в салоні нових трамваїв і на зупинках, де немає турнікетів), що 

унеможливлює повноцінне використання е-квитка. Система повинна працювати у всіх видах 

громадського транспорту, крім маршруток. Однак, деякі кияни скаржаться, що на станціях міської 

електрички цей сервіс не працює [2]. 

Самих карт теж чомусь не вистачає. Її ціна складає 50 грн, хоча вона має такий же функціонал як і 

«зелена» метрополітенівська картка, але коштує чомусь на 35 грн. Раз у раз в соцмережах з'являються 

скарги про неможливість купити смарт-карту або квиток з QR-кодом. Нагадаємо, вони повинні 

продаватися в касах метро на станціях «Майдан Незалежності», «Хрещатик», «Театральна», 

«Арсенальна», «Лісова», «Академмістечко», «Почайна», «Теремки», «Видубичі» та «Сирець»  

З валідаторами теж є проблеми. Були випадки, коли система була не увімкненою водіями, 

електронні компостери не сприймали будь-які квитки або банально просто зламались [2]. 

Найбільшою проблемою поки що є те, що не створена єдина система електронного квитка. Існує 2 

різних системи: метрополітенівська та КП «Головний інформаційно-обчислювальний центр», який 

отримує кошти, а вже потім їх перераховує на баланс КП «Київпастранс».  

Якщо у Києва є багато проблем з сучасною системою оплати проїзду, то у містах Європи вона 

успішно працює більше 10 років. Розглянемо декілька прикладів.  

 У Будапешті працює міська компанія Budapesti Közlekedési Központ (BKK), яка займається 

організацією перевезень. Вона розробляє і затверджує маршрути, графік руху, тарифи. Єдина має право 

на друк і випуск квитків й контроль наявності квитків у пасажирів. BKK розробляє умови, згідно з якими 

мають відбуватись перевезення пасажирів та проводитися конкурси на маршрути. На конкурсах 

перевізники змагаються між собою: хто дешевше виконає заданий BKK обсяг перевезень. Конкуренція у 

транспортній сфері тут можлива лише в кабінетах. 

Окрім організатора перевезень, є самі перевізники. Наразі основних у Будапешті два: це 

муніципальний BKV Zrt та приватна компанія VT-ARRIVA. Вони мають укладений з BKK договір на 

перевезення та отримують оплату не за пасажирів, а за кожен пройдений кілометр шляху. Тобто кожен 

виконаний за графіком рейс оплачується з міста. При цьому перевізник ніяким чином не торкається 

оплати проїзду. Емісія та продаж квитків – це задача BKK.  

Звісно, є можливість придбати квиток у водія, але водій все одно має  передати гроші в компанію, 

яка потім передає гроші за продані квитки до BKK. З іншого боку, BKK отримує гроші за продані квитки 

й проводить контроль виконання перевізниками встановленого графіку руху та виплачує кошти за 

виконані рейси. Тому перевізника не хвилює, чи їде в салоні п’ять пасажирів чи п’ятдесят. Оплата за цю 

роботу буде однакова і лише за умови виконання графіку. Завдяки цим умовам, перевізник завжди 

впевнений в тому, що йому буде завтра за що обслуговувати автобус і не потрібно стояти п’ять хвилин 

біля метро, щоб напхати побільше пасажирів до салону. Треба просто виконати розклад. За порушення 

умов перевезень накладаються штрафи. 

І, на сам кінець, є пасажири, які користуються громадським транспортом. Вони не знають в 

автобусах якого перевізника їдуть, адже вони однакові й відповідають умовам, які висував BKK. В будь-

якому автобусі буде дійсним стандартний міський квиток. Вони знають точно, що перевізник буде 

дотримуватись графіка руху, бо інакше не отримає коштів за рейс і буде працювати собі в збиток. Це дає 

можливість якісно планувати свої поїздки. 
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Звісно, що вартість транспортних послуг буде вищою ніж сума усіх зборів за оплату проїзду. Ось 

тут і підключається бюджет міста, який виділяє дотацію, необхідну для покриття різниці між вартістю 

транспортних послуг та зібраним виторгом. Такий механізм є досить прозорим, оскільки дотується вся 

система в цілому, а не якісь конкретні її ділянки [5]. 

У естонському Талліні взагалі діє безкоштовний проїзд, але тільки для місцевих мешканців, ще з 

2013 року. Місцева влада вирішила, що за рахунок такої системи можливо буде збільшити населення 

столиці і в результаті отримати більше платників податків, що позитивно вплине на інвестиції в 

громадський транспорт. Кожен талліннець заплатив за це всього лиш 2 євро, за електронну карту, і з того 

часу пересуваються містом не витрачаючи ні копійки.  

Туристи та жителі решти Естонії повинні оплачувати проїзд. Штраф за проїзд “зайцем” – 40 євро. 

На весь транспорт діє система єдиного квитка, який можна придбати чотирма способами: 

- паперовий одноразовий квиток коштує 2 євро, його можна придбати у водія (для школярів та 

студентів квиток коштуватиме 1 євро). Й це найменш економічно вигідний варіант - доцільно, якщо ви в 

Таллінні тільки проїздом. 

- Ühiskaart - єдина проїзна картка. Ühiskaart можна придбати в кіосках R-Kiosk, на пошті або в 

бюро міської адміністрації. Сама картка коштує 2 євро, однак після повернення картки, гроші за неї 

також вертають. Тарифи Ühiskaart: квиток на 1 годину – 1,10 євро, можна використовувати одну картку з 

достатньою сумою на кількох пасажирів (до 5 осіб). Квитки на 1 день (24 години) – 3 євро, на 3 дні (72 

години) – 5 євро, на 5 днів (120 годин) – 6 євро, квиток на 30 днів – 23 євро. 

- Tallinn Card дає можливість безлімітного безкоштовного проїзду протягом часу дії картки. 

Відмінність від Ühiskaart у тому, що Tallinn Card дає можливість безкоштовно або зі знижкою відвідувати 

музеї, галереї, зоопарк та інші пам’ятки. 

- купити квиток онлайн чи через додаток. QR-квиток можна придбати на сайті tallinn.pilet.ee, 

навіть без авторизації. Виконавши платіж, квиток можна завантажити з сайту. Також квиток буде 

відправлений вам на електронну пошту. 

Ще один варіант - скористатися мобільним додатком Pilet.ee, але тут вже потрібна авторизація. 

Також за таких умов до квитка додається плата за обслуговування в розмірі 0,32 євро.  

Онлайн можна придбати до 10 поїздок, які вартуватимуть по 1 євро, що вже вигідніше, аніж за 2 

євро у водія. Також таким способом можна придбати квиток на кілька людей [4]. 

Перед початком кожної поїздки картку, паперовий квиток чи екран телефона потрібно прикласти 

до валідатора. 

У таллінському транспорті це круглий помаранчевий апарат, що зустрічає вас біля кожних дверей 

громадського транспорту. На квиток валідатор може зреагувати мигнувши зеленим (якщо все гаразд) або 

червоним (якщо квиток або картка недійсні чи на ній бракує коштів).  

Якщо розраховуватися однією карткою за кількох пасажирів, то потрібно ще додатково вказати 

їхню кількість. На валідаторі є необхідні стрілочки [4]. 

З 2018 року 11 повітів Естонії з 15 перейняли досвід столиці і запровадили безкоштовний проїзд.  

Щодо Варшави, то тут діє аналогічна система, але з трошки іншими видами квитків та ціновою 

пропозицією. Можна купити звичайний квиток на 20 хвилин за 3,40 злотих (станом на 24 червня – 

21,76 гривні), пільговий за 1, 70 злотих (10, 88 гривні). Квиток на 75 хвилин обійдеться дорожче – 

4,40 злотих (28,16 гривні), пільговий – 2,20 злотих (14,08 гривні), є також квиток на 90 хвилин. Можна 

купити собі добовий квиток, що коштує 15 злотих (96 гривень), пільговий – 7,50 злотих (48 гривень) або 

груповий на 5 осіб із необмеженою кількістю поїздок у визначені години та дні за 40 злотих (256 

гривень). Окрім того, поляки купують собі проїзні у вигляді карточки на місяць (у деяких містах вони 

пластикові, інформація на них записана за допомогою магнітної стрічки). Продаються такі квитки у 

спеціальних місцях, газетних кіосках, або ж боксах [1]. 

https://tallinn.pilet.ee/buy
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Що ж потрібно зробити, щоб у Києві система запрацювала? По-перше, має бути повна інтеграція 

усіх перевізників у єдину систему. Наразі КМДА оголосила, що буде інтегровано лише КП 

«Київпастранс» та КП «Київський метрополітен». Це великий ризик, адже без приватних перевізників 

25% громадського транспорту буде поза системою е-квитка. За таких умов можлива ситуація, що людина 

просто не сяде в тролейбус, в якому треба «заморочуватись» з оплатою проїзду і піде на маршрутку, де 

працює система «кинув гроші водію і їдь». 

Тарифна політика має стимулювати пасажира закупити довготривалий проїзний квиток і не 

користуватись разовою оплатою. Оплата проїзду всередині транспортного засобу має бути суттєво 

дорожчою, ніж аналогічний квиток в автоматі чи в касі. Чим дорожче квиток у водія, тим менше шансів, 

що пасажир захоче придбати у нього квиток. Це позитивно впливає на безпеку руху, та суттєво зменшує 

вплив людського фактору на збір виторгу. 

Але основною умовою ефективної роботи е-квитка є контроль та незворотність суворого 

покарання. В країнах ЄС штрафи за безквитковий проїзд дуже близькі до вартості декількох місячних 

проїзних квитків. Тому пасажиру ліпше придбати квиток, ніж ризикувати отримати штраф Наразі 

законодавство таке, що штраф платити не обов’язково, а його розмір хоч і збільшили, але він досі 

лишається невеликим [5]. 

Е-квиток має працювати за такою схемою [3]: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 – Інфраструктура автоматизованої системи оплати проїзду 

 

Банківська 

корпоративна 

мережа 

Сервер 

процесингового 

центру 

Корпоративна мережа 

державних установ 

соціального захисту 

населення 

Мережа 

терміналів 

самооблуг

овування 

Мережа 

POS-

терміналів 

в пунктах 

продажу 

проїзних 

документі

в 

Комбінова 

телекомунікаційне 

мережа зв’язку 

Мережа терміналів на рухомому складі 

пасажирського транспорту та у контролерів 

Платіжні смарт-картки пасажирів 



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 9  ●  В И П У С К  2 6 - 2 7  

 

 

 
125 

А схема взаємодії між установами та пасажиром повинна виглядати так [3]: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2 – Схема взаємодії транспортних підприємств з державними установами соціального захисту 

та транспортних підприємств через розрахунковий центр з пасажирами 
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Найбільшою проблемою наземного транспорту й досі залишається організація руху, 

незбалансованість кількості рухомого складу з попитом на перевезення, тому у години пік рухомий склад 

переповнений і можливість здійснення оплати проїзду вкрай обмежена, тому варто вирішити спочатку 

першочергові завдання, а вже потім перейти до реалізації системи. Інший, швидший варіант – це обладнати 

увесь наземний транспорт датчиками пасажиропотоку, які матимуть можливість зчитувати вашу 

електронну карту на відстані декількох метрів, таким чином ви не змушені будете шукати валідатор. Дана 

система також дозволить підрахувати людей, які не сплатили за проїзд, показуючи перевізнику відсоток 

«зайців». 

Подальший розвиток системи – це поділ мегаполісів на пасажирські зони або так звані сектори. 

Якщо ви постійно пересуваєтесь у одній тарифній зоні, то постійно сплачуєте фіксовану суму, якщо ж ваша 

поїздка буде здійснена в іншу зону, то вартість послуги зросте.  

Ще одним варіантом є сплата за відстань, тобто кожна людина витрачає певну суму за кількість 

зупинок. Наприклад, ви постійно їздите на відстань 4 зупинок і чому вам треба сплачувати ту суму у 8 грн, 

якщо собівартість вашої подорожі для перевізника становить, можливо, лише 2 грн.  

Варто ліквідувати зайві функції перевізника – це збір виручки, обмеживши їх лише продажем 

одноразових квитків у водіїв. Трансакціями повинна займатись окрема організація, яка 

спеціалізуватиметься на електронних системах оплати і стимулюватиме сплачувати за проїзд людей. 

Отже, для стабільної роботи автоматизованої системи оплати проїзду варто створити оптимальну 

тарифну систему, коли пасажир знатиме за що платить і скільки (яка собівартість перевезення), кожен 

матиме можливість легко придбати вигідний для себе варіант електронного квитка, перевізник не має 

нав’язувати цю систему, пасажир має сам її обрати, ф-ї трансакцій та збору виручки має лягти на плечі 

окремого підприємства, оскільки основною роботою міського транспортного підприємства є перевезення 

людей з точки А в точку Б, потрібно змінити політику організації руху для можливості здійснення оплати 

проїзду. 
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В статье приведены основные функциональные особенности криптовалюты как объекта 

инвестирования. Рассмотрен правовой статус криптовалют в различных странах мира. Дан анализ 

состояния рынка криптовалют в Украине и возможностей его дальнейшего развития.  

Ключевые слова: криптовалюта, правовой статус криптовалют, легализация крпитовалют, 

государственное регулирование, курс криптовалюты.  

 

Актуальность. Первое время, пока криптовалюта ещё не получила широкое распространение, 

принцип свободы от государственного регулирования сохранялся. Теперь же она стала массовым явлением, 

капитализация криптовалютного рынка прогрессивно увеличивается, растут обороты на криптобиржах, 

растёт и количество инвесторов. По мере того, как рынок расширяется, вопрос о целесообразности 

вмешательства государства в его процессы становится одним из ведущих. И каждая страна выбирает 

собственную политику регулирования новой рыночной структуры.  

Подобные проблемы имеют первостепенное значение для Украины, где криптовалюта широко 

распространена, однако не имеет никакого правового статуса. Так как вопрос о выборе государственной 

политики регулирования криптовалют остаётся открытым, появляется необходимость в анализе правового 
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регулирования криптовалютной сферы в развитых странах и возможностей использования их опыта 

применительно к национальной экономике.  

Обзор источников. Отдельные аспекты функционирования криптовалют рассмотрены в работах 

украинских и зарубежных авторов, среди которых: Д. Бабаев, Д. Бондарь, О. Галицький, Дж. С. Ганс, 

М. Гражек, Э. Кандлер, Г. Карчева, Ш. Корб, Л. Мазурек, Е. Молчанова, О. Мороз, С. Никитчук, 

Ю. Солодковський и др. 

Цель данной статьи заключается в определении основных свойств криптовалют, их преимуществ и 

недостатков. А также в анализе мировой практики правового регулирования криптовалют и возможностей 

их легализации в Украине.  

Изначально криптовалюта задумывалась её создателем как актив, свободный от влияния 

посредников, т.е. банков и государства. Рассмотрим несколько особенностей, которые возникают для 

пользователей в этом случае. 

Отсутствие посредников обеспечивает инвесторам минимальные транзакционные комиссии и более 

быстрые переводы по сравнению с банковскими. Если речь идёт о единовременном переводе, то величина 

комиссии не зависит от переводимой суммы. Она по умолчанию минимальна, но может варьироваться 

исходя из желаемой скорости обработки транзакции, т.е. её выбирает сам пользователь. Поэтому сегодня 

криптовалюта является наиболее простым способом перевода больших объёмов средств.  

Криптовалюта не гарантируется государством, её курс не устанавливается центральным банком. 

Более того, большинство криптовалют ничем материально не обеспечены. Поэтому справедливо будет 

сказать, что её курс зависит только от доверия пользователей. Но криптовалюта продолжает привлекать 

инвесторов, несмотря на обвал 2018 года. 

Стоит так же заметить, что долгое время доминирование безналичных расчётов обеспечивало 

государству полный контроль над передвижениями средств граждан. Функциональные особенности 

криптовалюты такую возможность исключают, потому что технология блокчейн гарантирует анонимность 

и децентрализованность всех операций с криптоактивами. Иными словами, это абсолютная приватность и 

сохранность личных данных инвесторов. Однако криптовалюту так же часто используют в преступной 

деятельности, такой как финансирование террористических организаций, отмывание денег и 

наркоторговля, потому что произведённые переводы отследить невозможно.  

Если государство не вмешивается в отношения, связанные с криптоактивами, то фактически 

криптовалюта не имеет никакого правового статуса в стране. Для инвесторов это означает отсутствие 

правовой защищенности в случае возможной кибер-атаки и, как следствие, утраты средств. 2018 год 

считается рекордным по количеству хакерских взломов как криптовалютных рынков, так и отдельных 

пользователей. Сумма украденных средств выросла на 400% по сравнению с 2017 годом и составила 

$1,7 млрд. [1]. Из них $950 млн. было украдено с криптовалютных бирж. Именно на 2018 год приходится 

крупнейшая в истории кража криптовалюты – взлом японской биржи Coinchek на сумму, эквивалентную 

$534 млн. Так что проблема незащищённости пользовательских активов на криптовалюных рынках со 

временем только обостряется.  

Сама природа криптоактивов и регулярные хакерские взломы создают предпосылки к их чрезмерной 

волатильности. Это можно проследить на регулярных колебаниях цены криптовалюты Биткоин, например. 

В конце 2017 года курс за две недели опустился с $20 тыс. до $13 тыс., а рыночная капитализация за этот 

же период снизилась на $100 млрд. Курс криптовалюты Биткоин колеблется и сейчас. С конца апреля он 

поднялся на $3 тыс. и составил $8 тыс., а рыночное доминирование выросло с 50% до 60%. При этом 

установить точно, что является причиной резких колебаний на криптовалютном рынке, невозможно. На 

курс могут влиять решения крупных инвесторов и регулирующих органов, улучшения ожиданий 

пользователей, крупные хакерские взломы, провоцирующие панику, слухи и др.  

Но нестабильный курс означает нестабильную платёжеспособность инвесторов. По этой причине, 

крупные финансовые холдинги Bank of America и JPMorgan Chase & Co в начале года начали отклонять 

платежи в криптовалюте, осуществляемые с их кредитных карт, аргументируя это высокими рисками 

невыплаты кредитов по картам [2]. 

Ещё одной особенностью крипторынка есть то, что его структура постоянно меняется. Если по 

состоянию на конец 2014 года доля операций с Биткоином – криптовалютой с наибольшей рыночной 

капитализацией – составляла 90%, то сейчас она не превышает и 60% [3].  
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Рис 1. Структура рынка криптовалют в 2014-2019 гг. [3] 

 

Это говорит о том, что рынок активно расширяется и появляется всё больше альтернативных 

криптовалют по конкурентным ценам. 

Все вышеперечисленные факторы обуславливают на практике фактическое «столкновение» 

криптовалюты и государства, что с самого начала исключалось. Поэтому, по мере роста доли финансовых 

операций с криптоактивами, государство внедряется в этот процесс посредством разработки нормативно-

правовой базы. Существует ряд стран, где криптоваюта запрещена на законодательном уровне, например в 

Алжире, Боливии, Эквадоре, Египте, Индонезии, Непале, Пакистане. Причины могут быть самые 

разнообразные. В странах, где превалирующая религия – ислам, ещё нет чёткой определённости по 

отношению к крпитовалюте. В то время как главы государств Эквадора и Боливии убеждены в 

деструктивном влиянии операций в отличной от национальной валюте на важные экономические 

показатели, в первую очередь на ВВП.  

Фактически реализовать законодательный запрет использования криптовалют в полной мере не 

получится. Государство может ограничить деятельность обменников, криптобирж, но осуществлять 

контроль за переводами средств между электронными кошельками пользователей, как упоминалось ранее, 

почти невозможно из-за их анонимности и децентрализованости.  

В мировой практике предпринимались попытки централизации криптовалюты. Например, 

национальная крпитовалюта Венесуэлы, которую власти ввели в связи с гиперинфляцией и попытались 

сделать официальным платёжным средством. По словам правительства, криптовалюта Эль-Петро 

обеспечена реальным активом – 5 млрд. баррелей нефти из месторождения Аякучо в нефтеносном поясе 

реки Ориноко. Несмотря на то, что Эль-Петро не приобрела популярности ни на местном, ни на мировом 

рынках, правительство Венесуэлы начало переводить пенсионные накопления граждан в национальную 

криптовалюту.  

В целом, развитые страны признают неизбежность расширения этого рынка и впоследствии 

направляют свою политику на регулирование и налогообложение операций с криптовалютой. Япония, 

которая в 2017 году легализовала криптовалюты Биткоин и Эфириум, признала их официальным 

платёжным средством. Компании и физические лица в Японии теперь могут покупать криптовалюты как 

товар, не платя при этом государству 8% потребительского налога. В той или иной степени, операции с 

криптовалютами легализированы так же в Австралии, Австрии, Израиле, Канаде, Норвегии, Сингапуре, 

США, ФРГ, Хорватии, Швейцарии и др.  

Но и в условиях легализации криптовалют государственное их регулирование может быть 

различным.  

Например, в США криптовалюта определена как собственность, соответственно все операции с 

криптоактивами подвергаются усиленному налоговому контролю, включая операции по переводу одной 

криптовалюты в другую [4]. Активному государственному регулированию подвергаются и национальные 

криптовалютные рынки. Они обязаны иметь государственную лицензию, сохранять данные о каждой 
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сделке, сообщать о подозрительных сделках, сообщать о сделках на сумму свыше $10 тыс. Более того, с 

конца 2017 года криптовалютные биржи США начали требовать удостоверение личности пользователей 

(верификацию).  

Напротив, Центральный Банк Австралии отрицает необходимость в нормативном регулировании 

криптовалют из-за отсутствия проблем в их обороте. Налоги на покупку криптовалюты физическими 

лицами отсутствуют в Дании, Португалии, Сингапуре.  

Стоит напомнить, что с начала функционирования Биткоина и до 2012 года, его курс рос медленно и 

колебался в относительно незначительных пределах. Переломный момент наступил в 2013 году, когда за 

несколько месяцев цена криптовалюты Биткоин поднялась со $150 до $1000, а рыночная капиализация 

достигла $1 млрд. И несмотря на регулярные хакерские взломы и частые колебания курса, количество 

инвесторов увеличивалось, криптовалюта стала массовым явлением и начала активно внедряться в 

экономику всех стран. Обеспокоенные государства поначалу относились к криптовалюте с недоверием и 

считали её благодатной почвой для развития преступной деятельности. Не исключением была и Украина, 

потому в ноябре 2014 года Национальный банк Украины сделал заявление относительно правового статуса 

Биткоина в стране. В соответствии с которым, использование криптовалюты несёт за собой риски из-за 

анонимности и децентрализованости операций [5]. Тем не менее, вся инфраструктура рынка криптовалют в 

стране развивалась, и сейчас, по данным Независимого аналитического центра (BRDO):  

- в Украине функционирует три криптобиржи: Exmo (оборот: $1,2 млн)., Kuna (оборот: $402 тыс.) и 

BTC Trade UA (оборот: $232 тыс); 

- в 2017-2018 гг. в Украине было создано более 25 криптовалют, для размещения которых было 

привлечено более $100 млн. 

- Украина входит в топ-10 стран по количеству пользователей криптовалют [6].  

Поэтому, если до недавнего времени государственная позиция относительно криптовалют оставалось 

резко негативной, то сейчас Министерство экономического развития предлагает принять Концепцию 

государственной политики в сфере виртуальных активов и криптовалют, которую собираются осуществить 

в два этапа [7]. На первом этапе предполагается на законодательном уровне определить основные термины, 

связанные с криптовалютой, её правовой статус и признать субъектов хозяйствования, предоставляющих 

услуги по обмену криптовалют на фиатные валюты и наоборот. На втором этапе планируется 

непосредственная разработка законодательных актов относительно регулирования использования 

криптовалют, их обмена, майнинга и т.д. Украина, как и развитые страны, становится на путь легализации 

криптовалюты.  

Выводы. Анализ функционирования криптовалюты в системе рыночных отношений помогает 

понять, что криптовалюта сегодня – это объективная реальность, которая внедряется в жизни всё большего 

количества людей, независимо от того, регулируется она государством или нет. Безусловно, если 

криптовалюта не имеет правового статуса, то это значительно усложняет процессы её купли-продажи, 

майнинга, конвертирования в фиатные валюты и ещё более усугубляет недостатки её использования. При 

выборе государственной политики не следует ориентироваться на опыт зарубежных стан, не учитывая 

особенностей развития национальной экономики. Например, точно неизвестно, установление высоких 

налогов на криптовалюту поспособствует увеличению объёмов налоговых поступлений в государственный 

бюджет или ещё большему развитию теневого сектора экономики. 

Реализация Концепции государственной политики в сфере виртуальных активов и криптовалют 

поспособствует упрощению денежно-кредитных отношений в этой сфере. Но всё ещё трудно предсказать, 

посодействует ли легализация виртуальных валют развитию национальной экономики. 
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У статті висвітлені теоретичні засади економічної категорії «продуктивність праці». 

Систематизовано фактори її підвищення у процесі формування інноваційної моделі економіки. Визначено 

основні підходи до активізації інноваційних факторів підвищення продуктивності праці. 

Ключові слова: продуктивність праці, закон зростання продуктивності праці, інновації, інноваційні 
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Актуальність. Багатогранність соціально-економічних процесів в умовах ринкової конкуренції 

обумовлює високу потребу у дослідженні питань управління продуктивністю праці та виявлення чинників 

її підвищення. Встановлення високого рівня продуктивності праці завдяки інноваційним чинникам постає 

необхідною умовою для ефективного функціонування виробництва на підприємствах. Саме тому 

актуальними є питання використання інноваційних чинників підвищення продуктивності праці у сучасній 

економічній моделі країни. 

Огляд джерел. Теоретичне підґрунтя сучасних уявлень про економічний зміст поняття та чинників 

підвищення продуктивності праці було закладено у наукових працях видатних постатей світової історії 

економічної думки: Арістотеля, Ф. Бастіа, С. Л. Брю, Г. Емерсона, К. Р. Макконнелла, К. Маркса, 

А. Маршалла, Ж. Б. Сея, А. Сміта та ін.  

Розвиток основних дослідницьких положень та трансформації окресленої проблематики розглянуто 

сучасними українськими вченими-економістами О. О. Гетьман, О. П. Дяків, С. М. Кожем’якіною , 

Ю. Ф. Кондратюк, О. С. Мантур-Чубатою, О. М. Орленко , С. І. Сергійчук та ін. 

Мета статті полягає у встановленні причинно-наслідкового зв’язку зміни продуктивності праці в 

залежності від впливу інноваційних факторів. 

Основний матеріал. У контексті розвитку продуктивних сил особливого значення набуває «закон 

зростання продуктивності праці». У «Капіталі» [2, с. 353] К. Маркса детально описані особливості 

зростаючої продуктивності праці. Її підвищення призводить до збільшення кількості продукції, яка 

виробляється за певний проміжок часу. Це можливо підтвердити, спираючись на загальні історичні 

тенденції. Якщо розглянути кожний спосіб виробництва, що мав історичне значення, можна зауважити, що 

новий в кінцевому рахунку перемагає завдяки тому, що утворюється більше простору для підвищення 

суспільної продуктивності праці. 

У законі визначено п’ять основних груп факторів, що впливають на продуктивність, серед яких: 

матеріально-технічні; організаційно-економічні; природні; суспільно-економічні та соціально-психологічні. 

Детальний опис сутності та класифікації чинників підвищення продуктивності праці надано в працях 

зарубіжних вчених кінця XIX – початку ХХ століття. У кейнсіанській моделі визначено сім економічних 

чинників, необхідних для зростання національного доходу на основі продуктивності праці, серед яких: 

кількість та якість працівників; кількість та якість засобів виробництва; техніка і технологія виробництва; 

рівень та форми конкуренції; споживчі переваги; гранична тяжкість праці та соціальна структура 

суспільства [4, с. 252]. 

На сучасному етапі розвитку історії економіки та економічної думки найбільш адаптованою 

класифікацією чинників зростання продуктивності праці є наступне групування: соціально-економічні, 

матеріально-технічні та організаційно-економічні. 

Соціально-економічними чинниками зростання продуктивності праці постають ті, що впливають на 

якість робочої сили, використаної під час виробництва, а саме: 

1. поліпшення умов праці робітників; 
2. підготовка кадрів та покращення рівня їх професійної кваліфікації; 
3. розвиток трудової активності; 
4. сприяння ініціативності працівників; 
5. ведення ефективної корпоративної культури під час виробничого процесу; 
6. збільшення попиту на нову продукцію або послуги тощо. 
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Чинники, які відносяться до матеріально-технічних, діють за рахунок прогресивних змін у техніці та 

технології виробництва, зокрема: 

1. модернізація устаткування, застосування вдосконаленої продуктивної техніки; 
2. автоматизація і роботизація виробництва; 
3. використання підприємствами нових видів сировини та матеріалів; 
4. освоєння прогресивних ресурсозберігаючих технологій; 
5. впровадження ресурсозберігаючих процесів у виробничі технології. 
Група організаційно-економічних чинників включає в себе ті, що пов’язані з певними змінами в 

організації виробництва, серед яких виділяють: 

1. покращення структури апарату управління виробництвом підприємства; 
2. поліпшення матеріальної, технічної та кадрової підготовки виробництва; 
3. введення прогресивних норм праці та раціоналізація організації праці; 
4. розробка та стимулювання збуту нового продукту для ринку; 
5. інвестування в науково-дослідниці та дослідно-конструкторські роботи; 

6. створення центрів прибутків та витрат; 
7. застосування систем управління якістю, що базуються на нормах ISO. 
У системі чинників підвищення продуктивності праці бачимо ті, що є інноваційними, які сьогодні 

дуже актуальні [1, с. 255]. Вони формуються під впливом науково-технічного прогресу та зростаючої ролі 

інновацій на підприємствах. 

У зв’язку зі змінами у сучасному економічному і соціальному житті суспільства важливого значення 

набуває впровадження нового концептуального підходу до підвищення продуктивності праці на 

національному рівні. 

Визначенню взаємозв’язку інновацій та ефективності відтворення починаючи з 60-х років ХХ ст. 

присвячено величезну кількість наукових досліджень. У роботах вивчається вплив на економічні показники 

компаній їх інноваційних зусиль, виражених у формі витрат на дослідження та розробки (витрати на 

НДДКР). Аналіз ефективності інноваційної діяльності при цьому зазвичай здійснювався на основі 

виробничої функції компаній з урахуванням їх «інноваційного капіталу», що розраховується на основі 

часового ряду інвестицій в НДДКР. 

У сучасних умовах глобалізації для оцінки впливу інновацій на продуктивність праці більшість 

дослідників використовують структурний підхід. Дослідження Б. Крепон, Е. Дюге і Ж. Майресса у 1998 

році стало важливою віхою в економічній науці. Структурний підхід до взаємозв’язку інновацій та 

продуктивності отримав назву «CDM модель» (скорочення за першими літерами прізвищ авторів). 

Насамперед, науковці розробили універсальну систему, що складається з трьох рівнянь: рівняння 

інноваційних витрат (innovation input), інноваційного результату (innovation output) та продуктивності 

(productivity), що моделюються в послідовному порядку. 

Так, автори об’єднали різні напрямки дослідження інновацій: фактори інноваційності та виробничу 

функцію компаній з урахуванням інтелектуальних ресурсів. Ця комплексна модель включає рішення фірми 

про інновації, розмір інвестицій в інновації, результат інновацій та економічний результат компанії. 

Саме тому особливу увагу надаємо інноваційним можливостям економічних факторів підвищення 

продуктивності праці, які проявляються у матеріальному стимулюванні і мотивації робітників [1, с. 255]. 

У системі стимулювання праці провідне місце займає заробітна плата, оскільки вона є головним 

джерелом підвищення добробуту працівників і складає більшу частку доходів. Заробітна плата 

працівників підприємств визначається у фонді індивідуального споживання національного доходу в 

грошовому виразі. Як основна форма необхідного продукту вона розподіляється відповідно до кількості і 

якості витраченої праці і його результатів.  

Основним напрямом вдосконалення всієї системи організації заробітної платні є забезпечення 

прямої і жорсткої залежності оплати праці від кінцевих результатів господарської діяльності. Задля 

реалізації цього напрямку слід активізувати застосування прогресивних (відрядних) форм та систем 

заробітної плати. Крім того, сприятливі умови для працівників формують роботу як усвідомлену 

діяльність, яка є джерелом самовдосконалення, основою професійного зростання. 

Раціональна система мотивації робітників на рівні підприємства гарантує зайнятість всіх 

працівників працею, надання рівних можливостей для професійного та службового зростання, 

узгодженість рівня оплати з результатами праці, створення безпечних умов праці та ін. 

Матеріально-технічні фактори відіграють важливу роль при реалізації інноваційних проектів, 

орієнтованих на кардинальні зміни техніки або всієї технології виробництва. Інвестиції у нові за задумом 

техніку і технології є ризикованими з погляду гарантії отримання необхідного результату, однак, й 



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 9  ●  В И П У С К  2 6 - 2 7  

 

 

 
132 

найперспективнішими. Головними умовами їх дієвості є практичне застосування та готовність ринку 

прийняти продукцію, пов’язану з використанням високих технологій [3, с. 92]. 

Дуже важливу роль у підвищенні продуктивності праці на підприємстві відіграє устаткування, тому 

підприємства ставлять собі за мету переоснащення обладнання на більш інноваційне, ефективність якого 

можна характеризувати системою показників ефективності. У такій системі поряд з показниками 

фінансової ефективності слід визначати й електроозброєність, капіталоозброєність, фондовіддачу. 

Електроозброєність праці визначається відношенням кількості електроенергії, використаної у 

виробничому процесі за певний період, до середньооблікової чисельності робітників і характеризує 

споживання всіх видів енергії на одного робітника за певний період [5, с. 282]. 

Важливість показника капіталоозброєність пов’язана з тим, що він характеризує оснащеність праці 

виробничими основними фондами і визначається відношенням середньорічної балансової вартості 

виробничих основних фондів до середньооблікової чисельності робітників або працівників. 

З дослідженням проблем в галузі підвищення продуктивності праці пов’язані можливості 

суспільства в реалізації соціально-економічних цілей. Серед них відзначимо тактичні (зростання 

індивідуальних доходів робітників і поліпшення результатів діяльності підприємств різних галузей 

економіки), та стратегічні (підвищення життєвого рівня населення). Для того, щоб підвищення 

ефективності праці робочої сили стало реальною основою економічного зростання, необхідно в рух за 

підвищення продуктивності праці залучати якомога більшу кількість підприємств. 

Висновки. Таким чином, продуктивність праці є важливим економічним показником, який 

характеризує ефективність трудової діяльності робітників як основної продуктивної сили. Виявлення 

чинників зростання продуктивності праці дозволяє визначити нові методи підвищення продуктивності 

праці у процесі виробництва. Крім того, аналіз факторів продуктивності праці виступає основою 

формування пріоритетів економічної політики, а результати реалізації інноваційних проектів на 

виробництві є основним джерелом зростання продуктивності праці. 
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В статье обсуждаются актуальные вопросы формирования методологических основ исследования 

экономико-экологических (ЭЭ) взаимодействий во взаимосвязи с социальным фактором в системе 

отношений общества и природы. ЭЭ-взаимодействие рассматривается в качестве одной из 

доминирующей категорий как теории экологизации экономики, так и теории управления общественным 

развитием. Обращается внимание на характер ЭЭ-взаимодействий и на проявление их положительных и 

негативных системных эффектов. 

Ключевые слова: экономико-экологическое взаимодействие, инцидентность, экологизация 

экономики, управление экологизацией.  

 

Постановка проблемы. К числу наиболее значимых современных проблем общественного развития, 

несомненно, относится кризис взаимоотношений общества и природы, что нередко предопределяет 

возрастающую актуализацию вопроса всемерной экологизации экономической деятельности.  

Вопросам изучения проблем взаимоотношений общества (экономики) и природы (экологии), т.е. 

экономико-экологическим вопросам взаимодействия, а также проблемам экологизации экономики в 

последнее десятилетие посвящено весьма большое число публикаций, в частности [1-4] 



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 9  ●  В И П У С К  2 6 - 2 7  

 

 

 
133 

В настоящей работе поставлена задача рассмотреть в развитии теории ЭЭ-взаимодействий некоторые 

вопросы формирования теории социо-эколого-экономических (СЭЭ) взаимодействий на основе 

использования возможностей инцидентностного анализа сложных социально-экономических и экономико-

экологических процессов [5].  

Результаты исследования. СЭЭ-процессы протекают в поле взаимодействия или образуют поле 

взаимодействия. С одной стороны, процессы, протекающие в поле взаимодействия, являются объектами 

взаимодействия, а с другой, - процессы, образующие поле взаимодействия, являются субъектами 

взаимодействия.  

Дуализм в понимании объектности – субъектности взаимодействия является аналогом дуализма 

определения системы в общей параметрической теории систем (ПТС по А. И. Уемову) [6]. Согласно этой 

теории системой называется совокупность элементов, обладающих определенными свойствами и 

удовлетворяющих определенным отношениям на заданном субстрате или совокупности тех же элементов, 

обладающих определенными отношениями, удовлетворяющих определенным свойствам на том же объекте-

субстрате 

Любое экономико-экологическкое (ЭЭ) отношение (взаимодействие) определяется как инцидент. 

Поскольку понятие обозначает принадлежность к определенному множеству в форме частичного 

пересечения или полного слияния, то инцидентностный анализ социо-эколого-экономических 

взаимодействия рассматривает степень и характер принадлежности субъекта к полю взаимодействия.  

Позитивный характер принадлежности определяется положительной инцидентностью, негативный 

характер принадлежности определяется отрицательной инцидентностью, а незначительная или 

отсутствующая принадлежность определяется нулевой, или близкой к ней, инцидентносью. Нулевая или 

близкая к ней инцидентность определяет слабое взаимодействие, а значительная по модулю инцидентности 

определяет сильное позитивное или негативное взаимодействие. 

СЭЭ-систему, включающую подсистемы: соцсферу (С), экономику (Э1), экологию (Э2) (как 

совокупности социальных взглядов, позиций, установок и принципов, определяющих направленность 

экономической, социальной, экологической, технологической и иной деятельности государства и 

международных институтов) можно условно разложить на следующие зоны инцидентностного анализа 

(рис. 1): 

 

 
Рис. 1. Тривиальная модель социо-экономико-экологической (СЭЭ) системы 

 

1) подсистемы Э1, Э2 и С;  

2) бинарные взаимодействия (Э1Э2; Э1С; Э2С); 

3) тернарные взаимодействия (Э1Э2С). 

 

Взаимодействия, анализируемые в рассматриваемой зоне, имеют сложный характер и поэтому поле 

этих взаимодействий, по аналогии с системно-параметрическим подходом, рассматривается как 

совокупность конечного числа свойств и отношений, для которых соответствующие инцидентности 
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суммируются в соответствии с законами аддитивности. Такой подход является основой матрично-

инцидентностного анализа. 

Одним из важных инструментов анализа СЭЭ-взаимодействия является теория антагонизма, 

рассматриваемая как система научных знаний о формах, видах и способах экономического, социального и 

иного соперничества (борьбы), индивидов и социальных групп за обладание ограниченными 

экономическими, социальными, экологическими и иными благами. 

Не вдаваясь в подробности анализа этой проблемы, укажем лишь на то, что в системе общественных 

отношений разнообразие взаимодействий субъектов этих отношений выходит далеко за рамки традиционно 

трактуемой антагонизма. В этом плане можно рассмотреть разнообразие взаимодействии в различных 

сферах человеческой деятельности исходя из аналогии теории антагонизма и симбиоза рассматриваемой в 

биологических науках (например, в работе [3, с. 273-274]). 

Биологический концепт антагонизма и симбиоза может быть использован в системах экономико-

экологических отношений, можно свести к следующему: 1) антагонизм «жесткого» (непосредственного) 

взаимодействия, для которого характерно взаимное конкурентное подавление, при котором оба субъекта 

стараются активно подавлять друг друга; 2) антагонизм, связанный взаимодействием из-за ресурсов 

(ресурсная конкуренция), при которой каждый субъект неблагоприятно действует на другой субъект при 

борьбе за жизненно важные ресурсы в условиях их недостатка; 3) нейтрализм, при котором ассоциация 

двух субъектов не сказывается на одном из них; 4) аменсализм - форма взаимодействия между субъектами, 

при котором один из них подавляет другого без извлечения пользы для себя и без отрицательного 

воздействия со стороны подавляемого; 5) паразитизм - отношения между двумя субъектами, при которых 

один субъект живет за счет другого субъекта хозяина; 6) хищничество, при котором один из субъектов 

неблагоприятно воздействует на другой субъект в результате прямого нападения (рейдерство), но, тем не 

менее, зависит от другого субъекта; 7) комменсализм симбиотические взаимоотношения между двумя 

субъектами, когда один субъект живет за счет другого, не нанося ему никакого ущерба; т.е. один субъект 

извлекает пользу из объединения, а для другого - это объединение безразлично; 8) протокооперация - тип 

взаимоотношения между двумя субъектами, при котором оба получают пользу, но который нередко не 

является обязательным и взаимосвязь просто случайна; 9) мутуализм - форма симбиоза, выгодная для обоих 

субъектов (симбионтов), при которой объединение двух субъектов является облигатным, т.е. ни одна из 

сторон не может существовать без другой.  

Взаимодействие субъектов общественных отношений двух субъектов можно выразить в виде 

следующих комбинаций критериальных символов: отсутствие инцидентности (О); наличие позитивной 

инцидентности (+1); наличие отрицательной инцидентности (-1). Следует отметить, что субъекты, 

принадлежащие одной системе, между собой выполняют функции объекта-субъекта и вступают в объектно-

субъектные отношения. 

Рассмотренный выше биологический контент конкуренции в виде девяти типов бинарных 

взаимодействий можно интерпретировать с позиций теории капитала и антикапитала [7]. Как известно, в 

широком смысле - капитал - все, что приносит пользу (доход), капитаизирующий потенциал развития. 

Антикапитал можно понимать в следующих смыслах: агент, обеспечивающий другие антагонистичные 

капиталы; капитал, выполняющий противоположную своему прямому назначению функцию; любая 

деятельность, наносящая ущерб экономике, социальной сфере, экологии и т.д., т.е. деятельность, 

декапитализирующая потенциал развития. 

Описанные выше шесть взаимодействий можно свести к трем более общим типам — 

положительным, отрицательными нейтральным взаимодействиям. По нашему мнению, следует обращать 

внимание на слабые взаимодействия, которые необходимо рассматривать как неопределенный ресурс 

развития для текущего момента в качестве потенциального фактора, который при определенных условиях 

может, с одной стороны, содействовать развитию, т.е. превращаться в ресурс развития, а с другой - 

сдерживать, препятствовать развитию, т.е. выполнять функцию антиресурса (антикапитала) развития. 

Обобщенная типизация взаимодействий по критерию потенциального фактора развития капитал-

антикапитал приведена в таблице 1. 
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Таблица 1 

Типы инцидентностей по критерию потенциального фактора развития 

Типы инцидентностей  Критериальный 

символ инцидентности 

Потенциальный фактор развития (ресурс/антиресурс) 

I. Нейтральный  0  Неопределенный ресурс (HP*)  

II. Положительный  +1  Ресурс развития  

III. Отрицательный  -1  Антиресурс (препятствие для развития)  

*НР - потенциальный фактор, который при определенных условиях может содействовать развитию или 

сдерживать его  

 

Итоги выполненного нами анализа экономико-экологических взаимодействий можно свести к 

следующему: изучение проблем развития теории инцидентности неразрывно связано с изучением проблем 

взаимодействий. Проблема взаимодействий и связанных с ними проблема инцидентности становится все 

более актуальным вопросом современных социо-экономико-экологических исследований. 

Понятие «социо-эколого-экономические» (СЭЭ) взаимодействия» теснейшим образом связано 

понятием «СЭЭ-система». В данном случае СЭЭ-система рассматривается, во-первых, как совокупная связь 

подсистем «экономика» (Э1), «экология» (Э2), «социальная сфера» (С) и взаимная связь этих подсистем; во-

вторых, эти подсистемы находятся во взаимной связи и воздействуют друг на друга. Это их взаимодействие 

предопределяет эволюцию СЭЭ-системы. 

Единство СЭЭ-системы проявляется в виде динамической связи большого многообразия 

противоположных (противоречивых, нейтральных, устойчивых, объединяющих (укрепляющих) 

взаимодействий подсистем Э1, Э2 и С. В качестве форм СЭЭ-единство следует рассматривать противоречие, 

равновесие, совпадение интересов Э1, Э2 и С. По нашему мнению, не следует отождествлять СЭЭ-

устойчивость и СЭЭ-равновесие. Первое понятие является более широким по содержанию. Последнее 

может рассматриваться как состояние внутреннего динамического равновесия (гомеостазиса) СЭЭ-системы 

на различных уровнях развития взаимодействий, в том числе и острых, кризисных 

Класс СЭЭ-взаимодействий следует рассматривать как неисчерпаемый по своему многообразию 

взаимоотношений, связей, конфликтов (например, конфликтные взаимодействия можно дифференцировать 

как слабые и острые, разрушающие и совпадающие, устойчивые и неустойчивые, постоянные и 

переменные и др.). Если рассматривать СЭЭ-взаимодействия как атрибут развития СЭЭ-системы, то можно 

условно выделить три стадии развития:  

 гомеостабилизирующий тип, характеризующийся относительной стабильностью состояния 

устойчивости СЭЭ-системы, при котором сохраняются благоприятные условия для развития подсистем Э1, Э2 и С;  

 адаптивный тип, предполагающий непрерывное взаимоприспособление Э1, Э2 и С, на всех 

стадиях развития СЭЭ-системы. Для такого типа взаимодействий характерна перманентная идентификация 

(отождествление) устойчивости подсистем, осознание человеком и обществом своей роли в обеспечении 

устойчивости и безопасности развития СЭЭ-системы;  

 регламентированный (административный) тип, отличающийся определенно заданной (жестко 

регламентируемой государством) формой общественного производства и охраной окружающей среды. 

В качестве обобщенного вывода можно высказать следующее: формирование теории СЭЭ-

взаимодействий как научного направления, в тесной мере отвечает современным тенденциям: 

формирования научного базиса глобального устойчивого и безопасного развития; усиления взаимосвязи 

общественных, естественных и технических наук в единстве и взаимообусловленности, способствующих 

интегрированной эффективности общественного производства, коэволюционной интеграции экономики, 

экологии и социальной сферы. Проектирование оптимальных моделей СЭЭ-взаимодействий является 

актуальной проблемой развития высокотехнологического общества и эффективной экономики. 
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СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ПРЯМИХ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ 

В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІІ ЕКОНОМІКИ 

 

Чисельні експерти вважають, що прямі іноземні інвестиції (ПІІ) можуть надати велику вигоду 

країнам, що розвиваються, і сприяти прискоренню процесу економічного розвитку. Дані національних 

рахунків також показують, що ПІІ є найбільшим компонентом припливу капіталу в переважну більшість 

країн з ринками, що розвиваються. Отже, дуже важливо визначити рушії та детермінанти внутрішніх 

потоків ПІІ на такі ринки [1]. 

ПІІ швидко зросли в кінці 1980-х і 1990-х рр. Загальний обсяг прямих іноземних інвестицій 

збільшився з приблизно 55 млрд. Дол. США у 1985 р. До 1,511 млрд. Дол. США, а потім повернувся до 

573 млрд. Дол. США у 2003 році. У країнах з високим рівнем доходів частка валового внутрішнього 

продукту зросла з 0,5 до 1,0% у 1980-х роках до більш ніж 5% у 2000 році, а потім знизилася до 1,4% у 2003 

році. Хоча приплив ПІІ був менш різким у країнах з низьким та середнім рівнем доходів, відсоток ПІІ у 

ВВП залишився на рівні понад 2% після 2000 року, що свідчить про дещо більшу значущість потоків ПІІ в 

країнах, що розвиваються останній період [2]. 

Під час коливань потоків капіталу в 1990-х роках прямі іноземні інвестиції (ПІІ) були головним 

джерелом потоків для країн, що розвиваються. На відміну від інших потоків капіталу, ПІІ є менш 

волатильними і не демонструють проциклічної поведінки. Тому вона стала "улюбленим припливом 

капіталу" для країн, що розвиваються.  Згідно даних табл.1, країни що розвиваються, продовжують 

постійно збільшувати свою частку світових припливів ПІІ. Однак деякі регіони продовжують бути більш 

успішними, ніж інші, з точки зору залучення внутрішніх ПІІ. Азія продовжує залишатися домінуючим 

одержувачем ПІІ серед регіонів країн, що розвиваються. Частка Африки у світових надходженнях ПІІ 

продовжує залишатися на низькому рівні (приблизно 3% до 2017 року). 

Таблиця 1 

Надходження ПІІ по регіонам, 2000-2017 (млн. дол.) 

Регіон  2000-2011 2012 2013 20114 2015 2016 2017 

Світ 1,1 1,5 1,5 1,4 1,9 1,8 1,5 

Країни, що 

розвиваються  
0,433 0,854 0,693 0,596 1,1 1,2 0,712 

Африка  0,33 0,51 0,50 0,52 0,56 0,53 0,41 

Азія  0,255 0,405 0,415 0,459 0,516 0,475 0,475 

Центральна та 

Східна Європа 

(ЦСЄ)  

0,454 0,542 0,349 0,274 0,595 0,564 0,333 

Джерело: [3] 

 

ПІІ різко зросли з 1980-х років. Крім того, багато країн запропонували спеціальні податкові пільги та 

субсидії для залучення іноземного капіталу. Вплив економічного обґрунтування позитивного ставлення до 

іноземного капіталу полягає в тому, що прямі іноземні інвестиції та приплив портфельних інвестицій 

сприяють трансферу технологій, які прискорюють загальне економічне зростання країн-реципієнтів. Хоча 

мікроекономічні дослідження загалом, хоч і не однорідно, але допускають докази впливу іноземного 

капіталу на зростання, багато макроекономічних досліджень виявляють позитивний зв'язок між ПІІ та 

зростанням [4]. Таким чином, слід зазначити, що до початку світової кризи у 2008 році, за обсягами по 

залученню прямих іноземних інвестицій лідирували розвинуті країни. У кризові часи, країнам що 

розвивались, здалося з ними зрівнятися, завдяки збереженню позитивних темпів економічного росту. Серед 

країн що розвиваються лідером залучення ПІІ був та залишається Китай. Причина цього явища – це процес 

економічного розвитку, завдяки якому набуває можливість розширення внутрішнього ринку відповідної 

країни та створення нових виробництв та модернізація нових. 
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КОНСТИТУЦІЙНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЯК САМОСТІЙНИЙ ВИД 
ЮРИДИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 

 

Актуальність теми посилюється виключною важливістю виконання завдання по створенню 

ефективного правового механізму захисту Конституції, особливе місце в якому займає конституційна 

відповідальність. 

Конституційно-правова відповідальність має досить складний політико-правовий характер, оскільки 

вона пов'язана з такими соціальними явищами, як народ, нація, держава, влада, політика. Це особливий вид 

юридичної відповідальності, зміст і особливості якої зумовлені першочерговою роллю конституційного 

права в системі національного права України. 

В оціночному контексті положень Конституції України 1996 р., на жаль, недостатня увага 

приділяється питанням конституційної відповідальності. Достатньо звернути увагу на те, що серйозному 

науковому аналізові згаданої проблеми увагу приділяли лише окремі дослідники, такі як: Ю.Г. Барабаш, 

П.Е. Вітрук, М.А. Боброва, В.О. Лучин, А.А. Червяцова, Л.Р. Наливайко та ін. 

Проблема конституційної відповідальності є однією з найскладніших в сучасній науці 

конституційного права. Це пов’язано з тим, що вітчизняна юридична наука робить лише перші кроки у 

вивченні проблеми конституційної відповідальності. 

Більшість положень сучасних досліджень пов’язують конституційну відповідальність з правовою 

охороною Конституції. 

В юридичній літературі 70-90-х років минулого століття конституційну відповідальність розглядали 

як відповідальність влади за стан законності у правотворчій і правозастосовчій діяльності державного 

апарату і його представників, як охоронне правове відношення, яке має відображення у застосуванні 

певних, встановлених державою санкцій.  

Конституційна відповідальність є гарантією самостійності функціонування органів державної влади, 

органів місцевого самоврядування, а також демократичної організації влади, прогресивного розвитку 

суспільства в цілому, важливим фактором утвердження і забезпечення законності публічної влади.  

Тривалий час в науці конституційного (державного) права України переважала думка, що більшість 

конституційно-правових норм не містять санкцій і у разі їх порушення наступає юридична відповідальність, 

передбачена нормами інших галузей права [1, ст.74]. 

Сьогодні ряд вчених-конституціоналістів зауважують, що такий підхід був помилковий хоч би тому, 

що кожна галузь права повинна забезпечувати реалізацію своїх норм власними засобами і в тому числі, 

якщо це необхідно, санкціями. 

Україна як демократична правова держава знаходиться на шляху формування нового правопорядку, 

від оптимальної організації якого в значній мірі залежить його існування. Суспільству необхідний більш 

високий рівень управління соціальними процесами, відповідальність перед людиною за свою діяльність. 

Останнім часом в літературі стали визнавати наявність особливого виду відповідальності, 

конституційної, хоч до цих пір багато її положень залишаються дискусійними. Ніхто вже відкрито не 

виражає сумніви щодо її існуванню. Вона отримала практичне значення, зокрема в період необхідності 

забезпечення з’ясування волевиявлення українського народу на виборах Президента України 31 жовтня та 

21 листопада 2004 року. 

Розкриваючи зміст поняття конституційної відповідальності, доцільно виходити з більш загального 

поняття юридичної відповідальності. Відповідно конституційну відповідальність можна розглядати як 

санкції, які настають для суб’єкта конституційного порушення [2, ст.108]. 

Питання щодо кола суб’єктів конституційної відповідальності. Досить поширеною є думка звести це 

коло лише до органів державної влади та їх посадових і службових осіб. 

Коло суб’єктів конституційної відповідальності набагато ширше, це випливає із положень 

Конституції України. 

Підставою конституційної відповідальності є вчинення конституційного правопорушення. Слід 

підкреслити, що конституційна відповідальність може наставати лише у випадках прямого порушення 
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конституційно-правової заборони чи невиконання функцій, завдань, обов’язків, покладених конституційно-

правовою нормою на суб’єктів конституційно-правових відносин. 

Верховна Рада України по суті не пов’язана ніякими правовими умовами, крім процедурних (у 

всякому разі вони не визначені джерелами конституційного права). Фактична підстава конституційної 

відповідальності – це конкретне конституційне правопорушення [3, c. 84].  

Від цієї відповідальності слід відрізняти відповідальність за порушення конституційно-правових 

норм, яку несуть громадяни і службові особи по інших галузях права (адміністративного, кримінального, 

цивільного). 

Характерною рисою конституційної відповідальності, яка відрізняє її від інших видів юридичної 

відповідальності є своєрідність її санкцій. Вони можуть бути різними: прийняття резолюції недовіри, 

дострокове припинення повноважень, усунення з поста в порядку імпічменту, відмова в реєстрації, 

скасування реєстрації кандидата і т.п. 

Отже, конституційно-правова відповідальність – передбачений нормами конституційного права 

специфічний обов’язок суб’єктів конституційного права переносити особисті чи матеріальні незгоди за 

скоєне правопорушення, який виступає як засіб забезпечення норм конституційного права, часто має чітко 

виражений політичний характер, реалізує інтереси особливого кола суб’єктів через спеціальний механізм 

реалізації та втілення в життя; має цілу низку санкцій.  
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ВИЗНАЧЕННЯ СТЕЙКХОЛДЕРІВ СТІЙКОГО РОЗВИТКУ МІСТ УКРАЇНИ 

 

Забезпечення стійкого розвитку міст України є актуальним, сучасним та доволі складним завданням 

вирішення якого залежить від великої кількості факторів, сформованих передумов, численних процесів і 

елементів, що обумовлюють можливості функціонування та змін соціально-економічної системи міст. 

Досліджуючи різноманітні джерела інформації приходимо до висновку, що фахівці відмічають достатньо 

велику кількість різноманітних проблем із якими стикаються міста в процесі власного функціонування та 

розвитку. Вирішення численних проблем безпосередньо має турбувати владні структури та їх 

представників на різних рівнях. Маємо констатувати, що забезпечення стійкого розвитку є багатостороннім 

процесом, коли, з одного боку, стійкість міста безпосередньо залежить від стійкості соціально-економічних 

систем більш високого рівня (регіон, держава), а з іншого боку – стійкість міста впливає на можливість 

реалізації принципів стійкого розвитку цих систем та безпосередньо залежить від стійкості в усіх складових 

елементів, що входять до соціально-економічної системи міста (господарюючих суб’єктів, недержавних 

установ, численних об’єднань різноманітної форми власності та організаційної форми). Ми вважаємо, що 

вельми важливим є розробка та впровадження нових підходів до управління містом на засадах системного 

підходу, отже усвідомлення та врахування того, що «жодна дія не здійснюється в ізоляції від інших. Кожне 

рішення має наслідки для всієї системи. Системний підхід в управлінні дозволяє уникнути ситуації, коли 

рішення в одній сфері перетворюються в проблему для іншої» [1]. Управління містом має відбуватися із 

використанням актуального і сучасного методологічного інструментарію і сприяти не лише вирішенню 

цільових завдань на місцевому рівні, а й досягненню регіональних цілей. 

Теорія і практика управління різними соціально-економічними системами довела ефективність 

використання концепцій соціально-відповідального управління та управління взаємодією задля досягнення 

розвитку. Вихідні положення даної концепції спираються на усвідомлення можливостей досягнення 

більшого і кращого ефекту під час: по-перше, врахування різноспрямованих інтересів, потреб, бажань та 

очікувань різних суб’єктів управління системи; по-друге, відбудови взаємодії, комунікації, взаємовідносин 

різних суб’єктів, яких можна визначити як зацікавлені сторони, що впливають та обумовлюють процес 

розвитку.  

Доходимо висновку, що управління стійким розвитком міст має удосконалюватися за рахунок 

активного впровадження стейкхолдер-орієнтованого підходу. Цілком слушною є точка зору Г. Муніна та 
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Г. Зінов’єва: «розробка концептуальної стратегії сталого розвитку міста, насамперед, має спиратися на 

думку мешканців і керівників структурних підрозділів адміністрації міста, експертів, учених. Основне 

завдання – інформування й залучення всіх городян до розробки стратегії, визначення проблем і перспектив 

розвитку міста» [2]. Аналіз фахової літератури показав, що стейкхолдер-орієнтований підхід до 

удосконалення стратегічного управління розвитком соціально-економічних систем набуває все більшої 

популярності та значущості. Слушними та важливими положеннями, які мають створювати базис 

стратегічного управління стійким розвитком міста, ми вважаємо наступні [3, с.26]: (1) продовження та 

поглиблення децентралізації управлінського процесу, що полягає у прийнятті життєво важливих рішень для 

забезпечення ефективного господарювання суб’єктів підприємництва на рівень місцевої влади та інших 

активних локальних місцевих суб’єктів впливу; (2) підвищення ефективності взаємодії, комунікацій та 

взаємовпливу численних управлінських суб’єктів на місцевому рівні, включаючи розподіл повноважень 

між регіональними органами державної виконавчої влади та місцевого самоврядування з наданням 

першочергового значення останнім; (3) формування економічної, соціальної, екологічної політики за 

ініціативою знизу, від місцевих пріоритетів (навіть, від конкретної особистості) до загальнодержавних 

інтересів; (4) нарощення та активізація зовнішньоекономічної діяльності суб’єктів за різними напрямками 

співробітництва на основі формування децентралізованої системи вибору зовнішньоекономічних інтересів і 

диверсифікації міжнародних економічних зв’язків. Дуже важливими є нарощення зусиль з боку всіх 

зацікавлених сторін – місцева влада, населення, підприємства та організації будь-якої форми власності та 

організаційного підпорядкування (в тому числі недержавні, неприбуткові, суспільні), активних об’єднань, 

спілок, асоціацій тощо. Активна взаємодія всіх стейкхолдерів з метою адаптації, впровадження та реалізації 

принципів стійкого розвитку в життя є однією з обов’язкових передумов забезпечення зростання і сьогодні, 

і в майбутньому. 

Ідентифікація та аналіз стейкхолдерів є невід’ємною умовою стратегічного управління стійким 

розвитком міста. Вельми важливо визначити, хто є зацікавленими сторонами, хто з них пріоритетними та 

домінуючими, від кого залежатиме прийняття рішень та тривалість, ефективність його реалізації. 

Загальновідомо, що не існує єдиного повного підходу та переліку критеріїв класифікації стейкхолдерів для 

їх найбільш повної типологізації. У той же час, найбільш поширеним є використання розподілу 

стейкхолдерів на дві групи – зовнішні та внутрішні – в залежності від середовища впливу (надсистема або 

внутрішні елементи системи). На наш погляд, даний критерій розподілу може бути визнаний як ключовий, 

але недостатній. Доцільно скористатися також іншими критеріями, такими як напрям впливу; рівень 

задоволеності, рівень впливу, ступінь вагомості, рівень підтримки чи спротиву, рівень відповідальності, тип 

поведінки, сфера діяльності та інші. Отже, для визначення, ідентифікації стейкхолдерів стійкого розвитку 

міста доцільно скористатися багатокритеріальним підходом. «Повна та всеосяжна класифікація надає змогу 

не лише виявити ключових стейкхолдерів, але й оцінити їх вагомість та впливовість у відповідний момент 

часу» [4, с. 49]. На наш погляд побудова діалогу, взаємодії та партнерства стане дієвим та ефективним 

методом реалізації цілей і завдань розвитку, дозволить сфокусувати увагу на конкретних проблемах, 

учасниках, наявних ресурсах і можливостях для змін, що найбільш актуально в контексті управління 

стійким розвитком. 

Важливо зауважити, що на сьогодні все більше розвивається математичний інструментарій оцінки 

рівня влади, рівня зацікавленості, рівня інтересу стейкхолдерів (або їх групи). Проведення такої оцінки 

дозволить надати більш точну та глибоку характеристику окремих стейкхолдерів, визначити до якого 

процесу стратегічного управління їх доцільно залучати, які стратегії комунікацій та взаємодії 

відбудовувати. Отже, використання багатофакторної класифікації стейкхолдерів передує розробці системи 

взаємодії, обґрунтовує методи та інструменти управлінського впливу, робить можливим процеси розробки і 

реалізації стратегії стійкого розвитку міст. 
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СУТНІСТЬ ЕМІТЕНТА З ПОЗИЦІЇ ВІТЧИЗНЯНОГО ЗАКОНОДАВСТВА ТА ЗАКОНОДАВСТВ 

ОКРЕМИХ КРАЇН ЄВРОПИ 

 

Подолання наслiдків фінансово-економічної кризи потребує створення належних умов для 

становлення та функціонування ринку цінних паперів, який сприяє руху капіталу, що гарантувало б 

ефективне функціонування всього ринкового механізму. Важливе значення відiграє нормативно-правовий 

механізм вдосконалення відносин між емітентами та інвесторами. Саме тому, пунктом 16 Меморандуму 

між Україною та Міжнародним валютним фондом про економічну і фінансову полiтику від 21 липня 

2015 р. передбачено завдання щодо реформування ринку цінних паперів України. 

Діяльність емітентів на ринку цінних паперів є цілеспрямованою. Як правило, метою, яку хоче 

досягнути емітент на такому ринку, є залучення первісних коштів для створення юридичної особи та 

залучення додаткових коштів для збільшення статутного капіталу. Також велике значення відіграє 

досягнення такої цілі як залучення позикового капіталу для вільного або цільового використання.  

На відміну від ЄС, фінансові реалії зумовлюють те, що в Україні основним емітентом є держава. 

Подібні функції вона здійснює в особі Міністерства фінансів України, випускаючи боргові цінні папери. 

Мета, яка при цьому переслідується, різноманітна: фінансування поточного бюджетного дефіциту, 

погашення раніше розміщених позик, забезпечення касового виконання державного бюджету, 

вирівнювання нерівномірності надходження податкових платежів. Місцеві органи влади в Україні, зокрема, 

міські ради, також здійснюють емісію цінних паперів. Робиться це для покриття видатків або фінансування 

місцевих інвестиційних проектів. Проте облігації місцевих позик є малопопулярними серед інвесторів з 

причини низької фінансової спроможності місцевих бюджетів [1]. Окрім вищевказаних публічних 

суб’єктів, в якості емітентів можуть виступати юридичні особи як суб’єкти підприємницької діяльності. В 

Україні емітентом може бути не тільки іноземна юридична особа, але і міжнародна фінансова організація.  

У зв’язку з невеликими обсягами вільних коштів та з причин поганого інвестиційного клімату, 

кількість емітентів в Україні щороку скорочується. Зокрема, загальний обсяг випусків емісійних цінних 

паперів, зареєстрованих Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (далі НКЦПФР) у січні-

березні 2017 року, становив 25,09 млрд. грн., що менше на 9,83 млрд. грн. порівняно з відповідним періодом 

2016 року (34,91 млрд. грн.). Протягом січня-березня 2017 року Комісією зареєстровано 29 випусків акцій на 

суму 20,66 млрд. грн. Порівняно з аналогічним періодом 2016 року обсяг зареєстрованих випусків акцій 

зменшився на 7,97 млрд. грн. Значні за обсягом випуски акції, які суттєво вплинули на загальну структуру 

зареєстрованих випусків акцій протягом зазначеного періоду, зареєстровано наступним банківським 

установам, з метою збільшення статутного капіталу, зокрема: ПАТ «Державний ощадний банк України» та 

ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України». Комісією протягом січня-березня 2017 року 

зареєстровано 6 випусків облігацій підприємств на суму 339,52 млн. грн. Порівняно з аналогічним періодом 

2016 року обсяг зареєстрованих випусків облігацій підприємств зменшився на 1,40 млрд. грн. [2]. Саме тому 

провідні українські акціонерні товариства здійснюють залучення інвестицій через IPO (Initial Public Offering) – 

первісну публічну пропозицію на закордонних фондових біржах шляхом випуску депозитарних розписок або 

через випуск акцій материнською компанією, зареєстрованою за кордоном. Першим ІPO української компанії 

на світовому ринку став продаж 27,2% акцій великої молочної компанії Ukrproduct Group в лютому 2005 року 

на альтернативному майданчику Лондонської фондової біржі. Найбільш «урожайним» на ІPO роком був 2007-

й (обсяг первинних публічних та приватних розміщень українських компаній становив $1,5-2 млрд.) [3, с. 7].  

Поняття та принципи діяльності емітентів у країнах ЄС визначається європейським законодавством, 

якому мають відповідати національні закони країн ЄС. Економіка ЄС інтегрована і характеризується 

взаємопроникними тенденціями. Тому європейські нормативні акти щодо емітентів, як правило, беруться 

до уваги всіма країнами ЄС. 

Емітентом у країнах ЄС не обов'язково має бути юридична особа, оскільки компанії або фірми 

повинні бути засновані «на основі цивільного або торговельного права» (ст. 54 (48) ДФЄС [9]), допуска-

ються такі форми підприємництва в ролі емітентів, як offene handdelsgesellschraft, societa simplice, 

venootschap тощо, адже вони, не будучи юридичними особами, є носіями прав і обов'язків [4, с. 80]. 

Найбільший інтерес на ринку цінних паперів викликають емітенти, які мають регулярне 

котирування, тобто перебувають у лістингу на організованому ринку. В світовій практиці лише частина 

акціонерних товариств має право залучати капітал шляхом відкритої (публічної) підписки. У Великій 
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Британії це Public Limited Company (PLC), у США – Public Corporation. Як правило, на розвинутих 

фондових ринках значна частина цих акціонерних товариств має лістинг на тій чи іншій фондовій біржі. 

Наприклад, в Німеччині з приблизно 2500 акціонерних товариств 900 мають лістинг на фондовій біржі, в 

Англії з приблизно 11000 публічних компаній – більше 2000 [5, с. 82]. 

Якщо в країнах ЄС певному підприємству треба залучити фінансові ресурси, то скоріше за все, воно 

скористається можливостями, які надає ринок цінних паперів, ніж банківська система. В Україні зворотна 

ситуація. Вітчизняні підприємства радше звернуться до банку за кредитом з великими відсотками (інколи 

більше 40%), ніж зважиться на випуск цінних паперів. Подібна ситуація зумовлена декількома причинами: 

підприємство може понести витрати на процедуру випуску цінних паперів, а інвестор при цьому не 

з'явиться; не всі підприємства відповідають стандартам фінансової звітності, дотримуються принципів 

корпоративного управління та відповідають іншим вимогам законодавства, що ставляться до емітентів [6, с. 

233-234]. 

Емітент виступає постійним суб'єктом ринку цінних паперів, який несе численні зобов’язання перед 

інвесторами. Так, діяльність емітента, як в Україні, так і країнах ЄС, підпорядковується базовим принципам 

емітентів. Вони встановлені Міжнародною організацією комісій з цінних паперів (IOSCO), яка у своєму 

програмному документі «Цілі та принципи регулювання фондового ринку», зводить їх до наступного: 

емітенти зобов’язані надавати інвесторам повну, своєчасну і точну інформацію про свою діяльність, яка 

може впливати на їхні інвестиційні рішення; відношення до акціонерів має бути чесним та неупередженим; 

стандарти обліку та аудиту має відповідати міжнародним нормам [7]. Аналогічні зобов’язання передбачено 

для емітентів країн-членів ЄС.  

Таким чином, вибіркове (з урахуванням вітчизняного досвіду) використання та запровадження 

позитивного надбання європейського досвіду правового регулювання правового статусу емітентів може 

стати одним із ключових чинників на шляху переходу України з категорії держав, що мають фінансовий 

ринок, який перебуває в стадії формування, до категорії держав з розвинутим фінансовим ринком 

відповідно до міжнародних рейтингових оцінок, що істотно підвищить кредитний рейтинг країни та 

посилить конкурентоспроможність національного фінансового ринку в цілому. 
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АНАЛІЗ ДИНАМІКИ ПОКАЗНИКІВ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ ПОСЛУГАМИ 

ІНТЕГРАЦІЙНОГО ОБ’ЄДНАННЯ АСЕАН 

 

На сьогоднішній день торгівля є невід’ємною частиною міжнародних економічних відносин країн. 

Все більше з них приєднуються до інтеграційних об’єднань з метою отримання додаткових надходжень від 

міжнародної торгівлі. Для з’ясування основних тенденцій розвитку зв’язків між країнами в межах 

регіональних угруповань проаналізуємо динаміку їхніх показників експорту та імпорту. 

Метою цього дослідження є застосування методу ієрархічних дерев для визначення найпотужніших 

експортерів та імпортерів послуг серед країн АСЕАН за інтенсивністю торговельних відносин. 

При дослідженні соціально-економічних процесів методи кластеризації застосовували такі вчені: 

М. С. Безруков, Ю. Ю. Гусєва,А. В. Коваленко, О. М. Ляшенко та інші. Водночас, методи побудови 

ієрархічних дерев до аналізу торговельних відносин в межах інтеграційних об’єднань у науковій літературі 

не застосовувались.  

За допомогою ієрархічних дерев охарактеризуємо динаміку імпорту послуг в рамках інтеграційного 

об’єднання АСЕАН, визначимо подібність, чи відмінність динаміки їх показників, виявимо серед них 

країни, що утворюють кластери. 
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Оскільки базою формування ієрархічних дерев є обчислення коефіцієнту кластеризації, то, очевидно, 

що країни з однаковим коефіцієнтом будуть з’єднані ребром та матимуть найбільш подібну динаміку зміни 

показника експорту чи імпорту. Якщо країни утворюватимуть складні ієрархічні структури, то це може 

свідчити про складність організації зв’язків досліджуваних країн з приводу експорту чи імпорту послуг. 

Кластери, які формуються на деревах, можуть свідчити про те, що досліджуючи процеси кореляції 

можна відслідковувати процеси самоорганізації у досліджуваного об’єкта, а також здійснити їх 

класифікацію за групами та певними ознаками: географічними регіонами, обсягами показників торгівлі, 

динамікою їх зміни тощо. 

Використовуючи статистичні дані ASEAN [1] та програмний продукт MATLAB нами були 

побудовані ієрархічні дерева країн АСЕАН за обсягами експорту та імпорту послуг за 2004-2017 рр. 

 

 
Рис. 1. Ієрархічне дерево динаміки експорту послуг країн в рамках інтеграційного об’єднання АСЕАН 

Джерело: побудовано за даними [1] 

 

Дані рисунку засвідчують, що тільки Камбоджа та Індонезія утворюють кластер, тому що мають 

однаковий коефіцієнт кластеризації. Це можна пояснити схожою динамікою зміни їх значень, а саме 

поступовим зростанням показника експорту. Решта країн не утворюють з іншими кластери через менш 

подібну динаміку експорту. 

 

 
Рис. 2. Ієрархічне дерево динаміки імпорту послуг країн в рамках інтеграційного об’єднання АСЕАН 

Джерело: побудовано за даними [1] 
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Рисунок 2 відображає великий кластер, сформований такими країнами: Індонезія, Малайзія, Таїланд, 

М’янма, Камбоджа, Бруней. Серед цих країн найбільш подібну динаміку зміни обсягу імпорту мають 

Індонезія-Малайзія та М’янма-Камбоджа, про що свідчить однаковий коефіцієнт кластеризації. Інші країни, 

що не входять до цього кластеру не мають подібних до себе країн за критерієм зміни динаміки експорту. 

Таким чином, за допомогою побудови ієрархічного дерева можна візуалізувати дані показників 

експорту та імпорту послуг, визначити які країни мають подібну динаміку, утворюючи певні групи. Як 

наслідок, можна охарактеризувати структуру зв’язків досліджуваних показників, сформувати мережу країн 

з найбільш подібної динамікою зміни обраних показників 

Під час побудови ієрархічного дерева за динамікою експорту та імпорту країн АСЕАН за період 

2004-2017 років нами були визначені кластери за критерієм подібності динаміки обраних показників 

(Камбоджа-Індонезія, Індонезія-Малайзія, М’янма-Камбоджа). Що засвідчує сприяння процесів інтеграції 

розвитку торговельних відносин між країнами регіону. 
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МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ МІГРАЦІЇ РОБОЧОЇ СИЛИ УКРАЇНИ ДО КРАЇН ЄС 

ЗА ДОПОМОГОЮ КОРЕЛЯЦІЙНО-РЕГРЕСІЙНОГО АНАЛІЗУ 

 

Актуальність теми дослідження міграційних процесів зумовлена стрімким зростанням їх обсягів, 

інтенсивності, поширенням на всі країни світу, вагомим впливом на економічний та соціальний розвиток 

країн. В рамках цієї роботи буде досліджено процеси міграції робочої сили з України до країн ЄС.  

Проблеми міжнародної міграції робочої сили порушуються в працях таких вчених як Ф. Гальтон, 

Т. Заславська, А. Хомра, Т. Петрова, В. Приймак та інших. Незважаючи на значну кількість досліджень, ця 

тематика є актуальною в умовах глобалізації світового господарства і потребує подальшого дослідження за 

допомогою сучасних методів економіко-математичного моделювання.  

Метою цього дослідження є моделювання міграції робочої сили України до країн ЄС за допомогою 

метода кореляційно-регресійного аналізу. 

Основні ідеї теорії кореляції вперше були висунуті англійським ученим Ф. Гальтоном наприкінці 

70-х XIX ст. Під кореляційно-регресійним аналізом розуміють побудову та аналіз економіко-

математичної моделі у вигляді рівняння регресії, що виражає залежність результативної ознаки від однієї 

або кількох ознак-факторів і дає оцінку міри щільності зв’язку [1].  

Для дослідження результативним показником було обрано обсяг міграції населення України до країн 

ЄС у 2017 році (у), а факторними величинами – валовий внутрішній продукт на душу населення (х1), розмір 

щомісячної середньої заробітної плати (х2), рівень безробіття (х3), розмір податку на прибуток (х4). Аналіз 

впливу цих факторів на обсяги міграції робочої сили з України в країни ЄС у 2017 році дозволяє оцінити 

сучасний стан цього процесу. Основні дані, необхідні для аналізу згруповано у таблиці 1. 

Таблиця 1 

Зведені дані для аналізу впливу факторних величин (х1, х2, х3, х4) на обсяг міграції робочої сили (у) 

з України в країни ЄС у 2017 році  

№ 
Обсяг міграції 

(y), осіб 

ВВП на душу 

населення (x1), 

дол. 

Середня заробітна 

плата (x2), дол. 

Рівень 

безробіття 

(х3), % 

Податок на 

прибуток (х4), 

% 

1 2 3 4 5 6 

1 9064 50035 2650 5,5 17 

2 3397 46755 2010 7,4 10,3 

3 9639 21818 595 6,3 5 

4 19197 44365 2780 4,3 18,1 

5 19104 27812 890 21,4 23 

6 7880 50643 2600 5,8 17,7 

7 20676 32130 978 6,8 7,9 

8 4908 73215 1642 6,4 12,4 
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                                                                                                                              Продовження таблиці 1 

1 2 3 4 5 6 

9 82392 38320 1907 17,4 10,6 

10 34697 27685 622 9,1 6,3 

11 11215 32463 630 7,1 5,9 

12 184 103298 3565 5,7 4,2 

13 360 42532 879 4,3 32,3 

14 1872 53933 2879 4,9 20,5 

15 47360 30622 1203 9 12,5 

16 3504 38048 1460 10,8 8,1 

17 15698 24686 460 5,2 11,6 

18 10396 33042 712 7,9 10,5 

19 501 34420 715 6,9 12,7 

20 50253 29670 760 4,3 9,9 

21 1862 44492 2923 8,7 11,7 

22 16121 44168 2465 9,7 0,7 

23 737 24792 721 10,8 0 

24 7406 51180 3352 6,8 13,1 

Джерело: сформовано та розраховано автором за [2; 3] 

 

Отже, дані табл. 1, дають змогу отримати рівняння регресії: 
 

y = 15334 – 0,31*x1 + 1,41*x2 + 1625,2*x3 – 185,2*x4. 
 

Перевірка цієї моделі на мультиколінеарність засвідчує, що між обраними факторами відсутній 

високий та дуже високий кореляційний зв'язок, а, отже, ця кореляційно-регресійна модель може бути 

використана як основна. 

У процесі виявлення кореляційно-регресійних зв’язків між результативним показником та 

факторними величинами, було розраховано, коефіцієнт множинної регресії R = 0,56, значення якого вказує 

на середню щільність зв'язку між результативним показником та факторними величинами. Оскільки R² = 

0,31, то залежність обсягу міграції робочої сили на 30,83% обумовлена обраними факторними величинами. 

Решта 69,17% обумовлені іншими факторами, що впливають на обсяг міграції робочої, але не є 

включеними в модель регресії. Можемо зробити висновок, що міграція відбувається з урахуванням 

суб’єктивних чинників, які залежать персонально від особи, яка приймає рішення про міграцію. Кожна 

особа має право і можливість обирати для себе місце проживання та праці, тобто задовольнити свої 

різноманітні потреби матеріального, професійно-кваліфікаційного і духовного характеру. 

Розрахувавши критерії Фішера та Стьюдента, можемо зробити висновки, що оскільки Fфакт (4,58)  

Fтабл (2,90) та Тфакт (2,91)  Ттабл (2,09), то побудована регресійна модель може вважатись адекватною з 

ймовірністю 0,95, що свідчить про достатній рівень достовірності результатів оцінювання. 

Розрахувавши коефіцієнт еластичності для параметрів моделі, можемо зробити висновок, що якщо 

ВВП на душу населення та розмір податку на прибуток в країні-реципієнті зросте на 1%, то обсяг міграції 

зменшиться на 0,81 та 0,14, відповідно; якщо ж заробітна плата та рівень безробіття в країні-реципієнті 

зросте на 1%, то це спровокує збільшення обсягу міграції на 0,15 та 0,83 одиниць.  

Таким чином, здійснений кореляційно-регресійний аналіз дав змогу встановити залежність обсягу 

міграції робочої сили України в країни ЄС на 30,83% від таких факторів: ВВП на душу населення, розміру 

заробітної плати, рівня безробіття та розміру податку на прибутку. Решта 69,17% обумовлені 

суб’єктивними факторами, що впливають на неї, але не є включеними в модель регресії. Отже, питання 

міграції населення не втрачають своєї актуальності, а в умовах глобалізаційних процесів набувають нового 

значення. Результати здійсненого аналізу засвідчують необхідність використання і інших методів, які 

можуть дати більш точні результати, розширити коло факторів впливу, чи виявити нові закономірності 

розвитку цих процесів, наприклад, методи нечіткої логіки, остівних дерев, кластеризації тощо. 
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ДЕРЖАВНИЙ БОРГ УКРАЇНИ: СУТНІСТЬ ТА СТРУКТУРА 

 

Державний борг Украї ни – загальна сума заборгованості України, яка складається з усіх випущених і 

непогашених боргових зобов'язань. У лютому 2018 року сума боргу перевищила 2 трлн гривень. Державний 

борг традиційно поділяють на зовнішній та внутрішній. 

Зовнішній державний борг – заборгованість держави іншим країнам, міжнародним економічним 

організаціям та іншим особам. Державний зовнішній борг є частиною валового зовнішнього боргу країни. 

Внутрішній державний борг – заборгованість держави власникам державних цінних паперів та 

іншим кредиторам. 

Власне державний борг виникає внаслідок фінансових запозичень держави, договорів і угод про 

надання кредитів та позик, пролонгації та реструктуризації боргових зобов'язань минулих років. Сукупність 

боргових зобов'язань держави містить також гарантований державою борг, що виникає внаслідок 

прийнятих на себе державою гарантій за зобов'язаннями третіх осіб, або прийняті на себе державою 

зобов'язання третіх осіб. 

Управління та обслуговування державного боргу є особливо важливим в контексті тих економічних 

труднощів, які впродовж останніх років переживає Україна. Розв’язання проблеми обслуговування 

державного боргу є одним із ключових факторів економічної стабільності в країні. Від характеру 

врегулювання боргової проблеми в значній мірі залежить бюджетна дієздатність держави, стабільність її 

національної валюти. Необхідність вирішення цих питань потребує пошуку шляхів вдосконалення 

механізму управління та обслуговування державного боргу в Україні. 

Державний борг – це сукупність усіх боргових зобов’язань держави перед своїми кредиторами 

(юридичними та фізичними особами, іноземними державами, організаціями та ін.). 

Державний борг не є чимось загрозливим: 

1. Якщо його розміри не перевищують прийняті параметри макроекономіки. Наприклад, на 
відшкодування боргів і сплату процентів витрачається не більше 25 % експортних надходжень країни; 

2. Якщо більшому чи меншому державному боргу протистоїть більший чи менший борг інших 
країн-дебіторів. 

3. Коли умови сприятливі, державний борг здатний навіть «працювати» на державу. Так, наприкінці 
XIX ст. у Росії за рахунок випуску та розміщення за кордоном державних облігацій (фактично зовнішній 

борг) були засновані численні казенні заводи, збудовані залізниці та інші важливі об’єкти.  

4. Коли борги накопичуються з року в рік, це може привести країну до боргової кабали; 
5. Призвести до втрати економічної незалежності і втрати політичних позицій у світовому 

співтоваристві. 

З метою послаблення боргового тиску на бюджет і платіжний баланс Україна має також домагатися 

укладення угод з кредиторами щодо реструктуризації боргу на умовах зменшення боргових виплат та 

обміну боргових зобов’язань держави на майнові активи. При цьому варто враховувати багатий світовий 

досвід урегулювання зовнішньої заборгованості. 

Заборгованість перед офіційними кредиторами може бути реструктурована через укладення угод з 

«Паризьким клубом»; заборгованість перед іноземними комерційними банками – з консорціумом 

комерційних банків. Позики міжнародних фінансових організацій (МВФ, Світового банку) реструктуризації 

не підлягають, у випадку надзвичайних обставин допомога цих організацій полягає в наданні позитивних 

нетто-кредитів. Ставлячи перед кредиторами питання про реструктуризацію, країна-позичальник має 

надати програму коригування платіжного балансу на середньостроковий термін. Необхідною умовою 

реструктуризації боргу є реалізація позичальником стабілізаційної програми МВФ. 

Таким чином, на основі вище сказаного матеріалу можно зробити висновок, оскільки критерієм 

поділу боргу на внутрішній та зовнішній вважається валюта запозичень, кошти, мобілізовані за рахунок 

розміщення валютних облігацій, будуть відноситися до державного зовнішнього боргу. В Україні 

розподіл державного боргу по валюті (на липень 2002 р.) становить: EURO – 16 %, UAH – 20 %, USD – 

63 %, JPY – 1 %. Проте, таке залучення унеможливлюється нормою ст. 12 Закону України «Про цінні 

папери та фондову біржу», яка встановлює, що вартість облігацій може бути виражена лише в гривнях, та 

декретом Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1993 р. «Про систему валютного регулювання і 

валютного контролю», згідно з яким валюта України є єдиним законним засобом платежу на території 

України для оплати будь-яких вимог і зобов’язань. 
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ВПЛИВ ВЕРСАЛЬСЬКОГО ДОГОВОРУ НА ЕКОНОМІКУ 

ВЕЙМАРСЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ У 1920-1923 РР. 

 

Мирний договір – ультиматум, пред'явлений переможцями переможеного супротивника. Німеччина 

визнавалася відповідальною за розв'язання війни і повинна була відшкодувати збиток, нанесений 

військовими діями.  

Президент В.Вільсон вважав, шо США можуть стати «рятівником» і гарантом миру, нові принципи 

міжнародних відносин були відображені у «14 пунктах».  

Англія ще до початку конференції домоглася вирішення важливого завдання: німецький флот 

перестав існувати. Англія захопила німецькі колонії в Африці і турецькі на Близькому Сході, але в той же 

час була зацікавлена в збереженні німецької держави для забезпечення рівноваги сил у Європі.  

Франція вимагала розчленування Німеччини на декілька дрібних держав, що допомогло б у 

здійсненні її намірів: захоплення значної частини німецьких і турецьких колоній, розширення своїх 

кордонів у Європі за рахунок Німеччини, повернення Ельзасу та Лотарингії. Франція сподівалась отримати 

понад 50% від загальної суми репарацій від Німеччини. 

Таблиця 1 

Втрати Німеччини згідно із Версальським договором 

Сфера Видобуток 

залізної руди 

Виплавка 

сталі 

Видобуток кам’яного 

вугілля 

Території Населення 

% від загальної 

кількості 
75% 35% 25% 13,5% 10% 

 

Німеччині заборонялося мати військову авіацію, важку артилерію, підводні човни. Чисельність 

збройних сил була скорочена до 100 тис. чоловік, а офіцерів – до 4 тис. Скасовувалася загальна військова 

повинність, замість якої встановлювалось добровільне наймання військовослужбовців. Розпускався 

німецький генштаб, виробництво зброї строго регламентувалося. Військові гарнізони дозволялося мати 

тільки на східних кордонах країни. Лівий берег Рейну був окупований франко-бельгійськими військами.  

Прагнучи поліпшити економічну кон'юнктуру, уряд вдався до необмеженої грошової емісії. Це 

спричинило за собою небачену доти гіперінфляцію, яка посилила спад виробництва. 1923 рік – пік 

господарської розрухи: франко-бельгійська окупація Рурської області (в лютому 1923 року), що 

проводилася під приводом справляння репараційних платежів. Рейхсканцлер Вільгельм Куно закликав 

німців до пасивного опору – тобто страйкувати і в жодному разі у стосунки із окупантами не вступати. А 

заробітну платню виплачуватиме центральне керівництво. Це рішення спричинило новий виток інфляції. 

Сільське господарство Німеччини також знаходилося в кризовому стані. Загальний збір 

сільськогосподарських культур в 1923 році не перевищив 70% від довоєнного рівня. Помітно знизилися 

обороти зовнішньої торгівлі: обсяг імпорту скоротився на 38%, експорту - на 33%, на 50% - вивезення 

готових виробів.  

Таблиця 2 

Показники грошово-кредитного та валютного ринку Німеччини у 2923 р. 

Дата 
Збільшення банкнотної 

маси, (в… разів) 

Рівень цін підвищився, 

(в…разів) 

Курс $ збільшився, 

(в…разів) 

До 07.1922р. 7 40 75 

До 06.1923р. 90 180 230 

До 11.1923р. 132 000 854 000 400 000 

 

До осені 1923 року паперові гроші зовсім знецінилися, що призвело до кризи в сфері кредиту. 

Інфляція призвела до різкого знецінення заробітної плати, яка покривала вартість життя лише на 50-60%. 

Реальна купівельна спроможність населення в вересні 1923 року склала 25%, а в жовтні-листопаді – 

приблизно 16% від довоєнного рівня. 



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 9  ●  В И П У С К  2 6 - 2 7  

 

 

 
147 

У підсумку 1920-1923 роки можна охарактеризувати як період післявоєнної розрухи. У 1920 році 

національний дохід країни становив лише 50% від рівня 1913 року. Індекс виробництва промислової 

продукції мав стійку тенденцію до зниження. Зношене і застаріле промислове обладнання виходило з ладу. 

Оскільки промисловість майже не працювала через брак сировини і палива, а також через закриття 

військових заводів за Версальським договором, то в країні почалася масове безробіття. Зросли ціни на 

споживчі товари, внутрішній ринок скоротився через зубожіння населення, а виходи на зовнішній ринок 

багато в чому були загублені. 

Стабілізація грошового обігу була досягнута шляхом введення нової валюти, що отримала назву 

рентної марки, емісією якої займався Рентний банк, і введенням іпотеки на земельну власність і 

нерухомість. Емісія рентної марки була строго обмежена. Для рентної марки був встановлений твердий 

курс, відповідний золотій довоєнній марці, і що дорівнював 4,2 марки за долар. Вона вільно обмінювалася 

на інфляційну марку в співвідношенні 1 рентна марка до 1 трильйона інфляційних марок. Позитивні 

сторони виявилися швидко: спостерігалася стійкість цін в рентних марках, нормалізувався рівень 

процентних ставок, гроші почали надходити на банківські рахунки, з'явилася надія на іноземні кредити і 

інвестиції.  

Причинно-наслідкові зв’язки між подіями 1920-1923років: Версальський договір –> призначення 

репарацій –> неспроможність до виплат –> окупація та експлуатація Рурської області –> пасивний опір –> 

виплати репарацій урядом Г.Штреземана –> гіперінфляція 1923р. –>введення нової рентної марки -> 

стабілізація валюти.  

 

Гончаренко Тетяна Ігорівна 
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СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ РЕКЛАМНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ 

 

Сучасне життя складно уявити без реклами. Вона переслідує нас скрізь, де б ми не були: на вулиці, в 

транспорті, в магазині, висвітлюється на телебаченні, на концертах та в найнесподіваніших місцях. Інколи 

ми захоплюємося винахідливістю, настирливістю та зухвалістю рекламодавців, фантазії яких не має меж. 

Мета реклами – привернути увагу, викликати інтерес, передати споживачеві інформацію і змусити 

його діяти певним чином. Виробити товар ще недостатньо, важливо, щоб він знайшов свого споживача. 

Тому рекламне звернення має повідомити дещо важливе і цікаве для споживача, про щось виключне, 

особливе, чого нема в інших товарах. Звернення в рекламі повинно бути правдивим, доказовим і 

виголошеним доступно, вчасно, щоб покупець звернув увагу на рекламований товар (послугу) і придбав 

його [1]. 

Сучасний стан ринку реклами дуже важко точно оцінити, зважаючи на загострення політичної 

ситуації на початку 2014 р. і глобальної економічної кризи, що поглинула усі спектри економіки, у тому 

числі і рекламний ринок. За результатами 2014 р. спостерігається падіння місткості практично усіх 

сегментів рекламного ринку. Такий спад обумовлений тим, що ринок рекламних послуг прямо залежить від 

маркетингових бюджетів рекламодавців. За останній рік ці бюджети значно зменшилися у зв’язку із 

падінням продажу товарів у східних областях України, анексією Криму, коливанням валютного курсу та 

зниженням купівельної спроможності населення. Виробники товарів та послуг змушені зменшувати 

витрати на рекламу з метою економії витрат, щоб втриматися на ринку за даних умов. За даними журналу 

«Forbes», першими, хто вніс корективи до своїх рекламних бюджетів, стали американські та європейські 

виробники, так як вони найбільше прив’язані до курсу валют, після чого скоротили свої рекламні бюджети і 

російські компанії [2]. 

Одним із найпоширеніших і найефективніших видів реклами є телевізійна, тобто реклама, яка 

демонструється потенційному споживачеві через зображення та звук. Важливу роль у створенні рекламного 

ролика відіграє вибір сюжету. За сюжетом телевізійна реклама буває описова (інформативність без 

використання емоційних прийомів), благополучно-сентиментальна (атмосфера благополуччя, яка настає 

після придбання товару), парадоксальна й шокова (протиставлення незручностей без цього товару, а також 

показ переваг від його наявності) [4]. 

На сучасному етапі розвитку інформаційних технологій значного поширення набуває реклама в 

Інтернеті, а саме: власні сайти компаній, поштові розсилки, підписні листи, текстові посилання, банери, он-

лайнові вікторини тощо. Кількість бажаючих розмістити рекламу в Інтернет постійно зростає. Частка 

реклами в Інтернет щорічно збільшується, але є значно меншою за абсолютною величиною, порівняно з 

традиційними медіаканалами. Найпоширеніший і традиційний вид реклами в Інтернеті – банерна реклама. 
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Банер (banner) – рекламний носій переважно прямокутного графічного зображення, який уставляється в 

сторінки сайту. Види банерів: статичні, анімаційні, інтерактивні, плаваючі [4]. 

За прогнозами експертів, частка інтернет-реклами зростатиме і надалі, витісняючи традиційні засоби 

просування товарів. Зважаючи на те, що фінансово-економічна та політична криза в Україні триватиме і 

надалі, ситуація на рекламному ринку, його місткість, тенденції та ключові рекламодавці постійно 

змінюватимуться. Саме тому дана тема потребуватиме постійних досліджень у перспективі. В умовах кризи 

зростає також значення заходів «паблік рілейшнз», особливості використання яких вітчизняними 

підприємствами теж можуть слугувати предметом більш детального вивчення.  

Світовий досвід розвитку рекламного ринку показує, що в умовах фінансово-економічної та 

політичної кризи найефективнішим способом фокусованого впливу на цільову аудиторію є використання 

такого медіаканалу, як Інтернет. При цьому фокусування можливе як за індивідуальними (профіль 

діяльності, місце проживання тощо), так і за поведінковими (час роботи в Інтернеті, введення певних 

ключових слів тощо) характеристиками користувача [3]. 
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