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ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ИНТЕГРАЦИИ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОГО МЫШЛЕНИЯ 
В СМЕШАННОЕ ОБУЧЕНИЕ 

 

Вычислительное мышление, как достаточно молодое направление в современном ИТ-образовании, 

требует изучения и корректировки семантики понятия, постоянного мониторинга потребности 

общества в специалистах, обладающих определенными компетенциями в области разработки 

программных продуктов. Популярной и востребованной технологией в современном непрерывном 

образовании является смешанное обучение. Взаимодействие данных технологий является инновационным 

направлением в современной педагогической науке. 

Ключевые слова: вычислительное мышление; инновации в педагогике; технологии обучения; 

образовательные технологии; смешанное обучение. 

 

Анализ фундаментальных идей, на которых базируется вычислительное мышление, был положен в 

основу формирования содержания образования в области ИТ, при этом вопросы организации обучения 

направлены на выработку стратегии непрерывного образования. Одним из важных следствий данного 

подхода является определение учебных программ среднего образования с интеграцией основных идей 

вычислительного мышления, на которых будут разработаны конкретные образовательные парадигмы. 

В отличие от естественных языков, которые по семантике являются полуструктурированными и 

обеспечивают ограниченную способность многоуровневой абстракции, языки программирования были 

разработаны для реализации основных идей вычислительного мышления. Разум, оснащенный механизмами 

объектно-ориентированных языков программирования, способен реализовать принципы развивать идеи 

вычислительного мышления. 

История вычислительного мышления, отраженная во многих научных разработках, иллюстрирует 

конвергенцию нескольких идей, часто из разных областей исследования (когнитивные науки, лингвистика, 

психология и компьютерные науки). После автономного развития данные идеи нашли синергетический 

эффект при применении в области образования, и, в частности, процессов, связанных с генеративными 

языками для создания новых методов и сложных систем (S.Papertи S. Wolfram). Одна из самых ранних 

ссылок на вычислительное мышление содержится в работах S. Papert [5], где автор описывает ценность 

применения когнитивных примитивов человека к объектно-ориентированным проблемам, отмечая 

отношения между компонентами сложной системы. Аналогичные выводы формулируют A. Vee[8] и 

S. Wolfram[9], в которых авторы опираются на фундаментальные идеи разделения сложной задачи на набор 

более простых задач (декомпозиция). 

По мнению исследователей, разработанные и активно используемые в образовании среды 

программирования, такие как Scratch, ScratchJr и Alice, играют важную роль в процессе формирования 

вычислительного мышления для различных возрастных групп. Многие графические среды 

программирования были разработаны специально для удовлетворения потребностей в развитии и обучении 

учащихся начальной и средней школы [3, 6, 7]. 

Scratch – визуальная событийно-ориентированная среда программирования, направленная на 

реализацию идей управления роботами и являющаяся продолжением концепции языка Лого с ориентацией 

наконструктор Lego. Конструкторский набор Lego представляет собой комплект стандартных блоков, 

узлов, датчиков, элементов управления, что позволяет пользователям собирать роботов, программировать 

движение, интерфейсные датчики и двигатели, не фокусируясь на технических деталях. Процесс сборки и 

работы робота предполагает базовое понимание физических и конструктивных принципов и элементарных 

навыков программирования. 

Alice – графическая объектно-ориентированная среда программирования, интегрированная в 
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трехмерный мир, где, кроме программирования с графическими связанными блоками, разработчик имеет 

непосредственный доступ к Java-коду, инкапсулированному в технологию. Alice скрывает от пользователя 

синтаксическую сложность Java и, поскольку интегрирована в 3D-среду, она предоставляет начинающим 

разработчикам интуитивно понятную среду для изучения фундаментальных концепций программирования 

в мотивирующем контексте создания фильмов и видеоигр [10]. В программных продуктах созданы удобные 

платформы, на базе которых студенты реализуют свой интерес и творческие идеи [2, 11]. Конструктор 

графической среды предоставляет объектно-ориентированный мир, где когнитивные примитивы, 

интуитивно понятные для человека (объекты со свойствами, поведением и интерфейсами с другими 

объектами), могут выражать основные понятия вычислительного мышления и объектно-ориентированного 

программирования. 

Выработка стратегии взаимодействия двух парадигм – вычислительного мышления и смешанного 

обучения – целесообразна с учетом особенностей национальной системы образования. Зарубежный опыт, 

его изучение и анализ результатов можно использовать в качестве примера такой инновации, учитывая 

положительные достижения и минимизируя риски. 

Информационный ресурс, являющийся поддержкой взаимодействия обеих парадигм, включает в 

себя тесты, основанные на различных типах вопросов: ответ с множественным выбором варианта, ответ в 

свободной форме, ответ как результат вычислений, эссе, хронологическая линейка, соответствие 

компонентов, ответ в виде файла или внешнего приложения. Построение портфолио студента 

осуществляется с накопительной коллекцией проектов, созданных в рамках индивидуальных заданий и 

документирующих способности, приобретенные студентом. 

Курс «PC-01: введение в вычислительное мышление»[4] основан на непрерывной оценке студента с 

обратной связью, создании студенческого портфолио проектов и овладении основными понятиями. Он 

включает в себя десять тестов, основанных на концептуально различных типах вопросов. В процессе 

обучения студенты должны анализировать сценарии и структуры программирования. Построение 

портфолио студента осуществляется с накопительной коллекцией проектов, созданных в рамках 

предложенных преподавателем заданий, набором требуемой документации и описаний алгоритмов. В 

качестве виртуальной образовательной среды авторы предлагают  LMS Moodle, используемая среда 

программирования Scratch. 

Курс «ECE130» [1] был задуман как введение в объектно-ориентированное программирование с 

использованием графики и создания 3D фильмов, игр и интерактивных приложений. Alice была выбрана в 

качестве среды программирования с учетом особенностей, которые платформа предложила начинающему 

программисту. Alice устраняет все синтаксические ошибки с помощью интерфейса, управляемого меню, и 

интегрируется в 3D-среду, что позволяет студентам усваивать объектно-ориентированные принципы путем 

ассоциации виртуальных с реальными состояниями, процедурами и функциями, объектами и их 

свойствами. Курс состоит из блоков, каждый из которых включает в себя набор основных идей и 

принципов, которые проиллюстрированы с помощью базовых 3D проектов, при этом с продвижением по 

курсу материал увеличивается в сложности. 

Базовой компетенцией авторы выделяют самооценку – инструмент, который позволяет студентам 

выстраивать, корректировать и критически оценивать набор основных идей, нового словаря и формальных 

правил программирования, которые необходимо освоить, прежде чем идти дальше. Тесты являются 

независимыми оценками, которые документируют прогресс студентов и фиксируют достижение, 

необходимое для успешного завершения курса. 

Одним из развиваемых ключевых навыков является способность читать код, интерпретировать 

знания, представленные в виде программного кода, оценивать его сложность и качество. Оценивая работу 

других студентов и сравнивая оценки с критериями, студент развивает навыки чтения, интерпретации и 

оценки качества письменного кода. 

Второй ключевой навык предусматривает переход от традиционно пассивной роли ученика, в 

которой его работа оценивается преподавателем, в активную роль, в которой ученик получает привилегию 

и ответственность за оценку работы других студентов. Значимость и ответственность новой роли 

подразумевает, что обучение студента означает превращение его в эксперта, который может создать 

качественную собственную разработку и оценить работу других. 

Рассмотрим сравнение и анализ идей и подходов, реализованных в разработанных курсах. Разбиение 

контента на этапы в зависимости от уровня освоения материала и продвижения по курсу предусматривает 

решение определенных дидактических задач и достижение результатов (Таблица 1). 
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Таблица 1 

Сравнительный анализ идей и результатов достижений курсов 

«PC-01: введение в вычислительное мышление» и «ECE130» 

 

Этапы курса 

Основные идеи и планируемые достижения 

PC-01: введение в 

вычислительное мышление 
ECE130 

Общий дизайн проекта, 

моделирование основных 

объектов.  

Последовательность инструкций и 

контроль повторения.  

Дизайн сверху вниз и реализация 

снизу вверх. Декомпозиция. 

Проектирование анимационного 

дизайна проекта, моделирование 

мультимедиа. 

Использование стандартных 

объектов, текстовых сообщений, 

компонентов мультимедиа. 

Классы. Объекты реализуют 

элементы поведения, 

наследованные из класса, 

предусмотрено проектирование 

индивидуального поведения. 

Проектирование ролей для 

объектов. 

Использование нескольких 

стандартных спрайтов, 

воспроизведение звуковых 

процедур.  

Объекты могут получать 

полезную информацию из среды 

с помощью пользовательских 

функций. 

Детализация сцен. 
Управление ресурсом стандартного 

спрайта, включая цвет и положение.  

Методы и функции класса 

обеспечивают адаптивное 

поведение за счет использования 

параметров. 

Проектирование 

интерактивности. 

Использование событий и 

обработчиков событий с простыми 

контурами. 

Структуры управления 

добавляют универсальность коду 

отдельных объектов и коллекций 

объектов. 

Взаимодействие нескольких 

типов объектов мультимедиа. 

Обработка результатов. 

Структуры управления и введение в 

multi-script Программирование. 

Сложные топологии вложенных 

структур управления добавляют 

функциональные возможности 

языкам. 

Взаимодействие объектов и 

сцен. Программирование 

обработки датчиков 

окружающей среды. 

Датчики, которые сообщают 

информацию об окружающей среде.  

 

Структуры данных позволяют 

эффективно и динамически 

манипулировать семействами 

объектов. 

Обработка математической 

информации. 

Использование числовых и 

текстовых операторов, 

конкатенация. 

Использование случайных 

функций позволяет решать 

задачи методом проб и ошибок. 

Управление параметрами 

взаимодействия с реальной 

средой (скорость, траектория, 

препятствия). 

Простая манипуляция данными 

(настройка и изменение 

содержимого переменной). 

События и обработчики событий 

позволяют реализовать 

динамические системы.  

Создание новых, 

пользовательских программных 

блоков. Новые блоки позволят 

комплексно обрабатывать 

события с переменными 

параметрами. 

Пользовательские блоки 

абстрагируют функциональность 

скриптов и реализуют 

программирование модульной 

задачей. 

Сложные динамические системы, 

использующие массивы объектов 

и взаимодействующие с внешним 

миром, могут быть реализованы в 

модульном виде. 

 

Интеграция учебной программы и деятельности вычислительного мышления в систему образования 

потребует трансформации некоторых фундаментальных способов взаимоотношений между школами и 

обществом, роли учителя в классе и опыта учащихся в период их обучения. При организации обучения на 

взаимодействии двух рассматриваемых технологий особая роль отводится преподавателю, который должен 

обладать определенным уровнем компетентности в области использования виртуальной образовательной 

среды и организации смешанного обучения. Педагог в таком контексте является руководителем группы, 

мотиватором и организатором деятельности. 

Для помощи педагогам в разработке новых программ и концепций необходимо организовать 
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цифровой портал ресурсов и предоставить открытый доступ к коллекциям видеоуроков, авторских тестов, 

примеров проектов, охватывающих рамки учебных программ внедренных курсов. Для преподавателей 

целесообразно также организовывать курсы повышения квалификации в форме смешанного обучения. 

Зарубежный опыт интеграции вычислительного мышления в смешанное обучение позволит 

национальной системе образования учесть положительный опыт и риски формирования ИКТ-

компетентности учащихся и педагогов. 
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СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКІ АСПЕКТИ 

ДОБРОЧИННОГО ЖИТТЄЗДІЙСНЕННЯ ЛЮДИНИ 

У ТВОРЧОСТІ ГРИГОРІЯ СКОВОРОДИ 

 

У статті наголошується, що філософське осмислення життя людини ‒ в органічній цілісності усіх 

його чинників. Лише під таким кутом зору воно не втрачає сенсу. Недопустимо життя людини зводити 

до розгляду однієї з його складових, навіть сфери, безперечно, життєво значимої, наприклад, виробничо-

господарської. Життя людини ‒ набагато ширше, багатше. Воно деформується, якщо спробувати його 

обмежити виробничо-трудовою діяльністю чи діяльністю взагалі.І в той же час індивідуальне буття 

людини ‒ суттєвий фактор соціального буття, культурної творчості. Соціальний розвиток складається з 

безлічі індивідуальних буттів. Кожна людина реалізує свої потреби. Їх переплетення формує відповідний 

напрямок, характер соціального буття. Індивідуальне буття започатковує зміни, які з часом 

видозмінюючись, реалізуються у суспільному бутті, у формах культурної творчості. 

Ключові слова: життездійснення, шляхетність, самоствердження, самопізнання, доброчинність, 

життєтворчість, «людина істинна». 

 

Успішність національно-культурного відродження та державотворення великою мірою досягається 

завдяки поверненню до цих процесів багатостолітнього духовно-культурного, ідейно-національного 

досвіду змістовного розвитку етнонаціональних, морально-етичних цінностей, ідей традиційного 

українського антропоцентризму, синтезованих сучасними історико-філософськими дослідженнями. Адже 

очевидно, що розбудова сучасної України передбачає створення необхідних умов для утвердження 

української людини як спадкоємця попередніх здобутків в усіх сферах суспільного буття і творця, 

українського світу, людини, свідомої своїх творчо-самотворчих можливостей, місця й призначення у світі, 

як передумов розбудови майбутнього у єдності із все масштабнішим оновленням людинознавчої спадщини 

минулого, а чи не в першу чергу – життєбуттійнісного досвіду української людини, «загубленої» в горнилі 

трагічного минулого. Бо ж, наголошує М. Шлемкевич: «Загублена українська людина живе в нас, і плаче в 

нас. І здожене нас, як не втікали б ми від неї. І коли слів не зуміємо знайти для її болю, тоді з очей наших 

той біль продиратиметься страшним, незаспокоєним докором. Забуття – це омана!» [10, с. 11]. 

https://apstudent.collegeboard.org/apcourse
http://blog.stephenwolfram.com/2016/09/how-to-teachcomputational-thinking/
http://blog.stephenwolfram.com/2016/09/how-to-teachcomputational-thinking/
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Соціально-філософські, антропологічні ідеї Г. Сковороди тією чи іншою мірою висвітлювалися 

вітчизняними та зарубіжними дослідниками від перших років появи творів українського мислителя – М. 

Костомаровим, М. Драгомановим, В. Ерном, М. Шлемкевичем, Д. Чижевським, О. Кульчицьким, В. 

Шинкаруком, В. Табачковським, І. Бичко, А. Бичко, В. Горським, М. Поповичем, Л. Ушкаловим. Зазначені 

ідеї актуалізуються необхідністю віднаходження шляхів формування й утвердження української людини в 

умовах і способах творчо-самотворчої активності та національно-культурного розвитку, як 

взаємодетермінованих процесів відродження українського світу. Адже й здобутки представників Київської 

філософсько-антропологічної школи В.І. Шинкарука у 60-ті рр. ХХ ст. формувалися у руслі людинознавчих 

ідей Г. Сковороди[Див. 1; 2; 4; 8; 9]. 

У пошуках Г. Сковороди, поняття життя набуває високого філософського смислу, адже, якщо кожна 

людина покликана вирішувати важливіші смисложиттєві питання, то під відповідним кутом зору повинні 

формуватися й зреалізовуватися також її прагнення – не стільки як матеріально-речовинні, пов’язані із 

задоволенням фізичних, природних потреб, скільки потреби духовні – щоб жити повнотою внутрішнього, 

достойного життя. Так, в «Іконі Алківіадській», запитуючи: «Коли життя від сердечної веселості, а 

веселість від насолоди, то від чого залежить насолода, що насолоджує серце?», Г. Сковорода зазначає: 

«Пояснює боговидець Платон: «Немає солодшого від істини». А ми можемо сказати, що лиш в істині живе 

справжня насолода і лиш вона животворить серце наше, яке володіє тілом» [5, с. 8]. 

Життя людини, як дійсно людське, уможливлюється завдяки живо-твірному впливові високих істин, 

як процесу оволодівання життє-спрямовуючими людську активність, думками, прагненнями, принципами, 

коли, отже, істина вже творить внутрішнє, сердечне життя, як здатність проти-стояти нежиттю, а відтак – і 

синтезує внутрішнє життя як прояви людської цілісності. Незреалізовані амбіції, незадоволені прагнення та 

незреалізовані плани та ідеали, пошуки й зацікавлення пригнічують особистість, перетворюючись у 

внутрішні комплекси, що негативно впливають на життєві процеси, обмежують життєву активність. Але 

існують і цілком придатні способи їх лікування, зазначає М. Шлемкевич: «Тільки спокійним виведенням 

тих комплексів на денне світло; просвітленням темних комор душі, де ховаються ті незаспокоєні пориви» 

[10, с. 13]. 

Особливо важливо, що цей шлях виводить на рівень загальних духовно-практичних, смисложиттєвих 

орієнтирів, життєздійснення людини у суспільстві. Життя доброчинної людини – «виростає», зміцнюючись 

та закорінюючись у відповідно значущих для нього істинних думках, що спрямовують і визначають життєві 

починання, плани, ідеали, дії, життєвий шлях в цілому. І тому цей життєвий шлях позначається 

позитивними здобутками. Тому демонстрацією вищих вимірів поняття «життя» у філософії Г. Сковороди є 

протиставлення живого мертвому, коли, зокрема, із першим нерідко асоціюється позиція «ученого», а з 

другим – «невченого». Адже, за виразом Г. Сковороди: «І не помилився якийсь мудрець, поклавши межею 

між ученим і невченим границю мертвого і живого» [5, с. 8]. 

Життя ж бо людини, за Г. Сковородою, не якась «завершена даність» для відповідного «вживання», 

але, головним чином і в першу чергу, є процесом «о-живання», як переходу від стану нежиття: життя є тоді, 

коли воно живе, що, знову ж таки, потребує життє-стверджуючих зусиль.«Життєвість життя» визначається 

практичною спрямованістю любові до істини, тобто, якщо «полюбляючи істину», людина доконечно спосіб 

свого життя розбудовує в атмосфері переосмислення вищих життєвих цінностей, хоча і «споживаних 

усіма», але «не вичерпуваних насолод, які зігрівають і живлять сердечні думки, як весняне сонце кожну 

істоту». Життя людини, таким чином, підтримується «істинними думками», які «освітлюють 

благодушністю серце», ‒ подібно до того, «як правильна циркуляція крові у звірів, а в травах – соків 

породжує добробут їхнього тіла» [5, с. 8]. 
Для розуму, стурбованого питаннями смислу життя, думки починають жити самоцінним, 

самостійним життям, набуваючи дійової ролі чинників особистісно стверджувального відношення до світу, 
способу зманіфестування істинно людського життєздійснення. Заклик українського мислителя «пізнати 
себе»позначений глибинною смисложиттєвою спрямованістю, примушуючи індивідуума зупинитися у 
швидкопроминальності одноманітного повсякдення, намагатися стати «поруч» із цим повсякденням, 
самозосереджуючись. Для українського мислителя особистісно стверджувальну внутрішню активність 
демонструє «втішання самотою». Досконалість, розважливість «живого життя» (Г. Сковорода) є 
благочестивим і шляхетним життям людини «істинної», бо, у першу чергу, високі істини для неї постають 
доконечними нормами життєздійснення, а світлом Божої Премудрості висвітлюється життєвий шлях, 
«оживляючи» людське як таке. Життєздійснення людини шляхетної позначене внутрішньою відповідністю 
життєвих планів, ідеалів та способів їх реалізації, коли у кожному «пункті» свідомо не припускаються 
невиправдані істиною Божої Премудрості рішення. Вона надає смислу життєвим рішенням, перебуваючи 
«при самій сутності» людини високошляхетної. Шляхетність «людини високого роду» ніби «розлита» в 
усій її життєвій поставі, у її життєвих проявах, вона сповідує високі істини душевної відкритості, чистоти 
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думок і т. д. Але, на переконання українського мислителя, у єдності «істинної душі та тіла людини»: будь-
які поступки, навіть найдрібніші, у тому чи іншому ракурсі, по-суті, «девальвують» шляхетність. І лише 
збереження внутрішньої цілісності на засадах цінностей Божої Премудрості, як умови «сердечної чистоти», 
демонструє її шляхетність. І тому цілком природно, що, як випливає з міркувань Г. Сковороди, також 
нерозвинена тілесна культура, зневажання тілесними потребами чи, навпаки, надмірності у їх задоволенні 
унеможливлюють розбудову «живого Божого дому» життєбуття шляхетної людини. Для людини 
моральної, духовно-інтелектуально розвиненої, тобто, наголошує Г. Сковорода, вільної від марновірства та 
забобонів її природну шляхетність зманіфестовує, рівною мірою, висока повага як до себе, до своєї гідності, 
так і до іншої особи. Бо «високих родів люди не лише в позовах, війнах, комерціях, домобудівництвах, 
мистецтвах, а й у найпершому пункті, тобто в думках щодо Бога, повинні знаходити істину і противитися 
забобонам» [5, с. 8]. 

Рівною мірою, як і внутрішнє життя, так і життєвий шлях людини «благочестивого серця», «прямо 
тече на гору Божу», не відхиляючись у бік ані «буйного безбожництва», ані «підлих болотів 
рабопристрасного марновірства» [5, с. 8]. Забобони та марновірство спотворюють сприймання та розуміння 
людиною як самої себе, так і іншого. Тому Г. Сковорода привертає увагу до вкрай негативних соціальних 
наслідків неспроможних подолати марновірство і забобони та дотримуватися прямого, визначеного 
істиною, життєвого шляху: небратерські, негуманні міжлюдські відносини у суспільстві неприпустимі, бо є 
руйнівними, обмежують вільний прояв усіх членів суспільства. Як образ і подоба Божа, людина приходить 
у світ для творення добра, зреалізовуючи свої можливості та ідеали «істинного» шляхетного життя. Тому 
немає нічого загрозливішого для індивідуума, як зневажання свого істинно людського покликання, але тим 
більше за умов перебування людини в суспільстві, що не може також не поширюватися на останнє, 
спотворюючи, як, до прикладу, забобони та марновірство, сам образ людський. Вищість людини у світі 
сущого за її призначенням є рівень, єдино відкритий для здобування нею себе процесами реалізації даних їй 
її природою можливостей; і тому, вочевидь, це засвідчує, що свавілля по відношенню до «головного добра» 
обертається руйнівними наслідками, поєднаними різноплановими зв’язками індивіда і суспільства. «І немає 
більш смертоносної для суспільства рани, ніж марновірство – листя для лицемірів, маска шахраям, заслона 
дармоїдам, стимул і підігрів для людей з дитячим розумом» [5, с.10]. 

Хоча, з іншого боку, «простір» відношення людини до суспільства дозволяє увиразнювати соціальну 
й індивідуальну значущість творчо-самотворчих особистісних якостей, як способу зманіфестування 
гуманістичних цінностей, віри в людину, людської свободи. Так, лише людина шляхетна, «високого роду» 
оволодіває духовно-творчими можливостями усамітненого життя – як способу привнесення в духовне 
життя суспільства нових цінностей, покликаних підносити повсякденність та надихати широкий загал 
продемонструвати життєвість морально-духовних, інтелектуальних якостей. Чим і пояснюється, що великі 
мудреці здатні усамітнюватися, відкриваючи у собі невідомі до цього розумово-вольові якості, віднаходили 
насолоду в усамітненому життя. Спосіб буття людей «високого роду» якраз і відзначений прагненнями до 
піднесеного, до того, що не обмежує людське життя рутиною проминального, до небесного, до вічних зірок 
людських мрій та ідеалів буття, як – об’єднуючого усіх спільним баченням себе у першу чергу у гідних 
людської природи якостях та потребах в умовах свого існування. За виразом Лесі Українки: «не такі вже 
гіркі сльози - спільні». Але, разом з тим:«Коли я погляд свій на небо зводжу, - //Нових зірок на йому не 
шукаю, //Я там братерство, рівність, волю гожу //Крізь чорні хмари вглядіти бажаю, - //Тих три величні 
золоті зорі, //Що людям сяють безліч літ вгорі» [3, с. 59]. 

Усамітнене життя людей «високих родів» є способом реалізувати прагнення відмежуватися від 
мінливості повсякдення та одночасного вироблення нового бачення дійсності і нових можливостей у ній 
людини. Потреби і навики самозосередження, життя «відреченої від усього душі» демонструє людську 
гідність, наповнення її внутрішніх позитивних якостей, тотальністю утвердження та поглибленням яких 
зміцнюється її цілісність і повнота. Г.С. Сковорода закликає М. Ковалинського: «Дивись на тих людей, чиї 
слова, діла, око, хода, руки, їжа, напої, коротше кажучи, все життя скероване всередину, … тобто вони не 
літають за хмари, але зайняті лише своєю душею і слухають самих себе, поки не приготують себе як гідну 
обитель для Бога» [7, с. 235]. 

Відзначена високою гідністю зміцнення внутрішньої потреби не втрачати вміння себе постійно 
«слухати і чути», існуючи в суспільстві, ‒ така індивідуальність вирізняється з-поміж юрби. «І коли Бог 
вселиться в їхні душі, коли запанує в них, тоді те, що уявляється юрбі як щось нестерпне, страшне, пусте, 
для них стане божественним, сповненим нектару й амброзії, коротше кажучи [«веселіє въчное»])» 
[7, с. 235]. Але, отже, утвердження як «вільної від народження» самозосереджувальної особистості, 
відмінної своїми істотними життєстверджувальними якостями не може не мати також загальносуспільного 
значення.  

У зв’язку із цим доцільно звернутися до проявів моральних якостей людей, на які також звертає 
увагу Г.С. Сковорода, наголошуючи, що, так чи інакше, вони завжди мають відповідний суспільний 
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резонанс. «Подібно до того, як, на думку Платона, вища несправедливість полягає в тому, щоб здаватись 
справедливим і не бути ним, так і в даному випадку слід визнати небезпечними ті лестощі, які обдурюють, а 
не ті, які діють відкрито, і ті, які діють серйозно, а не ті, які обертаються на жарт» [7, с. 240-241]. 

Український мислитель застерігає від надзвичайно соціально небезпечних наслідків активності осіб 
із характерними для них лицемір’ям, неправдивістю, але, коли визначальними для особистісності 
життєздійснення є й повинні бути уміння та навики відрізнити «пана від слуги». Адже, якщо припускається, 
що «наприклад, підданий може помилково пошанувати камердинера замість пана» [6, с. 10], то, отже, 
мотивація здійснення вибору та відповідальність громадянина перебувають не на достатньо розвиненому 
громадянсько-гуманістичному рівні. «Це посланці сатани, прикриті людським образом … Який злий геній 
скеровує їх на прості серця? Що в них спільного з людьми щирими, які не знають і не мають ніяких 
хитрощів? Що спільного, питаю я, у рака зі змією? Діаметрально, як кажуть, протилежні вони такого роду 
натурам і нападають на них, як вовки, безсумнівно, заради вигоди» [7, с. 241]. 

По суті, при цьому актуалізуються також глибокі соціально-політичні та національно-культурні 
гуманістичні проблеми. Лише за умов економічної розвиненості та зрілості громадянської свідомості 
реально нейтралізується вплив «демонів», помилково пошанованих «слуг». «З таких людей робляться 
брехливі друзі, фальшиві апостоли, єретичні вчені, тирани, тобто погані царі, які, пробравшись у надра 
держави, в лоно церкви, шляхами хитрощів проникаючи, нарешті, в самі небеса, змішують небо з землею, 
часто весь світ потрясають смутами. Але хто в достатній мірі яскраво зобразить цих демонів?» [7, с.241]. 

Таким чином, антропологічні рефлексії Г. Сковороди, зокрема, спонукають до наступного. 
Шляхетність – особистісна якість людини, що засвідчує про як її високі життєстверджувальні способи 
активності, цілі, завдання, мотиви та ідеали, так і життєві принципи – честі, гідності, гуманізму. Для 
шляхетної людини визначальними чинниками життєдіяльності є високі ідеали, у світлі яких здійснюється 
вибір життєвого шляху та способів, підходів до реалізації цілей і завдань. Людина благородна не «забуває» 
про ці ідеали і в найскладніших життєвих обставинах, демонструючи тим самим внутрішню моральну 
цілісність, зобов’язальність та відповідальність. Чи не визначальніший лейтмотив розмислів Г. Сковороди – 
людина повинна бути шляхетною. Але тим більш істотного сенсу набуває цінність людського життя. 
Цінності живого і цінності людського життя, життя людини, як щонайвища цінність, мають істотний 
філософсько-світоглядний потенціал, функціонують як духовні норми, на основі яких повинні розглядатися 
усі інші цінності. Життя людини повинно бути основою вирішення суперечностей сучасного 
техніцизованого суспільства та культури. 
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ЗАКОНОМІРНОСТІ ТА ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ 

КУЛЬТУРИ ПРОФЕСІЙНОГО СПІЛКУВАННЯ 

 

У статті розглянуті поняття «особистість», «індивідуальність», «комунікативність», 

«комунікабельність», визначено чинники, які впливають на ефективність спілкування. Основні 

закономірності формування культури професійного спілкування. 

Ключові слова: особистість, індивідуальність, комунікативність, комунікабельність, 

комунікативна компетентність. 

 

Беручи до уваги курс України на інтеграцію в європейське політичне, економічне, освітнє, наукове, 

правове, культурне співтовариство, актуальним постає питання підвищення якості та формування високого 

рівня культури професійного спілкування. Це не лише філологічна та методична, а й соціальна проблема: 

вона так чи інакше пов’язана з різноманітними видами комунікації. 
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Успішність професійного спілкування зумовлена великою кількістю чинників (причина, рушійна 

сила процесу, явище, яке взаємодіє з іншими в процесі розвитку цілого), кожен з яких є надзвичайно 

важливим, і ому нехтування будь-якого з них обов’язково призводить до непорозумінь і зниження його 

ефективності. 

Професійна діяльність має чинники впливу:зовнішні, об’єктивні (професійне середовище, колектив, 

виховання, освіта; внутрішні, суб’єктивні (особистісний, мотиваційний, інтелектуальний, організаційно-

діяльний). 

Об’єктивними чинниками є: культура середовища (природного, яке забезпечує їжу, повітря, світло, 

тепло, тощо), географічного (клімат, ландшафт, краєвид, тип поселення, екологія), у яких людина 

розвивається, соціального (суспільний устрій, система виробничих відносин, матеріальні умови життя, 

виховання, освіта), культура суспільства, особливості розвитку соціальної сфери, національні традиції, стан 

здоров’я. Загалом – це люди, які оточують людину протягом життя. У процесі взаємодії людини з різними 

групами відбуваються її соціалізація й розвиток. Середовище постійно змінюється через практичну 

діяльність, розширює і змінює зміст умов, які впливають на життя, спілкування, розвиток, генетична 

спадковість і стан здоров’я людини; соціальна і культурна приналежність, яка впливає на ї безпосереднє 

оточення; обставини біографії; культурна традиція, професійний і соціальний статус. 

Суб’єктивні чинники: психічні особливості, стогляд, ціннісні орієнтації, внутрішні потреби та 

інтереси; система міжособистісних відносин; організовані впливи на людину з боку окремих осіб, груп, 

об’єднань і всього співтовариства. 

Одним з основних, якщо не найбільш вагомим, чинником, що забезпечує результативність та 

ефективність процесу спілкування, є безпосередньо сама особистість та її якості, які формують 

індивідуальність. 

Індивідуальність – сукупність неповторних психічних, інтелектуальних, морально-етичних, 

естетичних, технологічних якостей, які характеризують несхожість, своєрідність, відмінність одної 

особистості від іншої. 

Особистість – людина як суб’єкт відносин і свідомої діяльності, здатний до самопізнання й 

саморозвитку; стійка система соціально-значущих рис, відносин, установок і мотивів, що характеризує 

людину як члена суспільства. Особистістю стають у процесі праці і спілкування, у якому вона наділена 

комунікативними, соціальними та психологічними ролями, сукупність яких створює варіанти мовної 

поведінки, що втілюються в нескінченній розмаїтості висловлень і текстів. 

Індивідуальність формується і розвивається в процесі соціалізації, спілкування, діяльності, 

виховання, навчання, освіти. 

Соціалізація особистості – процес засвоєння індивідом соціального досвіду, цінностей, норм, 

елементів культури, установ, властивих суспільству, соціальних груп, до яких він належить. При цьому 

людина є не лише об’єктом, а й суб’єктом цього процесу. 

Отже, людина як особистість характеризується: самосвідомістю (основа формування розумової 

активності і самостійності особистості, пізнання себе і пошук сенсу життя); активністю (прагнення вийти за 

межі реалізованих можливостей); наявністю «Я-образу», – системи уявлень людини, про себе реальну, себе 

очікувану, себе ідеальну (виявляються в самооцінці, почутті самоповаги і т.п.); спрямованістю – стійкою 

системою мотивів: потреб, інтересів, ідеалів, переконань і т.п.; здібностями (властивості і якості, що 

забезпечують успішність у виконанні визначеної діяльності); характером (сукупність стійких 

індивідуальних якостей людини, що зумовлює типові для неї способи поведінки й емоційного реагування). 

На основі зіставлення понять «людина», «індивід», «особистість», «індивідуальність» психологи 

(А. Асмолов, А. Петровський) стверджують: взаємини між індивідом як продуктом антропогенезу, 

особистістю, що засвоює суспільно-історичний досвід, і індивідуальністю, що перетворює світ, може бути 

передано формулою: індивідом народжуються, особистістю стають, індивідуальність відстоюють. 

На ефективність професійного спілкування взагалі впливають чинники особистості: зовнішність 

людини: привабливість чи непривабливість; фізична врода, почуття смаку; вираз очей і обличчя; міміка, 

пропорційність, зміна виразу; інтелект, професійна компетентність, яка проявляється в розумінні проблеми, 

прийняття відповідного рішення й відповідних дій; мотиваційний чинник, який характеризує зацікавленість 

сторін у переговорах, істині інтереси, які можуть явно не проявлятися; естетично-емоційний чинник як 

прояв ставлення до партнера, психологічна установка на нього, формування першого враження, 

психологічна культура; ситуація, у якій проходить ділове спілкування і яка завжди знаходиться у 

відповідному часі та просторі. Тобто професійне спілкування реалізується в конкретних умовах і протягом 

відповідного часу; моральний чинник, який проявляється як психологічні якості, риси людини, її життєві 

принципи, світогляд, життєве кредо. 
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Ефективність професійного спілкування особистості залежить від комунікативних здібностей та 

рівня сформованості його комунікативної культури. 

Комунікативна культура – рівень комунікабельності, комунікативності та комунікативної 

компетентності в спілкуванні і діяльності. 

Природною основою комунікативної культури є комунікабельність людини. Комунікабельність – 

психічна готовність людини до організаторсько-комунікативної діяльності (І. Юсупов); здатність відчувати 

задоволення від процесу спілкування з людьми. 

Некомунікабельніц або мало комунікабельні фахівці швидше втомлюються, відчуваючи психологічні 

перевантаження, оскільки цей вид активності не властивий їхній природі. 

Комунікативність (лат. communicatio – зв'язок, повідомлення) – сукупність стійких властивостей 

особистості, що сприяють успішному сприйманню, розумінню, засвоєнню, використанню інформації. 

Професійна здатність, яка характеризується потребою в спілкуванні, готовністю легко вступати в 

контакт, викликати позитивні емоції в співрозмовника, мати задоволення від спілкування явище 

багатопланове, що поєднує низку компонентів, серед яких особливе значення мають комунікабельність, 

соціальна спорідненість, альтруїстичні тенденції (В.А. Кан-Калик). Соціальна спорідненість – прагнення 

бути серед людей, усталена якість, яка пов’язує з професійною спрямованістю особистості (В.А. Кан-

Калик). Комунікативні емоції – бажання ділитися думками, повагу до учасників спілкування. Альтруїстичні 

емоції – бажанням приносити радість людям, з якими спілкуються, із співпереживанням радості іншого 

тощо. 

Комунікативність (трактування Ю. Ханіна) – єдність трьох складників: потреби у спілкуванні, 

емоційного стану до, під час і після спілкування, комунікативних навичок і вмінь. 

Потреби в спілкуванні мають різноманітні джерела. Вони можуть спричинятися намаганням зняти 

внутрішнє напруження та занепокоєння; дістати схвалення, визнання своєї неповторності та унікальності з 

боку оточуючих; уточнити свої уявлення про іншу людину, її здібності, якості; справити активний вплив на 

напрям думок, настанови іншої людини й виявити піклування про іншого. 

Комунікативність має різні рівні виявлення – гіпертрофована комунікативність, яка робить людину 

надокучливою, утомливою. Гіперкомунікативність – бажання бути центром спілкування, погано 

усвідомлюють позицію партнерів, не зважають на їхній погляд у ситуаціях приймання рішення. 

Гіпокомунікативність – нездатність підтримувати контакт, організовувати зворотній зв'язок із 

співрозмовником. Такі люди мало спілкуються, у їхній присутності розмова згасає, партнери у спілкуванні 

відчувають внутрішній дискомфорт і невдоволення результатами спілкування. Ні гіперкомунікативність, ні 

гіпокомунікативність не відповідають вимогам професійного спілкування. 

Комунікативна компетентність – наявність комунікативних здібностей у сфері спілкування, 

комунікативних знань, умінь, навичок і дотримання норм етикету проявляється як професійна основа 

особистості. 

Комунікативні здібності – якості, що забезпечують ефективність комунікативної діяльності, 

здатність до спілкування з людьми, індивідуальні-психологічні особливості (перцептивно-рефлексивні), 

комунікативно-творчі здібності – характеристика результативності спілкування в конкретній діяльності 

(адекватність дій і поведінки, високий рівень творчого самопочуття, створення атмосфери співтворчості 

безконфліктних взаємодій). Тому вагомим чинником є психологічна культура – уміння особистості 

взаємодіяти на рівні всіх граней спілкування (перцептивного, інтерактивного, комунікативного, 

рефлективного), створювати умови для спільного розв’язання проблеми й забезпечувати позитивний 

психологічний клімат у подальших стосунках. 

Комунікативні знання (за Н. Волковою) – узагальнений досвід комунікативної діяльності, основа для 

здійснення будь-якої комунікації, самореалізації, основи теорії та практики професійного спілкування 

(сутність, функції, структура, закономірності, принципи, стилі спілкування, творчі підходи до розв’язання 

комунікативних завдань, діагностика). 

Комунікативні навички – автоматизовані усвідомлені дії, що сприяють швидкому й точному 

відображенню комунікативних ситуацій, зумовлюють адекватне їх сприймання й розуміння. 

Комунікативні вміння – комунікативні дії, засновані на теоретичній і практичній підготовленості, що 

дає змогу творчо використовувати комунікативні знання та навички в самореалізації. 

Для конструктивного спілкування потрібно володіти: емпатією (уміння бачити світ очима інших, 

сприймати їх вчинки з їх позицій, здатність сказати іншим про своє розуміння); доброзичливістю (здатність 

не тільки відчувати, а й демонструвати людям своє доброзичливе ставлення, уміння приймати, навіть коли 

не схвалюєш, їхні вчинки, готовність підтримати); аутентичністю (уміння бути природним у відносинах, 
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бути самим собою); конкретністю (уникати загальних невиразних суджень, уміти однозначно відповідати 

на запитання); ініціативністю (дієвою позицією у відносинах, здатністю встановлювати контакти, виявляти 

активність); відкритістю (готовність відкрити свій внутрішній світ, ненав’язливість, щирість, уміння 

висловити сої думки й почуття) тощо. Зосередженість на співрозмовникові передбачає не лише увагу до 

іншого, а й готовність змінювати свої наміри, свої думки відповідно до реакції співрозмовника. «Я готовий 

змінити свою думку, зважаючи на твоє рішення, це допомагає нам спільно розв’язати проблему». 

Зосередженість на співрозмовникові і взаємовплив поглядів свідчать про ціннісну орієнтацію на людину як 

мету в професійному діалозі. Орієнтація ж на іншого як на засіб власної мети реалізуеться в монологічному 

спілкуванні. 

Важливо враховувати, що ефективність комунікації, насамперед, пов’язана з успіхом мовної 

взаємодії, що завжди відбувається в соціальному і культурному контексті, який багато в чому визначає 

форму і зміст повідомлення. 

У практиці професійного спілкування особливе значення має вміння говорити, слухати, ставити 

запитання, сприймати партнера, стримувати емоції. У процесі комунікації той, хто говорить, спрямовує 

того, хто слухає, до деякої інформації, що зберігається в його голові, що там структурована і організована в 

глобальну картину світу. Успіх мовної взаємодії багато в чому визначений логічною аргументацією та 

ступенем взаємної симпатії (або антипатії) та довіри (або недовіри). Найважливішим чинником 

ефективності вербального спілкування є довіра.  

Ефективне сприймання та розуміння один одного залежить від низки чинників, зокрема від 

установок, обсягу інформації, різних ефектів. У результаті вже першого знайомства складається 

психологічна установка, у рамках якої відбувається вже подальше спілкування, наприклад, якщо в нас ще 

до зустрічі з незнайомою людиною було сформовано позитивну установку, то, сприймаючи, ми наділяємо її 

образ переважно позитивними ознаками. У протилежному разі інтерпретація тих самих рис скоріше за все 

буде негативною. Якщо інформації замало, під час сприймання людям приписуються певні характеристики, 

яких вони насправді не мають (каузальна атрибуція). У цьому разі негативними характеристиками 

наділяються ті люди, яких ми не любимо, яким не симпатизуємо. Різні люди становлять різний інтерес як 

партнери по спілкуванню. Кожна людина має своє коло проблем і своє коло людей, з якими вона може їх 

обговорювати. Існують різні критерії вибору партнерів по спілкуванню. Такі характеристики, як стать, вік, 

заняття, освіта, статус, влада, талант і краса можуть приваблювати чи відштовхувати. Причому культура 

впливає і на вибір теми спілкування,Є на ступінь його відвертості. Те, що вважають правильним (розмову 

про релігію, політику, расові відносини, секс), інші – аморальним. Отже, можна говорити про систему 

переваг за трьома параметрами: вибір партнера, вибір теми, а також ступінь відвертості спілкування. 

Психологічний портрет особистісно орієнтованого фахівця: 

- він відкритий і доступний для кожного, не викликає страху, даючи можливість їм висловлювати 

свої думки і почуття, відвертий у своїх поглядах; 

- демонструє довіру до співрозмовника, не принижує його гідності; 

- щиро цікавиться життям, не байдужим до проблем інших, справедливий; 

- виявляє емпатійне розуміння – тбачення поведінки очима співрозмовника, вміє «постояти в чужих 

черевиках», відчуваючи їх внутрішній стан; надає реальну допомогу. 

Існують загальні правила, яких бажано дотримуватися в процесі професійного спілкування: 

сформулювати конкретну мету спілкування, скласти план його проведення; створити атмосферу довіри і 

взаєморозуміння. Привернути увагу партнера, говорити про спільні проблеми; уміти переконливо 

висловлювати свої думки, уважно слухати і ставити запитання; не відволікатися від поставленої мети. 

Уміти правильно сприймати партнера і володіти емпатією, рефлексією та своїми емоціями; фіксувати 

одержану інформацію; закінчувати обговорення після досягнення мети. 

Усі ці характеристики не є вродженими, вони набуваються систематичною й наполегливою працею, 

величезною роботою над собою, у процесі саморозвитку, самовиховання, самоосвіти. 

Таким чином, проаналізував різні чинники та закономірності, ефективність процесу спілкування 

залежить:  

- від ступеню відповідності змісту й організації основним вимогам об’єктивних законів, потребам життя; 

- від своєчасного виявлення й вирішення суперечностей, які назрівають у процесі, його 

систематичного вдосконалення; 

- від урахування вікових і індивідуальних можливостей у процесі організації різноманітної діяльності; 

- від ступеня майстерності й мистецтва взаємодії фахівця. 
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Отже, професійне спілкування має вирізнятися високим рівнем мовленнєвої культури. Справжнім 

спеціалістом, творчою особистістю фахівець стає тоді, коли він володіє високою кваліфікацією, 

професійним спілкуванням, мовним етикетом. Саме ці ознаки формують рівень культури професійного 

спілкування. 
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НОВІ МУЗИЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ – НЕОБХІДНА УМОВА 

ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ УЧИТЕЛЯ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА 

 

У статті розглядаються проблеми підготовки майбутніх вчителів музичного мистецтва. Основна 

мета полягає у визначенні методів підвищення ефективності навчання та виховання вчителів музичного 

мистецтва. 

Ключові слова: музичне мистецтво, педагогіка співробітництва, гуманізація, творчість, виховання, 

особистість, демократизація, моделювання. 

 

Проблеми естетичного виховання учнів, їх світогляду, інтересів, смаків, переконань, почуттів 

хвилюють усіх, хто не байдужий до їхньої майбутньої долі – вони ж бо визначатимуть обличчя нашого 

суспільства у 21 столітті.  

Серед багатьох професій на землі – професія вчителя не зовсім звичайна. Учителі зайняті готуванням 

нашого майбутнього, вони виховують тих, хто завтра перемінить наше нинішнє покоління. Вони, так 

сказати, працюють із «живим матеріалом», псування якого прирівнюється майже до катастрофи, тому що 

упущені ті роки, які були спрямовані на навчання.  

Професія вчителя вимагає всебічних знань, безмежній щиросердечній щедрості, мудрій любові до 

дітей. Тільки щодня з радістю віддаючи себе дітям, можна наблизити їх до науки, приохотити до праці, 

закласти непорушні моральні основи. Діяльність учителя – це щораз вторгнення у внутрішній світ вічно 

мінливої, суперечливої, зростаючої людини. Ніякими підручниками не можна замінити співдружність 

педагога з дітьми. 

Учителя називають інженером людських душ, архітектором характеру, лікарем хвороб росту, 

тренером інтелекту й пам'яті... Цей список можна продовжити. І все це чиста правда. Тільки, у відмінності 

від інших професій, учителеві не дано відразу насолодитися плодами своєї праці. Від посіву до жнив у 

нього проходить чимало років. 

Тільки висококваліфікований учитель, що володіє системою знань, умінь і навичок на рівні високих 

вимог сучасності зможе прилучити сучасну молодь до музичного мистецтва. 

Говорячи про кваліфікацію вчителя музичного мистецтва потрібно враховувати наступне:  

- яку підготовку він має;  

- чи відповідає ця підготовка сучасним вимогам;  

- чи займається самоосвітою, тобто чи поглиблює свої професійні знання й уміння. 

Специфіка вчителя музичного мистецтва в тім, що спеціальні знання, уміння і навички повинні 

перебувати в єдності з педагогічними. Всі види діяльності будь яких музичних занять жадають від учителя 

професійних знань і умінь не тільки музиканта, але насамперед педагога. 

У відповідності із сучасними вимогами вчитель повинен бути різнобічно освіченою людиною. За 

роки незалежності в Україні визначено нові пріоритети розвитку освіти, і, відповідно, розпочався складний 
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процес її модернізації з урахуванням потреб сучасного інформаційно-технологічного суспільства. 

Інтеграція України в Європейський, світовий простір актуалізує завдання підготовки нової генерації 

вчителів, які добре володіють сучасними педагогічними технологіями. 

Актуальність проблеми педагогічних технологій визначається тим, що її дослідження пропонує 

шляхи розв'язання багатьох назрілих суперечностей сучасної освіти. 

Стагнація і навіть криза традиційної системи освіти визнаються практично всіма педагогами, і її 

виразно видно в таких протиріччях навчання: 

- між пасивно-споглядальними і активно-перетворюючими видами навчальної діяльності: вчитель 

більшу частину уроку пояснює матеріал або контролює засвоєння – учні слухають і не працюють; 

- між психологічним комфортом і дискомфортом: на заняттях відсутні умови живого невимушеного 

спілкування; 

- між стимуляцією і мотивацією учіння: стимуляція багаторазово перевищує мотивацію. Вчителі 

скаржаться, що учні не бажають учитись, а учні – на нудьгу, одноманітність і непосильність навчання; 

- між вихованням і навчанням: «виховні» моменти рідко створюють умови для виховних 

взаємовпливів учнів; 

- між індивідуальним розвитком і стандартами навчання: відсутні умови для проходження 

навчальної програми своїм темпом; 

- між суб'єкт-суб'єктними та суб'єкт-об'єктними відносинами: на традиційному занятті здебільше 

реалізується принцип «суб'єкт-об'єкт». 

Педагогічна технологія виступала предметом дискусій і суперечок протягом століть. Провідною 

характеристикою педагогічних технологій виступає концептуальне обгрунтування. Основу будь-якої 

педагогічної технології складають концептуальні ідеї, що визначають зміст, способи взаємодії суб'єктів 

навчально-виховного процесу, види діяльності. Щодо загальних вимог до педагогічних технологій, то їх 

може бути багато. Але, без сумніву, система досягнення успіху повинна бути універсальною. Виходячи з 

цього, такими загальними вимогами є: науковість, варіативність, доступність і зрозумілість. Саме такий 

підхід не виключає, а передбачає творчість учителя.  

При виборі педагогічної технології завжди треба визначати пріоритетність, важливість завдань, які 

будуть вирішуватись у першу чергу. Технології можуть порівнюватись між собою тільки в межах однієї 

цілі, розв'язання одних і тих або досить близьких завдань. При технологічному підході потрібна сувора 

регламентація цілей, результату, умов. Навчальний процес вибудовується так, щоб обов'язково досягнути 

бажаного результату. 

Якщо створити систему навчання яка будується на законах, що відбивають природу людини, по яких 

він живе, розвивається і діє в людському суспільстві, то воно одержить високий рівень соціалізації 

особистості учнів. 

Вчитель який володіє всім комплексом знань, умінь і навичок у різних областях музично – 

педагогічної діяльності, застосовує нові музичні технології зможе кваліфіковано проводити музичні 

заняття. Музичне виховання повинне будуватися на принципах відбору спеціальних методів стосовно до 

віку і здатностей тих, хто навчається. 

Метод моделювання художньо-творчого процесу у розвиваючому навчанні, педагогіка 

співробітництва, художньо-педагогічні технології, арт-терапія та ін. – необхідні на заняттях з музичного 

мистецтва з раннього шкільного віку до навчання у вищих закладах освіти. 

Згідно з «Концепцією національного виховання» [2] принципи гуманізації і демократизації мають бу-

ти провідними в роботі викладача. 

Сьогодні можна напевне стверджувати, що одним з найважливіших чинників гуманізації і 

демократизації учбових закладів є педагогіка співробітництва, покладена в основу навчально-виховного 

процесу. 

Педагогіка співробітництва – напрямок у вітчизняної педагогіці 2-й половини 20 ст., що представляє 

собою систему методів і прийомів виховання і навчання на принципах гуманізму і творчого підходу до 

розвитку особистості.  

Основні положення: відношення до навчання як до творчої взаємодії вчителя і учня; навчання без 

примуса; ідея важкої мети (перед учнем ставиться як можна більше складна мета і вселяється упевненість у 

її подоланні); ідея великих блоків (об'єднання декількох тем навчального матеріалу, уроків в окремі блоки); 

використання опор (опорні сигнали в Шаталова, схеми в Лисенкової та ін.), самоаналіз (індивідуальне і 

колективне підведення підсумків діяльності учнів), вільний вибір (використання вчителем по своєму 

розсуду навчального часу з метою найкращого засвоєння навчального матеріалу), інтелектуальне тло класу 

(постановка значимих життєвих цілей і одержання учнями більше широких у порівнянні з навчальною 
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програмою знань), колективна творча виховна діяльність, творче самоврядування учнів, особистісний 

підхід до виховання, співробітництво вчителів, співробітництво з батьками. 

Яким же чином здійснити співробітництво на заняттях музичного мистецтва? 

По-перше це гуманне ставлення до дітей. Ідея педагогіки співробітництва може бути реалізована на 

заняттях у різних напрямах. Один із них – співробітництво вчителя з учнями. Насамперед доцільно 

спиратися на життєвий художній досвід дітей, глибоко вникати в їхній внутрішній світ. Як зазначає 

В. Сухомлинський, «справжня гуманність означає насамперед справедливість. Але в шкільному житті 

немає і бути не може якоїсь абстрактної справедливості. Справедливість – це чуйність учителя до 

індивідуального духовного світу кожної дитини. Справедливим педагог може бути лише тоді, коли в нього 

є достатньо духовних сил, щоб приділити увагу кожній дитині. Трафарет, шаблон, стрижка усіх під одну 

гребінку – це найгірший вияв байдужості, несправедливості» [4]. 

По-друге це індивідуально – диференційований підхід до учнів. Обсяг і складність навчального 

матеріалу диференціюють насамперед у процесі вивчення музичної грамоти. Цікавим і корисним видом 

діяльності на заняттях є вокально-інструментальне музикування. У процесі хорових співів доцільно 

диференціювати допомогу кожному учневі під час розучування пісень. Слухання музики на заняттях можна 

доповнювати диференційованими домашніми завданнями.  

По-третє це педагогіка вільного вибору. У педагогіці співробітництва дуже важливим є надання 

дітям вільного вибору. У чому? У всьому, де є для цього можливість і доцільність. Як саме треба 

виконувати той чи інший твір? Учителеві не слід нав'язувати свого трактування.  

Наступний напрям педагогіки співробітництва – це організація й тактовне спрямування вчителем 

роботи учнів між собою. У процесі навчальної діяльності розвиваються здібності учнів, їхнє мислення, 

мовлення, пам'ять та інші вищі психічні функції. Проте закономірність розвитку в тому, що будь-яка вища 

психічна функція раніше, ніж стати внутрішньою, є зовнішньою, соціальною. Тільки в процесі 

співробітництва, у колективній навчальній праці на заняттях створюються найсприятливіші можливості для 

інтеріоризації знань, розумового і взагалі психічного розвитку кожного учня. 

Важливим у педагогіці співробітництва є забезпечення на заняттях мотивації навчальної діяльності. 

Головна мета уроку, навчально-пізнавальних завдань у тому, щоб спрямувати дитину на саму себе, на 

розвиток своїх здібностей і можливостей, на самовиховання. Педагогічний процес, побудований на основі 

особистісно-гуманного підходу, співробітництва, не може обійтися без звернення дитини до самої себе. 

Цікаво і важливо використовувати на заняттях музичного мистецтва ігрові художньо-педагогічні 

технології. Мистецтво і гра... Що в них є спільного? Адже не випадково акторське або музичне виконавство 

називають грою. Проблемою спорідненості, зближення мистецтва і гри філософи почали цікавитися ще з 

кінця ХУПІ ст., з часів Ф. Шіллера («Листи про естетичне виховання»). Німецький поет і драматург розумів 

гру як дійство, в якому людина вільно розкриває свої сутнісні сили, утверджуючись як творець вищої 

реальності – естетичної. Головна теза його теорії естетичного виховання така: шлях до свободи пролягає 

тільки через красу, а суть останньої – в грі. Гра – це не імітація життя, а саме життя. Це насамперед творча 

дія, яка розгортається немовби не в реальному просторі, а у світі символічних значень, живої фантазії. 

Природа гри синкретична і міфологічна, що відповідає характеру мислення дитини, яка сприймає світ 

цілісно, не розділяючи реальне і «придумане» непробивними мурами. Ігри виробляють в учнів «рефлекс 

свободи», адже рішення приймається самостійно, шляхом природного пізнання – інтуїтивного відкриття. 

На заняттях імітаційно-ігрового типу діти вчаться через стосунки, контакти, тому в них формуються 

почуття співпричетності й співпереживання. Так гра стає справжньою школою соціального досвіду, 

соціалізації. 

У сучасній педагогіці знайшли науково-теоретичне обгрунтування і практичне застосування такі 

складові планування педагогічної діяльності, як проектування і моделювання. 

Проект (від латин, projectus – кинутий уперед) – план, попередній задум, який має бути доведений до 

практичної реалізації. Він може бути у вигляді пакету матеріалів або моделі. 

Моделювання (від фр. modeler – ліпити, формувати) – метод дослідження явищ і процесів, що 

грунтується на заміні конкретного об'єкта (оригінала) іншим, подібним до нього (моделлю). Модель (від 

фр. modele – міра, зразок) – це зменшене відтворення або умовний образ якогось об'єкта чи групи об'єктів, 

що виявляє подібність до оригіналу. 

Моделювання уроку є складовою проектування інтегративної художньо-педагогічної технології, що 

відображає важливу частину підготовчої діяльності вчителя до уроку мистецтва, а його модель служить 

орієнтиром для вчителя. 

У середовищі вчителів найпоширенішим способом підготовки до навчально-виховного процесу стала 

практика складання робочого плану уроку і конспекту – короткого письмового викладу його майбутнього 

змісту. План чи план-проспект уроку дає змогу відтворити переважно односпрямовану послідовність 
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викладу матеріалу на уроці. За умов його підкріплення візуально схемою виникають додаткові можливості 

побачити цілісність уроку і зв'язки між його окремими складовими та між уроками циклу.У шкільній 

практиці подібна попередня проективна робота з навчальним матеріалом отримала назву побудови 

«опорних сигналів» у вищій школі – складання «опорних конспектів». 

Проективна модель уроку мистецтва за способом викладання навчально-методичної інформації може 

виражатися у двох основних формах: 

• вербальна, описова (план, план-проспект або сценарій, де висвітлюються основні етапи уроку та 

контури його перебігу); 

• візуальна, зображувальна (графічна схема, малюнок, знаково-символічна модель, що пояснює 

педагогічний задум).  

Проективна модель за ступенем насиченості інформації може бути стислою (обмежуватися 

відображенням тільки найсуттєвіших компонентів змісту) або розгорнутою (деталізованою). У будь-якому 

випадку – це віртуальний об'єкт, адже педагогічна практика надзвичайно динамічна, мінлива, а учні як 

суб'єкти навчально-виховного процесу здатні вносити в хід уроку значні корективи, в тому числі й 

абсолютно непередбачені. Ще більшою мірою характерна імпровізаційність для уроків мистецтва, тому 

художньо-педагогічна проективна модель може включати різні варіанти проведення уроку або його 

окремих етапів. Головне в проектуванні – створити поле творчих можливостей для вчителя та учнів, а не 

«еталонний» сценарій, який буде прямолінійно втілюватися за будь-яких умов. 

Педагогам мистецтва, які вже призвичаїлися до складання робочих планів, потрібно насамперед 

опанувати технологію візуального моделювання, і, по-можливості, надавати їй перевагу в процесі 

підготовки до уроків. Такі моделі-схеми і моделі-образи здатні не просто компактно концентрувати 

необхідну інформацію, а давати змогу, по-перше, «схопити» цілісну художньо-педагогічну ідею уроку, по-

друге, зафіксувати складну поліфонію інтегрованого уроку в єдності суттєвих властивостей і зв'язків, що в 

іншому випадку вимагає значних за обсягом словесних пояснень або взагалі майже не вербалізується; по-

третє, накреслити контури педагогічної взаємодії, характерної для педагогіки співробітництва, нарешті – 

вийти за межі дисциплінарних обмежень. 

З-поміж проектних візуальних моделей можна користуватися такими різновидами «технологічний 

план-ланцюжок»(лінійно-схематичне зображення структурованої інформації, що відбиває «покрокову» 

послідовність етапів уроку); «технологічна схема-конспект» (просторово-схематичне зображення структури 

уроку з лаконічними словесними поясненнями, компактна форма якого дає загальне уявлення про 

взаємозв'язок основних компонентів змісту); «технологічна карта» (малюнок у вигляді конструктивної 

композиції або цілісного багатовимірного образу з опорними словами та символами, який «симультанно» 

демонструє зміст і структуру майбутнього уроку). 

Технологія проектного моделювання інтегрованих уроків, зорієнтована на чітку заданість 

результатів, передбачає: 

• визначення мети і завдань уроку в межах програмної теми; 

• добір дидактичних матеріалів - основних і додаткових; 

• виявлення інтегративних зв'язків у навчальному змісті й передбачення ситуацій їх можливого 

виникнення під час уроку; 

• планування провідної художньо-інтегративної технології, в межах якої визначити комплекс методів 

і прийомів, засобів організації діяльності учнів (художньо-пізнавальної, індивідуальної і колективної, 

самостійної і творчої тощо); 

• узгодження запланованої діяльності вчителя і прогнозованої діяльності учнів; 

• моніторинг і корекція освітніх результатів (особистісних, соціальних, предметних, міжпредметних, 

загальнонавчальних, загальнокультурних компетентностей). 

Візуальні проектні моделі майбутніх уроків мистецтва високо інформативні завдяки відбору 

ключових смислових одиниць (фактів, образів, понять) та їх розподілу за блоками (основні, додаткові) із 

взаємним узгодженням компонентів. Саме тому вони сприяють і оптимальному структуруванню 

навчального матеріалу, і чіткій методичній організації процесу навчання. Водночас процес моделювання 

має потужну евристичну силу, спонукає вчителя до постійного вдосконалення цієї художньо-педагогічної 

технології від уроку до уроку. Для оформлення технологічних схем або карт та зменшення їх масштабу й 

обсягу доцільно розробити власний набір різних типів позначок (шрифти, кольорове маркування) та 

умовних зображень (геометричні, рослинні або антропоморфні форми, символи, емблеми, піктограми). 

Окрім одиничних моделей доцільно створювати серії моделей уроків, які охоплюють цілісну тему. Так, з 

фахової необхідності підготовка до заняття може перетворитися на захоплюючий творчий процес. 

Таким чином, заняття з музичного мистецтва мають сприятливі можливості для здійснення 

співробітництва як учителя з дітьми, так і учнів між собою. Якщо вчитель зможе подолати свою авто-
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ритарність і спілкуватиметься з дітьми на основі особистісно-гуманного підходу, він значно підвищить 

результативність навчального процесу: посилить інтерес до музики, осмисленість суджень, пізнавальну 

активність. А головне – у дітей поступово виявляться такі соціальнозначущі якості, як товариськість, 

доброзичливість, взаємодопомога. Заняття з музичного мистецтва стане засобом формування особистості. 

Урок музичного мистецтва буде не тільки формою організації навчальної діяльності школярів, а і дієвим 

засобом формування особистості, за визначенням Ш. Амонашвілі, «акумулятором дитячого життя» [1]. 

Нашій країні сьогодні бракує справжньої інтелектуальної і високоморальної еліти. А щоб її виховати 

потрібні висококваліфіковані кадри вчителів, які повинні бути спрямовані на іновацїї в педагогиці. Вони 

повинні бути вчителями широкого кругозору і високої загальної культури, яким притаманні стратегічне 

мислення і системний підхід до розв’язання складних проблемних ситуацій і відповідальність за долю 

нинішнього і прийдешніх поколінь. Сучасний вчитель має бути справжнім лідером у всіх відношеннях. 
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МЕДІЙНИЙ АСПЕКТ СТАНОВЛЕННЯ ФЕМІНІЗМУ У СВІТІ ТА В УКРАЇНІ 

 

У науковій статті досліджено зародження феміністичного руху у світі, роблять огляд головних 

подій трьох хвиль фемінізму. Також проаналізовано розвиток жіночого руху на західній Україні. Особливу 

увагу звернено на медійне висвітлення цього процесу. Детально розглянуто заснування жіночих видань та 

їхню тематичну спрямованість. 

Ключові слова: фемінізм, жіночий рух, емансипація, західноукраїнська преса, жіночі часописи. 

 

Актуальність наукової статті зумовлена суспільним запитом на достовірну інформацію про історію 

феміністичного руху, особливо його українського варіанту, який розвивався в умовах бездержавної нації. У ХХІ 

столітті, коли Україна здобула незалежність, і український жіночий рух має змогу діяти у власній державі, 

важливим є дослідження джерел становлення фемінізму, умов його розвитку, чільних діячок цього руху. 

Огляд джерел. Для дослідження заявленої теми ми використали наукові напрацювання дослідника 

історії української журналістики С. Костя, соціологині Т. Марценюк, історикинь М. Богачевської-Хомяк та 

Т. Орлової. 

Мета наукової статті: дослідити становлення жіночого руху у світі та в Україні у фокусі медіа. 

Основний матеріал. Поняття фемінізму постало наприкiнцi XVIII ст., за доби буржуазних 

революцiй, у час, коли частина суспiльства стала до оборони рiвних прав жiнок у всiх сферах життя. Ідеали 

Великої Французької Революцiї про свободу особи, власностi, виборчого права, доступностi до освiти 

поширюються і на становище жiнки в суспiльствi [3, с. 79]. 

Дослідниця українського жіночого руху Марта Богачевська-Хом’як пише, що «історію жінок у світі 

зазвичай починають не з ранніх періодів, а відтоді, коли розглядають змагання жінок за рівноправність, що 

відбилося у всіх варіантах слів «визволення», «емансипація», «боротьба за рівні права». Емансипація у 

Сполучених Штатах означає намагання поширити право на ті прошарки населення, які через недогляд чи 

дискримінацію не потрапили в інтерпретацію закону. Перше формулювання жіночих прав у Європі та 

Америці тісно пов’язане з розвитком теорії прав людини, з французькою революцією та з визвольними 

змаганнями Америки. 

В англосаксонських країнах інтерпретація права поширювалася у міру пізнання людей 

позаєвропейського світу. Американська декларація незалежності та Конституція Сполучених Штатів 

вживають слово «мен», коли говорять про права людини. Зазвичай, хоча не завжди, це стосується чоловіків. 

Були американки, зокрема дружина другого президента США Абігейл Адамс, яка пригадувала чоловікові, 

коли той писав проект конституції, щоб «не забувати пань», але загалом перші білі поселенки Америки мали 



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 8  

 

 

 
20 

повні руки праці й не надто турбувалися дефініцією прав людини. Коли ж право голосу, спадкоємності 

маєтку, розпорядження землею та право на освіту набрали конкретних форм, жінки піднесли голову. 

У 1848 р. у Сполучених Штатах, де право людини було кодифіковане, але не поширене на ціле населення, 

жінки виступили із декларацією прав людини, яка включала б і жінок. Поширення поняття людських прав 

змусило західний світ задуматися над правами жінок. Вони почали організовувати клуби та жіночі 

інтернаціональні організації (з 1877 р.), які боролися за свою емансипацію, за своє визволення, за поширення 

існуючих прав на жінок. Боротьба за легалізацію прав жінок тривала аж до кінця Першої світової війни. 

У Європі та в колоніальних країнах світу емансипаційний рух не був обмежений жінками. Боротьба 

за рівні права включала цілі народи і визвольні змагання – поняття, яке в Америці стосується змагань за 

права людини і права народу. Жінки беруть активну участь у цих змаганнях, вони вважають, що перемога 

їхнього народу принесе рівноправність і жінкам. Водночас американки побачили, що юридична 

рівноправність не гарантує рівних прав та рівного доступу до шкіл, праці та взагалі до привілеїв життя. 

Користуючись судовими позовами, правовими прецедентами та демонстраціями, американські жінки 

надали нового значення поняттю визволення та рівних прав [2, с. 5-8]. 

Щоб класифікувати фемінізм, на Заході виділяють три хвилі фемінізму. Традиційно вважають, що 

перша хвиля – це боротьба жінок за здобуття базових прав: права голосу (суфражизм), права на освіту, на 

успадкування власності, право розпоряджатися власним заробітком, ініціювати розлучення, право опіки над 

власними дітьми, право відстоювати себе у суді, право бути присяжною. Ця проблематика знайшла своє 

відображення у феміністичних працях того часу: «Декларація прав жінки і громадянки» Олівії де Ґуж 

(1791), «На захист прав жінки» Мері Волстонкрафт (1792), «Про поліпшення цивільного становища жінки» 

Теодора Ґотліба фон Гіппеля (1792), «Про підпорядкування жінки» Джона Стюарта Мілля (1861), «Місіс 

Делловей» (1925) та «Своя кімната» (1929) Вірджинії Вулф. Хронологічно межі першої хвилі фемінізму 

можна означити із ХІХ ст. і до завершення Другої світової війни [6, с. 22]. 

Символом початку другої хвилі фемінізму є публікація відомої праці французької філософині 

Сімони де Бовуар «Друга стать» у 1949 р. У своєму творі авторка переосмислила статус жінки у різних 

суспільствах як «іншої» щодо чоловіка. Організовані форми другої хвилі датують із 1960-х рр. Вона 

охопила різноманітну проблематику: вихід жінок на ринок праці, гідна оплата роботи, неоплачувана 

домашня праця, соціальна підтримка з боку держави. Також додалася тематика сексуального насильства, 

проституції та порнографії, боротьба із гендерною дискримінацією, за збільшення політичного 

представництва жінок. Жінки боролися за право на безпечний та легальний аборт, контрацептивні засоби, 

тобто за контроль над власною репродуктивною системою. Міжнародні жіночі організації боролися проти 

шкідливих для жінок традицій у країнах третього світу: «жіночого обрізання», «вбивства честі», закидання 

жінки камінням за зраду [5, с. 28]. Ці та інші проблеми знайшли своє віддзеркалення у тодішніх 

феміністичних працях: «Загадка жіночності» Бетті Фрідан (1963), «Сексуальна політика» Кейт Мілет 

(1970), «Діалектика статі» Шуламіт Фаєрстоун (1970), «Порнографія» Андреа Дворкін (1981) [6, с. 22]. 

Третя хвиля фемінізму – це так званий постфемінізм, певне розчарування у «старих» методах 

боротьби. Акцент переноситься на питання ідентичностей, індивідуального супротиву, а не вписування у 

систему [5, с. 30]. Головна проблематика цієї хвилі фемінізму: рух молодих феміністок, які зростали у цьому 

русі, поширення ідей перехресності, екофемінізму, постмодерного фемінізму, включення чоловіків до 

феміністичного активізму, усталення думки, що гендерна рівність – це норма, а жіноча дієвість та 

сексуальність – це форма влади. Ці ідеї поширювалися також й у феміністичних працях того часу: «Стаючи 

третьою статтю» Ребекки Вокер (1992), «Означуючи межі: перехресність, політики ідентичності та насилля 

проти кольорових жінок» Кімберлі Креншоу (1991), «Відкат: неоголошена війна проти американських жінок» 

С’юзен Фалуді (1991). Третя хвиля фемінізму розпочалася у 1990-х роках і триває до сьогодні [6, с. 23]. 

Дослідження медійного аспекту становлення жіночого руху на західноукраїнських землях варто 

розпочати із періодизації. Кандидатка історичних наук Т. Орлова періодизувала українську жіночу пресу: 1) 

від середини ХІХ ст. до 1920 р. – виникнення і становлення жіночої преси; 2) 1921-1939 рр. – найвищий 

розвиток жіночої преси в Галичині та виникнення радянських жіночих видань у Східній Україні; 3) 1941-

1989 рр. – пасивність жіночої преси, вихід заідеологізованих жіночих видань; 4) від 1990 р. – початок 

становлення та еволюції сучасної плюралістичної жіночої преси в Україні [7, с. 48]. Зважаючи на таку 

хронологічну класифікацію, ми вирішили зупинитися на перших двох періодах життя української жіночої 

преси – із моменту її виникнення й до початку Другої світової війни, щоб розглянути ці етапи детальніше та 

вивчити їх ґрунтовніше. 

Дослідник західноукраїнської преси Степан Кость вважає, що перші видання для жінок з’явилися 

раніше, ніж почався сам жіночий рух. У 1853 р. С. Шехович почав видавати журнал «Лада», а у 1868-

1870 рр. – журнал «Русалка». Оскільки обидва журнали виходили українсько-російським суржиком, та й 

зміст їх був невибагливим, то галичанки з більшим задоволенням читали польські журнали [4, с. 208]. 
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Символічним відносним початком жіночого руху можна вважати першу спробу його інституційного 

становлення. У Станіславові (теперішній Івано-Франківськ) 7 жовтня 1884 року відбулися установчі збори 

Товариства руських жінок. Ця організація планувала видавати журнал чи газету. На посаду редактора 

претендував Іван Франко, проте для більшості жінок його кандидатура як небезпечного радикала була 

неприйнятною. Задля справедливості варто зазначити, що Іван Якович узяв активну участь у заснуванні 

Товариства руських жінок: писав оголошення та статті про цю організацію в газету «Діло», рекламував їхні 

перші збори [1, с. 116-117]. Також «Діло» надрукувало проект статуту Товариства. 

Перший випуск жіночого альманаху «Наша доля» видала у 1893 р. зі сторонньою допомогою Н. 

Кобринська. У ньому містилися матеріали про дитячі садки, стаття про досягнення жінок у Російській 

імперії (дуже перебільшені), оповідання Ганни Барвінок «Правнучка Баби Борця». Згодом з’явилися ще два 

випуски «Нашої долі». В усіх трьох Кобринська висловила свої погляди на соціалізм і жіноче питання. 

«Нашу долю», крім немолодої вже Ганни Барвінок, ніхто з наддніпрянців не підтримував [1, с. 189].  

Гурток українок у Львові у березні 1908 р. почав видавати журнал «Мета». Його ціллю було 

згуртування галицького жіноцтва та встановлення кращого контакту із жінками Наддніпрянщини. Журнал 

виходив раз на два тижні до грудня 1908 р. Підзаголовок видання «орган поступових українських жінок» 

віддзеркалював феміністичні намагання «Мети». Редагувала журнал Дарія Шухевич-Старосольська. У 

ньому друкували статті про турецьких, англійських жінок, про героїнь творів М. Некрасова, висвітлювали 

погляди на жіноче питання Клари Цеткін. Були тут й переклади творів Льва Толстого, рецензія на працю 

Томаша Масарика «Становище жінки в родині та в громадському житті», скорочений варіант популярної 

книжки Лілі Браун «Жіноча праця і домашнє господарство», коротка стаття Івана Крип’якевича про роль 

жінок в українській історії. Однак у «Меті» ніколи не згадували про Наталію Кобринську та попередні 

зусилля галицьких феміністок щодо створення жіночих організацій та жіночої преси [1, с.140]. 

Студентська громада у 1912 р. переконала редакцію «Діла» видавати тижневий додаток «Жіноче 

діло» за редакцією Олени Кисілевської. Дитячий журнал «Дзвіночок», який від 1903 р. і до 1909 р. 

редагувала Костянтина Малицька, а потім Катря Гриневич, також видавався силами жінок. 1912 р. 

Кобринська ще раз спробувала видавати серію «Жіноча книга» [1, с. 140, 142]. 

Найвизначнішою жіночою організацією, яка постала в Галичині після Першої світової війни, був 

Союз українок. У Львові 22-23 грудня 1921 р. відбувся З’їзд українських жінок, про який вони сповістили у 

газеті «Вперед» – єдиній тоді українській газеті у Львові, тим самим підкреслили вірність традиціям 

жіночого руху в Галичині, який завжди служив інтересам української справи [1, с. 197]. Саме на цьому 

з’їзді було організаційно оформлено Союз українок. Він швидко зростав, до нього приєднувалися члени 

інших жіночих товариств, члени «Просвіти» [4, с. 214]. 

Кооператив «Українське народне мистецтво», який був створений на основі господарського відділу 

Союзу українок, у 1925 р. почав видавати ілюстрований місячник «Нова хата». Спочатку це був журнал, 

«присвячений модам і справам домашнього жіночого господарства», а з 1926 р. і до 1939 р. – «журнал для 

плекання домашньої культури». Тематика видання була різноманітною – статті про місце жінки у 

суспільному житті, про відомих художників того часу, про народне мистецтво. 

На думку дослідника С. Костя, саме з «Нової хати» розпочався найкращий період в історії 

західноукраїнської жіночої преси. Практично одночасно з «Новою хатою» почала виходити «Жіноча доля» 

(вересень 1925 р.). Це був журнал для українського жіноцтва, який приділяв багато уваги діяльності Союзу 

українок, хоч і не був органом цієї організації. Видання відображало ті зміни, які відбулися у жіночому русі 

в середині 1920-х років [4, с. 215-216]. Видавництво «Жіноча доля» видавало також й альманахи-

календарі: «На новий шлях» (ілюстрований календар-альманах на 1927 р.), «Наш світ» (альманах на 1928 

р.), «Наша книга» (альманах на 1928 р.), «Для неї все!» (альманах на 1930 р.), «Жіноча доля» (практичний 

календар-порадник на 1931 р.) Тематика цих видань стосувалася історії жіночого руху, розповідей про 

відомих українок, також там містилися літературні твори та господарські, медичні, правові поради. З 

1932 р. «Жіноча доля» почала видавати додаток «Жіноча воля» – «часопис для сільського жіноцтва». 

Щодо змісту, то у журналі друкували матеріали з історії України, розповіді про класиків української 

літератури, про відомих жінок, публікували художні твори, матеріали про організацію роботи жіночих 

гуртків. Іншим додатком «Жіночої долі» був «Світ молоді», який у 1934-1938 рр. виходив із уточненням 

«місячник для українських дівчат» [4, с. 217-218]. 

Українська громада на початку 1930-х років вирішила скликати конгрес українців, які жили поза 

межами СРСР. Союз українок не запросили, тому жінки вирішили скликати власний конгрес, адже 

наближалася п’ятдесята річниця перших жіночих зборів. Він відбувся 23-27 червня 1934 р. у Станіславі й, 

за словами М. Богачевської-Хом’як, «став величною демонстрацією сили українського жіночого руху в 

Західній Україні. Конгрес підкреслив спадкоємність жіночого руху, вшанував його заслужених діячок. 

Жінки доклали зусиль, щоб відтворити історію руху в Україні, довести, що він не постав під іноземним 
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впливом, а є цілком національним явищем» [1, с. 222]. Український жіночий конгрес вирішив створити 

світовий союз українок, який об’єднав би жіночі організації (це було здійснено у 1937 р.) і видавати 

двотижневик «Жінка». Цей журнал почав виходити 1 січня 1935 р. під редакцією О. Шепарович у 

співпраці з М. Рудницькою. Його видавали до початку Другої світової. Коли поляки заборонили діяльність 

Союзу українок у 1938 р., то «Жінка» перетворилася на «Громадянку». Видання інформувало про 

діяльність Союзу, поточні події, публікувало літературні твори [1, с. 225]. 

Жіночий рух на західній Україні не обмежувався діяльністю лише Союзу українок – паралельно 

існували й інші жіночі об’єднання, хоч і не такі впливові. Приміром, найстарішою організацією галицьких 

жінок було Товариство руських дам, створене у 1878 р. Австрійський уряд заборонив його на початку 

Першої світової, воно відновило свою діяльність й існувало у Львові до початку Другої світової. До 

Товариства належали русофілки, які підтримували зв’язки із російською консервативною еміграцією. Із 

селом воно зв’язку не мало. У 1930 р. Товариство заснувало кооператив «Хазяйка», який не мав успіху 

попри державну допомогу. Причиною їхніх невдач певною мірою було те, що учасниці Товариства 

називали себе «руськими», а не «русинками». 

У Львові з ініціативи випускниць західноєвропейських університетів Олени Охрімович-Залізняк та 

Ганни Чикаленко-Келлер 18 жовтня 1924 р. було засноване Українське товариство жінок з вищою 

освітою. Воно бачило своїм завданням відкрити українцям ще одне вікно у світ через Міжнародну 

федерацію жінок з університетською освітою. Товариство намагалося об’єднати усіх жінок із середньою 

освітою, щоб заохотити їх продовжувати навчання, підтримувало контакти з українками-науковицями в 

усіх країнах. До Товариства належали жінки із різних частин України. З огляду на жіночу солідарність, 

воно стало членом Союзу українок. Товариству часто закидали елітарність, хоча теми лекцій його членів це 

спростовують. У 1928 р. воно саморозпустилося [1, с. 226-229]. 

Висновки. Можемо підсумувати, що перші феміністки самого слова «фемінізм» не вживали, його 

впровадили у наукових працях, які стосувалися прав жінок, а згодом воно потрапило у широкий вжиток. 

Його визначень є дуже багато, кожен дослідник додає якийсь певний нюанс до дефініції цього терміна. 

Аналіз становлення фемінізму у світі показує різне трактування цього процесу американками та 

європейками. 

В Україні жіночий рух загалом та жіноча преса зокрема розвивалися дуже активно. Жінки 

створювали чимало товариств та гуртків, видавали альманахи – подекуди із підтримкою чоловіків, а 

подекуди долаючи їхній опір. Незважаючи на труднощі та перешкоди, жінки різних станів, із міст та сіл, з 

освітою та без, розуміли, що вони можуть змінювати звичний стан речей, здобувати більше прав для себе та 

допомагати своєму народові у боротьбі за незалежність. 
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Нова українська школа сьогодні покликана формувати компетентнісно грамотного випускника, 

здатного самостійно вибирати життєвий шлях і не розгубитися в різноманітті життєвих проблем і ситуацій. 

А це актуалізує проблему формування компетентностей учнів під час вивчення хімії у загальноосвітніх 

навчальних закладах. Аналіз літературних джерел з проблеми дослідження показує, що загально-

педагогічні проблеми формування компетентностей школярів досліджують вітчизняні та зарубіжні вчені, 

як-то С. Бондар, І. Єрмаков, О. Овчарук, О. Савченко, А. Хуторськой, С. Шишов та інші. 

Літературні джерела з методики навчання хімії засвідчують, що формування компетентностей учнів 

розглядається в наукових працях вітчизняних та зарубіжних учених-методистів, як-то О. Бабенко, 

Л. Величко, О. Габриелян, А. Грабовий, І. Гурняк, М. Савчин, М. Шалошова, Н. Чайченко та інших. 

Дослідники вивчали ключові та предметні компетентності, їх сутність, процес формування. Водночас 

проблема формування ключових компетентностей учнів з хімії, зокрема уміння вчитися впродовж життя, 

потребує подальших досліджень. 

Мета дослідження – розкрити теоретико-методичні засади використання хімічного експерименту з метою 

формування ключової компетентності учнів уміння вчитися впродовж життя під час вивчення хімії у ЗНЗ. 

У Державному стандарті базової і повної загальної середньої освіти зазначається, що 

«компетентність – набута в процесі навчання інтегрована здатність учня, що складається зі знань, умінь, 

досвіду, цінностей і ставлення, що можуть цілісно реалізовуватися на практиці» [2, с.2]. 

Ми ж зосередимо увагу на ключових компетентностях. Ключова компетентність – це «спеціально 

сконструйований комплекс характеристик (якостей) особистості, що дає їй можливість ефективно діяти в 

різних сферах життєдіяльності» [2, с.2]. 

Назвемо основні групи ключових компетентностей, що їх розроблено вітчизняними науковцями й 

визнано як нормативні, оскільки вони увійшли до оновлених навчальних програм для основної школи 

(2017). До ключових компетентностей належать: 1) спілкування державною (і рідною у разі відмінностей) 

мовою; 2) спілкування іноземними мовами; 3) математична компетентність; 4) основні компетентності у 

природничих науках і технологіях; 5) інформаційно-цифрова компетентність; 6) уміння вчитися впродовж 

життя; 7) ініціативність і підприємництво; 8) соціальна та громадянська компенетність; 9) обізнаність та 

самовираження у сфері культури; 10) екологічна грамотність і здоровий спосіб життя [7, с.3-8]. 

Оновлені програми з хімії (2017) розкривають зміст ключової компетентності й навчальні ресурси 

для її формування. Так, компетентність уміння вчитися впродовж життя включає: 1) уміння: організовувати 

самоосвіту з хімії: визначати мету, планувати, добирати необхідні засоби; спостерігати хімічні об’єкти та 

проводити хімічний експеримент; виконувати навчальні проекти хімічного й екологічного змісту; 

2) ставлення: виявляти допитливість щодо хімічних знань; прагнути самовдосконалення; розуміти 

перспективу власного розвитку упродовж життя, пов’язаного із хімічними знаннями; 3) навчальні ресурси: 

медійні джерела, дидактичні засоби навчання [7, с.6]. 

Компетентність уміння вчитися впродовж життя в навчальній діяльності школяра є однією з 

основних, відповідно набуття всіх інших ключових компетентностей залежатиме саме від того, наскільки 

учень уміє організовувати цю діяльність. Як стверджує О. Савченко, цей термін означає універсальне 

поняття, бо в розширеному вигляді воно інтегрує психолого-особистісні характеристики учня зі змістовою 

та процесуальною основою учіння [5, с.35]. 

Наявність цього вміння програмує індивідуальний досвід успішної праці учня, запобігає 

перевантаженню, сприяє пізнавальній активності, ініціативі, раціональному використанню часу та засобів 

учіння. Враховуючи структуру навчальної діяльності, що формується на основі володіння учнями 

змістовими, процесуальним компонентами, О. Савченко вважає, що вміє вчитися той учень, який: 1) сам 

визначає мету діяльності або приймає поставлену вчителем; 2) проявляє зацікавленість у навчанні, докладає 

вольових зусиль; 3) організовує свою працю для досягнення результату; 4) відбирає або знаходить потрібні 

знання, способи для розв’язування задачі; 5) виконує в певній послідовності сенсорні, розумові або 

практичні дії, прийоми, операції; 6) усвідомлює свою діяльність і прагне її вдосконалити; 7) має вміння й 

навички самоконтролю та самооцінки [5, с.40]. 

Вищезазначені вміння розглядаються як здатність учня виконувати навчальні та пізнавальні дії у 

умовах виконання навчального завдання відповідно до поставленої мети. 

Усі аспекти вияву компетентності «уміння вчитися впродовж життя» відбито в навчальних 

програмах на рівні мотиваційного (вимоги, що виявляють ставлення учня до навчання), змістового (вимоги 

до уже засвоєних та нових знань, умінь учнів у процесі вивчення предмета) та процесуального (вимоги до 

засвоєнні способів дій, а відтак способів діяльності на різних рівнях складності) компонентів [5, с.40]. 

Мотивація учіння виявляється в зовнішніх та внутрішніх мотивах школяра. Зовнішні мотиви 

визначають загальне ставлення до школи, педагогічного колективу чи окремих учителів, готовність 

сприйняти цілі, поставлені вчителем. Внутрішні – визначаються ставленням до учня, самостійним 
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прийняттям цілей та прагненням досягнути певного результату. 

Змістовий компонент представлений програмою (запланованими результатами навчання, що 

відбиває «обов’язковий мінімум знань», які має засвоїти учень) та вимогами що фіксує рівень досягнення 

цього мінімуму. Змістовий компонент розкривається в підручниках та інших інформаційних засобах 

навчання (дидактичних матеріалах). 

Процесуальний компонент компетентності уміння вчитися впродовж життя включає насамперед 

загально-навчальні вміння і навички. До них належать такі процесуальні вміння: 1) визначати мету 

вивчення предмета, його змістових ліній кожної теми, уроку; 2) раціонально розподіляти час для навчання і 

відпочинку, вдосконалюючи теми власної навчальної діяльності; 3) складати план, алгоритм діяльності та 

використовувати його або змінювати залежно від умов; 4) зосереджуватися на об’єкті (об’єктах) вивчення, 

концентруючи увагу, пам’ять та докладаючи певних зусиль для його пізнання; 5) організовувати самостійну 

роботу або працю в групі, парі, з цілим класом; 6) шукати та вибирати інформацію з різних джерел, 

користуватися додатковою літературою; 7) складати план, алгоритм, схему, таблицю під час роботи з 

підручником та іншою літературою й відтворювати цю інформацію; 8) користуватися (вміти складати) 

згорнутими джерелами інформації (графік, діаграма, схема, таблиця, формула, рівняння реакції); 

9) формулювати запитання, давати на них відповіді, вести діалог); 10) описувати, пояснювати, 

характеризувати речовини, явища, процеси; 11) аналізувати, порівнювати, виділяти основне, ототожнювати, 

робити висновки, виявляти й встановлювати причинно-наслідкові зв’язки, групувати, класифікувати, 

узагальнювати, систематизувати; 12) здійснювати творче перенесення знань і вмінь набутого досвіду в нові 

(нестандартні) умови; 13) формулювати проблему, проблемні запитання, гіпотезу, висловлювати 

припущення, нестандартно розв’язувати задачу та перевіряти їх правильність; 14) використовувати різні 

способи самоконтролю (взаємоконтролю) і самоперевірки (взаємоперевірки), зіставляти досягнуті 

результати з планованими, прогнозувати результати діяльності; 15) оцінювати (самооцінювати) знання, дії, 

досягнення, невдачі; 16) спостерігати, виявляти та пояснювати характерні ознаки речовин, явищ, процесів, 

проводити експеримент і робити відповідні висновки [6, с. 11-12]. 

А тепер перейдемо до характеристики діяльності учителя хімії щодо формування ключової 

компетентності учнів уміння вчитися впродовж життя: 1) керування самостійної роботою учнів; 

2) формування навичок дослідницької роботи; 3) забезпечення стійкої мотивації учнів до навчання та 

самоосвіти; 4) стимулювання самостійного складання учнями задач з теми; 5) залучення учнів до реалізації 

проектів. 

Самостійні роботи учнів. 

Фронтальна самостійна роботи «Реакції йонного обміну, що відбуваються з утворенням осаду» 

(9 клас) 

Завдання. 

1. Проробіть реакції між парами електролітів: а) FeCl3 і NaOH; б) BaCl2 і Na3PO4; в) H2SO4 і BaCl2; 

г) Na2CO3 і MgCl2. 

2. Установіть загальну ознаку, за якою можна зробити висновок про те, що реакції відбуваються до 

кінця. До яких класів сполук належать кожна з парно реагуючих речовин? 

3. Складіть повні йонні рівняння проведених реакцій, зобразивши у вигляді йонів кожну речовину – 

електроліт, що перебуває в розчиненому стані. У чому суть цих реакцій? 

4. Напишіть скорочене йонне рівняння кожної реакції. 

Індивідуально-диференційовані завдання – це завдання, в яких враховано рівень підготовки та 

індивідуальні особливості учнів. 

Лабораторні досліди «Реакції йонного обміну, що відбуваються з утворенням осаду (9 клас). 

Варіант І (нескладний) 

Перевірте, чи можливі реакції між речовинами, формули, яких: а) CaCl2 і Na2CO3; б) MgCl2 і KCl; 

в) CuSO4 і NaOH. Складіть повні та скорочені йонні рівняння проведених реакцій. 

Варіант ІІ (середньої складності) 

Користуючись виданими реактивами, добудьте сполуки складу CaCO3 і Fe(OH)3. Складіть повні й 

скорочені йонні рівняння реакцій. 

Варіант ІІІ (ускладнений) 

Здійсніть реакції: 

NaHSO4 + BaCl2 → BaSO4↓ + ? + ? 

Fe(OH)3 + ? → F
3+

 + H2O 

Na3PO4 + ? → Ag3PO4↓ + ? 

Напишіть повні і допишіть скорочені йонні рівняння. 

Групові лабораторні досліди. Групова навчальна діяльність школярів – це їх спільна діяльність з 
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виконання пізнавальних завдань у складі малих груп, що створюються з урахуванням психологічної 

сумісності представників групи та діють протягом тривалого часу. Обов’язковими елементами групової 

діяльності є: 1) постановка й усвідомлення мети (загальногрупового завдання); 2) виконання 

індивідуального завдання кожним учасником групи відповідно до спільної мети; 3) обов’язкова взаємна 

перевірка результатів роботи кожного, допомога й пояснення один одному утруднень, що виникають; 

4) формулювання висновку разом на основі узагальнення результатів, здобутих кожним членом групи; 

5) співвідношення висновку з поставленою на початку роботи метою. 

Лабораторні досліди на тему «Реакції йонного обміну, що відбуваються з утворенням осаду. 

Робота групова, для 4 учнів. 

Мета: з’ясувати суть реакцій йонного обміну, що відбуваються з утворенням осаду. 

Завдання 
1. Проведіть реакції між даними речовинами. Індивідуальні завдання для кожного з чотирьох учнів: 

Перший учень: AlCl3 і AgNO3 

Другий учень: H2SO4 і BaCl2 

Третій учень: Na3PO4 і CaCl2 

Четвертий учень: CuSO4 і NaOH 

Перевірте результати дослідів один у одного. За якою ознакою можна зробити висновок, що реакція 

відбулася? 

2. Поясніть суть реакцій відповідними рівняннями (кожний учень пише хімічне рівняння проведеної 

реакції в повному і скороченому йонному вигляді). 

Перевірте правильність записів один у одного, поясніть помилки. 

Зробіть висновок про суть реакцій йонного обміну. 

Розв’язування експериментальних задач дає змогу пройти шляхом хімічних відкриттів, перевірити 

глибину і гнучкість їхніх знань, розвивати експериментальні вміння, формувати загальну компетентність 

щодо безпечного поводження з реактивами. 

Приклад. У двох пронумерованих пробірках містяться розчини натрій сульфату та натрій карбонату. 

Дослідним шляхом визначте вміст пробірок. 

Розв’язання 
Натрій сульфат Na2SO4 – сіль сульфатної кислоти. Наявність у розчині солей сульфатної кислоти 

можна виявити за допомогою розчинних солей Барію – барій хлориду або барій нітрату. При взаємодії 

речовин випадає білий осад, не розчинний у розбавленій нітратній кислоті. 

Натрій карбонат Na2CO3 – сіль карбонатної кислоти. Реактивом на неї є сильні кислоти. Під час їх дії 

відбувається характерне «закипання» внаслідок бурхливого виділення карбон(IV) окисду. Карбонати можна 

виявити за допомогою розчинних солей Барію та Кальцію. Під час взаємодії речовин випадає білий осад, 

розчинний у розбавленій нітратній кислоті. 

Позначимо: пробірка №1 – натрій сульфат, пробірка №2 – натрій карбонат. 

Варіант І 

У дві пробірки відливають проби досліджуваних розчинів і в кожну з пробірок добавляють по кілька 

краплин розчину барій хлориду. В обох пробірках випадають білі осади. 

Na2SO4 + BaCl2 = BaSO4↓ + 2NaCl 

Na2CO3 + BaCl2 = BaCO3↓ + 2NaCl 

Потім у пробірки з білими осадами добавляють по кілька краплин розбавленої нітратної кислоти. В одній 

з пробірок (№2) спостерігається «закипання» розчину, а в іншій пробірці (№1) змін ефекту реакції не 

спостерігається. 

BaCO3 + 2HNO3 = Ba(NO3)2 + H2O + CO2↑ 

BaSO4 + HNO3 

Отже, в пробірці №1 – Na2SO4, №2 – Na2CO3. 

Варіант 2 

У дві пробірки відливають проби досліджуваних розчинів і в кожну з пробірок добавляють по кілька 

краплин хлоридної кислоти. В одній з пробірок (№2) спостерігається «закипання» розчину, а в іншій (№1) – 

ефекту не спостерігається. 

Na2CO3 + 2HCl = 2NaCl + H2O + CO2↑ 

Na2SO4 + HCl 

Потім з пробірки №1 відливають пробу досліджуваного розчину і добавляють кілька краплин 

розчину барій хлориду. Випадає білий осад. 

Na2SO4 + BaCl2 = BaSO4↓ + 2NaCl 

Отже, в пробірці №1 – Na2SO4, №2 – Na2CO3. 
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Варіант 3 
У дві пробірки відливають проби досліджуваних розчинів і в кожну з пробірок добавляють по кілька 

краплин розчину фенолфталеїну. В одній з пробірок (№2) спостерігається забарвлення розчину в 
малиновий колір, а в іншій (№1) – ефекту не спостерігається. 

Na2CO3               2Na
+
 + CO3

2– 

СО3
2–

 + H2O                      HCO3
–
 + OH

–
 

Na2СО3 + H2О                  Na2HCO3 + NaOH 

Na2SO4 + H2O 
Потім з пробірки №1 відливають пробу досліджуваного розчину і добавляють кілька краплин 

розчину барій хлориду. Випадає білий осад. 
Na2SO4 + BaCl2 = BaSO4↓ + 2NaCl 

Отже, в пробірці №1 – Na2SO4, №2 – Na2CO3. 
Щодо самостійного складання учнями експериментальних задач, то можна пропонувати деякі 

прийоми їх конструювання: 1) дидактична обробка навчального тексту – заміну розповідної форми речення 
на запитальну (абзац-задача); 2) надання задачі емоційної привабливості, сюжетної загадковості; 
3) використання даних науки, художньої, науково-популярної літератури [5]. Окрім того слід враховувати 
основні типи експериментальних задач: 1) спостереження і пояснення явищ; 2) добування речовин; 
3) проведення характерних реакцій; 3) розпізнавання речовин [3, с.151]. 

Приклад. Характерною властивістю всіх кислот є здатність взаємодіяти зі сполуками протилежного 
типу – основними оксидами й основами. Продукти реакції – сіль і вода [4, с.164]: 

CuO + H2SO4 = CuSO4 + H2O 

Cu(OH)2 + H2SO4 = CuSO4 + 2H2O 
Приклади задач. 
1. До купрум(ІІ) оксиду добавте розчин сульфатної кислоти і підігрійте. Поясніть спостереження. 
2. Виходячи з купрум(ІІ) оксиду, добудьте купрум(ІІ) сульфат. Опишіть хід досліду. 
3. Археологи, досліджуючи руїни палацу, зруйнованого внаслідок пожежі, знайшли кілька 

старовинних почорнілих монет. Як можна надати цим монетам початкового вигляду? Опишіть хід досліду. 
4. Здійсніть такі перетворення: 

CuO → CuSO4 →Cu(OH)2 → CuSO4. 

5. Користуючись виданими реактивами, добудьте купрум(ІІ) гідроксид і доведіть його основний характер. 
6. До розчину сульфатної кислоти добавте кілька краплин індикатора лакмусу. Поясніть спостереження. 
Таким чином, ключові компетентності – це комплекс якостей особистості, що унеможливлює її 

ефективну дію в різних сферах життєдіяльності. Одним із чинників формування ключових компетентностей 
учнів є навчальний хімічний експеримент. Сформовані якості учні виявляють у процесі самостійного 
розв’язування навчальних і життєвих задач та ситуацій. 
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У статті проаналізовано причини виникнення професійних бар’єрів іншомовного спілкування та 

виявлено особливості їх подолання майбутніми юристами. Автор наголошує, що важливим елементом 

виступають емоції, що допоможуть подолати бар’єри іншомовного спілкування. Розкрито поняття 
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Актуальність. У теоретичних студіях усебічно не досліджена проблема підготовки викладачів ЗВО 

зі специфічними умовами навчання до створення емоційно сприятливого клімату з метою подолання 

іншомовних професійних бар’єрів в подальшому професійному спілкування юристів. Іншомовне 

спілкування – процес встановлення і розвитку міжособистісних контактів іноземною мовою, обумовлений 

спільним життям, діяльністю людей, їх відносинами, які складаються з різних приводів . На сьогодні значно 

поширюється сфера іншомовного спілкування, для здійснення якого необхідне володіння усним і 

письмовим спілкуванням іноземною мовою. 

Огляд джерел. Сучасні вчені С. А. Кузнєцова, Е. В. Мусницька, К. Г. Павлова правомірно, 

щовважаютьвідмінності в затребуваності визначених видів іншомовних комунікативних умінь обумовлені 

сферою діяльності фахівців-юристів і рівнем володіння ними іноземною мовою. На підставі осмислення 

наукової літератури й педагогічної практики констатовано суперечності між потребами суспільства в 

ефективному професійному іншомовному спілкуванні юристів та подолання професійних бар’єрів спілкування.  

Метою статті є пошук ефективних шляхів подолання професійних бар’єрів іншомовного 

спілкування майбутніх юристів.  

Основний матеріал. Визначаючи заходи щодо покращення іншомовної підготовки студентів 

немовних закладів вищої освіти, О. Малиновська та С. Масон констатують, що весь процес вивчення 

іноземної мови необхідно повністю зорієнтувати на комунікативний метод навчання з метою формування, 

розвитку та підвищення рівня іншомовного спілкування у студентів [2]. Взаємодія викладача іноземної мови 

зі студентами відображає процеси впливу один на одного, взаємну обумовленість їх вчинків, ціннісних 

орієнтацій, потреб і характеристик особистості. При цьому особливо важлива діалогічна взаємодія як спосіб 

передачі досвіду, що створює простір для недопустимості розвитку іншомовних комунікативних бар’єрів у 

студентів. Емоційно сприятливий простір сприяє виникненню особливого іншомовного середовища, яке 

сприймають усі члени студентського колективу, що обумовлює їх здатність розуміння себе у взаємозв'язку з 

професійними потребами іншомовного спілкування і суспільством в цілому.  

Позитивна емоційна позиція суб'єктів іншомовного спілкування вимагає наявності взаємин, коли кожен 

отримує можливість успішно взаємодіяти в різних іншомовних ситуаціях, швидко орієнтуватися в освітньому 

процесі, де відбуваються облік і розвиток потреб, інтересів та здібностей студентів; створюються умови для 

успішної самореалізації та адаптації їх у майбутньому професійному іншомовному спілкуванні. 

У процесі іншомовної діалогічної взаємодії викладача та студентів здійснюється обмін не тільки 

значущою для них інформацією, але і своїми думками, почуттями і переживаннями. Особливо важливим 

елементом такої взаємодії виступають емоції, що допоможуть подолати бар’єри іншомовного спілкування. 

Емоції, будучи найважливішим компонентом спілкування, дозволяють створити певний емоційний фон 

взаємодії викладача та студентів під час опанування іноземною мовою. Одні викладачі, вступаючи у 

взаємодію зі студентами, активізують у них пізнавальний інтерес, підтримують позитивну емоційну 

атмосферу професійно спрямованого іншомовного спілкування, а інші - вносять у взаємини зі студентами 

напруженість і провокують у них розвиток негативних емоцій та негативних переживань, що формує 

комунікативні бар’єри. Студент керує процесом розвитку потреб іншомовного спілкування та становлення 

особистих професійних потреб, цей процес досить складний, динамічний і суперечливий, він 

супроводжується постійними змінами внутрішнього світу особистості, його емоційного стану і характеру 

обставин середовища. Педагогічні дії викладача сприяють подоланню і пом'якшенню адаптації студентів до 

майбутньої професійної діяльності Труднощі, з якими студенти стикаються в ході адаптації до майбутньої 

професійної діяльності, нерідко, призводять до формування певних бар’єрів, стимулюють неадекватну 

реакцію, підвищують рівень тривожності, емоційну нестійкість (агресивність, дратівливість, невпевненість, 

неорганізованість) студентів під час іншомовного спілкування. У такій ситуації особливу роль відіграє 

клімат студентського колективу, емоційно-моральна атмосфера, своєчасний облік викладачем (куратором) 

чинників, що забезпечують психологічний комфорт кожному студенту. Емоційно сприятливе середовище 

студентського колективу впливає на успішну адаптацію студентів до навчального процесу в ЗВО та на 

становлення їх творчої професійної активності. 

Таким чином, мета викладача іноземної мови закладу вищої освіти полягає у створенні умов для 

всебічного розвитку комунікативних можливостей і здібностей студентів, впровадження інноваційних моделей, 

що стимулюють іншомовне спілкування, формування позитивної мотивації навчальної діяльності, долучення до 

активної іншомовної колективної діяльності. Всі напрямки роботи викладача мають бути орієнтовані на 

педагогічно грамотну організацію навчальної діяльності, управління психічним станом (настроєм, емоціями) 

студентів для пом’якшення або недопустимості утворення бар’єрів іншомовного спілкування. та на підготовку 

студентів до самостійного професійного іншомовного спілкування у суспільстві. 

Що таке іншомовний бар'єр? Іншомовний бар'єр - це поняття більшою мірою психологічне, ніж 

лінгвістичне. Іноді відбувається така ситуація: студент чи слухач старанно вивчає іноземну мову, 
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вдосконалюється, легко пише і читає, а говорити не може. Така проблема і називається іншомовним 

бар'єром в лінгвістиці [1]. 

У психологічних науках поняття «іншомовного бар'єру спілкування» є одним із випадків 

комунікативних перешкод в спілкуванні і означає нездатність зрозуміти один одного особам, які говорять 

однією мовою. Причини нездатності спілкуватися іноземною мовою, навіть коли відмінно вивчені 

граматика і лексика наступні: 

- Страх помилки. Ця проблема може з'явитися, навіть якщо студент чи слухач пройшов курс навчання 

іноземної мови під керівництвом викладача світового класу. Необхідність побудувати фразу з підсвідомо 

незрозумілих слів - відмінна можливість помилитися і студент підсвідомо намагається її уникнути. 

- Відсутність практики. Навіть якщо хтось читає Шекспіра в оригіналі і перекладає англійською мовою, 

це зовсім не означає, що цей студент зможе з такою ж легкістю розмовляти з іноземцями їхньою рідною мовою. 

Для того, щоб подолати іншомовний бар'єр спілкування, потрібно говорити іноземною мовою і слухати. 

- Однобоке навчання. Більшість навчального часу відводиться на письмо та читання. Необхідність 

навчити студентів слухати і говорити відходить на другий план під час викладання іноземної мови. 

- Не володіння розмовною лексикою. Ідіоми, фразеологізми, переносні значення слів. Розмовляючи 

рідною мовою, люди використовують їх несвідомо. Коли мова заходить про іноземному, виявляється 

незнання розмовних виразів та нездатність їх застосовувати. 

Якщо говорити про іншомовні комунікативні бар'єри в загальному та професійному спілкуванні, то 

причини їх виникнення наступні: зовнішнє середовище, що не спрямоване на спілкування; негативне 

ставлення до співрозмовника або його іміджу, стереотипи; невміння і небажання прислухатися до думки 

іншого; використання жаргону; відсутність уваги, інтересу, відволікання або невідповідності приймача. 

Враховуючи представлені вище твердження, ми визначаємо, необхідність пошук ефективних форм та 

методів, необхідних для успішного подолання бар'єрів іншомовного спілкування студентів закладу вищої 

освіти зі специфічними умовами навчання, а також створення психолого-педагогічних умов для їх подолання. 

Спілкування є складовою частиною професійної діяльності юриста незалежно від його спеціалізації. 

Важлива особливість тому, що іншомовне спілкування нерідко протікає в особливому процесуальному 

режимі з дотриманням певних, чітко окреслених форм комунікації: прийом заяв у громадян; допит в ході 

попереднього слідства; допит в суді при розгляді кримінальних справ, допит і отримання відповідних 

пояснень у осіб, що беруть участь в цивільному судочинстві; судові дебати сторін, обмін репліками, 

проголошення останнього слова підсудних. 

Майбутньому юристу, правоохоронцю окрім знань закону необхідно володіти іншомовними 

комунікативними здібностями, встановлювати відносини з людьми, вміння переконати людину, з огляду на 

його індивідуально-психологічні особливості, в важливості запропонованої йому процесуальної ролі, 

пробудити у нього інтерес до спілкування в зв'язку з тими чи іншими обставинами, що мають правове 

значення. Юрист чи правоохоронець бере активну участь в різних видах професійного спілкування, 

постійно доводиться вступати в контакти з різними посадовими особами, з керівниками підприємств та 

установ, а часом спілкування здійснюється іноземної мовою. 

Професійне спілкування правоохоронця передбачає не лише процесуальні форми спілкування 

(допит, очна ставка і т.д.), але й не процесуальні та спілкування іноземною мовою. В основу останніх 

покладено правила мовної поведінки прийняті в суспільстві, в тому чи іншому іншомовному соціальному 

середовищі: стійкі етикетні формули звернення, що відображають зовнішні прояви відносини будь-якої 

людини до оточуючих його людей, до різних соціальних цінностей іноземців. 

В контексті не процесуального спілкування юриста слід поділити професійне спілкування юриста, 

правоохоронця за кількома підставами, а саме: 

1) за суб'єктами: професійного спілкування юриста як слідчого, судді, юрисконсульта, нотаріуса 

адвоката та ін. 

2) за програмними цілями: публічне спілкування, консультації, допити і т.д. 

3) процесуальні форми спілкування (допит, очна ставка ...) і не процесуальні (вступати в контакти з 

різними посадовими особами, з керівниками місцевих органів влади, з представниками підприємств, установ). 

Педагогічний досвід доводить, що викладач іноземної мови ЗВО стикається з труднощами під час 

викладання іноземної мови професійного спрямування через недооцінку освітнього середовища, 

психологічного клімату, характеру стосунків, які складаються між студентами, природи професійного 

спілкування та емоційних почуттів студентів. Більша частина викладачів ЗВО зі специфічними умовами 

навчання не акцентують уваги на цих аспектах підготовки студентів до іншомовного спілкування. Процес 

оволодіння іноземною мовою включає конкретний алгоритм дій викладача і студента, який базується на 

впорядкованої сукупності етапів процесу навчання, через загальне і (або) персональне вивчення 

структурованих навчальних ресурсів, діяльність в освітніх об'єднаннях.  
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Виконання різних вправ допомагають не лише перевірити вивчений матеріал, а також і виявити 

помилки студентів, подолати організаційно-педагогічні та психологічні труднощі професійного 

спілкування. У свою чергу, знання професійної лексики, ведення правильно організованого монологічного 

іншомовного мовлення, адекватний переклад професійних повідомлень на іноземну чи рідну мову сприяє 

формуванню стійких комунікативних навичок у студентів. 

З метою допомоги студентам в організації самостійного професійного іншомовного спілкування 

нами розроблено українсько-англійський розмовник для юристів та правоохоронців. Довідник складено з 

метою допомогти співробітникам правоохоронних органів та юридичних установ побудувати діалогічне чи 

монологічне висловлювання на професійному рівні, а також на активізацію мовленнєвої комунікації, 

зумовленої професійними потребами. Довідник містить інформацію про англомовні країни, необхідні дані 

про граматику англійської мови, професійно орієнтований за службами словник найбільш уживаних 

термінів і висловів. Розмовник охоплює наступну тематику: що слід знати про англійську мову? Що 

корисно знати про англомовні країни ( Великобританія, Сполучені Штати Америки, Канада, Австралія). Що 

допоможе прочитати англійські слова; які слова допоможуть поставити питання англійською мовою; як 

назвати час; пояснення деяких граматичних конструкцій англійської мови; загальні відомості про людину; 

загальні відомості про місто та його інфраструктуру; спілкування з іноземними громадянами; спортивні 

заходи; на вокзалі; в аеропорту; безпека дорожнього руху; міграційний режим; протиправні діяння 

(злочини); захист економіки; загальна інформація. 

На базі роботи з розробленим нами розмовником студенти опановують як мовні відмінності та 

труднощі в розумінні незнайомих акцентів; навички мовлення й розуміння професійно-орієнтованого 

тексту, так і навички усного й письмового перекладу фраз, що розвивають здібності активного сприйняття 

й використання під час професійної діяльності іноземної мови. 

Студенти, курсанти та слухачі постійно мають доступ до своїх розмовників, що значно полегшує 

процес спілкування іноземною мовою, адже основними принципами подолання іншомовних 

комунікативних бар’єрів є доступність, мобільність, інтегрованість та контактність. Всі заходи сприятимуть 

формуванню іншомовного спілкування та осмисленню сфери їх майбутньої професійної діяльності. 
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ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ 
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Метою статті виступає дослідження необхідності та обґрунтування впровадження ефективності 

процесу навчання з урахуванням природних можливостей учнів. В основі закладені норми які ґрунтуються 

на положенні про самоцінність людини, її права та свободи, а також гідності як неповторної 

індивідуальності. Підтримка і розвиток дитячої індивідуальності є умовою зростання не тільки кожної 

конкретної особистості, а й підґрунтям формування дієздатної творчої особистості, оскільки саме через 

плекання розмаїття індивідуальності пролягає шлях до справжнього, а не стадного об’єднання дитячих 

особистостей [1]. 

Ключові слова: метапізнання, метакогнетивні стратегії, метакогнітивна компетенція,когнітивні 

процеси, метастратегії. 

 

Сучасний підхід до процесу навчання визначає головну мету діяльності педагогів шкіл – це навчання 

та виховання творчої дитини, здатної самостійно приймати рішення, здібної критично ставитись до своєї 

діяльності та зорієнтуватися у світі, знайде вірні шляхи в житті, зуміє вийти зі складних ситуацій.  
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Розвиток інформаційних технології та суспільства потребує змін у педагогіці. Тому зміна підходів 

навчання з урахуванням природних можливостей учнів стає все більш актуальним усучасних педагогічних 

умовах. Нова педагогічна концепція навчання та виховання є альтернативою старої системи освіти, яка була 

не здатна задовольнити запити суспільства. Специфіка новітнього навчання має мету навчити учня 

вирішувати такі проблеми, які поки не відомі ні вчителю, ні учню, ні суспільству. При цьому він повинен 

враховувати природні можливості учнів. Всього декілька років тому, коли я своїм учням, котрі не бачили 

комп’ютерів в очі, розповідала про придбання квитків на потяг не виходячи з дому, тоді в це повірити було 

важко. Але минуло декілька років і все це стало реаліями життя. 

Швидкість появи новітніх знань та спеціальностей така, що просто передача знань всім однаково 

сьогодні вже не є актуальною. Звідси ми маємо потребу підвищувати ефективність процесу навчання з 

урахуванням природних можливостей учнів.  

Сучасна школа не дає можливості розвивати природні здібності дитини. Як що він не має технічних 

або гуманітарних здібностей, товчителю простіше віднести таку людину до «слабкого», ніж відшукати 

якийсь індивідуальній підхід. Така сама може бути картина і з обдарованою дитиною, бо вона ставить не 

«потрібні» запитання. Таким чином вчитель працює з «середняком». Кінцеве суспільство отримає людину з 

великими природними можливостями та не вмінням їх прикласти для виконання дій. 

Новітній школі потрібно вчити шукати інформацію та її запам’ятовувати, задіювати свої природні 

можливості і самостійно оцінювати рівень підготовки. Тоді навчання стає цікавим. Отримання новітніх 

знань дає можливість не тільки отримувати інформацію, але ібачити свої перспективи у цьому світі, дає 

вміння вирішувати різні проблеми. Тому потрібно навчати думати ефективно та продуктивно, при цьому 

потрібно задіяти природні можливості учня. 

Якщо навчання думати, це – пізнавання(англійською – cognition), тоді навчання способом пізнання – 

це метапізнання або метакогнітивна компетенція. 

Когнітивні та метакогнітивні стратегії це важливі компоненти системи ресурсів особистості. Під 

«когнітивними ресурсами» розуміємо систему сформованих операцій та стратегій, наявних ментальних 

структур, які учень повинен актуалізувати в ході обробки інформації, яка надходить, та формує постанову 

задачі та знаходження її рішення та перевірку результату. У роботах В.М. Дружиніна використані два 

змісту поняття «когнітивний ресурс»: перший «структурний» – відображає ємнісні характеристики 

ресурсів, які представлені в кількості ментальних елементів, одночасно задіяних для вирішення задачі; 

другий «параметричний» - відображає характеристики ментального простору, в якому розгортається процес 

пошуку рішення задачі [3, с. 48]. 

М. Робертс та Г. Ердос розрізняють когнітивні та метакогнітивні стратегії не скільки за змістом, 

скільки за напрямом та функціями, що вони виконують в інтелектуальній діяльності. На їх думку, 

метакогнітивні процеси передують та завершують когнітивну активність. І тільки у випадках виникнення 

труднощів, збільшення невизначеності, підвищення відповідальності метакогнітивні стратегії активно 

включаються в діяльність [7]. Дж. Флайвелл чітко відокремив когнітивні та метакогнітивні стратегії. 

«Когнітивні стратегії забезпечують прогрес в розв’язанні пізнавальних задач, метакогнітивні – 

відстежувати його» [2, с. 159]. 

ЗгідноДж. Брунера, когнітивні процеси це «деякий спосіб одержання, збереження і використання 

інформації для досягнення визначеної мети...» [1, с. 136]. За рахунок скорочення числа помилкових дій, а 

також зниження суб'єктивного навантаження на пам'ять і логічне мислення, більш швидко досягаються 

результати, таучень стає більш впевненим у правильності виконання завдань. 

Метакогнітивні процеси – комплекс взаємоузгоджених процесів, які здійснюють регуляцію 

процесуальних та результативних аспектів когнітивної активності суб’єкта [4]. Однією із важливих задач 

метакогнітивних процесів є здійсненняоцінки та корекції когнітивних процесів. Це розуміння, що я 

маюдеякі знання. Кожне слово важливе в цьому вислові. По-перше, це - я, у кого є певні знання. По-друге, у 

мене є - тобто, я можу виконувати певні операції, необхідні в суспільстві, де я працюю. Нарешті, я в певній 

мірі володію деякими знаннями, тобто речами,які мають значення в цьому суспільстві в якому я 

розвиваюсь. Metacognition – супер знання, "за знання", тобто здатність свідомо оцінювати те, на якій 

сходинці я знаходжусь і що ще потрібно зробити, щоб рухатися до вершини знань. Це означає, що сучасний 

вчитель не тільки має дати дитині знання, але і повинен допомогти реагувати на те, як ці знання здобуває, 

що дитина дізналася, як вона отримала нові знання, що вона не знає, і що робити, щоб підвищити рівень 

знань та навичок.  

Якщо викладач задіє мета когнітивні здібності учня, тоді він може вийти за межі пізнавального процесу, 

зробити аналіз, оцінку поточного стану проблеми, а цеможливо при наявності у дитини системи сформованих 

стандартів, які дозволяють проводити порівняння та визначати відхилення від передбаченого стану. 
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Крім того, сам вчитель повинен представляти етапи метакогнітивної дії: по-перше, дитина оцінює 

завдання: робитьсвоєформулювання, відноситься до конкретної області (завдання можуть бути не тільки 

математичні), проблема та можливі варіанти рішення. Далі вона буде оцінювати свої власні можливості по 

відношенню до завдання: чи я коли-небудь виконував такі завдання, чи маю я ресурси, щоб вирішити його 

далі: що буде результатом рішення-виконання певних дій, есе, анотація, скільки часупотрібно мені для 

цього? Що потрібно для виконання завдання: читання деяких джерел, звертаючись до підручника, 

консультація з учителем? Контролювати хід етапів вирішення задач і контролювати якість кінцевого 

продукту. Нарешті, включення цього продукту в загальну картину світу і себе: як продукт відноситься до 

мого погляду на світ і як я сам змінився у зв'язку з вирішенням проблеми. 

Звичайно, такий етап необхідний тільки при освоєнні нової майстерності. Як тільки майстерність 

освоюється, вона йде на автоматизований рівень, коли відображення кожного етапу "руйнується" на 

миттєве оцінювання майбутніх дій. І сама дія відбувається без контролю свідомості. Вона може бути 

включена тільки, у зв'язку з певними обставинами, навички не призводять до результатів. 

У багатьох країнах, де застосовуються метакогнітивні стратегії, учні виконують рефлексивне 

завдання в кінці уроку, щоб розповісти або описати, що вони знали перед навчанням, що вони дізналися, 

чому вони хотіли навчитися. Вчитель не повинен робити це в кінці кожного уроку, але це дуже корисно для 

вирішення цього завдання в кінці кожної теми, яка дозволить учням відчути стадію навчання, свій власний 

потенціал, і перспективи бачення. Бачення перспективи є можливість передбачити, що є надзвичайно 

важливим при вивченні нових речей. 

Метакогнітивна компетентність дозволяє учню стати активним учасником процесу навчання, 

зрозуміти, що відбувається в конкретний час, вибрати найкращі стратегії при вивченні нових знань або 

навичок. Пропонуючи зробити проект, ви можете одночасно вимагати опис стратегій проекту, конкретні 

дії, які були реалізовані. Наприклад, створюючи проект з теорії графів, учень може розповісти,як він 

малював дерево, що він знайшов Інтернеті, які зв’язки та логічні ланцюги він зробив. Яку стратегію він 

використав? Де він отримав більше інформації? В кінці рефлексивним описом кожен учень може зробити 

узагальнення, розповідаючи про ефективні і неефективні стратегії для нового особисто при завершенні 

завдання. 

Для запам’ятовування я в своїй практиці маю декілька опорних висловів, історій, картинок, які 

допомагають учням підключити асоціативну пам’ять та деталізувати інформацію. Таким чином, діти мають 

приклади легкого запам'ятовування, що допомагають їм бути готовим до виконання вправ.Це означає, що 

вчитель повинен думати про те, які стратегії він використовує на уроці і не забудьте показати їх дітям. Ви 

повинні розглянути, які стратегії використовуються для пояснення роботи, які стратегії застосовуються до 

різних учнів, які в опитуванні. Саме в такі моменти діти починають розуміти, що те, що вони навчаються в 

школі, це життя, а не просто інформація, яка повинна бути вивчена, пройдена і забута. Але навіть тоді, коли 

учні про сто роблять речі, вони можуть бути нагородженні за використання певних метастратегій. 

Наприклад, ви можете сказати: "Мені сподобалося, що перш ніж відповісти на питання, ти почав думати". І, 

звичайно ж, сам вчитель повинен постійно демонструвати свої дії з використанням метакогнетивних 

стратегій. Це означає, що вчитель повинен подумати про те, які стратегії він використовує на занятті і не 

забувати показувати їх дітям. Ви повинні розглянути, які стратегії використовуються для пояснення, які в 

опитуванні, які стратегії застосовуються до різних груп учнів. Саме в такі моменти учні починають 

розуміти, що те, що вони навчаються в школі, це життя, а не просто інформація, яка повинна бути вивчена, 

пройдена і забута. 

Важливо не просто знати стратегії, але і бути гнучкими, змінюючи їх, якщо вони не задовольняють 

завдання. Тому, ви повинні бути в змозі оцінити і вибрати найкращі стратегії в кожній роботі. Обговорення 

цих методів дозволить учням обмінюватися стратегією один з одним. 

Існує одна з основних проблем: у викладанні метакогнітивної обізнаності, стратегія вчителя 

кардинально змінюється. Він не може бути авторитарним, він може бути тільки більш обізнаним, але 

рівноправним учасником процесу навчання. Щоб бути настільки відкритим, щоб розповісти про свої 

помилки в знаннях, ви можете тільки з людиною, якій довіряєте. Така відкритість неможлива для тих, кого 

ви боїтеся. Коли я говорю про рівність, я не маю на увазі панібратство. Це рівність громадян, включених до 

навчального процесу. Тому я кажу своїм учням: «Я теж помиляюсь і мене потрібно виправляти». Інколи 

помилки роблю навмисно, щоб побачити, хто більш пильно слідкує. Це означає, що коли учень говорить, 

він не бачить поблажливого або нудного погляду вчителя-він бачить допитливий погляд наставника, 

допомагаючи так само, як потрібно, щоб вирішити цю проблему. Більше того, цей наставник готовий 

навчатися, почувши від учня те, що він не зустрічався с таким рішенням. 
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Висновок. Підвищення ефективності рівня підготовки учня залежить від якості процесу навчання. 

Серед шляхів вдосконалення процесу навчання, на сучасному етапі розвитку освіти в Україні є: 

використанням метакогнітивних стратегій; застосовування опорних знань та навиків; використання 

інноваційних технологій навчання; реалізація принципу прикладного навчання; розвиток мотиваційної 

сфери діяльності учнів; організація ефективної самостійної діяльності; розподіл учнів з різними 

природними можливостями по групах. 
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NUMIKON'S METHODOLOGY IN THE WORK OF EDUCATOR 

WITH CHILDREN WITH SPECIAL EDUCATION NEEDS 

 

The article theoretically substantiates the UK's Numicon Schooling Program. The program's system of 

action, methods and forms of work are described. The article highlights the effective activities of the Numicon 

program for children with special education needs. One of the main key concepts in mathematics teaching for 

children studying in an inclusive environment with the help of didactic material from the Numicon block is 

considered. The authors of the article concluded that the introduction of the Numikon methodology promotes better 

mastering of material in the discipline of mathematics not only for children with special education needs, but for 

the whole class. 

Keywords: child with special educational needs; Numicon; inclusive education; pedagogical correction. 

 

Learning mathematical language often presents difficulties for children because, in the course of 

mathematics lessons, words which are familiar to children outside the classroom, are used in unfamiliar contexts. 

Familiar word taken on different and unfamiliar shades of meaning. For example, ‘take-away’ in a non-

mathematical context describes a meal collected from a fast food outlet, whereas in the classroom it describes a 

subtraction structure. This programme has been designed specifically for: 

 students of any age who are experiencing significantly greater difficulty learning mathematics than the 

majority of students of their age; 

 students who are working well below the level expected of their chronological ages [1]. 

We can say the following: 1) to shape the child's concept of number, you must represent numbers as large as 

possible a number of ways; 2) when meeting with numbers needs to be involved different channels of perception, 

that is, different bodies feelings. And for best results, it is necessary to connect and touch and hearing, and 

kinesthetic approach; 3) it is necessary to create a supportive environment, that is, to make classes more interesting 

and enjoyable for the child and to note even the slightest progress and achievements. With this approach in children 

increases confidence in their forces and formed the incentive for further lessons [7, p. 18-19]. 

A feature of this system is a flexible and at the same time comprehensive approach to the education of 

children. Numicon is a universal educational program that can give a child initial knowledge of mathematics, 

geometry, logic, develop his imagination, using special template materials. 

The monographs, dissertations other scientific works largely cover: the content and features of training, 

preparation for life of children with disabilities (T. Bilous, I. Dmitrieva, V. Zolotover, I. Kovshova, A. Kolupayeva, 

V. Lipa, L. Odinchenko, V. Tarasun); organization of social and pedagogical work with children and youth with 

disabilities (I. Ivanova, V. Lyashenko, O. Molchan, V. Teslenko). The whole history of special pedagogy can be 
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presented as a history of development of the theory and practice of correctional work. The well-known correction 

systems and concepts are: E. egen (1812-1880), M. Montessori (1870-1952), O. Decroly (1871-1933), L. Vygotskyj 

(1896-1934), O. Graborov (1885-1949) and others. 

 The analysis of the scientific literature showed that in the theory of correctional education, the peculiarities 

and stages of the use of materialized means of clarity in activities with children with disabilities of psychophysical 

development were not fully investigated, and the issues of teaching mathematics to preschool children with special 

needs remained relevant (N. Gavrilova, V. Tarasun, L. Fomichev, N. Lopatina and others). 

The aim of this article is to identify ways of selecting and implementing the Numicon methodology in the 

educational process for children with special education needs in secondary education. 

When a child begins to learn count, he first remembers ‘words for counting’, or ‘counting sequence’, and 

how to pronounce numerals from one to twenty in the correct order. For this, a sufficiently developed short-term 

memory is needed - words need to be learned and kept in mind in a certain order, and only then they begin to be 

used to count real objects. Gradually mastering the skill of counting objects, children begin to understand what we 

count in order to find out “how many are there?” Realizing that the last numeral uttered when counting objects 

exactly means “how many?” masters such a concept as "the power of the multitude". Thus, he understands that each 

numeral denotes a certain number. 

 Numicon is a program for developing mathematical skills in children using a multi-sensory approach and 

using special sets of visual and practical material. This program was developed in England in 1996-1998. It is 

aimed at children who have difficulty in learning mathematics. Using the Numicon program enables you to engage 

the strengths of young children and their ability to learn hands-on, learn to observe, and to recognize patterns, that 

is, to memorize, and then to recognize standardized patterns or patterns in subsequent performances. Numicon 

numbers from 1 to 10 are represented by plastic templates of different colors, making them accessible for visual and 

tactile perception (Fig 1.1.). 

 

 

Fig1.1. The Numicon shapes of numbers 

 

The set includes: Numicon forms - 32 parts; multicolored pegs - 52 parts that can be used as counting 

material, to be inserted into the holes of the shapes, for the presentation of the sequence, orientation on the plane; 

white board with bubbles for training; "Magic Bag" for searching at the touch of the specified object or form; 

brochure - a guide for parents; plot diagrams for overlaying on the board - 2 pcs.; a set of Numicon cards from 0-

10; clamshell book with pictures and numeric ruler; 3 laces. This is a set for work together, there is a larger set and 

other names.Numikon forms are arranged so that children can manipulate them, learn to recognize patterns and 

correlate them with the appropriate numbers. The authors of this program are convinced that it is important to use 

as many channels of the child's sensory perception as auditory, visual, tactile, and to connect movement and speech 

in this process. 

Doing mathematics involves communicating and thinking mathematically – and these are two sides of the 

same coin. We think in the same ways that we communicate, and communicate in the same ways that we think. As 

children learn to communicate mathematically, they learn to think mathematically. This involves them in the 

following (Fig.1.2.): 
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Fig.1.2. The process of mathematical learning 

 

Being active: Teaching and learning with Numicon requires children to be active. This does not only mean 

being physically active (e.g. fitting physical objects together, finding a number on a number line, drawing a shape), 

but is a requirement reflecting the understanding that mathematics itself is activity: mathematics is something 

children are learning to do. 

Illustrating: Doing mathematics (i.e. thinking and communicating mathematically) necessarily involves 

illustrating, because mathematics is about studying relationships between  objects, actions and measures, and it is 

impossible to explore such relationships without some kind of spatial imagery being involved. Even when thinking 

about just two numbers, one of them ‘comes before’ the other one on a number line or is said to be “bigger” or 

“higher”; these relations all involve spatial imagery. 

Talking: Since doing mathematics involves communicating mathematically (both with others and with 

ourselves), doing mathematics also involves talking. Talking is an essential aspect of all Numicon activity. 

Stages of work with Numicon 

 Initial stage – sensory stage (experience accumulation and sensory saturation). 

 The goal of Numicon methods is to form a visual and tactile representation of Forms, Numicon details. 

The initial phase of acquaintance with Numicon presupposes that children manipulate and play with 

Numicon details: they look at them, twist in their hands, put their fingers on, catch a net of water;  used in story 

games;  string Numicon forms or necklace pins;  paint and reflect on paper;  extruded on dough play. 

 All this is necessary for the children to look and take in the details of Numicon as much as possible and thus 

memorize them visually and tactfully. 

Stage II - Characterization of Forms. 

Children learn that the details are different in color and size, that each form has a different number of holes.  

Details can be described by words such as “red”, “blue”, “big”, “small”.  They can be called “three”, “five”, 

“seven”, etc.  However, at this stage, we do not suggest that children list the number of openings in each form.  All 

details are perceived holistically, globally.  And the words “three”, “five”, “seven” are so far only the names 

(names) of yellow, red and pink, respectively. 

When children begin to design various Nimicon Forms (paths, houses, cars, animals) on a pattern, they 

impose details on a white board, trying to form one large shape of two or more smaller Forms.  At this stage, the 

children are introduced to a new property – Forms can be docked, placed next to. 

Stage III – Form – numeral – number. 

We suggest that children compare Forms in size and put them in a row from the smallest to the largest.  At 

the same time, children become familiar with the numbers and work with the numerical series.  Children learn to 

match numbers and Numicon Forms based on their holistic perception, without listing holes. 

Stage IV – Figure. 

We suggest listing the holes, inserting pegs, pebbles, beans, etc. into them.  and list how many are in each 

Form. 

V stage – Arithmetic. 

We use Numicon as additional visual material when familiarizing ourselves with arithmetic, such as adding.  

To calculate example 5 + 2 = 7, we take Form-5 and attach to it below Form-2, received a Form that is similar to 

Form-7.  To check the result, we take Form-7, impose on top and make sure that it turned out 7. Put the appropriate 

example.  Form a mathematical speech: 5 plus two equals 7 or 5 add 2 will be seven [3, p. 84-90; 8, p. 23]. 
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 Numicon also allows you to perform arithmetic operations with a transition in ten. 

When children manipulate parts, look for them in macaroni, touch them in a “magic pouch”, play with them, 

close their eyes, compare, select appropriate figures, they gradually form not only visual and tactile representation 

of these forms, but also images of these Forms and  corresponding figures.  That is, children begin to imagine 

Numicon Forms and Numbers and then act on them without having real details in front of their eyes [2].  

With the help of Numicon details, you can clearly demonstrate the basic properties of natural numbers: each 

successive number is one more than the previous one; difference between even and odd numbers. 

 In addition, we can learn: 

 - The composition of the number. 

 - Adding. 

 - Subtraction. 

 - Addition with a jump of ten. 

 - Multiplication. 

 - Division. 

Numicon structured imagery can help children to connect their different mathematical experiences both 

within maths itself and between everyday mathematical experiences and classroom learning. 

Numicon Pedagogy offers to child: 

•Communicating mathematically with self and others; 

 •Generalising and doing mathematics with self and others;  

•Our mathematical communicating is where we make our ‘numbers’…simply and with a structure of; 

 •Calculating involves telling new stories about numbers; 

 •New stories come with the help of illustrations; 

•Action, Imagery, Conversation; 

 •Inclusive [4]. 

Conclusion. The methodology of Numicon is a kind of bridge that allows children to relate abstract 

mathematical concepts with a real tangible object from the familiar world.  During training, children visualize the 

pattern, hear its name and pronounce it.  All templates have a different shape and color, which involves the sensory 

capabilities of the baby in the educational process. Digital templates are supplemented with special pins, working 

with which the child develops fine motor skills that have a positive effect on his speech and intellectual 

development. 
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Actuality. Today the idea of competence-based approach that dated back to the second part of the last 

century continues to play an important role in the modern system of education. It depends on many objective facts 

and processes, such as labor market conditions, knowledge accumulation about our world and its continuous 

updating and so on. The purposes and content of higher education in our country are determined by the main 

competence-based approach characteristics too. Foreign language training for special purposes is no exception. The 

essential aim of the most training programmes of “Foreign language for special purposes” is the development of 

students’ foreign professionally -oriented communication competency which allowed them to integrate into the 

international professional environment and use a foreign language as a means of cross-cultural communication.  

The analysis of recent researches and publications. The overwhelming majority of lecturers believe that 

nowadays the most effective foreign language training in a technical higher school is achievable only when the 

fundamental principles of competence-based approach are realized. Nevertheless, this concept is not unanimously 

supported by all scholars. Their woks are devoted to the definition of the competence-based approach position 

among other conceptions of foreign language learning. However, they have to hand it to communicative and cross-

cultural approaches. In general, it is emphasized the necessity of intersubject communications between a foreign 

language and special subjects, professional and communicative competency formation in close relation to other 

social and communicative competences. Moreover, it is highlighted several significant professional skills, such as: 

making abstracts and reports, retelling texts’ content in brief, giving presentation and, of course, last but not least 

the skill of searching for necessary information in authentic texts.  

As to the specific education technologies and methodical techniques, which help to implement the 

competence-based approach, the major part of scientists share the view that education should be employed in 

several steps: from the basic course to the language for special purposes. Also the modulating education system is 

considered to be more effective than others. Due to this approach the educational process is divided into several 

stages, it helps to specify the aims and problems of each stage, evaluate students’ performance and raise 

interdisciplinary relationships. Furthermore, it is mentioned that the competence-based approach is realized at the 

lessons by means of different role plays and business simulation, problem-based learning, professionally-oriented 

situations, projects and brainstorming activities. 

The key competencies which students have to acquire during the process of education were defined at the 

Council of Europe’s symposium in Bern in 1996. It is accentuated that a final qualification certificate doesn’t 

guarantee getting a job. Many young people, who graduate from institutes and universities, are not aware of the key 

competencies they will need for their future successful work: communicative competency, teamwork ability, 

creativity, curiosity and tolerance [1]. 

The list of basic competencies, which young Europeans must possess, was adopted by the Council of Europe 

and the European Parliament in December in 2006. They must be able to speak their native language and foreign 

languages, possess the math competency, several key competencies in science and engineering, social and civil 

competencies. They must have an appropriate level of IT literacy and be initiative. They have to be able to study 

throughout their lives and live in the multicultural world. According to these competencies, graduates can continue 

their studying or begin working [2]. 

The training of future engineers is a very difficult and questionable process. The job profile diagram of an 

engineer of the international level includes both special technical skills and knowledge and some human aspects, 

such as: philosophy, psychology, ethics, sociology, history of civilization and rhetoric. The second language skills 

are one of the aspects of the job profile diagram of an engineer. 

The requirements to modern engineers are reflected in the criteria of the engineers’ training international 

certificate and accreditation organizations, professional consortiums and associations [3]. 

The level of engineers’ communicative competence as “Fluency in European languages sufficient to 

facilitate communication when working throughout Europe…” is defined into the European Federation of National 

Engineering Associations’ criteria [4]. 

The education experts of the Council of Europe define the concept of competencies in “Common European 

Framework of Reference: Learning, Teaching, and Assessment” as the amount of knowledge, skills and personal 

properties which allow a person to do something. General competencies are not only a language; they provide any 

activity including communicative. Language communicative competencies allow doing things and actions using 

language means.  

According to scientific and methodological literature and the international organizations’ documents, it is 

becoming apparent that the competence-based approach directed at imaginative thinking of all education process 

participants; at knowledge and skills development of graduates; at their leadership skills development. This 

approach changes our traditional views about engineering education. It is not a simple way of knowledge transfer to 

a future engineer. The quality and effectiveness of engineering education is determined by means of the complex of 

formed competencies. 
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The competence-based approach in the process of education is a method of learning that helps students to 

solve some professional problems. It also helps to develop students’ skills, such as searching, selecting and 

analyzing useful information, team working, etc [4]. 

Leaning a foreign language within a technical university should be focused on communicative competence 

development including speech competence. 

The development of communicative competence at foreign language classes is feasible if a lecturer creates 

typical situations of communication, students encounter daily. These situations include different spheres of every-

day life and relate to various issues. Thus, the need to communicate takes place under conditions of creating a 

particular communicative situation. I consider a communicative situation as an activity which happens in the 

specific time and place and involves people in a dialogue. It is a part of learning and acquiring the language that the 

learner wants to know. Also it is a dynamic system of peculiar factors of both objective and subjective nature, 

which involve and predetermine human’s behavior within a single act of communication. The communicative 

situation consists of the following key factors:  

  circumstances of reality under which the communication occurs; 

  relationships between the communicants;  

  speech intentions;  

  implementation of the communicative act that creates new incentives for communicating. 

It is necessary to highlight that all communicative situations the lecturer uses in foreign languages classes 

should be focused on preparing students to real- life communication. Therefore, to form the professional 

communicative competence of future engineers in the framework of higher technical education, it is important to 

develop all types of speech activity. Taking into consideration several unfavorable factor, this task is rather difficult 

to fulfil. The main constraint is the restricted number of hours allocated to teaching foreign languages at higher 

technical school and the absence of the continuous educative process. Although it is supposed that students acquire 

B1 level at school, in fact lecturers are faced with an extremely poor and limited knowledge of foreign languages. 

Besides the one listed above, the problem of teaching students with different levels of language training in one 

group is rather crucial. In light of this, the activity of reading professionally- oriented texts is considered to be the 

main type of speech activity at the initial level of studying. It goes without saying that professionally-oriented 

foreign language reading plays an important role in practical work of future specialists. With the growing use and 

influence of the Internet, reading in a foreign language has become a priority for specialists. It is a tool for 

satisfying both communicative and cognitive needs as well as using the means of mass communication, such as 

magazines, patents, monographs, etc. But the lecturers are often faced with the problem that first and second – year 

students are not familiar with the terms and issues which are described in the texts that complicates the reading 

activity. 

Thus, teaching a foreign language by means of reading texts, no matter how informative they are, is not a 

suitable option. First of all, language acquisition implies active production. Consequently, the bottom line is to give 

a helping hand to students to overcome communication barriers, to get over the fear of speaking a foreign language. 

Teaching students to communicate in a foreign language is not dead easy. The necessity to speak a foreign language 

arises only when the student is proposed a real-life situation or they could really experience the same scenario 

before. So, the students are to be given an opportunity to practise a foreign language in real-life situations but in the 

classroom and then apply this new knowledge in a real case. This, in turn, allows and forces students to learn to use 

the vocabulary and grammatical forms to express their opinions. One of the requirements of successful and 

effective foreign language leaning is creating the special environment by teaching classes mainly in the language 

under study. It is essential to explain new rules and meanings of the words using vocabulary and grammar 

constructions the students are already familiar with, as well as gestures and facial expressions, pictures, visual 

methods, etc. It should be remembered that the process of gaining foreign language proficiency largely depends on 

students’ motivation, which is the cause of actions directed at achieving goals. The key to successful learning is to 

stimulate cognitive interest, which in turn will increase the motivation and engage students in foreign language 

learning. The cognitive interest affects positively not only the process and the results of activities, but also the 

ongoing mental processes – thinking, imagination, memory and attention. The cognitive interest is one of the most 

important reasons for learning foreign language, the basis for a positive attitude towards it. Almost all students 

desire to improve a foreign language, but the level of their motivation and activity decreases as well as progress in 

studies because of the difficulties they encounter in the process of learning. It should be mentioned that motivation 

is the subjective quality of a student and it is predetermined by their personal motives, wishes and needs. Thus, a 

lecturer can influence it only obliquely, by creating the conditions under which cognitive interest of students in 

foreign language learning can be developed. But one should not downgrade the role of a lecturer who is a crucial 

part of the process of developing cognitive interest and arousing positive emotions in the students, promoting the 

process of learning foreign language, and keeping students from dropping out. An experienced and wise lecturer 
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can become a motivator of the successful foreign language learning. It is important to think over incentives for 

encouraging active students’ participation in speech acts by modeling certain situations. Introducing such 

approaches as role plays, discussions, educational videos, listening to podcasts in class can trigger students’ interest 

off and inspire them to communicate effectively at the foreign language classes.  

Therefore, the competence-based approach in learning a foreign language allows turning a modern student 

from a passive element of the education system to an active participant of this system. A student is learning to form 

his own opinion by means of traditional sources of information and new technologies during this process. However, 

a lecturer takes on the role an adviser, assistant, opponent and consultant. It allows not only receiving some amount 

of knowledge but the bottom line is that it teaches a student to think and study on his own [4].  

Conclusion. The main purposes of foreign language teaching in nonlinguistic universities are to acquire and 

develop the foreign speech competency that is one of the main parts of foreign communicative competency, as well 

as to form and practise the skill of working and processing information.  
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Визначено та проаналізовано сучасні підходи, щодо розвитку гнучкості у студентів. Зафіксовано, 

що існує неоднозначність розуміння та трактування витривалості. Встановлено, що 29,6% студентів 

мають достатній рівень, а 54,2% середній, високий ‒ 5,25%, низький 10,9% рівень розвитку гнучкості. 

Виявлено достовірні відмінності в рівнях розвитку гнучкості за гендерною ознакою на середньому рівні. 

Ключові слова: гнучкість, педагогічне тестування, студенти, фізична якість. 

 

Актуальність. Аналіз сучасних педагогічних досліджень (табл. 1) свідчить про те, що проблема 

розвитку гнучкості є дуже важливою на сьогодення. Проаналізувавши дані досліджень за цією проблемою, 

ми дійшли висновку, що вона залишається недостатньо вивченою та потребує подальших досліджень. До 

того ж ми не знайшли результатів дослідження рівня витривалості згідно проведення Олімпійського тижня. 

 

Таблиця 1. Аналіз дослідження гнучкості у різних авторів. 

Автор(и) 
Результати дослідження Компоненти навчання 

К. р* О.Т** Форми Методи Засоби Методика Пед. умови 

Павлютіна Л.Ю, Мараховська О.В, 

Ляликова Н.Н. [1] 
+ - - - - - - 

Куванов В.А [2] + - - - + + + 

Соломинська Н.Н, Кокорін С.А, Гармаєв В.Б. [3] + - - - - + + 

Довбиш В.І., Сидоренко Г. М., 

Нефедова А.Л. [4] 
+ - - - - - - 

Смазнов К.С. [5] - - - - - - - 

Буриков А.В. [6] + - - - - - - 

Мельникова О.В, Корнєєва С.В, Комкова І.А. [7] + - - - - - - 

Ільницька А.С., Козина Ж.Л., Коробейник В.А., 

Ільницький С.В. та ін.[8] 
+ - - - - - - 

Олейникова К. О. [9] + - - - - - - 

Михно Л.С., Лоза Т.О. [10] + - - - - - - 

Дерябина А.Л, Жигаленко Є.А. [11] + - - - - + + 

Терзи М.С. [12] + - - - - - - 

Гармаєв В.Б, Калмиков Є.В. [13] + - - - - - - 

Примітка: *К. р ‒ кількісні результати; ** О.Т ‒ олімпійський тиждень. 
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Ми провели теоретичний аналіз досліджень визначення та розвитку витривалості у різних авторів 

(табл.1) щодо компонентів навчання, а саме: наявності практичних результатів, засобів, форм, методів, 

педагогічних умов та методики розвитку. Ми отримали наступні результати: абсолютно всі автори 

отримали практичні кількісні результати. Деякі з них [2; 3; 11] також розробили власні методики розвитку 

гнучкості та впровадили нові педагогічні умови і (або ж) [2] засоби. Жоден автор не запропонував нових 

методів та форм для розвитку витривалості 

Мета дослідження ‒ дослідити рівень розвитку гнучкості у студентів ХНЕУ ім. С. Кузнеця. 

Завдання дослідження: визначити та проаналізувати сучасні підходи у різних авторів щодо 

розвитку гнучкості; на основі аналізу літературних джерел визначити та проаналізувати сутність поняття 

"гнучкість" у різних авторів; провести педагогічне тестування для визначення рівня розвитку гнучкості у 

студентів ХНЕУ ім. С. Кузнеця та статистично обробити результати.  

Матеріал і методи дослідження: 
1. Теоретичний аналіз і узагальнення даних науково-методичної літератури, який застосовувався з 

метою визначення актуальності, мети та завдань дослідження. 

2. Педагогічні методи дослідження (спостереження за проведенням процесу фізичного виховання; 

педагогічне тестування). 

3. Методи математичної статистики використовувались для обробки та аналізу результатів, 

отриманих під час проведення дослідження. 

Результати дослідження та їх обговорення. 
Провівши аналіз понять гнучкості, котрі були приведені в роботах дослідників (табл. 2) та, 

незважаючи на різноманітність визначень, ця якість в авторів [16; 17; 20] характеризується як фізична 

здібність виповняти рухи з максимальною амплітудою для наших суглобів, автори [14; 18; 19; 21] 

зупинилися на тому, що гнучкість – це якість опорно-рухового апарату, одне із основних якостей, яке 

виражається амплітудою рухів людини, а вчені [15; 22], що це показник здоров'я, діапазон рухів у суглобах. 

Ми схиляємося до того, що гнучкість – це одне із найважливіших якостей людини, і визначаємо його як 

таке, що характеризується рухливістю в суглобах, еластичністю м'язів, і здібності виповнювати рухи з 

максимальною амплітудою. 

 

Таблиця 2. Визначення гнучкості як фізичної якості 

Автор(и) Зміст визначення 
Ключові 

слова 

Степаненкова Є.Я.[14] 
Гнучкість – морфо функціональна властивість опорно-рухового 

апарату, яка характеризує ступінь рухливості його ланок. 

 

 

 
 

 

якісь, властивість, 
здібність, показник, 

діапазон 

Єркомайшвілі І.В. [15] 

За твердженням Н.А. Бернштейна «гнучкість – це якість, яка наділяє 
людину вмінням досконалого володіння своїм тілом, уміння його 

відчувати, бути в постійному контакті з ним, знати його можливості, 

використовувати їх, керувати ними» 

Ашмарін Б.А. [16] 
Гнучкість визначається як фізична якість людини виповнювати рухи з 
необхідною амплітудою. 

Євсєєв Ю.І. [17] Гнучкість – здібність виповнювати рухи з максимальною амплітудою. 

Стюарт М.М.[18] 

 

Гнучкість – одна з найважливіших рухливих якостей людини, що 

пов'язана з еластичністю м'язів, зв'язок, рухливістю ланок. 

Карасьов А.В., Сафонов А.А. 

[19] 

Гнучкість – раціональна робота наших м'язів, що дозволяє 

виповнювати амплітудні рухові дії людям, які займаються. 

Лобачов В.С, Нікітін И.В, 

Лобанов В.В [20] 

Гнучкість – це фізична якість, яка має кількісну визначеність, яка 

виражається амплітудою рухів людини. 

Дегтярьов С.М. [21] 
Гнучкість – здатність виповнювати рухи з максимальною амплітудою 

в ланках. 

Рибіна Л.А. [22] 
Гнучкість – один з найважливіших показників здоров'я, що відображає 

ступінь рухливості ланок. 

Гужаловський A.A. [23] 
Гнучкість – діапазон рухів у ланках або ряді ланок, можливий у 

миттєвому зусиллі. 

 

Для оцінки гнучкості студентів ХНЕУ ім. С. Кузнеця було проведено педагогічне дослідження, в 

якому прийняли участь 2033 студенти, яке проводилось та оцінювалось за програмою і нормативами, 

наданих МОН. Дослідження проводилось в період з вересня по жовтень 2018 року, на спортивній базі 

університету. Під час експерименту студенти повинні були виконати нахил тулуба вперед з положення 

сидячи. Отриманий результати ми мали звірити з нормативною таблицею МОН. 
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Таблиця 3. Результати дослідження рівня гнучкості 

Кількість осіб, що брали 

участь 

Кількість осіб, які отримали результати 

Високий Достатній Середній Низький 

Всього 
з них 

Всього 
з них 

Всього 
з них 

Всього 
з них 

Всього 
з них 

ч ж ч ж ч ж ч ж ч ж 

2033 876 1157 107 48 59 602 285 317 1102 487 515 222 109 113 

 

У ході педагогічного тестування ми з’ясували, що за результатами оцінки гнучкості, більшість 

студентів ХНЕУ ім. С. Кузнеця мають достатній та середній рівні гнучкості, а саме: 29,6% мають достатній 

рівень, а 54, 2% середній, інші мають високий ‒ 5, 25%, низький 10, 9% (табл.3). 

Для порівняння частин, виражених у відсотках за гендерною ознакою, використовувався 

багатофункціональний критерій φ Фішера (кутове перетворення Фішера). 

 

Таблиця 4. Порівняльний аналіз за критерієм Фішера 

Рівень гнучкості Юнаки Всього Дівчата Всього φемп. 

Високий 5,2 

876 

4,9 

1157 

0,32 

Достатній 24,5 21,5 1,84 

Середній 35,7 30,8 2,9 

Низький 11,1 8,9 1,72 

Примітка: φкр.= 2,31 при Р = 0,01. 

 

Аналізуючи дані, наведені в таблиці 4, слід зауважити, у високому рівні φ* знаходиться у зоні не 

значимості (φемп.=0,32;Р=0,01), тобто частка спостережень цим ефектом не характеризується. У достатньому 

та низькому – у зоні невизначеності (φемп.=1,84;1,72;Р=0,01), у середньому у зоні значимості 

(φемп.=2,9;Р=0,01), що говорить про те, ця частка спостережень в даній вибірці характеризується ефектом 

(табл.4). 

Висновки. У ході дослідження визначення поняття гнучкість у різних авторів зафіксовано наступне: 

в теорії та методиці фізичного виховання існує різне розуміння та трактування гнучкості.  

В ході аналізу сучасних підходів різних авторів щодо визначення та розвитку рівня гнучкості у 

студентів було зафіксовано, що більшість авторів, розглядаючи проблему розвитку гнучкості, пропонують 

інновації стосовно педагогічних умов, методик та засобів навчання для розвитку гнучкості в студентської 

молоді. Жоден автор не опублікував конкретних результатів за проведенням Олімпійського тижня. 

Було доведено, що 29,6% студентів мають достатній рівень, а 54,2% середній, високий — 5,25%, 

низький 10,9% рівень розвитку гнучкості. Виявлено достовірні відмінності в рівнях розвитку гнучкості за 

гендерною ознакою на середньому рівні. 

Перспективи подальших досліджень. У подальшому планується провести педагогічний 

дослідження гнучкості студентів 3-4 курсів навчання. 
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СТАНОВЛЕННЯ ЖІНОЧОГО РУХУ В УКРАЇНІ НА ПРИКЛАДІ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА 

РУСЬКИХ ЖІНОК ТА ЇХНЬОГО АЛЬМАНАХУ «ПЕРШИЙ ВІНОК» 

 

У цих наукових тезах ми аналізуємо розвиток жіночого руху в Україні, звертаючи особливу увагу 

діяльність Товариства руських жінок та видання альманаху «Перший вінок». 

Кандидатка історичних наук Т. Орлова періодизувала українську жіночу пресу: 1) від середини 

ХІХ ст. до 1920 р. – виникнення і становлення жіночої преси; 2) 1921-1939 рр. – найвищий розвиток жіночої 

преси в Галичині та виникнення радянських жіночих видань у Східній Україні; 3) 1941-1989 рр. – 

пасивність жіночої преси, вихід заідеологізованих жіночих видань; 4) і від 1990 р. – початок становлення та 

еволюції сучасної плюралістичної жіночої преси в Україні. Зважаючи на таку хронологічну класифікацію, 

ми вирішили зупинитися на перших двох періодах життя української жіночої преси – із моменту її 

виникнення й до початку Другої світової війни, щоб розглянути ці етапи детальніше та вивчити їх 

ґрунтовніше. 

Дослідник західноукраїнської преси Степан Кость вважає, що перші видання для жінок з’явилися 

раніше, ніж почався сам жіночий рух. У 1853 р. С. Шехович почав видавати журнал «Лада», а у 1868-

1870 рр. – журнал «Русалка». Оскільки обидва журнали виходили українсько-російським суржиком, та й 

зміст їх був невибагливим, то галичанки з більшим задоволенням читали польські журнали. 

Символічним відносним початком жіночого руху можна вважати першу спробу його інституційного 

становлення. У Станіславові (теперішній Івано-Франківськ) 7 жовтня 1884 року відбулися установчі збори 

Товариства руських жінок. Ця організація планувала видавати журнал чи газету. На посаду редактора 

претендував Іван Франко, проте для більшості жінок його кандидатура як небезпечного радикала була 

неприйнятною. Задля справедливості варто зазначити, що Іван Якович узяв активну участь у заснуванні 

Товариства руських жінок: писав оголошення та статті про цю організацію в газету «Діло», рекламував їхні 

перші збори. Також «Діло» надрукувало проект статуту Товариства. У цій же газеті з’явилося оголошення 

про альманах. Окрім того, Франко надрукував у журналі «Ruch» за 1887 р. статтю «Ruch kobiecy», в якій 

ідеться про альманах, ще до безпосереднього виходу видання. 

За задумом Наталії Кобринської, альманах Товариства руських жінок мав виконувати три головні 

цілі: виховувати жінок, зміцнювати їхню довіру до організації та встановлювати солідарність усіх 

українських жінок (знайомлячи зі статтями українських жінок з Російської імперії). Назву альманаху 

запропонувала українська письменниця Олена Пчілка – «Перший вінок». Він вийшов у Львові у 1887 р. 

М. Богачевська-Хом’як пише, що «зміст «Першого вінка» виразно свідчить, що це був витвір українських 

жінок – він утілив і силу, і слабкість колективної праці співробітниць різних політичних, географічних та 

вікових груп. Громадянство вітало появу «Першого вінка», хоч розповсюджувався він дуже поволі». 

Чоловіки прийняли альманах прихильно. Щоправда, Драгоманов не втримався, щоб не зауважити, що 

жінки, властиво, нічого не сказали в своєму альманахові. Він вважав, що жіноча нерівність є наслідком 

їхньої поганої освіти, яку треба поборювати так само як лінощі та пияцтво. 

Аналіз наповнення альманаху свідчить про те, що там містилися твори різних жанрів та тематики: у 

виданні були надруковані і вірші, й проза, й етнографічні розвідки, і статті з жіночого питання (авторства 

переважно Наталії Кобринської). Редакція ретельно обирала матеріали для друку – це мали бути 

оригінальні твори українських письменниць і поетес, статті про стан і розвиток жіночого питання та 

жіночої освіти у світі, інформація про жіночу працю, а також статті про народне мистецтво, звичаї, 

домашнє господарство. Була вміщена коротка розвідка Софії Окуневської «Жіноча неволя у весільних 

піснях і звичаях», Анна Павлик та її сестра Катерина Довбенчук дали етнографічні матеріали про життя в 

Карпатах. Наталія Кобринська написала дві короткі довідки про Товариство руських жінок у Станіславі й 

про становище жінок середнього класу. «Передмову до альманаху написала Кобринська, а Пчілка – коротку 

поему про колективний почин: «На працю нашу уважати / Не вам, славутнії метці! / Ваш суд не має 

осягати / Спробунки нашії отсі!.../ Одна фіялка схована / Єсть незамінна у гаю / Лишь з гуртом сестер 

поєднана, / Знаймує дух цноту свою…/ До спілки ж, сестри! В нашім гаю / Вінки ми праці повємо / І на 

користь рідному краю / Жіноче серце віддамо!». Центральне місце в альманасі посідають публіцистичні 

статті Наталії Кобринської, присвячені жіночому руху. У своїх текстах авторка закликає жінок до 

просвітительської роботи по селах, у читальнях, до участі у політичних маніфестаціях. Такі ідеї були 

розкритиковані у статті «Родина» в газеті «Діло» (серпень 1893 року): Кобринську звинуватили у тому, що 
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вона знищує українську сім’ю. М. Богачевська-Хом’як підсумовує, що «Кобринська не зробила українських 

жінок свідомими феміністками, не переконала їх у надзвичайній важливості жіночої емансипації, бо 

українське жіноцтво більше відчувало національну дискримінацію, ніж жіночу. Але Кобринська заохотила 

жінок до громадської праці, скерувала на шлях прагматичного фемінізму. Жіночі товариства, дитячі 

садки, праця в громадах наблизили їх до фемінізму, який, хоч цілком не розвинувся, став наприкінці ХІХ ст. 

органічною частиною жіночої свідомості». 

 

Полікарпова Ольга Валеріївна 

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди 
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ВПЛИВ ОБРАЗОТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА РОЗВИТОК 

ДОШКІЛЬНЯТ З ПОРУШЕННЯМИ СЛУХУ 

 

На сучасному етапі розвитку освіти в корекційній роботі з дітьми образотворче мистецтво є 

фактором їх психічного розвитку. Малювання, ліплення, декоративно-прикладне мистецтво полегшують 

передачу переживань і фантазій, а також сприяють зміні поведінки дитини з сенсорними порушеннями. 

Розвиток дитини з перших днів життя відбувається під напрямним впливом дорослих, при цьому 

велике значення належить діям за допомогою почутої мови. Дитина з порушеним слухом розвивається не 

тільки в беззвуковому, але і в безмовленнєвому середовищі, в результаті затримується розвиток сприйняття 

і діяльності. Дефекти органів слуху завдають величезної шкоди і обумовлюють порушення психічних 

процесів і рухової сфери дитини. 

Слід зазначити, що відсутність слуху призводить до відставання глухих дітей від своїх чуючих 

однолітків в області зорового й тактильно-рухового сприйняття. Відставання в області розвитку 

сприйняття, багато в чому обумовлене затримкою формування словесної мови, що в свою чергу гальмує 

мовленнєвий розвиток глухих дітей. Слово, яке не отримало достатньої опори в наочних образах, дитиною 

не запам’ятовується. Необхідно повсякденно, систематично формувати у дітей здатність бачити за словом 

реальну ситуацію і узагальнювати накопичений дитиною чуттєвий досвід. Тільки після цього саме воно 

може стати джерелом знання. 

Образотворча діяльність є одним з найважливіших засобів пізнання світу і розвитку знань 

естетичного сприйняття та пов’язане з самостійної практичної і творчої діяльністю дитини, що пробуджує у 

неї позитивну емоційну чуйність до навколишнього світу, до рідної природи, до подій життя, а також 

формує образотворчі навички та вміння. 

Формування словника дитини з порушеннями слуху відбувається в процесі використання слів, що 

позначають властивості, якості того чи іншого матеріалу, способів дії з ним. Під час практичних дій 

проводиться безперервна розмова з дошкільниками про спосіб і послідовність виконання роботи. Таким 

чином, за допомогою образотворчої діяльності розвиваються певні здібності вихованців: зорова оцінка 

форми, орієнтування в просторі, відчуття кольору. Розвиваються також спеціальні уміння та навички: 

координація очей і руки, володіння пензлем. Для створення малюнка необхідно докласти зусиль, 

потрудитися, опановуючи певними вміннями. Спочатку у дітей виникає інтерес до руху олівця або пензля, 

до слідів, що залишаються на папері, лише поступово з’являється мотивація до творчості й бажання 

отримати результат, створюючи певне зображення. 

Так, в практичній роботі з дітьми використовуються такі творчо-продуктивні види образотворчої 

діяльності, як: техніка вітража, монотипії, пластілінографія, кляксографія, колаж тощо. 

На заняттях діти навчаються отримувати задоволення від розглядання репродукцій картин 

художників, книжкових ілюстрацій, малих форм скульптури, народних іграшок, виробів народних 

промислів. Вони перетворюються в юних майстрів, скульпторів чи художників, намагаються виразити себе 

в продуктивних видах діяльності. Також, ігри-подорожі, дидактичні ігри, сюжетно-рольові ігри, ігри-

драматизації з відтворенням продуктів дитячої творчості, казка, все це є основою для розвитку уяви дітей. 

Отже, дошкільний вік є актуальним для оволодіння різними видами діяльності, в тому числі 

творчими. Діти обдаровані до всіх видів мистецтва, але саме міцне визнання вони отримали в 

образотворчому творчості. Творча робота спонукає дітей з порушенням слуху позначити отриманий образ 

або сюжет словом, а потім словосполученням і реченням, що вирішує одну з основних завдань корекційної 

роботи – розвиток мовлення у дошкільнят з вадами слуху. 
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ОСОБЛИВОСТІ КОМУНІКАТИВНИХ ЗДІБНОСТЕЙ МАЙБУТНІХ МЕДСЕСТЕР-

БАКАЛАВРІВ КРІЗЬ ПРИЗМУ ЇХНЬОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
 

У спілкуванні медичного працівника велике значення має рівень комунікативних здібностей 

особистості, які забезпечують смисловий аспект соціальної і професійної взаємодії. 

Актуальність проблеми зумовлена тим, що добре сформовані комунікативні здібності майбутніх 

медсестер є джерелом впевненості у діяльності, реалізації професійної і життєвої стратегій, гармонійному 

сімейному житті, позитивних емоційних очікувань стосовно особистісної та соціальної сфер. Готовність 

молодої людини до повноцінного міжособистісного спілкування – це складний багатокомпонентний 

процес. Домінантою у ньому є формування гуманістичного за своїм характером комунікативного 

центрустудента-медика, що передбачає сприйняттялюдей як найбільшої цінності. 

Отже, формування у студентів широкого діапазону комунікативних знань і компетентності є 

необхідною складовою розвитку та становлення особистості медичного працівника, його життя і 

функціонування в мікро- та макросистемах.  

Проблему комунікативних здібностей досліджували А. В. Батаршев, Н. Р. Вітюк, М. С. Каган, 

В. П. Казміренко, І. С. Кон, С. Д. Максименко, Р. С. Нємов, К. К. Платонов, К. Роджерс та ін. 

Здібності визначаються як індивідуально-психологічні особливості людини, що виражають її 

готовність до оволодіння й успішного виконання певних видів діяльності.Комунікативні здібності ми 

розглядаємо як психологічні особливості індивіда, що характеризуються структурою із сукупності 

психічних якостей, які забезпечують можливості виконання успішної медичної практики. Особистість 

студента-медика як носій певних якостей має потенціал для розвитку здібностей, щоформує взаємодіючу 

систему, завдяки якій досягається успіх професійної діяльності. 

Метою нашого дослідження було виявлення психологічних особливостей комунікативних здібностей 

майбутніх медсестер-бакалаврів у структурі їхньої професійної діяльності. 

У дослідженні використовувалися наступні методики: «Виявлення та оцінка комунікативних та 

організаторських схильностей» (КОС-1) В. В. Синявського та Б. О. Федоришина, «Діагностика 

комунікативної соціальної компетентності» (КСК) М. П. Фетіскіна, В. В. Козлова та Н. Ф. Шляхти і «16-

факторний особистісний опитувальник» Р. Кеттела. 

Проаналізуємо результати однієї із методик. За методикою «16-факторний особистісний 

опитувальник»студенти другого курсу відкриті, товариські, їм притаманні природність, невимушеність у 

поведінці, уважність, доброта у взаєминах, вони охоче працюютьз людьми, активні у розв’язанні 

конфліктів, довірливі, не бояться критики, переживають яскраві емоції.Майбутнім медикам характерні 

конкретність, деяка ригідність та емоційна дезорганізація мислення, стриманість, працелюбність, 

реалістична налаштованість, стійкість інтересів. 

Аналіз результатівдослідження студентів третього курсу виявив те, що їм властиві доброзичливість у 

взаєминах, активність у спілкуванні та конструктивному розв’язанні конфліктних ситуацій, тактовність, 

шанобливість, життєрадісність, енергійність. Майбутні фахівці стримані, працелюбні, емоційно зрілі, 

дотримуються вимог групи, виявляють стійкість інтересів. Нервова втома окреслюється мінімальним 

рівнем,соціальні контакти для них є значущими, а емоційність і динамічність спілкування сприяють тому, 

що студенти часто стають лідерами та ентузіастами спільної діяльності. Їм характерні осмислене 

дотримання норм і правил поведінки, наполегливість у досягненні мети, точність, відповідальність, ділова 

спрямованість, соціальна сміливість та активність, готовність мати справу з незнайомими обставинами і 

людьми, розвинений самоконтроль емоцій та поведінки. 

Отже, за даними результатів дослідження виявлено певні відмінності між групами майбутніх 

медсестер-бакалаврів у показниках. Причину ми вбачаємо у вікових відмінностях між студентами, оскільки 

з часом комунікативна компетентність зростає, а особистість набуває професійного та духовного досвіду 

суспільства. Проведене нами теоретичне й експериментальне дослідження показало, що існує тісний 

зв’язок між комунікацією та характером майбутньої професійної діяльності особистості медичних сестер, їх 

становленням у соціумі. Розвинені комунікативні здібності дозволять майбутнім фахівцям налагоджувати 

довірливий контакт із пацієнтом та його близькими, об’єктивно оцінювати їхній емоційно-психологічний 

стан, здійснювати психологічну підтримку хворого та його сім’ї, реалізовувати на практиці принципи 

правдивості, інформованої згоди, автономності, соціальної справедливості та комунікативної етики. 
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Таким чином, у структурі особистості майбутнього медика комунікативні здібності є важливою 

складовою професійної діяльності, що визначають успішність психологічного розвитку особистості таїї 

соціалізації.Підвищення якості підготовки сучасного медичного працівника у сфері комунікації, 

формування особистості фахівців, здатних до інтегрування комунікативних здібностей у практичну 

професійну діяльність медиківдасть змогу в їх подальшій діяльності на більш високому професійному рівні 

проводити профілактику та лікування соматичної та психосоматичної патології. 
 

Юрчук Людмила Василівна 

Кандидат історичних наук, доцент 

Рівненський інститут «Міжнародного відкритого Університету розвитку людини «Україна» 
 

ЗАСОБИ ІЗОТЕРАПІЇ У КОНТЕКСТІ СОЦІАЛЬНОЇ ІНКЛЮЗІЇ 
 

Кожна дитина – особлива. Але є діти, про яких говорять «особливі» тому, що вирішення їх потреб 
вимагає специфічних освітніх технологій. Незалежно від стану здоров’я, наявності фізичного чи 
інтелектуального порушення, кожна людина має право на повноцінне життя та якісну освіту. 

Принцип доступності є основним в організації інклюзивного навчання для дітей з особливими 
освітніми потребами. Саме ці проблеми сучасності стають важливим аргументом актуальності пошуку 
нових, адекватних часу освітніх технологій, які б допомагали людині знаходити рішення у складних 
життєвих ситуаціях, розв'язувати внутрішньо-особистісні та міжособистісні конфлікти, наповнювати життя 
яскравими подіями та враженнями, приємними емоційними переживаннями.  

Поява і розвиток арт-терапії, унікального і досконалого психотерапевтичного методу, який виник на 
перетині мистецтва, психології і психотерапії, є своєрідною відповіддю на запити суспільної психологічної 
практики щодо застосування художнього мистецтва як засобу зміцнення психічного здоров'я дітей та 
дорослих. Основною метою арт-педагогіки є художній розвиток дітей з особливими потребами, 
формування основ компетентностей художньої культури, соціальної адаптації особистості засобами 
мистецтва.  

Виходячи із засобів впливу, розрізняють наступні види арт-терапії: музикотерапія, ізотерапія, 
казкотерапія, лялькотерапія, драмотерапія та ін. 

Ізотерапія являє собою корекцію засобами образотворчої діяльності. Підсвідомість людини ховає 
страхи, мрії та сподівання, і малювання може «проявити» приховане. Коли дитина малює, навіть неохайно і 
хаотично, на картинці відбивається її внутрішній стан. Малювання розвиває чуттєво-рухову координацію, 
вимагає взаємодії багатьох психічних функцій [4, c.59].  

Малюкам крейда підійде більше, ніж акварельні фарби, які розтікаються. Для молодшого шкільного 
віку доцільніше використовувати фломастери, а ще краще – олівці, якими можна деталізувати зображення. 
Старші діти можуть використовувати і фарби, і олівці за бажанням [4, c.184]. 

Основні типи завдань, які вирішує ізотерапія:  
1. Предметно-тематичні – малювання на задану тему, зображення людини та її відносин з 

предметним світом і оточуючими людьми. Приклади завдань: «Моя сім’я», «Я в школі», «Я вдома», «Мій 
найкращий вчинок», «Що я люблю».  

2. Образно-символічні – зображення абстрактних понять (добро, зло, щастя), емоційних станів і 
почуттів (радість, гнів, здивування).  

3. На розвиток образного сприйняття, уяви, символічної функції – дітям пропонують, спираючись на 
неоформлені стимули (крапки, лінії, плями), відтворити цілісне зображення.  

4. Ігри і вправи із зображувальним матеріалом – експериментування з фарбами, папером, 
пластиліном, крейдою. Стимулюють потребу в образотворчій діяльності, інтерес до неї, зменшують 
емоційну напруженість, підвищують впевненість у собі.  

5. Завдання на спільну діяльність – можуть включати всі перераховані вище завдання, які 
пропонуються для колективного виконання [4, c.216].  

Постановка завдань і розробка програми занять образотворчою діяльністю залежить від 
індивідуальних труднощів дитини.  

Дітям, які не вміють концентрувати увагу, ставляться такі завдання: продовжити малюнок, 
перерахувати наприкінці все намальоване, зосередитись на малюванні одноманітних об’єктів, завершити 
розпочате. В деяких випадках важливим є підкорення дитини вимогам педагога хоча б частково виконати 
завдання. Якщо дитина «застрягає» на одному сюжеті, їй пропонується поступово щось змінювати, 
додавати нові елементи. При наявності у дитини страхів буває корисно малювати об’єкт страху або його 
символічне позначення з наступним звільненням від малюнку.  

При роботі з агресивними дітьми можливе малювання пов’язаних з агресією сюжетів з поступовим 
переключенням на нейтральні теми.  
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Дитина, яка швидко виснажується, не повинна малювати довго. Тому задум малюнку повинен 
відповідати можливостям такої дитини, вона повинна отримати задоволення від завершеної роботи. 
Інертним, млявим, обережним, хворобливо акуратним дітям корисні завдання на розвиток фантазії, 
змішування фарб, малювання на великих аркушах. Розгальмованим, збудженим, активним дітям, навпаки, 
ставлять задачі, які потребують обмеження і підкорення темі і сюжету, акуратного виконання [4, c.185].  

Для дітей з порушеннями міжособистісного спілкування корисним є спільне малювання на великому 
аркуші. При цьому тема повинна бути широкою, щоб кожна дитина могла зобразити щось улюблене 
(наприклад, «Місто», «Казкова країна»). В ході спільного малювання виникає загальний сюжет, 
розвивається взаємодія між дітьми.  

Якщо у дитини спостерігається млявість кистей рук і недостатній розвиток моторики, краще 
малювати на невеликому аркуші тонким і м’яким пензликом, давати завдання на ретельне замальовування 
елементів, зображення дрібних деталей.  

Дітям з вираженими моторними вадами або з порушеннями просторових уявлень легше малювати на 
аркуші, що знаходиться на вертикальній поверхні, або на підлозі лежачи. Їм корисно замальовувати фарбою 
великі аркуші (рукою або губкою), треба прагнути до того, щоб аркуш був замальований рівномірно. 

Також можна малювати плями і лінії губкою або широким пензлем. Таким зображенням необхідно 
надавати певне змістове тлумачення («море», «трава», «дощ», «зоряне небо» та ін.), наставник може 
домальовувати сюжетні деталі.  

Велику увагу педагоги приділяють використанню нетрадиційних методик малювання: кляксографія, 
симетрія, абстрактний малюнок, малювання пальчиками, воском, ватними тампонами. У роботі 
використовують різноманітні матеріали: рамочки, печатки, трафарети, шаблони, палички, зубні щітки, 
природний матеріал, мило, свічки, поролон [2]. 

Таким чином, використання засобів ізотерапії як методу арт-терапії у роботі із дітьми з особливими 
потребами є позитивним елементом у структурі психолого-педагогічного супроводу інклюзивного 
навчання, який забезпечує психологічний комфорт та сприяє гармонійному розвитку дитини.  
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ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ МОЛОДІ 

ЗАСОБАМИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ 
 

В умовах розвитку інформаційних технологій та спорту важливе місце у формуванні здорового 
способу життя молоді належить засобам масової інформації.  

Мета роботи полягає у теоретичному вивченні та аналізі науково-методичної літератури для 
визначення ступеню та наслідків впливу засобів масової інформації (ЗМІ) на формування здорового 
способу життя (ЗСЖ) молоді.  

Сьогодні в Україні, як і в інших країнах світу набуває все більшої актуальності проблема 
формування ЗСЖ. Особливо непокоїть стан здоров’я молоді. При цьому чималий вплив на формування 
способу життя молоді справляють саме ЗМІ. В сучасних умовах ми вже не можемо уявити собі життя без 
засобів медіа та комунікаційних технологій. Зростання ролі засобів масової інформації призводить до 
підвищення вимог до їх значущості в суспільному житті. Встановлено, що засоби масової інформації є 
найважливішими прийомами соціалізації особистості на сучасному етапі розвитку суспільства. 

ЗМІ використовують майже всі канали сприйняття, завдяки цьому вони відіграють велику роль у 
культурному обміні, у вихованні молоді, а також у процесах управління різними галузями соціальної сфери. 
Ера мас-медіа і електронної інформації радикально змінює як життя людини, так і її саму. Сучасні засоби 
масової інформації, як складова частка масової культури, знищують на планеті простір і час, національні 
кордони, пов’язуючи в єдину мережу найвіддаленіші куточки. Саме за допомогою мас-медіа серед різних 
категорій населення (читачів, слухачів, глядачів) пропагуються певні ціннісні установки, світоглядні 
стереотипи та моделі поведінки, зокрема і пропаганда ідей формування здорового способу життя. 
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Питання наявних знань та інформації щодо проблеми здоров’я є першими і необхідними 
передумовами усвідомлення молоддю цінності здоров’я і здорового способу життя. Тому дана проблема є 
дуже актуальною і потребує додаткового її дослідження. 

Одним із найважливіших напрямів діяльності з формування здорового способу життя є забезпечення 
суспільства необхідною інформацією з цієї проблеми. Природно, це найбільш інтенсивно може бути 
здійснено через засоби масової інформації. На думку молодіжної аудиторії, визначено три найбільш 
впливові засоби розповсюдження інформації, що можуть доносити інформацію про ФЗСЖ. Цеінтерактивні 
ЗМІ (інтернет), телебачення та преса. 

Досліджуючи роль ЗМІ у формуванні ЗСЖ засобами телебачення, можна сказати, що, на сьогодні, 
чітко продуманої системи висвітлення проблем ЗСЖ на телебаченні не розроблено. Більшість сучасних 
українських ЗМІ в тій чи іншій формі торкаються проблем формування основних засад здорового способу 
життя серед молоді. Є програми, в яких порушуються питання формування ЗСЖ. Їх умовно можна 
розділити за такими тематичними напрямками: спортивні, медичні, молодіжні, жіночі, програми по 
харчуванню та інформаційно-розважальні. Але програми цієї тематики становлять незначний відсоток від 
загального масиву телебачення.  

Частіше і певною мірою більш грунтовно проблема пропаганди і формування ЗСЖ у молоді 
висвітлюється у пресі. З’явилося багато нових періодичних друкованих видань. За рейтингом впливу ЗМІ 
на молодь серед друкованих видань перше місце посідають журнали і газети розважального та 
інформаційного профілю. Але найкраще, на сьогодні, інформацію про ЗСЖ висвітлює інтернет. 

За даними досліджень представники молодіжної аудиторії хочуть бачити у ЗМІ більше інформації 
про негативний вплив шкідливих звичок на нащадків, про вплив неправильного способу життя на розвиток 
хвороб, про передчасне старіння організму, про позитивний вплив і користь фізичних вправ та інформацію 
про правильний раціон харчування. Аналіз існуючих заходів, спрямованих на формування здорового 
способу молоді, дозволяє визначити найбільш актуальні і пріоритетні напрями у розвитку та впроваджені 
програм, орієнтованих на молодь: 

- підготовка фахівців, навчання широкого кола спеціалістів, які працюють з молоддю, в сфері 
охорони здоров’я, освіти, інформаційних технологій, розваг тощо; 

- розробка інформаційно-освітніх програм, тренінгів, шкіл тощо та матеріалів (від посібників до 
буклетів і листівок), орієнтованих як на широкий загал, так і на цільові групи; 

- створення інформаційно-ресурсних центрів з питань ЗСЖ; 
- залучення ЗМІ для формування усвідомлення та потреб самозахисту власного здоров’я молоді на 

систематичній основі; 
- розвиток різноманітних форм консультування, тестування та допомоги на базі центрів соціальних 

служб для молоді; 
- розробка і впровадження комплексних міжгалузевих програм формування здорового способу життя 

молоді; 
- привернення уваги до тематики здорового способу життя молоді під час проведення масових заходів. 
Діяльність ЗМІ в цілому, з точки зору інтересів здоров’я населення України, має розглядатися як 

окремий важливий напрям діяльності з формування ЗСЖ. Притому інтернет, телебачення, преса, 
спеціалізована реклама тощо мають не тільки створювати і поширювати потрібний для формування ЗСЖ 
молоді інформаційний продукт, а й нести відповідальність за його якість. 

 

Шикітка Галина Миколаївна 
Кандидат педагогічних наук 

Ужгородський національний університет 
 

АКТУАЛІЗАЦІЯ ІДЕЇ ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ СВІДОМОСТІ МОЛОДІ 

В ДІЯЛЬНОСТІ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ І ПЕДАГОГІЧНІЙ ПРАКТИЦІ 
 

На сучасному етапі вплив громадських організацій на процеси розбудови демократичного 
суспільства, трансформації вітчизняного соціуму у контексті формування нових ціннісних орієнтирів 
невпинно зростає. Як зазначає Ю.Д. Руденко, сьогодні «перед незалежною Україною постала історичної 
ваги проблема творчо відродити українське національне виховання і водночас піднести його на сучасний 
рівень наукового і культурного розвитку», тому «закономірним є те, що в наш час значно зріс інтерес 
педагогів до виховного потенціалу попередніх століть, їхніх виховних традицій». 

Оглядаючи розвиток освітнього середовища в Україні на сучасному етапі, констатуємо, що багато 
ідей, які виникли в результаті функціонування педагогічних товариств на Закарпатті, уже втілено в життя у 
нових умовах. Серед таких ідей варто зазначити, наприклад, відкриття вищих навчальних закладів, 
подолання неписьменності; охоплення навчальних закладів їдальнями та спортивними майданчиками, 
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бібліотечними центрами, майстернями; функціонування закладів післядипломної педагогічної освіти як 
обов’язкової умови проходження вчителями курсів підвищення кваліфікації; наявність інтернатів для дітей 
із малозабезпечених сімей та дітей-сиріт; допомогу сім’ям із дітьми з особливими потребами; розгалужену 
мережу дошкільних навчальних закладів та закладів позашкільної освіти. Однак у досвіді діяльності 
крайових педагогічних товариств Закарпаття є й досі ідеї, які незаслужено потрапили в пласт забутого і 
відкиненого нашим суспільством або ж реалізовані не повною мірою. 

Ключовими ідеями, які здатні прислужитись освіті України сьогодні та в майбутньому, на наш 
погляд, у плані змісту є ті, що стосуються формування національної свідомості та самосвідомості учня, 
його духовного світу, формування особистісної самостійності, моральних чеснот за шкалою європейських 
цінностей; у плані форми – організація освітньої системи як системи відродження нації, система роботи зі 
збереження традицій народу, організація навчання та виховання на основі демократизму та гуманізму, ідеї 
дитиноцентризму; компаративний, інтегративні та інтерактивні методи навчання, методи зв’язків школи з 
громадськістю і батьками, а також різноманітні методи розвитку іміджу вчителя, школи, формування 
людини знань та людини-патріота в цілому. 

Необхідно відзначити, що, як нами виявлено, у 20-30-х роках ХХ століття в освітній системі 
Закарпаття превалювали ідеї гармонійного виховання та елементарної освіти Й. Песталоцці, ідея нового 
виховання на засадах гуманізму та свободи вибору М. Монтессорі та С. Френе, ідея цілісного виховання Р. 
Штейнера. Можна зробити висновок, що виховання та навчання в освіті Закарпаття в окреслений період 
мало яскраво виражений демократичний та гуманістичний характер і було пройняте, на відміну від школи 
попередніх десятиліть, активним пошуком нових шляхів гармонійного розвитку особистості. В основі 
розвитку освіти була національна ідея, яка дала вагомий результат усього за два десятиліття: саме на 
закарпатоукраїнських землях у 1938–1939 рр. постала держава Карпатська Україна на чолі з президентом – 
активним просвітянином-педагогом Августином Волошиним. Щоб зрозуміти, які ідеї національного 
відродження в минулому освіти на Закарпатті не втратили своєї ваги й у цей час, оглянемо коротко стан 
національного виховання в сучасній Україні. Національна ідея як стержень усього навчально-виховного 
процесу, незважаючи на багатовіковий досвід суспільства в боротьбі за неї, і на цей час в Україні перебуває 
серед актуальних завдань державної ваги. Її розвиток в сучасних умовах суспільного життя та в освіті 
України досліджують І. Бех, А. Бойко, П. Ігнатенко, Ю. Руденко, В. Кузь, П. Щербань. Упродовж останніх 
років в освіті було розроблено низку документів: «Концепція національної системи виховання», «Концепція 
національно-патріотичного виховання»,  «Концепція громадянської освіти та виховання в Україні», проте 
жоден з них не був розгорнутий і не втілився в конкретні кроки з реалізації через зміну векторів у розвитку 
держави і, відповідно, освітньої політики, через різні уявлення правлячих еліт на ідеологію та напрями 
розвитку освіти. Як зазначає В.М. Розін, «перехідність епохи ставить педагогіку в надзвичайно складну 
ситуацію, оскільки стає неможливим зрозуміти, кого школа повинна формувати, які є ідеали освіченої 
людини; як наслідок, труднощі і коливання у визначенні цілей і змісту освіти». 

У новій «Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді», прийнятій в освіті 
України у 2015 р., зазначається, що «на етапі розвитку України, коли існує пряма загроза денаціоналізації, 
втрати державної незалежності,… виникає нагальна необхідність переосмислення зробленого і здійснення 
системних заходів, спрямованих на посилення патріотичного виховання дітей та молоді – формування 
нового українця, щодіє на основі національних та європейських цінностей. 

Виходячи з цього, варто використати надбання досвіду педагогічних товариств Закарпаття 
дорадянського періоду щодо формування патріота громадянина, гуманіста і демократа, готового до 
виконання громадянських і конституційних обов’язків та до успадкування духовних і культурних надбань 
свого народу, досягнення високої культури взаємин, а саме: виходити з того, що національно свідому 
особистість може виховати тільки національно свідомий учитель та сім’я і суспільство, де свято шануються 
національні святині, де подається гідний приклад підростаючому поколінню діяти морально, де духовні 
вияви людини не заглушено матеріальним та низьким.  

 

Москаленко Дар’я Андріївна 
Харківський національний економічний університет імені С. Кузнеця 

Науковий керівник: Мкртічян Оксана Альбертівна, кандидат педагогічних наук, доцент 
Харківський національний економічний університет імені С. Кузнеця 

 

ПИТАННЯ МОТИВАЦІЇ ДО НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

СТУДЕНТІВ ЕКОНОМІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ 
 

Проблема мотивації, мотивів поведінки та діяльності студентів є однією із найактуальніших в 
сучасному освітньому просторі. Вона завжди є пусковим механізмом будь-якої діяльності або праці. В 
навчанні студентів мотивація – найбільш безперечний і досліджуваний фактор успішності навчання, а 
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також є основною складовою при формуванні майбутніх професіоналів. Важливо, щоб студенти проявляли 
інтерес до того, щоб накопичувати знання, здійснювати самостійну діяльність і організовувати собі 
безперервну освіту. 

Дослідження М. Матюшкіна, Т. Матіса, А. Маркової, О. Орлової є значним вкладом у вирішення цієї 
проблеми. Питання позитивної мотивації в навчальній діяльності розглядалися Г. Клаусом, Н. Мишковою. 
Доцільно відзначити, що іноді декілька схвальних слів викладача змінюють ставлення студента до 
навчальної діяльності. У свою чергу, він може використовувати знання щодо мотивації з метою 
саморегуляції поведінки через актуальність мотивів, змінюючи їх порядок і використовуючи додаткові 
мотиви, керувати власною поведінкою. З іншого боку, відсутність мотивації у студентів до навчальної 
діяльності обумовлена нерозумінням студентом важливості дисципліни, недостатня компетентність 
викладача, а також низький рівень комунікабельності суб’єктів освітньо-виховного процесу. 

Так, при дослідженні рівня мотивації до навчання студентів ХНЕУ імені С. Кузнеця було обрано 
студентів 1 курсу в кількості 150 осіб. Мета дослідження – вивчення психологічних особливостей 
формування мотивації до навчальної діяльності та розроблення тренінгу як засобу її оптимізації. Однак, у 
проведеному дослідженні було виявлено низький рівень мотивації у студентів, через безпорадність, 
уникання складних ситуацій та підвищену тривожність, що викликає негативні переживання та 
невпевненість у собі. За даними дослідження, більшість студентів вразливі та сприйнятливі, мають низьку 
самооцінку, нерозвиненість самоконтролю, з завищеними уявленнями про свої можливості. Тому, для 
оптимізації виявлених особливостей була розроблена програма «Крок до себе», яка спрямована на 
підвищення й формування високого рівня вольового зусилля та самоповаги, вдосконалення навичок 
спілкування, а також підвищення самооцінки та психологічної стійкості студентів до невдач. Також 
розроблено тренінги щодо допомоги зміцнення психологічного стану особистості («Тренінг комфортного 
спілкування», «Успішний студент – успішний фахівець», «В гармонії з собою» тощо) .  

Результати дослідження довели, що студенти усвідомлюють важливість і потрібність в навчанні, 
прагнуть досягти високих результатів та одержувати певні успіхи у діяльності. Основними мотивами в 
навчанні вони визначають формування майбутнього та розвиток себе як особистості. Основними мотивами 
навчання є особистісний розвиток, інтерес, бажання стати кваліфікованим спеціалістом.  

Отже, успішність освоєння знань студентом пов’язана з грамотною організацією навчального 
процесу і комплексу заходів з використанням інтерактивних методів навчання, а також інноваційних 
програм та освітніх технологій. Навчання на перших курсах у ВНЗ з урахуванням таких технологій 
дозволяє активізувати мотивацію майбутніх економістів, формуючи їх стійкий інтерес до нових знань і 
майбутньої професії. 
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МОТИВАЦІЯ У НАВЧАННІ: ПОЧАТКОВИЙ АНАЛІЗ 

 
Мотивація, це те, що спонукає людину до діяльності і розкриває мотиви її здійснення. Мотив – це те, 

що стимулює людину до дії, в умовах вже визначених цим мотивом певним видом діяльності. Мотивація 
навчання визначається як особиста мотивація задіяна у процес навчання. Вона є важливою складовою 
навчання в цілому, від неї залежать результати формування професійних навичок і взагалі результат навчання. 

Глибинними мотивами у навчанні, за Рубінштейном С.Л., виступають світоглядні відчуття 
обумовлені внутрішніми та зовнішніми умовами, тобто загальне відношення до життя обумовлює 
поведінку у життєвих ситуаціях та ступень залежності від них. Визначальним у формуванні початкового 
набору поглядів, які розвивають відношення до навчання, являється домашнє середовище. Коли батьки 
виховують природну цікавість своєї дитини про світ, заохочуючи пізнавальні питання та ознайомлюючи з 
ресурсами, які можуть розширити світогляд, вони формують пізнавальну потребу і відношення до навчання 
як до цікавого процесу, що приносить задоволення. 

Отже, мотивація тих хто навчається природно пов’язана з їх бажанням бути задіяними у процес 
навчання. Але це також безпосередньо пов’язано із причинами та цілями, які лежать в основі їх участі чи 
непричетності до академічної діяльності. Джерела мотивації у навчанні можуть бути різні. За Робертом У. 
Грегорі, той, хто насправді має мотивацію, здійснює цю діяльність самостійно, заради задоволення, яке 
вона приносить, або почуття досягнення, яке вона викликає – це внутрішньо мотивовані. Ті, хто працюють 
заради винагороди або уникнення покарань, наприклад – оцінки або схвалення викладача – це зовнішньо 
мотивовані. 

Мистецтво мотивації є невід’ємною складовою творчого процесу навчання. Тому питання, як ті хто 
навчаються мотивовані до навчання, є дійсно важливим питанням. Внутрішньо мотивовані вибирають і 
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використовують у навчанні складні завдання, які потребують більших зусиль і обробки більших масивів 
інформації. Зовнішньо мотивовані, як правило, вибирають завдання які мають низький ступень складності.  

Як зазначають Маєр М.Л. і Мідглі К., хоча освітня діяльність не може і, навіть, не повинна спиратися 
тільки на внутрішню мотивацію, викладачі можуть підвищувати мотивацію до навчання, виступаючи як 
«агенти активної соціалізації», для тих хто навчається. Те, що відбувається в класі, є важливим, але 
аудиторія це частина цілого. Залежно від ступеня відповідності цілям і практиці в аудиторії, загальні 
університетські цілі або зменшують, або посилюють зусилля в класі. Тому політика і практики освітніх 
установ для підтримки мотивації повинна фокусуватися на вивченні, майстерності виконання завдань і 
витрачених зусиль, а не на виконанні завдань та конкуренції. Тому, що досягнення суспільства, це не тільки 
досягнення, а й мотивація досягнень як критична потреба для суспільства, яке явно турбується про своє 
майбутнє. 

Брофі Дж. стверджує, що студентська мотивація до навчання може бути розглянута і як загальна 
риса, і як ситуативно-специфічна. Стан мотивації до навчання існує, коли в конкретній навчальній 
діяльності студент керується намірами надбати знання або удосконалити навички, яким ця діяльність 
повинна навчити. 

Леппер М. Р. звертає увагу на складність завдань. Різні завдання також можуть сприяти підвищенню 
мотивації до навчання. В ідеалі завдання повинні бути складними, але досяжними. Релевантність також 
сприяє мотивації, так само як «контекстуалізація» навчання, це допомагає студентам побачити, як навички 
можна застосовувати в реальному світі. Зовнішні ж винагороди варто використовувати з обережністю, 
оскільки вони мають потенціал до зменшення існуючої внутрішньої мотивації. 

Мотиваційний компонент у навчанні повинен сприяти зниженню напруги, створити атмосферу 
позитивного емоційного настрою і співпраці, піднімати оцінку особистості у колективі. Мікроклімат в 
аудиторії важливий, якщо в аудиторії панують почуття приналежності, поваги, де кожен відчуває турботу і 
підтримку, то студенти будуть більш повно брати участь у процесі навчання. Коли студенти потрапляють у 
середовище, яке виховує почуття власної гідності, компетенції, автономії та самореалізації, вони будить 
більш стійкими до ризиків, притаманних навчанню, підкреслює Брофі Дж. І навпаки, коли студенти не 
бачать себе компетентними та здатними, їхня свобода виконувати академічно складні завдання та здатність 
терпіти і справлятися з невдачею зменшуються. В університеті студенти керуються уявленнями про успіхи 
та невдачі пов’язані із школою. Джерела, з якими вони співвідносять свої успіхи (здібності, зусилля, рівні 
складності завдань) та невдачі (брак зусиль та умінь) мають важливі наслідки для того, як вони 
справляються з навчальними ситуаціями. Одним з показників результативності мотиваційного компоненту 
навчання є швидкість включення того хто навчається в учбову діяльність, стійкий інтерес до неї, 
наполегливість у рішенні проблем навчання.  

Отже, мотивація у навчанні визначає поведінку того хто навчається і суттєво впливає на результат 
навчання.  
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РОЛЬ МОТИВАЦІЇ В ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ СОЦІАЛЬНОГО ПРАЦІВНИКА 

 

Одним з найважливіших чинників результативності та ефективності діяльності соціального 

працівника є мотивація до роботи. Використання позитивних мотиваційних прийомів сприяє спрямуванню 

поведінки працівника до праці, спонукає його до саморозвитку та самовдосконалення. Мотиваційні 

тенденції також впливають на формування у соціального працівника уявлення про своє покликання, місце 

його професії в суспільстві. 

Роль мотивації в діяльності соціальних працівників неодноразово ставала темою наукових 

досліджень. Специфіка роботи з персоналом соціальних служб вивчалася такими дослідниками, як 

О.І. Андрусь, М.Ф. Головатий, М.П. Лукашевич, Н. Б. Ларіонова та інші. 

Мотивацію часто визначають як спонукання особистості до дій, збудження її ентузіазму. Мотивація 

праці являє собою одну з найважливіших функцій управління. Це заохочення окремого працівника або 

колективу досягти цілей підприємства через визначену систему спонукальних чинників. Остання включає в 

себе мотиви, потреби та стимули. Розробка якісної системи стимулюючих факторів дозволить одночасно 

досягти мети організації та задовольнити особисті потреби працівників [4]. 

Специфіка трудової діяльності соціального працівника визначає необхідність формування в особи 

відчуття професійного покликання. Воно формується на стику унікальних талантів, уподобань, того, що 
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подобається людині та потрібне суспільству. Покликання – це внутрішній потяг до виконання окремої 

діяльності, схильність до певної справи. Професійне покликання соціального працівника визначають як 

складний комплекс розвинених якостей особистості фахівця, його внутрішньої соціально-психологічної 

готовності до реалізації завдань соціальної роботи, надання певного виду послуг, соціальної допомоги. 

Зрозуміло, що професійне покликання у соціальних працівників не може бути вродженим. Воно 

формується впродовж життя, розвивається за наявності ефективної системи професійної підготовки та 

достатньої розвиненості індивідуальних якостей [2]. 

Відчуття професійного покликання у соціальних працівників формується за двома етапами. Перший 

етап – це розуміння та сприйняття сутності професії «соціальний працівник», її суспільного значення. Він 

має проходити в період професійного навчання майбутнього фахівця. Другий етап – це розвиток відчуття 

покликання під час здійснення посадових обов’язків. Особливу увагу на цьому етапі потрібно приділити 

створенню ефективної системи мотивації до професійної діяльності.  

Для ефективної мотивації соціальних працівників важливо, щоб система цінностей особи 

співвідносилася із системою цінностей організації, суспільства. На основі цього співвідношення і мають 

вибудовуватися мотиви. Мотив – це прагнення, привід для будь-якої дії, вчинку. Традиційно до мотивів 

професійної діяльності відносять такі: розуміння відповідальності при виконанні обов’язків та вимог 

роботи; прагнення до вдосконалення професійної майстерності; усвідомлення суспільної корисності своєї 

професії; готовність до подолання фізичних і моральних труднощів, інтерес до діяльності. 

Окремо до системи мотивації входять стимули – протилежні до мотивів. До стимулів включають: 

стабільність робочого місця, комфортні умови праці, перспективу кар’єрного росту, графік роботи, умови 

оплати праці, надбавки, премії, соціальні гарантії [1]. 

Мотиви та стимули формуються на основі потреб, які має працівник. Найвідомішу систему потреб 

людини розробив А. Маслоу [3]. За його класифікацією найпершими потрібно задовольнити фізіологічні 

потреби (харчування, житло, відпочинок). Базисом для їх задоволення слугує заробітна плата або інша 

грошова винагорода, без якої не можливо уявити систему мотивації. У соціальній сфері засоби матеріальної 

мотивації обмежені, оскільки основне їх джерело – це державний бюджет. Тому з’являється проблема 

неможливості частого використання засобів додаткової плати. У мотивуванні соціальних працівників 

помітну роль відіграють також заходи компенсаційного характеру: системи страхування, медичного 

обслуговування, оплата проїзних квитків, харчування, відпочинку. Надалі, за теорією А. Маслоу, 

виникають потреби у безпеці, впевненості у завтрашньому дні. Задовольнити ці потреби у соціальній 

службі можна забезпечивши працівників певними соціальними гарантіями, пільгами і привілеями. 

Додатково почуття безпеки формується через уникнення стресових ситуацій, регламентацію дій, 

дотримання чіткого порядку і правил [5]. 

Наступними за порядком йдуть соціальні потреби, бажання спілкуватися, відчувати свою 

приналежність до чогось важливого. Вагому роль при управлінні мотивацією працівників з вираженою 

потребою причетності відіграють позаробочі заходи з тимбілдингу та організація групових форм 

діяльності [5]. Соціальна робота за самою своєю суттю створює сприятливі умови для забезпечення 

наступного типу потреб – визнання та повага. Останньою в структурі потреб, за А. Маслоу, є бажання 

самовираження та самоактуалізації. Дані потреби виражаються у прагненні бути новатором, творчим, 

індивідуальним, показати усім, на що ти здатний [3]. 

Розуміння змісту і виявлення вираженої тяги до задоволення певної групи потреб дозволить 

сформувати для кожного індивідуальну систему мотивів та сприятиме ефективній та результативній 

діяльності працівників соціальної сфери.  

Таким чином, роль мотивації соціальних працівників до діяльності надзвичайно велика, що 

обумовлюється специфікою самої професії, інтересами організації та потребами особи. У фахівців з 

соціальної роботи має бути відчуття покликання до цієї праці. Також потрібно приділити увагу створенню 

системи мотивації до професійної діяльності з врахуванням потреб працівників.  

 
Список використаних джерел 

1. Андрусь О. І. Мотиваційний аспект управління діяльністю персоналу. Електронне наукове фахове видання «Ефективна економіка» Національного 

технічного університету України «Київський політехнічний інститут». 2013. № 6. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=8&w=%D0%9E.+ 

%D0%86.+%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C.  

2. Ларіонова Н. Б. Професійне покликання та професійна мотивація соціального працівника. Вісник Луганського національного університету 

ім. Т. Шевченка. Педагогічні науки. 2012. № 1. С. 28-36.  

3. Маслоу А. Г. Мотивация и личность. URL: http://pedlib.ru/Books/1/0467/1_0467-1.shtml (дата звернення: 07.03.2018). 

4. Патик Ю. В. Мотиваційні тенденції майбутніх соціальних працівників. Наука і освіта. 2016. №1. С.47-50. 

5. Управлінські аспекти соціальної роботи : курс лекцій / М. Ф. Головатий (кер. авт. кол.), М. П. Лукашевич, Г. А. Дмитренко та ін. Київ : МАУП, 2004. 

368 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 8  

 

 

 
52 

Бородіна Руслана Валеріївна 

Запорізький національний університет 

Науковий керівник: Широбокова Ольга Олександрівна, кандидат філософських наук, доцент 

Запорізький національний університет 

 

КОМУНІКАЦІЙНІ КАНАЛИ У СПІЛКУВАННІ СУЧАСНОЇ МОЛОДІ 

 

Комунікація є дуже важливим і невід’ємним моментом суспільних відносин. З розвитком суспільних 

відносин та появою нових технологій з’являються нові комунікаційні канали, першочерговими 

користувачами яких є молодь. 

Комунікаційний канал – це засіб цілеспрямованої передачі інформації у процесі комунікаційної 

діяльності. За походженням комунікаційні канали поділяються на природні та штучні.  

Природні комунікаційні канали – це канали, що використовують вроджені, притаманні людині від 

природи засоби передачі смислових повідомлень у фізичному просторі. Таких каналів два: невербальний 

(несловесний) і вербальний (словесний). 

Для того, щоб передавати мовні повідомлення, людина має володіти: мовною здібністю, яка 

передається спадково і полягає в можливості говорити і розуміти інших людей.  

Але науковці, які вивчають проблеми людської комунікації, сходяться на думці, що більшість 

інформації особистість отримує саме невербальним шляхом, і тільки 30-35 % соціального значення розмови 

чи взаємодії передається за допомогою слів. Решта – за допомогою «мови тіла», «парамови», розміщення, 

дотиків, одягу, прикрас, макіяжу тощо. 

Потреба в штучних комунікаційних каналах виникає тоді, коли комунікант і реципієнт позбавлені 

безпосереднього контакту, не можуть ні бачити, ні чути один одного, і в той же час існує суспільно важлива 

інформація, що потребує передачі в соціальному часі і просторі. 

Штучні комунікаційні канали, у свою чергу, можна поділити на документальні та електронні. 

Документальна комунікація – це спосіб здійснення інформаційного зв’язку між комунікантом і 

реципієнтом через документ. Складається з декаількох процесів: 1) створення документа; 2) збереження 

документа; 3) передача документа; 4)сприйняття, інтерпретація документа; 5) зворотній зв'язок. 

Електронна комунікація сьогодні це використання сучасних засобів зв’язку, що перетворюють 

повідомлення в машиночитану форму.  

До електронних каналів комунікації можна віднести Інтернет-комунікацію, яка передбачає обмін 

інформацією з використанням соціальних мереж та месенджерів. Найпоширенішим комунікаційним 

каналом серед молоді є саме Інтернет-комунікація. 

Культуру інформаційної цивілізації та оновлення її цінностей вивчали: Н. Каліновська, В. Шейко та 

інші; праці Дж. Доната, Дж. Салер, Ш. Теркла, В. Фриндте та інших присвячені виявленню закономірностей 

конструювання ідентичності особистості у віртуальному середовищі; особливості соціалізації молоді в 

інформаційному просторі досліджували М. Грінченко, Н. Максимовська, А. Мудрик, В. Плешаков, А. 

Рижанова та інші. С. Бондаренко, А. Ваганов, О. Горошко, В. Михайлов та інші вивчали суть поняття 

«Інтернет-комунікація», особливості комунікації в кіберпросторі досліджували О. Белінська, С. Бондаренко, 

А. Ваганов, А. Войскуновський, О. Горошко, А. Жичкіна, В. Михайлов, В. Плешаков та інші. 

Інтернет-комунікація має ряд переваг: по-перше, Інтернет-комунікація дозволяє спілкуватися людям 

незважаючи на відстань, Інтернет-комунікація є вигідною з економічною точки зору, оскільки не потрібно 

платити за кожне повідомлення. Комунікація в Інтернеті дозволяє спілкуватися як один на один, так і з 

групою, і навіть із цілим світом. Крім того, особистість має можливість висловити власну точку зору з 

приводу побаченого медіатексту та отримати миттєве схвалення власних медіатекстів від інших 

користувачів.  

Сьогодні в кіберпросторі можливо отримати популярність прикладаючи при цьому мінімум зусиль 

(за рахунок ведення блогів, оприлюднення світлин, відео тощо). Але, цікавим є те, що Інтернет-

популярність виступає як засобом задоволення потреби у Інтернет-комунікації, так і джерелом цієї потреби. 

І це одночасно є недоліком такого каналу комунікації. 

Використання Інтернет-комунікації призводить до втрати невербальних засобів спілкування, але 

народжує нову структуру спілкування, так звану, комунікаційну візуалізацію. Кожного року функціонал 

месенджерів вдосконалюється та наповнюється засобами для передачі емоцій («смайли», «GIF», «наліпки» 

тощо). З одного боку молодь набагато краще вміє візуалізувати свій емоційний стан, а з інгошо боку 

фізична відсутність учасників комунікації в процесі спілкування призводить до того, що спрощується 

можливість приховувати чи підробити власні емоції. 
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Інтернет-комунікація також стирає цілий ряд комунікативних бар’єрів, які пов’язані з особистісними 

характеристиками партнерів по комунікації: їх стать, соціальний статус, вік, невербальний етикет, 

зовнішність. Це дає користувачу месенджерів можливість виставляти себе тим, ким він хоче бути, але в 

реальному житті не може себе так позиціонувати . 

Також, серед «мінусів» Інтернет-комунікації є перманентна взаємодія з ґаджетами, що негативно 

позначається на здоров’ї користувача: зниження зору, проблеми з опорно-руховим апаратом тощо. А занадто 

велика активність в Інтернет-комунікації може призвести до розвитку психічних розладів: Інтернет-залежність, 

кіберхондрія, кіберзахворювання, Facebook-депресія, номофобія, синдром фантомного дзвінка тощо.  

Таким чином, можна дійти до висновку, що комунікаційні канали у спілкуванні сучасної молоді 

змінюють розвитком суспільних відносин та появою в них нових технологій. Найбільш поширеною серед 

комунікаційних каналів молоді є Інтернет-комунікація, якій притаманні, як позитивні, так і негативні риси. 

До позитивних відносять транскордонність спілкування, економічну вигідність, швидкість передачі 

повідомлень та медіаданих, стирання комунікаційних бар’єрів. До негативних рис відносять проблеми зі 

здоров’ям, викликані постійною взаємодією із гаджетами. 
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ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА ВИКЛАДАЧА ВИЩОЇ ШКОЛИ США В МАГІСТРАТУРІ 

 

У зв’язку з переходом до системи безперервної освіти виникла необхідність перегляду низки 

аспектів діяльності вищої школи, таких як зміст, форми і методи підготовки викладачів, які володіють не 

тільки професійною компетентністю, але й високим рівнем культури, міждисциплінарними знаннями, 

дослідницькими вміннями.Суттєві здобутки в дослідженні цієї проблеми досягнуто в США. Саме тут 

функціонує розвинута система професійної підготовки викладачів вищої школи, які готуються на 

післядипломному рівні в рамках магістратури чи докторантури. Обов’язковою вимогою до професії 

викладача ЗВО є ступінь магістра (MD) або доктора філософії (Phd). 

Розглянемо особливості підготовки викладачів вищої школи у США за магістерськими програмами. 

Поняття «магістр» у перекладі з латинськоїозначає «учитель» і використовується в багатьох мовах для 

позначення людини, яка має науковий ступінь. У США ступінь магістра (Master’sdegree) є академічнимі 

присуджується студентам, які мають диплом бакалавра (присвоєний акредитованим ЗВО), завершили 

магістерську програму та захистили дисертацію. Ступені магістра мистецтв – МА (MasterofArts) і магістра 

науки – МS (MasterofScience) є базовими з більшості спеціальностей і передбачають навчання за освітньою 

програмоютривалістю 2-4 роки.  

Перед початком навчання за магістерською програмою ретельно аналізується перелік вивчених на 

рівні бакалаврату курсів, їхній обсяг і зміст, отримані оцінки. Низка американських університетів, 

аналогічно до вітчизняних, проводять тестування фахових знань бакалаврів. Окрім диплома, необхідно 

представити письмові рекомендації двох викладачів. 

Традиційно кожному студенту після зарахування призначається консультант із числа професорів 

профільної кафедри. Магістрант спільно з ним розробляє індивідуальний план, який містить перелік 

навчальних дисциплін, їхнійпосеместровий розподіл, тематику дисертаційного дослідження.  

Заняття на магістерській програмі передбачають широке ознайомлення зі спеціальною літературою, 

методиками проведення досліджень у певній галузі знань. Загальною вимогою до магістерського курсу є 

написання реферативного огляду за темою дисертації на 30-40 сторінок. Від роботи не вимагається 

оригінальності, це свого роду вторинне дослідження. Такий підхід безпосередньо пов’язаний з ідеєю 

магістерської програми як інтенсивного навчального курсу [1]. 

По завершенню програми необхідно написати дисертацію або скласти іспит (часто вимагається 

виконання одного і другого). Іспит на магістерському рівні використовується як 

кваліфікаційневипробування для вступу в докторантуру. За його результатами встановлюють рівень 

готовності студента до написання докторської дисертації.  

Відзначимо, що американські ЗВО самостійно визначають напрям підготовки магістрів, а це 

спричиняєвелику кількість спеціалізацій. Часто та чи інша спеціалізація вводиться тільки тому, що на 

кафедрі працює професор, який займається дослідженням певної вузької наукової сфери, чи створені 

відповідні лабораторії, які дають можливість магістрантам проводити дослідження [1].  
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Аналіз змісту магістерських програм засвідчує їх більшу різноманітність у порівнянні з бакалавратом. 

Це стосується не тільки спеціалізацій, але й типів програм, які умовно поділяють на академічні і прикладні 

(професійні). Академічна магістратура пропонує спеціалізовані і поглиблені програми підготовки з певної 

дисципліни, які передбачають здобуття студентами низки теоретичних і прикладних знань підвищеної 

складності. Такі магістратури стають все менш популярними, оскільки студенти, які цікавляться наукою, як 

правило, продовжують навчання в докторантурі (у США навчання за докторськими програмами можна 

продовжувати відразу після бакалаврату, а їхня тривалість становить 4-5 років).  

Професійні магістратури готують фахівців за конкретними спеціальностями – медичними, 

правовими, охорони довкілля та ін. Навчання за такими програмами триває 2-3 роки.  

Існують чіткі відмінності між спеціалізованими і міждисциплінарними магістерськими програмами. 

Відзначимо, що у вітчизняних університетах на сьогодні домінуючим форматом магістратури є 

спеціалізована програма, яка продовжує вивчення того напряму, за яким студенти навчалися на бакалавраті. 

Що стосується американського досвіду, то магістратура практично ніколи не продовжує курс бакалаврату.  

Міждисциплінарні програми пропонують студентам великий набір курсів. Це означає, що в 

американського студента є реальна можливість отримання другого диплому або здобуття диплому в 

міждисциплінарній галузі. Цікавим є також досвід отримання додаткового диплому (тобто можливість 

спеціалізації одночасно за двома програмами, що увітчизняній системі освіти поки що не набуло 

поширення). 

Таким чином, професійна підготовка викладача вищої школи США передбачає навчання в 

магістратурі або докторантурі. Магістерськіпрограми спрямовані на підготовку майбутнього педагогадо 

самостійного викладання, розвитку вмінь і навичок виконання наукових досліджень тощо.При цьому 

вдосконалення професійно значущих якостей викладача вищої школи триває протягом усього академічного 

життя, яку процесі професійної підготовки, так і в рамках різних програм підвищення кваліфікації, курсів, 

стажувань, самоосвіти. 
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ПОЛІКУЛЬТУРНА ПІДГОТОВКА ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ 

ЯК ВАЖЛИВА УМОВА ЕФЕКТИВНОЇ МІЖКУЛЬТУРНОЇ ВЗАЄМОДІЇ 

В БАГАТОНАЦІОНАЛЬНОМУ СУСПІЛЬСТВІ 

 

Україна є багатонаціональною країною, де поряд з українцями проживають росіяни, вірмени, поляки, 

угорці, румуни, євреї, цигани та інші етноси, тому питання продуктивної міжкультурної взаємодії завжди 

були в центрі уваги. На жаль, сьогодні в країні спостерігається певне загострення міжнаціональних 

відносин, прояви ворожості до представників окремих етносів, мають місце міжетнічні конфлікти. Все це 

актуалізує проблему полікультурного виховання молоді. Оскільки полікультурне виховання молоді 

необхідно починати з дитинства, надзвичайно важливою в цьому плані є роль вчителя початкової школи. 

Саме він покликаний сформувати в учнів основи міжкультурної толерантності. Проте, як свідчать 

результати проведеного нами дослідження, полікультурна підготовка майбутніх учителів вимагає 

вдосконалення. 

Як один із провідних принципів виховання громадянина в «Концепції громадянського виховання 

особистості в умовах розвитку української державності» зазначається принцип полікультурності. Його 

реалізація означає, що в процесі громадянського виховання мають створюватись умови для формування 

особистості, вихованої в національній культурі і водночас відкритої іншим культурам, ідеям і цінностям. 

Тільки така особистість здатна зберегти національну ідентичність, оскільки глибоко усвідомлює 

національну культуру як невід’ємну складову світової культури [1, с. 8]. 

На думку українських науковців (К. Баханов, В. Венгерська, П. Вербицька, О.Гуренко, П. Кендзьор 

та ін.), ситуація, яка склалася, вимагає від освітньої системи України запровадження полікультурної освіти 
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як наскрізного принципу, який має бути покладено в основу всієї виховної діяльності від дошкільних 

навчальних закладів до університетів, а також позашкільних освітніх установ. Він передбачає створення 

рівних можливостей для кожної особистості на освіту й культурний розвиток (незалежно від її культурної, 

релігійної та соціальної приналежності); сприяє формуванню відкритого демократичного суспільства; 

запобігає дискримінації за расовими і національними ознаками; підтримує повагу до людини, розвиваючи 

усвідомлення цінності кожної окремої особистості, здатність до емпатії; пропагує соціальну рівність. 

Особливо важливою є полікультурна підготовка вчителя в поліетнічних регіонах, до яких, зокрема, 

належить Закарпатська область, де проживають українці, росіяни, угорці, румуни, словаки німці та інші 

національності. Найбільш численною є угорська етнічна спільнота. В області станом на 2017-2018 н.р. 

працює 118 шкіл з навчанням мовами національних меншин. Для меншин з незначною кількістю населення 

відкрито недільні школи (ромські, єврейські, русинські). 

В Ужгородському національному університеті здійснюється підготовка педагогічних кадрів для шкіл 

з навчанням мовами національних меншин. Велике значення надається полікультурному вихованню 

студентів, створенню полікультурного освітнього середовища вищого навчального закладу. Полікультурне 

виховання майбутніх фахівців забезпечується в процесі вивчення теоретичних курсів, зокрема курсу 

«Полікультурне виховання», проходження практики в школах, позашкільних закладах, літніх таборах, де 

навчаються чи проводять дозвілля представники етнічних меншин, і особливо, під час позааудиторної 

професійно спрямованої роботи. Слід підкреслити, що для майбутніх учителів початкових класів при 

кафедрі загальної педагогіки і педагогіки вищої школи працює факультатив з угорської мови. 

Одним з головних завдань полікультурної освіти є формування у студентів нового типу мислення – 

іншого шляху сприйняття реальності, полікультурного бачення, без чого неможливо розуміти 

альтернативні погляди та точки зору. Це необхідно для тих, хто хоче приймати активну участь у 

соціальному, економічному, політичному та культурному житті. Подібні якості є неоціненним джерелом 

конструктивних рішень у конфліктних ситуаціях, які цілком природно виникають у різноманітному 

соціальному середовищі.  

Ефективна полікультурна підготовка фахівців передбачає зміни змісту навчальних програм із 

включенням розділів з етнолінгвістики, етнопсихології, що розширює і поглиблює знання майбутнього 

фахівця про представників різних культур, сприяє формуванню етнокультурної толерантності і готовності 

до продуктивного міжнаціонального і міжкультурного спілкування і співробітництва. 

Для кращого засвоєння майбутніми фахівцями навчального матеріалу і вдосконалення полікультурної 

підготовки колективом викладачів Ужгородського національного університету підготовлений «Короткий 

термінологічний словник з основ педагогіки і полікультурної освіти» для вчителів шкіл з навчанням мовами 

національних меншин. Терміни подані мовами, які найбільш поширені в навчальних закладах Закарпаття: 

українською, російською, угорською, німецькою, румунською, словацькою.  
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ІНТЕГРАТИВНИЙ ПІДХІД ДО ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ 

ПРОФЕСІЙНО МОБІЛЬНОГО ПЕДАГОГА 

 

В умовах реформування освітньої системи актуалізується потреба в педагогах, які володіють 

технологіями, що забезпечують індивідуалізацію навчання та досягнення запланованих результатів, 

мотивовані на безперервне професійне вдосконалення, здатні самостійно вирішувати складні завдання, 

управляти, швидко адаптуватися до нових умов, бути професійно мобільними. Означене зумовлює 

проектування освітнього процесу підготовки вчителя на засадах інтегративного підходу. Вважаючи 

інтеграцію базовою концептуальною ідеєю професійної підготовки фахівців різних професійних галузей, 
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ми розглядаємо її в єдності трьох складових: включення вітчизняної системи професійної підготовки у 

світовий освітній простір (академічна мобільність); інтеграцію змісту дисциплін навчального плану; 

об’єднання можливостей суб’єктів підготовки, які прямо або опосередковано беруть участь у процесі 

формування готовності студентів до професійної мобільності[1, с. 163; 2]. 

Перший напрям – інтеграція в світову освітню систему – реалізується через спільні міжнародні 

освітні програми, комплексні наукові дослідження; організацію обміну викладачами, аспірантами та 

студентами; проведення різноманітних наукових заходів (семінарів, круглих столів, конференцій, 

симпозіумів та ін.) із залученням до участі в них провідних фахівців з різних країн; публікацію монографій, 

збірників наукових праць, статей, підручників і навчально-методичної літератури та ін; запровадження 

дистанційної освіти тощо. Прикладами такого співробітництва є міжнародні освітні і дослідницькі проекти: 

комп’ютеризації навчання (COMPED – ComputersinEducation), навчання природничонауковим дисциплінам 

і математиці (TIMSS – theThirdInternationalMathematicsandScienceStudy); навчання іноземним мовам (LES – 

LanguageinEducationStudy). У 2003 р. заснована Європейська премія для молодих дослідників (EURYI). 

Програма премії реалізується Європейським науковим фондом (ESF) разом з The European Heads of 

Research Councils (EUROHORCS). Премія надається молодим ученим з будь-якої країни світу для реалізації 

в Європі певного наукового проекту на умовах повної зайнятості. Відзначимо, що зазначені напрями 

інтеграції необхідні для акумуляції кращого досвіду світової освітньої практики за умови адаптації 

світового досвіду до вітчизняної дійсності і спирання на традиції української вищої школи, національні та 

регіональні потреби увисококваліфікованих фахівцях. 

Інтегративний контекст вимагає нового ставлення до формування змісту навчальних дисциплін. Так, 

нині виділяють низку домінантних за ступенем впливу наукових дисциплін (психологію, педагогіку, 

методику викладання певної дисципліни тощо) і практик (педагогічної, виробничої, волонтерської), які 

забезпечують теоретико-методологічну основу педагогічної діяльності. Інтеграція змісту 

дисципліннавчального плану і практичного навчання зумовлена необхідністю формування у майбутнього 

фахівця системного наукового мислення, яке стало б гносеологічним фундаментом під час пошуку 

оптимальних варіантів реагування на різноманіття фахових проблем. Поділяючи позицію дослідників 

проблеми дидактики вищої школи (Ч. Купісевич, В. Оконь та ін.), акцентуємо увагу на тому, що в процесі 

формування готовності студентів до професійної мобільності важливо, щоб вони опановували не уривки 

знань з окремих наук, а розвивали цілісне і системне уявлення про навколишню дійсність, яке забезпечує 

багатство внутрішнього духовного світу фахівця і різноманіття його особистісного досвіду.  

Наступний напрям інтеграції передбачає залучення до навчальної діяльностіпід час підготовки 

професійно мобільного фахівця всіх учасників освітнього процесу. Це викладачі та студенти, управлінські 

структури, які беруть участь у формуванні державного замовлення на педагогів, вчителі шкіл, керівники 

студентської практики. Засобом інтеграції, на нашу думку, є єдине відкрите, практикоорієнтоване 

середовище, яке об’єднує навчальну, дослідницьку, методичну і комунікативну діяльність суб’єктів 

педагогічного процесу. 

Таким чином, спирання в професійній підготовці педагогів на інтегративний підхід сприятиме 

впровадженню кращих зразків вітчизняного і зарубіжного досвіду підготовки фахівців, що передбачає 

інтеграцію змісту навчальних дисциплін і практик, а також взаємодію суб’єктів формування готовності 

майбутніх учителів до професійної мобільності. 
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КОРЕКЦІЙНО-РЕАБІЛІТАЦІЙНА РОБОТА 

З ПРОБЛЕМНИМИ ПІДЛІТКАМИ В США 

 

В Україні збільшується кількість неповнолітніх з девіантною поведінкою, що актуалізує питання 

організації відповідної виховної роботи в молодіжному середовищі. Особливо це стосується такої вікової 

категорії, як підлітки. 
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Вважаємо, що в цьому плані доцільним є вивчення зарубіжного досвіду, зокрема США. Ця країна 

вважається батьківщиною ювенальної юстиції. Саме тут створена і функціонує організаційно-педагогічна 

система, яка об’єднує педагогів, психологів, соціальних працівників, батьків, установи (виправні центри, 

бюро молоді, пансіони сімейного типу, відділення для підлітків у психіатричних клініках), а також інші 

інститути, відповідальні за профілактику і корекцію девіантної поведінки неповнолітніх.В США для дітей і 

підлітків, які мають поведінкові чи емоційні проблеми, що зумовлюють їх девіантну поведінку, 

функціонують установи декількох типів: освітні і медичні центри з цілодобовим перебуванням; сімейні 

дитячі будинки; кризові та дитячі психіатричні центри; профілакторії; спецшколи; літні заміські табори. 

Зауважимо, що деякі табори для дітей з проблемною поведінкою працюють не тільки літом, але і впродовж 

року і забезпечують навчально-виховний і корекційно-реабілітаційний процес. 

В США існують різні типи таборів для дітей і підлітків: державні і недержавні, комерційні і 

некомерційні, табори, які працюють впродовж року або тільки влітку, але всі вони виконують функції 

оздоровчих і освітньо-виховних закладів, а також закладів ресоціалізації. Значна увага в літніх таборах 

приділяється оздоровчій діяльності, що надає підліткам реальні можливості для зміцнення здоров'я й 

поліпшення їх фізичного стану. Цьому сприяє щоденне проведення низки колективних оздоровчих заходів: 

дотримання режиму дня й харчування, санітарно-гігієнічних норм; заняття різними видами спорту, 

спортивні змагання, загартовування, виконання фізичної праці. Особливий акцент ставиться на «подоланні 

труднощів життя». Потрапляючи в нові життєві умови, що значно відрізняються від повсякденного життя в 

будинку й у школі, діти зустрічаються з різними новими ситуаціями: від виконання щоденних обов'язків 

(готування їжі, прибирання) до пізнання способу спільного проживання в малій групі однолітків, фактична 

реалізація яких можлива тільки в умовах заміського дитячого табору. Літні заміські табори покликані 

компенсувати недостатнє здійснення деяких функцій школи: зміцненняздоров'я й фізичногостанупідлітків, 

розвиток їх емоційної сфери, розуміння ними «елементарних процесів» життя на природі, формування 

активної життєвої позиції, естетичний розвиток особистості, її духовний ріст, і і розв'язати цілий комплекс 

освітніх завдань, пов'язаних з розвитком допитливості в молодих людей, стимулюванням і підвищенням 

творчих і пізнавальних інтересів неповнолітніх, розширенням їх світогляду, соціальною адаптацією і т.д. [1]. 

Ефективний розв'язок цих завдань забезпечується створенням своєрідних умов організації освітньої і 

оздоровчої діяльності дітей у таборі: постійне спілкування, близькість до природи;проживання в малій 

групі однолітків; існування різних тимчасових дитячих різновікових колективів; яскраві форми соціальних 

переживань, відмінні від шкільних;нерегламентоване, демократичне спілкування, не пов'язане з 

визначеними заняттями; організація додаткового неформального особистого спілкування між дітьми й 

дорослими, що є засобом передачі соціально-культурного досвіду; матеріально-ресурсне забезпечення. 

Широкої мережа заміських таборів, орієнтованих на інтенсивну цілеспрямовану соціально-

педагогічну корекційну, профілактичну роботу, дає можливість вирішити низку проблем, пов’язаних з 

формуванням у даної категорії дітей позитивної мотивації життєдіяльності, професійно-особистісним 

самовизначенням, підвищенням загальної культури і стимулюванням розвитку соціально і морально 

значимих цінностей. Слід підкреслити, що існуюча система дитячих таборів покликана виконувати також 

функцію додаткової освіти, нейтралізуючи недоліки і проблеми шкільного навчання, тому в багатьох 

таборах відпочинок і оздоровлення поєднуються з навчанням. 

Профілактика і корекція відхилень у поведінці молоді в умовах заміського літнього табору 

передбачає цілеспрямовано організований виховний вплив на підлітків з точним визначенням його засобів, 

методів і форм, а також створення максимальне сприятливих умов, при яких виховний процес охопить усі 

сторони життєдіяльності підлітка.Сьогодні заміські табори визнано однієї з конструктивних форм 

вирішення питань соціально-педагогічної роботи з дітьми групи ризику, попередження педагогічної 

занедбаності неповнолітніх. Це пояснюється тим, що виховна робота, проведена в умовах дитячих 

заміських літніх таборів, дозволяє максимально обмежити і в значній мірі тимчасово нейтралізувати вплив 

несприятливого мікросередовища на підлітків у найбільше «вразливу пору року», коли підлітки випадають 

з-під контролю школи, сприяє активному включенню підлітків у різні види позитивної діяльності, 

спрямованої на формування в них різносторонніх інтересів, потреб, позитивних якостей особистості [2]. 

Корекція поведінки дітей групи ризику в умовах літніх заміських таборів містить комплекс 

психолого-педагогічних, медичних заходів, спрямованих на корекцію, реабілітацію, компенсацію 

втрачених або серйозно порушених психофізичних функцій неповнолітніх. 
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ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ГУРТКОВИХ ЗАНЯТЬ 

З МОЛОДШИМИ ШКОЛЯРАМИ 

 

Головною метою проведення гурткових занять з молодшими школярами є створення умов для 

творчого, інтелектуального, духовного та фізичного розвитку дітей у вільний від навчання час, підготовка 

до майбутнього життя, задоволення їхніх освітніх потреб. Гурткові заняття мають багато спільного з 

уроками в школі та є чимало відмінних особливостей, які зумовлені: різною кінцевою метою і змістом, 

неоднорідним складом, добровільністю вибору видів занять, варіантністю змісту діяльності, відсутністю 

стимулюючого поточного контролю. 

Плануючи роботу гуртка його керівник враховує шкільні умови і можливості, в деякій мірі 

національні традиції в розробці й оформленні виробів. План гуртка повинен включати теоретичну і 

практичну роботу. На першому занятті керівник гуртка повинен ознайомити з ним вихованців. Це дасть 

змогу дітям вибрати те, що їх найбільше приваблює. План, складений при активній участі гуртківців, буде 

найбільш реальним, так він стане справою кожного з них. При обговоренні проекту плану з членами гуртка 

враховуються їх пропозиції та побажання. Це дає можливість гуртківцям самим організувати життя гуртка, 

відчувати відповідальність за нього [1]. 

На основі річного плану роботи гуртка керівник розробляє план окремих занять. У процесі 

підготовки до кожного заняття, він продумує зміст роботи гуртківців, обирає необхідні інструменти, 

матеріали, а в окремих літературу. Інколи в процесі роботи виникає необхідність змінити зміст того чи 

іншого заняття скоротити чи збільшити об’єм матеріалу з будь-якої теми, чи навіть увести нову тему, до 

якої у членів гуртка виник підвищений інтерес. При активній і цілеспрямованій роботі такі зміни в плані 

цілком можливі та доступні. Необхідно тільки фіксувати ці зміни, періодично аналізуючи й оцінюючи хід 

виконання планом навчально-виховної роботи, відповідно з внесеними змінами з попередньою роботою. 

Заняття гуртка проводиться у просторому світлому приміщенні, що відповідає санітарно-гігієнічним 

нормам. Естетично оформлене навчальне приміщення, чистота і порядок у ньому, правильно організоване 

робоче місце має велике виховне значення. Усе це дисциплінує дитину, сприяє підвищенню культури їх 

праці і творчої активності. Навчальне обладнання кабінету включає комплект меблів, інструменти і 

пристосування, що необхідні для організації заняття, зберігання і показ наочних посібників [1]. 

Починаючи з першого заняття, керівник гуртка ставить перед собою мету виявляти індивідуальні 

особливості гуртківців, їх інтереси і нахили. Мотиви, що привели їх у гурток і спонукають їх займатися в 

ньому постійно. Для стимулювання в дітей позитивного відношення до занять в гуртку, керівником 

застосовуються різні методи і прийоми, зокрема: цікаві розповіді, бесіди, практичні занятті з виготовлення 

та застосування іграшок, виробів тощо, заключні заняття по темі, а також екскурсії на виставки 

декоративно-прикладного мистецтва, на виробництво, в художні навчальні заклади тощо. На заняттях 

завжди є можливість виділити дітей, які працюють і акуратно, бережливо відносяться до інструментів, 

економно витрачають матеріал, вміють оригінально оформити виріб, проявляють себе творчо і старанно [2]. 

Пояснення нового матеріалу гуртківцям під час занять відбувається різноманітними способами. 

Швидше всього інформація подається в ході вступної бесіди з актуалізацією та систематизацією 

попередньо набутих знань, демонструючи наочні посібники, моделі, пояснюючи і показуючи прийоми та 

способи виконання практичних дій чи застосування інструментів. 

На кожному занятті керівник гуртка вибирає методи навчання, методичні прийоми з урахуванням 

знань і практичних навичок, які отримали учні на попередніх заняттях гуртка. А звідси – методика роботи 

гуртка на початку навчального року відрізняється від тієї, яку застосовують в кінці року. Постійно 

розвивається інтерес учнів до занять і педагог намагається вибрати таку форму їх проведення, при якій 

надається учням можливість самостійно, творчо підходити до створення виробу за зразком. Вони 

залучаються до пошуку нових форм, проявляють фантазію в оформленні сувенірів та ін. 

Надаючи дітям якомога більше самостійності, вчитель спрямовує їх на творчу діяльність, а це сприяє 

розвитку в них творчих здібностей, художнього смаку, інтересів, формує вміння та навики учнів у трудовій 

діяльності. Особливий інтерес у гуртківців викликають екскурсії в музеї чи на виставки декоративно-

прикладного мистецтва. Відвідуючи виставки декоративно-прикладного мистецтва, учні мають можливість 

ознайомитися з роботами майстрів, що виконані на основі кращих художніх традицій народного мистецтва, 

відвідуючи театри, концерти у дітей пробуджується інтерес до музики, відвідуючи картинні галереї діти 

зацікавлюються живописом. 
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Пояснення теоретичного матеріалу і практичних завдань супроводжується демонстрацією різного 

роду наочним матеріалом. Демонстрація послідовності виконання керівником гуртка конкретного завдання 

дає найбільш повне уявлення про процес роботи над виробом, про його зовнішній вигляд, форму, 

оформлення. Невід’ємною частиною цієї роботи є наявність технологічних карток щодо конкретного 

виробу, учитель заготовляє їх до кожного виробу згідно плану гуртка [2]. 

Таким чином, організовуючи гурткові заняття, бажано уникати надмірних навантажень на дитину, їх 

тривалість має відповідати вікові дітей, доцільно кваліфіковано проводити роз’яснювальну роботу з 

батьками щодо доцільності участі дітей у роботі гуртків. 
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ЕКОНОМІЧНА ОСВІТА ЯК ЗАПОРУКА 
ФОРМУВАННЯ СУЧАСНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ 

 

Сучасний динамічний розвиток нашої держави, соціально- економічні реформи зумовлюють нові 

пріоритети модернізації економічної освіти. 

Соціально-економічні процеси, які відбуваються у світі сьогодні, вказують на суттєве зростання ролі 

економічної освіти в усіх сферах суспільного життя, в тому числі й в системі економіч нихзнань. Без 

перебільшення можна сказати, що економічні знання є і будуть відігравати найважливішу роль у розвитку 

продуктивних сил. Саме за рахунок економічних знань формується сучасне суспільство, а також цілісна 

система ресурсозабезпечення суспільного виробництва.  

Сьогодні кожен навчальний заклад має певний сформований у суспільстві образ, незалежно від того, 

працює він над його створенням чи ні. Позитивний імідж навчального закладу стимулює попит на освітні 

послуги, які він надає, сприяє його популярності серед цільових груп і підвищує конкурентоспроможність. 

Сучасна система економічної освіти, що повною мірою відповідає вимогам часу, є одним з 

найголовніших чинників зростання якості людського капіталу, генератором нових ідей, запорукою 

динамічного розвитку економіки і суспільства в цілому. 

У такому контексті економічна освіта являє собою систему освітніх закладів, організацій та 

підприємств, які здійснюють переважно освітню діяльність, спрямовану на задоволення потреб населення в 

освітніх послугах і підготовку кваліфікованих працівників.  

Ефективність освітнього процесу в галузі економічних знань розвиває професіоналізм і трудовий 

потенціал фахівця, а також впливає на ступінь його соціалізації та адаптації у сучасних соціально-

економічних умовах і підвищує креативність та творчий потенціал у різних сферах діяльності.  

Професійна підготовка сучасних економістів передбачає розуміння ними закономірностей 

формування і розвитку відтворювальних процесів на макро- й мікрорівнях у взаємозв’язку з розвитком 

політичних, культурних та іншихсуспільних процесів. Один ізключових напрямів розвитку економічної 

освіти – підвищення якості навчання через впровадження в процес підготовки активних методів навчання 

(ділових, рольових ігор, семінарів-дискусій, економічних кейсів); розроблення сучасних технологій 

навчання із застосуванням комп’ютерної техніки і мереж; застосування практичного навчання. 

Сучасний стан української системи економічної освіти засвідчує її високий потенціал до розвитку. 

Сучасні професійні економічні знання населення забезпечать подолання соціальних проблем (впершу 

чергу, безробіття). 

Соціальні дослідження показують, що система економічної освіти є одним із базових соціальних 

інститутів, які формують еліту суспільства. Якість життя і освітній потенціал українського суспільства 

багато в чому визначається рівнем економічної освіти і культури населення, його світоглядною орієнтацією 

і духовним розвитком, можливістю систематично отримувати і використовувати необхідну інформацію. Ці 

чинники впливають на ступінь включення українського суспільства в національні і світові загальнолюдські 

процеси прогресивного розвитку.  

Співвідношення процесу економічної освіти і кваліфікаційного росту працівників відповідно до 

сучасних потреб обумовлює необхідність інвестицій у розвиток системи знань наукового фонду 

суспільства, у фундаментальні й прикладні дослідження, кваліфікаційне зростання та покращення 
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структури науково-педагогічного складу працівників навчальних закладів тобто всього того, що дозволяє 

науковим знанням ставати більш доступними й допомагає отримувати більшвисоку віддачу спеціалістів 

при реалізації проектів. 

Модернізація системи економічної освіти та науки як основи розбудови економіки знань має стати 

національною метою для України. Такий курс сприятиме утвердженню національного інтелектуального 

потенціалу нашої країни на гідному рівні та підвищенню її конкурентоспроможності у міжнародному 

просторі.  

Осмислення сьогоденної ситуації стану та перспектив, векторів розвитку сучасної освіти вимагає 

конструктивістського розуміння освітнього процесу, що виходить з того, що навчання повинно 

орієнтуватися не на передачу статичнихзнань, а, скоріше, формувати технології роботи з інформацією, на 

основі яких слухачі зможуть отримувати власні та адекватні сучасним темпам світового розвитку знання. 

Це може бути спробою освітян, бізнесменів та політиків навчити майбутніх фахівців навичкам, необхідним 

для досягнення успіху в швидкозмінному та технологічно орієнтованому суспільстві. Тому, використання 

сучасних засобів техніки та технологій в процесі викладання радикально змінює традиційні освітні методи. 

Отже, висока якість економічної освіти є необхідною умовою справжньої демократизації суспільства, 

вдосконалення державного механізму. Збереження і підтримка динамічного розвитку економічної сфери 

повинно стати запорукою стійкого соціально-економічного розвитку країни. 

Таким чином, економічна освіта на сучасному етапі розвитку України є важливим чинником 

забезпечення продуктивної зайнятості населення. Адже високоосвічені та кваліфіковані люди здатні 

ефективно конкурувати на ринку праці. 
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СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ З АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ НАВЧАННЯ 

 

Основна мета даної статті полягає у наданні різних методів навчання іноземної мови, які 

використовуються сьогодні. Теоретично, студенти вивчали іноземну мову природно, оскільки вони вивчали 

рідну мову як дитина, а автоматичні відповіді на запитання ставали інстинктивними. Основна увага 

завжди буде приділятися природній мові, а формування звички є ключем до навчання. Різноманітні 

методики викладання іноземних мов. Для студентів, методи призначають, який підхід до навчання, який 

повинен взяти студент, і які ролі студент повинен прийняти в аудиторії.Запити на інновації у навчанні 

дали нове розуміння успішних стратегій та середовищ вивчення мови, спрямованих на підвищення мовних 

досягнень та знань. Іноземна мова означає викладання сучасної мови, яка не є ні офіційною, ні рідною 

мовою значної частини населення.  

Ключові слова: викладання іноземної мови, методологія, аудіо-мовна діяльність, підходи, мовне 

навчання. 

 

Постановка проблеми. Мова є засобом, необхідним для ефективної взаємодії людини з людиною і 

дає краще розуміння власної мови та культури. Викладання іноземних мов відноситься до викладання 

нерідної мовидля людини за межами середовища, в якому вона зазвичай розмовляє. Сучасне суспільство в 

умовах глобалізації та інтернаціоналізації зажадало від фахівця-професіонала розвитку інтеграційних 

іншомовних комунікативних навичок для професійно-ділового спілкування з представниками інших 

культур, і у зв'язку з цим, поставило завдання розробки міждисциплінарної методології навчального 

процесу, що включає одночасне навчання іноземних мов і спеціальності. Професійні характеристики 

представників практично будь-якої професії говорять про те, що сьогодні сучасному професіоналові не 

обійтися без володіння певним рівнем іноземної мови (ІМ). В той же час знання тільки іноземних мов стали 

недостатніми для широкого кола фахівців. Таким чином, мова зі спеціальності все більше перетворюється в 

мову для спеціальності. І метою навчання іноземних мов стає не стільки формування здатності до 

міжкультурного спілкування, скільки формування здатності до професійної комунікації в полікультурному 

просторі. 

Пошук теоретико-методологічних основ іншомовної освіти майбутніх фахівців дозволив виділити 

міждисциплінарний підхід в процесі формування професійної компетентності як системоутворюючий 

фактор іншомовної професійної освіти. 

Виклад основного матеріалу. Процес навчання професійної комунікації надзвичайно 

багатовимірний, він створює основу для нової наукової дисципліни, яка виникає на стику вищезазначених 

наук - професійна лінгводидактика. 

Система безперервної іншомовної освіти в сфері професійної комунікації є цілеспрямованим 

динамічним раціонально-побудованимбезперервним навчанням іноземним мовам фахівців усіх профілів від 

початку здобуття професійної освіти до післядипломного іншомовного вдосконалення з урахуванням 

індивідуальних здібностей та можливостей, мотивації і потреби у професійному зростанні. Дотримуючись 

принципу селективності, відбір навчально-методичного забезпечення для багаторівневого навчання 

іноземної мови спеціальності повинен відповідати вимогам організації структури галузевого навчального 

посібника, який націлений на розвиток навчально-пізнавальних лінгвопрофесійних здібностей як керованої, 

так і самостійної роботи студента. Відбір форм і методів професійно-зорієнтованого навчання іноземних 

мов (конкурси наукових робіт, переклади і реферати але спеціальності, олімпіади, вікторини, проекти, 

публічні виступи на наукових семінарах і конференціях) спрямований на інтеграцію завдань проблемного, 

творчого і дослідницького характеру, моделювання професійної діяльності, розвиток критичного і 

професійного мислення. При цьому навчання, що проводиться на стику іноземної мови та дисциплін 

спеціальності, дає рівень іншомовної професіоналізації, готовність майбутніх фахівців вступати в 

професійно-ділове спілкування з урахуванням лінгвокультурологічною особливостей країни досліджуваної 

мови. 
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Значний вплив на формування ролі викладача іноземної мови в сучасному світі надають нові світові 

тенденції іншомовної освіти. З огляду на те, що саме англійська мова (АМ) сьогодні виступає в ролі 

головної мови світової економіки і освіти, саме вона піддається всебічному аналізу дослідників. Провідний 

британський лінгвіст і соціолог Девід Греддол вважає, що в світі відбуваються економічні, соціальні, 

демографічні та геополітичні процеси, щопризводять до зміни положення англійської мови глобально. У 

своєму дослідженні «EnglishNext» Д. Греддол стверджує, що в найближчому десятилітті англійська мова 

(АМ) все рідше буде викладатися в якості окремої дисципліни, а буде інтегруватися в програму предметної 

дисципліни, сприяючи тим самим білінгвальній підготовці фахівця [Греддол 2006: 86]. Це спричинить 

необхідність у перепідготовці викладачів АМ [Греддол 2006: 15]; ті ж, хто не побажаєоновлюватись, на 

думку Греддола ризикують залишитися через 10-15 років без роботи. Неминучий процес інтеграції мови та 

предмета вже знайшов своє втілення у підході CLIL (Content Language Integrated Learning).Протягом двох 

десятків років CLIL, хоча і викликає досі безліч суперечок і має достатню кількість опонентів, охопив 

більшу частину простору Європи, частина Азії і Латинської Америки. Цей підхід сьогодні впевнено почав 

впроваджуватися в систему вищої освіти.CLIL співзвучний ідеї «justintimelearning» ‒ «своєчасного» 

навчання ‒ і вважається максимально комунікативним підходом. Основна концепція 4 С (Content ‒ зміст, 

Communication ‒ спілкування, Culture ‒ культура, Cognition ‒ пізнання) вказує на пріоритети підходу, 

підкреслюючи його інноваційність у розвитку поряд зі знанням предмета не тільки комунікативної і 

міжкультурної компетенцій, а й когнітивних навичок студентів. На основі принципу scaffoldedlearning 

(навчальна підтримка) студенти навчаються формуватиLOTs (LowOrderThinkingskills ‒ прості розумові 

навички ‒ запам'ятовування, класифікація, порівняння й ін.) іHOTs (HighOrderThinkingskills ‒ розумові 

навички більш високого порядку ‒ міркування, аналіз, синтез, оцінка і т. д.). 

В основі кожного методу лежить теорія про природу мови і теорія про характер вивчення мови. Ці 

теорії випливають з областей лінгвістики, соціолінгвістики, психолінгвістики і є джерелом принципів і 

практики викладання мови: 

● теорія аудіовізуалізму полягає в тому, що вивчення мови вимагає навчання. Повторення є матір'ю 

всього навчання. 

● комунікативний підхід є найбільш широко використовуваним і найбільш поширеним підходом до 

вивчення іноземної мови в аудиторії сьогодні, і багато в чому, є кульмінацією тих підходів і методологій, 

які з'явилися раніше.  

Постановка проблеми та її вирішення - дві ключові складові критичного мислення ‒ це засоби, за 

допомогою яких діє комунікативний підхід. На відміну від прямого методу, граматика не викладається 

окремо. Навчання відбувається в контексті.Студенти розвивають вільне спілкування за домогою 

комунікації, а не аналізу мовлення. Комунікативність включає в себе діяльність, за допомогою якої 

студенти здатні опрацювати проблему або ситуацію через розповідь або переговори, і таким чином розвити 

комунікативну компетентність. Тобто студенти вивчають мову через виконання різноманітних завдань, 

засвоєння нових структур, форм і словника, якщо це необхідно. Також визначимоінші методи: 

● комп'ютерне навчання мовам (CALL) ‒ є цілий ряд комерційних продуктів і онлайн-продуктів, які 

зазвичай використовуються незалежними учасниками мови. Вони підпадають під метод CALL, хоча деякі ‒ 

з ретельною підготовкою ‒ використовувалися в тандемі з традиційними заняттями в аудиторії.  

● метод читання, коли граматикавикладається за допомогою стандартного тексту з визначеної 

тематики. Студенти не комунікують або слухають, але концентруються на створенні великого резервуара 

спеціалізованої лексики.  

Існує також ряд менш задіяних і менш прийнятих методологій, включаючи: 

● сугестопедію, де навчальне середовище настільки розслаблене, що мозок студентів здатний 

поглинати мови.  

● навчання на мові спільноти, де викладач служить радником, а не інструктором, що вимагаєскоріше 

аналізу мовних даних ніж активного використання мови в аудиторії.  

Завжди існують ті програми, які наполягають на обов'язковій методології. Треба намагатися вибрати 

ті методики та підходи, які є найбільш ефективними для студентів. Врешті-решт, робота викладачів полягає 

в тому, щоб допомогти студентам краще вчитися. Найкращі викладачі вибирають найкращу методологію і 

найкращий підхід для кожного заняття.Вони не прив'язані до будь-якої конкретної методології. Скоріше 

вони використовують принципову еклектику, вільно рухаючись між заняттями, завданнями, методологіями 

і підходами.  

Висновки. Деякі з основних підходів і методів навчання іноземної мови можуть вважатися 

застарілими з наукової точки зору, інші здаються більш актуальними, але насправді всі вони гідні для 

розгляду сьогодні. Проте, всі методи мають принаймні дві спільні речі: 1) їх ефективність, і 2) вимоги, яких 

викладачам необхідно обов'язково дотримуватися.Навчання не повинно зводитися до певних методів як 
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набору рецептів, а навпаки ‒ як до динамічного і рефлексивного процесу, що означає постійну взаємодію 

міжнавчальною програмою, викладачами, студентами, методологією та навчальними матеріалами. 

Ефективне заняття неможливе без ретельного практичного планування, і це важливіше ніж теорія або 

чужий досвід. 
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У статті йдеться про вивчення життя і творчості Шолома-Алейхема крізь призму музейних 
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Славетне ім’я Шолома-Алейхема, класика світової літератури, витримало темні сторінки минулого й 

уславилося у скарбниці світової культури. Воістину народний письменник писав про єврейський народ, 

співчував йому, але оптимістично і з гумором шукав вирішення надскладних проблем, уславлюючи Творця 

як запоруку спасіння для народу і земного спокою. Творчий доробок митця просякнутий гуманізмом, 

емпатією до ближнього. Він став літописцем історії свого народу, який, наче Мойсей, виводив свій народ із 

прірви. 

Творчість Шолома-Алейхема поцінована і пошанована в Україні. Митець народився у Переяславі і 

значну частину свого життя жив і творив в Україні. Його творчість забарвлена українським фольклором, 

народним колоритом, розкішно подано описи природи, просторів краю. Життя як європейського, так і 

українського народів зазнало утисків, репресій, тому не дивно, що істинний народний письменник не міг 

оминути трагізму, який охоплював мирян. 

Щоб глибше довідатися про сторінки біографії і творчості митця та його нерозривний зв’язок з 

Україною, на уроках світової літератури доцільно застосовувати віртуальні екскурсії як зразок 

інноваційного проекту, де синтезуватимуться відео- та аудіоматеріали, ілюстрації, за допомогою чого в 

учнів формуватиметься уявлення про предмети вжитку, начиння, особисті речі автора, відлуння епохи.  

Відомо, що у світлі сучасних технологій і навчального прогресу важливою ланкою є застосування 

культуротворчої, розвиваючої домінанти навчання. Мета шкільної освіти – виховати гармонійно розвинену 

особистість з її творчими здобутками. Сьогодні пріоритетними у галузі навчання є особисто-орієнтовані 

технології, що збагачують розвиток пізнавальних здібностей учнів, задіяння та збагачення їхнього 

індивідуального (суб'єктивного) досвіду, допомога особистості пізнати себе, самовизначитися та 

самореалізуватися. Це сприятиме формуванню в учнів культури життєдіяльності, яка є передумовою 

продуктивної організації повсякденного життя, поведінки.  

Не завжди під час навчального процесу вчитель і учні мають змогу відвідати музеї, що значно 

збагачують духовне світосприйняття і розуміння постаті автора. Під час вивчення життя і творчості 

Шолома-Алейхема, на нашу думку, доцільно було б застосувати віртуальну екскурсію. Для цього у колі 

учнів класу необхідно визначити групу «екскурсоводів», яка отримає завдання на випередження: 
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опрацювати біографію письменника, дослідити, в яких музеях України і світу є експозиції, що висвітлюють 

його життя і творчість, та підготувати повідомлення і презентації. Це допоможе збагатити учням уявлення 

стосовно постаті світового класика.  

Розглянемо можливості віртуальної екскурсії стежками життя і творчості Шолома-Алейхема як 

інтерактив на уроках зарубіжної літератури. 

Київ був важливою ланкою у житті Шолома-Алейхема, бо саме тут він формувався як особистість і 

як митець світового рівня. «Київ – це моє місто… Те, що я не можу бути в Києві, навіює на мене журбу». 

Шолом-Алейхем був патріотом, однак з великою любов’ю ставився до землі, на якій народився. 

У 1997 році в Києві було відкрито пам'ятник письменникові, а 2 березня 2009 року в Києві на вулиці 

Великій Васильківській (Червоноармійській), 5 до 150-річчя Шолома-Алейхема відкрито Музей – перший 

державний музей на території сучасної України. Сьогодні у Києві знаменують світлу пам’ять письменника 

музейна експозиція та пам’ятник. Сам район музею – один з осередків єврейського життя, це своєрідна 

сугестія епохи, бо тут витає дух національної скарбниці духовності народу. Площа музею 220 м, на ній 

знаходяться деякі обрядові єврейські предмети, речі традиційного побуту. Усе це начиння збиралося 

українською діаспорою. Під час екскурсії на моніторах можна побачити фрагменти фільмів та спектаклів за 

творами Шолома-Алейхема, національну архітектуру, унікальне мистецтво єврейських творців, старовинні 

книги, рукописи, примірники єврейської каліграфії. Це осередок, у якому поєднані матеріальні і духовні 

надбання. Апогей творчої наснаги митця припадає на 1896-1903 рр. у цей період він жив у квартирі на 

Великій Васильківській, 5 (де й розташовано Музей). Тут написано вершинні зразки творчого доробку 

автора: «Менахем-Мендла», «В маленькому світі маленьких людей», «Нову Касрилівку» («Весь Бердичів»), 

деякі новели з «Тев’є-молочара» та інші.  

У Музеї є ще зала для змінних експозицій, де щомісяця проводяться виставки робіт, у яких 

відтворена єврейська тематика. Також проводяться різноманітні семінари, конференції, зустрічі, які 

поновлюють у свідомості сучасників пошану і поцінування єврейського народу. 

10 вересня 1978 році у Переяславі на честь 120-річчя від дня народження єврейського письменника 

було відкрито музей. Для науковців це було нелегке завдання, бо потрібно було вести пошукову роботу, 

записувати спогади літніх людей, збирати речі побутового вжитку, аби передати достовірний дух епохи. 

Ідею створення музею гаряче підтримав відомий український письменник Микола Бажан, який 

високо цінував і добре знав твори Шолома-Алейхема. Пізніше до нього долучився і єврейський письменник 

Григорій Полянкер.  

Музейна експозиція багата меблями, посудом, світлинами. Символи, концепти, деталі допомагають 

якомога точніше передати і саме тло історичних подій, і формування людини як творчої особистості крізь 

призму тих речей, які його оточували. Експозиція деталізує життєвий і творчий шлях митця. Цікаво, що під 

впливом авторитетних письменників: Мапу, Д. Дефо Шолом-Алейхем написав свої твори «Дочка Сіона» та 

«Єврейський Робінзон Крузо».  

У музеї експонуються твори Шолома-Алейхема, видані різними мовами у різні роки і в різних 

країнах, документи, листи, театральні афіші, світлини із вистав, ілюстрації до його творів художників М. 

Горшмана, Е. Кравцова, З. Толкачова, портрети письменника пензля художників В. Василенка, Є. 

Вассермана, З. Толкачова. Також експозиція дає відомості про родинні нитки письменника: дружини, брата, 

дітей та онуків, які були у Переяславі. Є інформація про зв’язки письменника з М. Горьким, В. Короленком, 

Л. Толстим, А. Чеховим, І-Л. Перецом, Менделе Мойхер-Сфорімом, З.-Н. Бяликом. Є портрет Шевченка як 

виразнака національного духу, бо Шолом-Алейхем цінував творчість Великого Кобзаря, знав напам’ять 

багато віршів, у яких репрезентовано народницький дух. 

З нагоди 125-річчя від дня народження письменника у 1984 році перед приміщенням музею йому 

встановлено пам'ятник роботи московського скульптора М. Альтшулера, виготовлений з білого мармуру. 

До комплексу об'єктів на подвір'ї музею Шолом-Алейхема входять повітка та курник (перевезені з с. 

Сомкова Долина, Переяслав-Хмельницького р-ну, Київської області), побудовані в кінці ХІХ ст. 

Творча постать Шолом-Алейхема поцінована і в Тель-Авіні, де знаходиться музей, хоч митець 

насправді там ніколи не був. За ініціативою його зятя – Іцхака Дона Берковича – інтелігента, письменника і 

перекладача було створено цей музей. Тут є архів, бібліотека, виставкова галерея, зал-аудиторія, відділ 

преси. Архів уміщує понад 400 оригіналів рукописів і понад 700 листів Шолом-Алейхема, що відкривають 

сторінки його життя і творчості. Є видання творів автора різними мовами світу. У бібліотеці проводяться 

читання, вистави, літературні та музичні вечори. Це культурний осередок творчого доробку письменника. 

Творчий дух і гуманістична душа Шолома-Алейхема прагнула «писати правду з глибини душі, 

кров’ю серця, але – для радості». Його постать надзвичайно близька нашому народу, бо відчувається 

страдницький дух, але водночас оптимістична віра у руйнуванні зла і відчаю. Шолома-Алейхема не можна 

уявити без України, як не можна уявити і Україну без цього письменника. Його твори – тло міжкультурних 



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 8  

 

 

 
65 

і міжнаціональних зв’язків, які єднають дві культури, два народи. Осягнення учнями біографії і творчого 

доробку митця навчатиме молоде покоління етиці міжнаціонального спілкування, пошанування 

особливостей мови, побуту і традицій євреїв. Ці знання формуватимуть усвідомлення поваги і гуманного 

ставлення до менталітету, культурно-історичної спадщини єврейського народу. Усвідомлення того, що 

українська земля зростила і дала путівку в життя такому визначному письменникові світового рівня. Тому 

віртуальні екскурсії допоможуть поглибити знання, довідатися про культуру, звичаї, традиції, аби 

почерпнути розуміння авторського світосприйняття, його естетичних поглядів.  

Підготовка групою учнів «екскурсоводи» подібних пошукових робіт сприятиме кращому засвоєнню і 

осмисленню постаті автора й у майбутньому може вилитися у проектну роботу, написання есеїв на подану 

тематику, що дає прекрасну можливість долучитися до духовної та матеріальної культури єврейського 

народу. 
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ОСОБЛИВОСТІ ЖАНРУ ХИМЕРНОЇ ПРОЗИ 

 

У статті розглянуто основні підходи до вивчення химерної прози. Окреслено поняття «химерної 

прози» та вплив соціально-політичних чинників на термін. З`ясовано характеристики-маркери виникнення 

химерної прози в українській літературі. Підкреслено складну та багатогранну структуру та роль 

умовності у романах.  
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Химерна проза в українській літературі дещо складна, зважаючи на нечіткий жанровий поділ. Можна 

виокремити такі романи як експериментальний, інтелектуальний, філософський. Немає одностайної думки 
й щодо художньої манери написання. Один і той самий твір може мати такі різновиди: притчевий, 
біографічний, психологічний, лірико-філософський із елементами міфологізації тощо.  

Найчастіше, таке розмаїття жанрів пов`язане з тим, що на певних етапах дослідження специфіки 
химерної прози різні науковці зважали на соціальні, політичні, релігійні, побутові умови виникнення 
химерного роману. Вагомий вклад дослідження останніх років та спробу аналізу химерного роману через 
призму поетики зробили Дана Куриленко (2017), Оксана Журавська (2018) та Наталія Кобилко (2017). 
Можна сказати, що існують різні інтерпритації та різновиди жанрово-стильових особливостей химерного 
роману та головних його ознак. 

Відсутність ідеально чистого жанру літератури пов`язане насамперед із експерментальним 
змішуванням, яких характеризує творчий процес тієї чи іншої епохи. Сучасна література намагається не 
тільки «вичистити» жанр, але й збагатити його. Тобто, не тільки розщепити атоми химерного роману, але й 
з`єднати, зростити їх в єдине ціле. 

На жаль, в процесі культурного, історичного, та соціального розвитку письменникам старались 
нав`язати «потрібний жанр», штучно створений для ідеології радянської України. Така позиція нівелює 
індивідуальність письменника в літературному процесі. Забуття чи трансформація тих жанрів, які вже 
існують – це все пов`язане з пізнанням автора, його можливостями.  

Головні фактори які зумовили виникнення химерної прози українській літературі: «1) зацікавлення 
письменників різними умовними формами як одним із засобів інтелектуально-філософського об’ємного 
пізнання людського буття; 2) «захисна реакція літератури», коли переосмислення фольклорного 
«минулого» стало спасінням від стереотипізації, нівелювання, агресивної «масової культури»» [5]. Тобто, 
внутрішній світ письменника безпосередньо пов`язаний із літературними процесами. 
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Що ж до самого терміну «химерна проза», то він досить тривало і вдало оминався науковцями. Саме 
на кінці 60-х років XX століття, химерну прозу як літературне поняття, критики починають називати 
жанром. Загальновідомим є той факт, що умовно початок химерної прози сягає публікації «роману з 
народних уст» О.Ільченка «Козацькому роду нема переводу, або ж Козак Мамай і Чужа Молодиця» (1958).  

Якщо глянути на генезу дослідження химерної прози (В.Т. Чайковська, О.В. Федотенко, Н.В. 
Козачук та ін.), то можна побачити, що більш вільно сам термін почали виористовувати на етапі звільнення 
від рядянської окупації. 

У довідниках не зустрічається зрозуміле тлумачення терміну «химерний роман», але й не 
відкидається його існування. Наприклад, у «Літературознавчому словнику-довіднику» (2006) немає окремої 
статті про химерний роман, проте є покликання на нього в наукових роботах про роман жахів «химерний 
роман є відновленням роману жахів в ХХ ст. на українському ґрунті», також і про магічний реалізм «в 

українському химерному романі…простежується чимало рис магічного реалізму» 6, с. 428. Тобто, не 
завжди можна побачити межу між реальністю та вигадкою, тим більше якщо це стосується химерної прози. 

У своєму дослідженні про розвиток жанру роману в українській літературі Н.І. Бернадська розуміє 
химерний роман як форму «осмислення сучасності з позицій вічності, філософської постановки питань 
людського буття, «народознавчих» проблем», підкреслюючи,що він мав кілька різновидів (іронічно-
коментувальний, історико-легендний, гротесково-фантастичний, притчевий, алегорично-поетичний, 

казковий, міфологічно-поетичний) 1, с.12.  
«Химерність «химерних романів», – зазначає В. Панченко – [...] передусім [...] у несподіваному 

переплетінні різних стилістичних пластів, максимально зближених між собою – лірики, гротеску, патетики, 
іронії» [8, с. 142]. Фантастичне, ірреальне, ускладнюється авторського вигадкою, тісно переплітається і не 
викликає враження штучно створеної структури.  

Літературознавець М. Павлишин вважає, що химерний роман є «своєрідним і анархістським 
відродженням «котляревщини» [7, ст. 110], яка незначно підірвала авторитет першого твору. Не тільки 
бачимо вклад зачинателя української літератури І. Котляревського, але й дух М. Гоголя відчутний у 
химерному романі. Але, якщо у «Енеїді» Котляревський зосередився на життєствердності української 
культури, то Гоголь - на ототожненні українськості з провінційністю. Як бачимо, у позиції письменників 
можна простежити певну умовність, яка присутня безпосередньо у їх творах. 

За твердженням Ю. Коваліва, «умовність — у художній практиці — нетотожність образу 
відповідному об’єкту зображення, характерна для іншої дійсності, сформованої у процесі 
творчості» [2, с. 514]. Важливо зауважити, що умовність є «одним із центральних питань поетики химерної 
прози», «однією з визначальних якостей художньої структури химерного роману» — підкреслює у своїх 
працях А. Кравченко [4, с. 7-8]. Варто звернути увагу на те, що, що все мистецтво є умовним, а у цьому 
фрагменті мова йде про допоміжну умовність.  

На думку Ю. Коваліва, вона «стосується зумисного руйнування будь-якої правдоподібності. Така 
практика певної умовності виводить художню творчість поза межі можливого, посилює ефект 
гри» [2, с. 514]. Частина «за межею можливого» (мається на увазі поза уявленнями людського розуму та 
досвіду; надприродне) творить сюжет у романах «Дівчина, яку ми вбили» та «Корсо» П. Кулакової 
(надприродність подій, які там відбуваються, та винятковий збіг обставин). Саме через цю неподібність 
автор і проводить паралелі зі своїм життям, та подекуди із історією цілого народу.  

Взяти до порівняння перший химерний твір О.Ільченка «Козацькому роду нема переводу, або ж 
Козак Мамай і Чужа Молодиця» та «Корсо» П. Кулакової. Унікальність першого базувалась на 
традиційності: фольклорна основа (перекази про козака Мамая, народні апокрифи, житія), «орнаментальна 

візерунчастість давньокнижної та народної словесності» 3, з`ясування першопочатків історичного 
політично-культурного життя України. Особливість другого мала на меті використати ймовірний випадок із 
життя, як щось ірраціональне, незрозуміле для людського сприйняття. 

Отже, виникнення химерної прози в сучасному українському літературознавстві, прагнення 
письменників до чогось нового та «модного», звернення до бурлескно-пародійного напряму, який у свою 
чергу відіграв важливу роль у формуванні української літератури та української мови та мав опору на усний 
варіант розмовної мови, не є випадковістю. Ми можемо говорити про національні витоки, власне підґрунтя 
химерної прози, яка не була запозичена. Це явище являє собою синтез національних фольклорних набутків і 
літературної традиції. Тому найвідповіднішим цьому явищу є і сам термін «химерний». Мова прозового 
твору, якщо він претендує на відтворення усного розмовного мовлення, має відповідати тому мовленню, 
яке побутує в реальному житті. Лише в цьому випадку читач сприйматиме твір попри всю його 
ексцентричність, фантастичність і химерність, як життєвий – справжній. 
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У другій половині ХХ століття на зміну модернізму прийшов інший напрям – постмодернізм. 

Вагомий внесок у теоретичну основу нової культурної течії зробили французькі філософи М. Фуко, 

Ж. Дерріда, Р. Барт, Ж.-Ф. Ліотар. Сучасний французький дослідник літератури постмодерну Марк Гонтар, 

у своїй праці "Французький роман постмодерну" («Le roman français postmoderne») зазначає, що новий 

напрям, а особливо його термінологічне позначення, "зустріло різкий супротив в університетському колі та 

серед французьких письменників" [5, с. 5]. Проте, згодом, завдяки чисельним напрацюванням 

літературознавців, філософів, мовознавців, серед яких відзначились й українські дослідники 

Ю. Андрухович, Б. Бігун, Л. Лавринович, М. Липовецький, Р. Семків, М. Коваль, С. Руссова, І. Фізер та ін., 

постмодернізм укорінився у теоретико-практичному обігу та продовжує бути об’єктом наукових пошуків. 

Так, Б.Я. Бігун влучно зазначає, що наразі постмодернізм виступає не тільки одним "із провідних стилів у 

літературі, але й як певна тенденція в культурі ХХ сторіччя" [2, с. 3]. 

Пристаємо до думки С. Руссової про те, що: "Постмодернізм сьогодні – це химерний феномен, ані 

зміст, ані термінологія якого поки що не з’ясовані остаточно" [7, с.]. Тож, враховуючи посилений інтерес 

сучасних наукових розвідок, спрямованих на досягнення належного теоретичного осмислення відносно 

нового світоглядно-мистецького напряму, вважаємо актуальним вивчення специфіки франкомовної прози 

постмодерну. 

За мету ми ставимо визначити ознаки постмодерністської художньої прози сучасного французького 

письменника-фантаста Бернара Вербера. 

Об’єктом дослідження виступає сюжетна, композиційна, комунікативно-прагматична специфіка 

художнього простору науково-фантастичних романів Б. Вербера. 

Деякі дослідники досить скептично налаштовані щодо постмодернізму, вважаючи мистецтво цього 

напряму спрямованим, "в бездуховність, нігілізм, спустошення" [8]. У такому ж негативному руслі 

розмірковує про постмодернізм і Т. Денисова: "Світ і людина втратили зміст, залишилася лише какофонія 

сміху, фантасмагорія, чудернацька суміш трагічного й комічного, якась буфонада, фарс» [3, с. 20]. Тим не 

менш, постмодернізм впевнено увійшов та укорінився як культурний, мистецький, літературний напрямок 

або течія, що має свої певні ознаки. Так, один із дослідників постмодернізму – В. Пахаренко, визначає його 

особливості, які виявляються на трьох рівнях: онтологічному, де проявляється ставлення до ідеології, а 

точніше відчуття універсальної порожнечі, після втрати ідеологічних ілюзій"; гносеологічному – "на думку 

постмодерністів, світ – щось аморфне, розпливчасте, невизначене, отже — ірреальне, незрозуміле, наші 

знання – відносні"; естетичному, який передбачає, що "усі сюжети, мотиви, образи використовувалися в 

літературах попередніх епох, отже художній твір – це алюзія, ремінісценсії, колажі, цитати, а письменник – 

конструктор, який творить свою реальність не підпорядковуючись ідеологіям" [6, с. 4]. Цитатне мислення 
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характерне для літератури постмодернізму отримало назву інтертекстуальності, поняття впровадженого 

французькою дослідницею Ю. Крістєвою. Відтак виникає поняття інтертексту, як основного 

текстотворчого елементу у постмодерністському творі, з чим погоджується й французький семіотик Ролан 

Барт: "Кожний текст є інтертекстом; інші тексти присутні в ньому на різних рівнях у більш або менш в 

пізнаваних формах: тексти попередньої культури і тексти оточуючої культури. Кожний текст є новою 

тканиною, зітканою зі старих цитат" [1]. 

Іншою характерною рисою постмодернізму є еклектизм – "явище культури, що полягає в 

непарадигмальному поєднанні різних (включно із суперечливими і незіставними) підходів до соціально-

культурних процесів" [9]. Дискретність та фрагментарність виявляються як в ідейному та сюжетному 

планах так і в композиційному – плюралістичність оповідей та художніх ліній в одному творі. Така 

літературна модель створює ефект колажу, який вважають притаманною для постмодернізма ознакою. 

На думку Н.С. Ференса, специфіка світобачення письменників постмодерністської течії полягає у 

тому, що: 

1) вони захоплюються колективним позасвідомим, міфологією, пропагують культ незалежної особистості; 

2) намагаються поєднати різні філософські релігії і культури, їх твори відзначаються надмірною ерудованістю; 

3) сприймають реальне життя як театр абсурду, апокаліптичний карнавал, у якому людина втрачається, 

перетворюючись на маску, маріонетку; 

4) інтерпретують класичні і неокласичні зразки творів, пародіюють, здобутки літератури попередніх епох; 

5) поєднують різні стилі та включають у художні твори наукові трактати, звіти; 

6) сюжети постмодерністичних творів – це алюзії на сюжети творів минулих епох; 

7) іронічність і пародійність – характерні ознаки стилю постмодерністів; 

8) постмодерністи висунули високі вимоги до митця – аж до відмежування від навколишнього життя [8]. 

Дослідник переконаний що, постмодерністи "відмовилися від традиційних способів характеристики, 

причинно-наслідкових зв'язків, вдаються до складної метафоричності, домінування суб'єктивного досвіду 

над суспільним. Постмодерністи створили образ оповідача, який, представляючи різні історії, події, 

акцентує на суб'єктивності, відносності оцінок, ілюзорності життєвої реальності" [там само]. Специфіку 

внутрішньої суті постмодернізму підсумовує В. Пахаренко, який вважає, що вона "полягає в заперечуванні 

наративу реалістичного дискурсу, причинно-наслідкової залежності сюжетних ліній, психологічної 

зумовленості. Тобто, його аж ніяк не задовільняє все стереотипне, стале, що породжує стандартну, завчасно 

очікувану реакцію" [6, с. 5]. 

Усе вищезазначене дозволило визначити особливості світосприйняття митців-постмодерністів, а у 

нашій науковій розвідці – проаналізувати відповідність цим характеристикам, або навпаки відмінність, 

сюжетної та жанрової специфіки художнього простору творів одного з найяскравіших авторів-

постмодерністів сучасності – Б. Вербера (Bernard Werber, 1961 рр.). У його роботах закладено глибокий 

філософський потенціал, прогностичні ідеї, гуманістична спрямованість змісту. Вражаючі тиражі продажів 

робіт Б. Вербера якнайкраще свідчать про незмінний інтерес читачів у всьому світі до його творчості.  

Аналіз робіт Б. Вербера, зокрема їх сюжетного наповнення, наративної будови, концептуального та 

семантичного просторів, виявив особливе тяжіння письменника до міфологічних сюжетів, їхньої 

трансформації й модернізації (проте зі збереженням ідейного задуму) із перенесенням у сучасний світ. 

Сучасне бачення та індивідуально-авторська інтерпретація міфології, що трактується як неоміфологізм, в 

тій чи іншій мірі зустрічаються у всіх романних творах Б. Вербера, а в трилогії «Nous les dieux» вона 

покладена в основу сюжету.  

Не менш вагоме місце у роботах Б. Вербера, зокрема у концептуальному просторі його творів, 

посідає "культ незалежної особистості", втілений здебільшого в образах головних героїв. Розуміючи 

незалежну особистість, як таку, що позбавлена страху суспільного осуду, невдач чи перепон у досягненні 

своєї мети, наділену інтелектом, моральною свободою, духовністю, а також відвагою, незламністю у 

власних переконаннях та ідеях, ми знаходимо такі якості та риси характеру в образах головних героїв 

романів трилогії Les Fourmis (Джонатан Уелс та мураха №327 у романі «Les Fourmis», Летиція Уелс, 

мураха-королева Шлі-пу-ні та мураха солдат-дослідник №103 у романі «Le Jour Des Fourmis», Жюлі Пінсон 

та мураха №103 у творі «La revolution des fourmis»), дилогії «Les Thanatonautes» (Мішель Пенсон та його 

друг Рауль Разорбрак спочатку намагаються відкрити загадку потойбічного життя, а у романі «L’Empire des 

anges» опиняються ангелами у Раю та намагаються розкрити таємницю існування Бога, виступають 

сміливими дослідниками та воїнами добра) та більшості інших творів Б. Вербера. 

У романних творах Б. Вербера завжди переплітаються декілька сюжетних ліній, які різняться 

побудовою художнього світу, системою персонажів, хронотопом. Так, частотними у романах автора є 

вставлення із його роботи «L'Encyclopédie du savoir relatif et absolu» [10], де зібрано цікаві відомості, 

наукові факти, словникові або енциклопедичні тлумачення різних понять чи термінів тощо. Ці глави 

https://fr.wikipedia.org/wiki/L%27Encyclop%C3%A9die_du_savoir_relatif_et_absolu
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концептуально поєднані із основним текстом, але надають читачеві більш глибокі знання з того чи іншого 

питання. Наприклад, у романі «Nous, les dieux», головний герой нервово стискає хрестик на ланцюжку, а 

вже наступна глава твору – це витяг із «L'Encyclopédie du savoir relatif et absolu», де описано значення 

хреста в різних культурах: 

L’ankh, autrement appelé croix ansée, est dans l’Égypte antique le symbole des dieux et des rois…Pour leur 

part, les Coptes considéraient l’ankh comme la clef de l’éternité. On retrouve la croix ansée chez les Indiens en 

tant que représentation de l’union des principes actif et passif, et donc des deux symboles sexuels, rassemblés dans 

une entité androgyne [14, с. 40]. 

Таким чином, Б. Вербер намагається всебічно розглянути те чи інше поняття, наводить приклади 

його тлумачення у різних культурах, країнах, релігіях. Так, у романі «La Voix de la Terre» автор розглядає 

можливі варіанти кінця світу, які висували представники різних національностей [17, с.156], а у творі 

«L'Empire des anges» зустрічаємо главу присвячену культу жінки у різних народів [15, с. 176]. Всі ці наукові 

та науково-популярні вставлення сприяють розширенню світогляду читача, підвищують його ерудованість, 

поглиблюють знання про давно відомі речі, розкривають багато нового. 

Часто в сюжетах творів Б. Вербера зустрічається тема кінця світу, причин його настання та наслідків. 

"Апокаліптичний карнавал" у творах письменника може бути спричинений або внутрішніми факторами, 

наприклад як результат нищівної для Землі людської діяльності, так і зовнішніми, тобто позаземними. До 

прикладу, розглянемо роман «La Voix de la Terre» [17], у якому загроза загибелі нашої планети та всього 

живого на ній має одразу три джерела: людські війни, можливе зіткнення із величезними астероїдами та 

"свідома" помста Землі, яка виступає повноцінною дійовою особою у творі. Карнавальний дух, який 

вважається однією з характерних рис постмодернізму, виявляється, наприклад, у використанні кольорових 

позначень замість певних соціальних груп.  

У романі фігурують семикутні шахи на яких розміщено сім гравців певного кольору, які своєю 

діяльністю впливають на життя всього людства та планети в цілому. Так, білим кольором позначено 

капіталістів, зеленим релігійних діячів, сині – це комп’ютерні генії, чорний колір присвоєно тим, хто 

вирішив покинути планету Земля та віднайти для себе іншу, жовтий колір у цих шахах належить 

геронтологам, тобто тим, хто працює над збільшенням тривалості людського життя, шості гравці, 

червоного кольору, це феміністки, а сьомі – фіолетові – емчі, штучно створені люди, маленького розміру. 

Вважаємо, що колір, який заміщує собою назву певної соціальної чи ідеологічної групи художньо 

завуальовує її, створює ефект своєрідної маски.  

Окрім цього, у романі нівелюється роль людини та загалом людства, як творця своє долі, свого 

майбутнього. Б. Вербер наділяє нашу планету свідомістю, розумом, почуттями, а відповідно й владою над 

життям людства. Окрім Землі знищити більшість людського населення можуть й астероїди, які на неї 

летять, проте зіткненнями з якими дуже бажане для самої Землі, адже вони несуть у собі нове життя. 

Загроза неминучої загибелі створює паніку серед людей, які вдаються до самогубства, різноманітних 

злочинів, або ж їхня істерія має наслідком алкогольне чи наркотичне отруєння. Проте, є групи людей, які 

посеред мерців та криків прощаються з життям із піснями й танцями, або ж у молитвах. Змалювання такого 

хаосу, де переплітаються страх, відчай, надія, веселощі та горе вважаємо яскравим прикладом так званого 

апокаліптичного карнавалу, притаманного для постмодерністської літературної течії. 

Останньою, але не менш вагомою, рисою постмодернізму вважається іронічність та пародійність у 

творах цього стилю художнього мислення. Творчість Б. Вербера вміщує в собі й ці ознаки, проте, на нашу 

думку, вони виступають скоріше другорядними, а також дуже залежать від суб’єктивного сприйняття 

прочитаного. Іронія у творах письменника має глузливий характер, автор висміює невігластво, релігійний 

фанатизм, впевненість людини у своїй всемогутності, невміння та небажання враховувати потреби інших 

живих організмів на Землі тощо. 

Аналіз творчості Б. Вербера, а саме її жанрової та сюжетної специфіки, виявив такі ознаки, що 

характерні для літератури постмодернізму: тяжіння до міфології із власною її інтерпретацією та зануренням 

у реалії сучасного світу, інтертекстуальність у вигляді алюзій або цитат на інші твори, створення портрету 

головного героя твору, як незалежної особистості, яка вирізняється ерудованістю та тяжінням до пізнання 

нового. Просвітницька функція літератури Б. Вербера реалізується вміщенням у ній чисельних наукових 

розвідок, фактів та цікавих відомостей. В текстах письменника зустрічаються філософські та релігійні 

погляди, традиції різних народів та культур. Автор суворо осуджує, а подекуди висміює, схильність 

людини до жорстокості, знищення природи та її ресурсів задля власного збагачення або комфорту. Як 

художник слова, Б. Вербер яскраво змальовує наслідки нищівної людської діяльності, яка може призвести 

до кінця життя усього людства та планети. Усе вище сказане дозволяє дійти висновку, що творчість 

https://fr.wikipedia.org/wiki/L%27Encyclop%C3%A9die_du_savoir_relatif_et_absolu
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французького письменника-фантаста та філософа Б. Вербера можна вважати яскравим прикладом сучасної 

постмодерністської літератури. 

Перспективним для подальшого дослідження вважаємо вивчення індивідуально-авторських 

особливостей постмодерністської прози Б. Вербера та засобів їх реалізації. 
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У статті проаналізовано твори художньо-біографічної прози, що з’явились у кінці ХХ – початку 

ХХІ століть, присвячені життєписам видатних діячів української культури. Віхи біографій головних 

героїв, що тісно переплетені з історичними подіями 30-х років минулого століття, зображено в контексті 

тієї епохи. Розглядаються художньо-стильові особливості аналізованих повістей. 
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На літературі, яка має зв’язок із суспільним життям, особливим чином позначається зміна епох і 

суспільних формацій. Література періодів міленіумів виявляє паростки нового в естетичних уявленнях про 

світ. У зв’язку з цим вона набуває аналітичної, пізнавальної функції. Саме на зламі епох і суспільних 

формацій читача починають хвилювати події вітчизняної та світової історії, життя й діяльність видатних 

особистостей. Відповідно до того, як „естетична односторонність літератури змінюється більш широкою 

орієнтацією її на дійсність, збільшується й художнє значення оповідної прози в системі її жанрів” [7, с. 99]. 

Усе більше фактів свідчать про те, що в літературі ХХІ століття будуть активніше використовуватися 

реальні документи. І природно, що героями епічної прози, у якій мова йтиме про важливі події нашого 

суспільно-історичного розвитку, все частіше виступатимуть конкретно-історичні особистості. „Норми 

особистої життєвої поведінки у всі часи складали велику гілку літератури; найпрекрасніші та найглибші 

твори всієї літератури присвячені цьому предмету” [1, с. 135].  

Успіхи письменників-біографів (особливо наприкінці ХХ століття) дали поштовх для поглиблення 

теоретичного осмислення художніх життєписів як окремого різновиду красного письменства, що має свої 

специфічні образно-стильові засоби зображення. В Україні зростає зацікавленість національним минулим, у 

літературу повернено імена багатьох незаслужено забутих громадських і культурних діячів, зокрема, жертв 

сталінсько-беріївських репресій, представників кількох хвиль української еміграції, переосмислена роль 

багатьох широко відомих особистостей. Саме в аналізі таких творів полягає мета написання статті.  

З кінця ХХ століття з’являється ряд творів, присвячених відновленню втрачених або призабутих 

історичних імен, окремих епізодів з життя відомих діячів політики, культури, науки України. Одним з таких 
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творів є роман М. Красуцького „Довга дорога вночі” (1999), у якому розповідається про життя й творчість 

українського сатирика-байкаря Микити Годованця. 

Провіщаючи трагічний пафос усього роману, автор на початку твору змальовує суворий північний 

пейзаж: „Оранжева куля сонця висіла над білим лісовим безмежжям. Величезна, важка, наче налита 

гарячим розплавленим свинцем, вона, поволі остуджуючись, дедалі важчала і темнішала, аж допоки не 

зачепилась ген там, за далеким темно-синім кругом, за стрімкі верхів’я могутніх кедрів” [4, с. 86]. Скільки 

буревіїв пронеслося над цими вічнозеленими кедрами, а вони залишились незмінними, такими ж, як були. 

„Хіба що постаршали, змужніли… здорових і сильних жодна, бодай найстрашніша буря не зламає. Бо 

занадто міцне, живуче у них коріння, воно довго і надійно живить складний, широко розгалужений 

організм, а відтак жити й жити йому, проростати зелом крізь роки і відстані, стрічаючи нові й нові епохи та 

цивілізації” [4, с. 86]. Символічними образами столітніх кедрів автор зображує незламність і нездоланність 

духу тих, кого називають „сіллю землі”. Саме вони, закорінені в рідну землю, власний національний ґрунт, 

стають виразниками ментальних рис свого народу, провіщаючи його розвій, нескореність і безсмертя. 

Далі М. Красуцький подає розповідь про „дику, знавіснілу од почутого запаху свіжої крові” вовчу 

зграю. У результаті боротьби – зграю знищено, а „...колона йшла далі... Знесилені, смертельно втомлені 

люди падали, знову вставали і так долали кілометр за кілометром. Важка й неймовірно виснажлива дорога 

крізь лісові хащі вела їх не на Голгофу. У самісіньке Пекло” [4, с. 88]. У такий спосіб (метафоричний опис) 

автор накреслює зміст подальшої оповіді про майбутню долю героя, пов’язану з цим суворим за 

кліматичними умовами краєм, жахливим табірним життям, історію страдницького життя українського 

письменника. 

Слід указати на те, що в українській літературі, якій завжди був притаманний ліричний пафос, 

асоціативно-порівняльний зачин наявний у багатьох творах. Наприклад, у художньо-біографічному романі 

В. Яворівського „Автопортрет з уяви” (1982) складність сюжетно-композиційної організації обумовлена 

двома основними сюжетними лініями й окремим вступом. Твір розпочинається з опису бджолиної сім’ї на 

чолі з Бджолою-матір’ю, що є своєрідною проекцією долі основної героїні твору – української художниці 

Катерини Білокур, творчість якої послужила новим поштовхом у праці Пабло Пікассо, подоланням його 

творчої кризи. 

Своєрідний зачин маємо і у творі М. Красуцького. Це слова героя, українського байкаря, який ще на 

волі, але його твори вже належать до заборонених: „Попоходив сьогодні по редакціях, – мовив стиха. – ... 

„Нетипово, – кажуть редактори. – Країна соціалізм будує, семимильними кроками у майбутнє крокує, а ви з 

критикою, з алегоріями. Не зрозуміють...” Невже правда, Серафимо? Невже можуть не зрозуміти? Не вірю я 

в це. Недоробки були, є і будуть. Їх треба висміювати, боротися з ними. Інакше, мов той будяк, 

глушитимуть грядку” [4, с. 89].  

Ситуація вельми складна ззовні, але дуже проста з середини. Усі політичні процеси пов’язані з 

боротьбою за владу як за монополію на інтерпретацію. Нова влада завжди й передусім встановлює у 

суспільстві свій власний варіант інтерпретації дійсності в будь-якій сфері (ідеологічній, політичній, 

світоглядній, релігійній). С. Квіт, з’ясовуючи політологічні аспекти вищезазначеного явища, вказує на 

тоталітарну природу марксизму та нацизму, що „обумовлюється... фетишизацією власних аргументів. Коли 

з протипокладання лібералізм – консерватизм був виключений ідеальний, власне християнський аспект, 

воно перестало існувати як врівноважена система… Лібералізм каже: найкраща справедливість – це закон. 

Закон – одне, справедливість – щось зовсім інше. Відтак будь-які жертви з трагедії перетворюються на 

статистику” [2, с. 48]. Саме такою статистикою став М. Годованець. Події його життя – раптовий арешт, 

поневіряння по далеких колимських таборах, жорстока війна, яку переживали в’язні, дружина та син 

українського байкаря, і лютий розгул сталінсько-беріївського свавілля – складають сюжет твору 

М. Красуцького. Вони узагальнюють ріки крові, мільйони смертей, море страждань. Десять довгих років 

віддалення від родини й рідної України довелось винести відомому письменнику.  

Неодноразово автор через думки М. Годованця оцінює політичні умови того часу: „...вертлявий 

„чорний ворон” нині можна побачити всюди. Раз по раз в’їжджає у ковані залізом ворота енкаведистського 

управління, відтак, не довго забарившись, вертає назад, за черговою жертвою. І так тижнями, місяцями, 

роками. Скільки ж триватиме ця страшна вакханалія?.. Кому це потрібно – винищувати генофонд нації, 

переповнювати тюрми власними громадянами – ніякими не ворогами, ні. Які вони вороги? Вороги ті, що 

знущаються з безвинних, катують, розстрілюють ні за що ні про що...” [4, с. 91]. Або: „Невже Сталін також 

знає про все це? Не може не знати. Адже заарештовано чимало відомих партійних і радянських діячів, 

воєначальників, які здійснили Жовтневу революцію, будували соціалістичне суспільство, воювали за нього 

на фронтах громадянської... Хіба ж могли усі вони бути ворогами, шпигунами, агентами іноземних 

розвідок? ... Невже б вони дали себе завербувати, пішли б на те, щоб зрадити ідею, справу, якій присвятили 

життя?” [5, с. 83].  
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Автор наділяє Сталіна епітетом „кривавий диктатор”, з відома й під керівництвом якого звершуються 

жахливі злочини проти гуманності, людяності, життя. Найбільша країна світу, що об’єднала різні народи й 

культури, перетворилася на величезний концентраційний табір, багатомільйонну в’язницю, де гинуть 

безневинні люди. „Не зрівнятися з ним (Сталіним – І.А.) у цьому ні Чингісхану, ні Нерону, нікому-нікому... 

А поки що ешелони-тюрми мчать і мчать крізь снігові заметілі і ураганні дощі, спраглу липневу спекоту і 

сорокаградусні студні. На Схід... На Північ... У ГУЛАГи ... І плакали гіркими сльозами матері, залишалися 

осиротілими діти. Скільки ж то їх по всій „необъятной, единой и неделимой” імперії російській?” [5, с. 84]. 

Через весь твір проходить образ снігової заметілі, зими, що символізує смерть [3, с. 558]. Це – і 

холодна північ, і громадські катівні (тюрми, табори), загальний настрій суспільства, й омертвіння духу, 

страждання. Білий колір снігу асоціюється з чистотою [3, с. 557], тобто з чистотою сумління, совісті, 

невинністю перед своєю країною й своїм народом мільйонів ув’язнених. Невгамовний вітер символізує не 

тільки активне, зокрема творче, начало, але й злу силу, іноді руйнівного характеру [3, с. 111]. А на Колимі 

„сиро, холодно і вельми незатишно у довжелезному, мов стара конюшня, бараці. Особливо нестерпно тут 

пізньої осені та взимку. Здається, усі найзліші вітри з сорокаградусними морозами збираються укупі, аби 

якнайбільше дошкулити голодним, напівроздягнутим, замученим тяжкою працею мешканцям цієї страшної 

обителі” [5, с. 47].  

Суворий колимський пейзаж довершує психологічне пригнічення при відтворенні жахливих табірних 

буднів. М. Красуцький докладно описує обставини перебування тут М. Годованця. Оскільки історія 

складається з подій, які здійснюють окремі люди, автор змальовує в романі різні психологічні типи осіб: є 

політичні каторжани, є справжні злодії – кримінальні елементи, які в пошані у табірного керівництва за 

знущання над іншими – „політичними”. Є ні в чому не винні жертви режиму. Були й високоосвічені люди, 

як-от Микола Генріхович Савуляк – сивобородий бібліотекар з-під Києва, колишній викладач Київського 

університету. Саме він є провісником гіркої майбутньої долі української інтелігенції. У творі це змальовано 

в діалозі Савуляка з М. Годованцем: „Певен, це лише початок... Ще сотні безвинних голів упадуть на 

вкривавлену плаху. Ні за що ні про що... 

– Так гадаєте? – Микита Павлович сторожко озирнувся довкруг. 

– А ви хіба ні, Павловичу? – з сумом опустив сиву голову Савуляк. – Так буде. Врешті, так уже є... 

Хіба те, що ми з вами ось тут, а Косинка розстріляний, не є підтвердженням цього?...” [5, с. 51]. У взаємодії 

різних персонажів твору розкриваються риси характеру головного героя, навколо якого групуються інші. 

Минуле й майбутнє головного героя твору виникає лише в його пам’яті, снах, мареннях. Особливо 

невимовна туга за родиною, домівкою та милою серцю Україною, з’являючись епізодично, не покидає 

думки М. Годованця протягом роману. У такий спосіб автор зображує факти життя українського байкаря до 

арешту, звертається до його дитинства, юнацтва, років навчання. Окремою сюжетною лінією, хоча логічно 

тісно пов’язаною з ідеєю твору, зображено сім’ю письменника – дружину Серафиму Миколаївну й сина – 

Толика, їхнє життя після арешту чоловіка й батька аж до його повернення з Колими. 

Недивлячись на деяку кон’юнктурність і млявість оповіді, роман М. Красуцького не можна назвати 

невдалим. Уперше в художній літературі змальовано життєвий шлях українського байкаря, „мудрого, як 

Езоп, і гострого, неначе бритва” [5, с. 108] – М. П. Годованця. Життя, розірване колимськими таборами, 

знущаннями й стражданнями, які не покидають письменника й після реабілітації, переслідують його в 

думках і пам’яті. На гучному всереспубліканському святкуванні сімдесятирічного ювілею „Микита 

Павлович, на мить одірвавшись від застілля, знову полинув у далеке... Перед його очима сувора сибірська 

тайга з сорокаградусними морозами і лихими віхолами, незабутні риси друзів, яких уже давно немає серед 

живих, холодні бараки... Пережите, вистраждане не відпускало його навіть у цей день. 

„Усе повертає на круги своя. Усе вертає,” – мовив подумки. І вкотре сам себе перепитував: „Чи ж 

вертає?” [5, с. 108]. 

Жертві сталінських репресій 30-х років присвячено біографічну повість Б. Певного „Дійство у 

п’ятому вимірі” (2000). Герой твору – відомий український художник Михайло Львович Бойчук. Автор 

вибудовує складну композиційну структуру твору. Реальний час подій, розгорнутих у повісті, вміщено 

лише в кілька хвилин. Початок: коли ув’язненого, хворого митця забирають з камери, що є зав’язкою твору: 

„Широко розчинилися двері й пітьму камери залило разюче світло. 

– На букву „Б” следуй за мной! 

– Михайле, візьми пальто! Надворі холодно, а у тебе гарячка! 

– Брось! Там пальта не нужно!” [6, с. 15]. 

І логічний кінець: „Темний коридор Михайло знав добре. Проходив ним безліч разів… 

– Михаил, закуришь? ... – Хоть не по закону, но закури! Таково наше прощание с тобой. 

Вартовий запалив сірника. У світлі сірника Михайло побачив ще одну постать – це був Хаєт. Вартові 

довели Михайла до порогу тюремного подвір’я” [6, с. 42]. 
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Зображення життя й вираження творчих намірів М. Бойчука розгортаються між описом цих подій, 

розділених кількома хвилинами. Різночасові й різнопросторові плани його життя поступово нашаровуються 

один на одного у повісті. Змінюються посади, які обіймав Бойчук: „Артист – маляр, монументаліст. Від 

1917 року професор Української державної Академії мистецтв у Києві – до позбавлення у ній праці 1936-го 

року. Окрім викладів у Києві, на початку 1930-х років вів майстерню монументального мистецтва при 

Ленінградській Академії мистецтв” [6, с. 21]. Чи то в уяві, чи в мареннях пропливають картини міст, де 

перебував художник: рідна Романівка – Петербург – Новгород – Москва – Чернігівщина – Київ – Краків – 

Париж – Італія – Козелець. Набуває різних виглядів і слідчий, який веде допит: то вдягнутий у підперезану 

сорочку, то має „якийсь нерадянський” вигляд – „жандармський мундир зі золотими погонами, лампаси на 

штанах. На стіні не Сталін, а цар Микола. Замість лозунга „Робітники усіх країн, єднайтеся” написано „За 

царя и Отечество” [6, с. 16]. Саме тому повість має назву „Дійство у п’ятому вимірі”, тобто в такому, який є 

ірреальним по відношенню до дійсності. „Нас навчили міряти височину, глибину, ширину і час, але забули 

про п’ятий вимір, без якого ми стали смертними істотами. Можливо, дійсність – це сни, а все інше – це 

проміжок між ними” [6, с. 32]. Наче в сні або мареннях постає все життя М. Бойчука. 

Особливо важливої естетичної функції автор надає образу слідчого Хаєта, що супроводжує і 

розповідь про дитинство Бойчука, і його студентські роки. За творчим задумом і художнім вирішенням 

образ Хаєта відповідає образові Сидора з роману „Сповідь на вершині” І. Муратова. Уперше Хаєт 

відрекомендовується шістнадцятилітньому Михайлові як „дух сумніву, заперечення, ненависти та 

презирства” [6, с. 19]. Хаєт переслідує усе життя Бойчука, з’являючись то на виставці, то їдучи до Одеси 

оглядати фрески, навіть у останні хвилини життя Михайла Львовича він не покидає його. Хаєт, наче 

гетевський Мефістофель, – „дух, що все заперечую від віків” [6, с. 35]. Таким чином, повість побудовано на 

умовності.  

Про майбутнє Бойчук дізнається з уст всюдисущого Хаєта – у такий спосіб автор зображує подальшу 

історію України та стан її мистецтва, водночас, певними інтенціями виражаючи власне ставлення до цих 

подій: „Скажу тобі по секрету: для потвердження своєї правоти партія не перебирала засобами, включно з 

фізичним нищенням художників. Згодом, виправдовуючись, звертала усе на „культ особи”. Чимало 

майстрів українського образотворчого мистецтва зазнали репресій і згинули унаслідок порушень 

соціялістичної законности й безпідставних політичних звинувачень. Але те все закінчилося з розпадом 

Радянського Союзу. У незалежній Україні по-новому почали цінувати тебе і твою творчість...” [6, с. 35]. 

Навіть при винесенні остаточного страшного вироку в думках Бойчука – Хаєт: „За що його хочуть карати? 

Чи за те, що віддав ціле життя бажанню на основі давнього візантійського та національного народного 

мистецтва, селянського орнаменту, з урахуванням найновіших досягнень модернізму, відродити українське 

малярство, вивести його на передові позиції у світі? Чи не ставився прихильно до соціялістичної ідеї – так, 

як більшість європейської інтеліґенції? Чи мало було музам його любови? Розпач і відчай огорнули 

Михайла – невже це був справжній суд? А, може, він і ціле його життя тільки Хаєтове марево?..” [6, с. 42]. 

Повість Б. Певного – це перший художній твір про М. Бойчука, хоча й перенасичений діалектизмами, 

невиправданим нагнітанням імен у невеликому обсязі, що утруднює її сприйняття. У незвичній складній 

будові повісті втілюється естетичне вирішення проблем, поставлених Б. Певним. 

Аналіз художньо-біографічної прози кінця ХХ – початку ХХІ століття свідчить про зростання в 

українській літературі художніх життєписів, освоєння художньо-біографічною прозою нових імен, 

переосмислення діяльності відомих постатей. Як і в будь-які переломні періоди історії, стан сьогоднішньої 

духовності суспільства спонукає пересічних громадян, діячів мистецтва, зокрема письменників, до 

заповнення окремих лакун в історії та культурі народу, до пошуків сильної, вольової, непересічної 

особистості, позитивного прикладу для наслідування й відродження національної ментальності, 

патріотизму української спільноти.  

Простежуючи за втіленням художньо-зображувальних засобів у жанрах біографічної прози, 

пересвідчуємося, що пріоритетів набувають твори асоціативно-психологічного типу, що обумовлено 

традиціями української літератури, де завжди сильним було ліричне й сповідальне начало. 
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АВТОРСЬКА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ДАВНЬОУКРАЇНСЬКИХ БОГІВ 
У ТЕТРАЛОГІЇ ДАРИ КОРНІЙ “ЗВОРОТНИЙ БІК” 

 

Найновішим доробком Дари Корній є її тетралогія “Зворотний бік”. Авторка продовжує вражати. 

Чарівний світ давньоукраїнських богів, який постав з-під пера письменниці ще у 2012 році продовжує 

дивувати читачів, заохочує їх дізнатися про всі пригоди, здавалося б, звичайної дівчинки Мальви 

Задорожної, яка навіть не підозрювала про своє незвичайне покликання та отримала Перемінник 

безсмертя. У романах боги представлені світлими та темними безсмертними. Вони у вирі всіх подій. Саме 

тому звернуто увагу на своєрідну авторську інтерпретацію давньоукраїнських божеств, які на просторах 

роману живуть, наче звичайні люди. 

Ключові слова: світогляд, давньоукраїнські божества, темні, світлі безсмертні, сірі, Бог. 

 

Актуальність теми дослідження полягає в недостатній кількості системного осмислення авторської 

інтерпретації міфології українців в художньому творі, а саме язичницьких богів, а також наявності малої 

кількості досліджень з цього питання. 

Мета: дослідити авторське бачення давньоукраїнських богів у тетралогії “Зворотний бік”.  

Першоджерела української культури варто шукати у міфологічному та ритуальному минулому 

українців, а саме в давніх піснях, переказах, легендах, які передавалися з уст в уста не одне століття і в 

певний час дослідники все ж звернули на них увагу. 

Характерним для світогляду давніх українців є тлумачення світу через антонімічні категорії: добро – 

зло, життя – смерть, вогонь – вода, брехня – правда. Саме на отаких протиставленнях побудована ціла 

система, яка утворю демонічний світ та пантеон богів.  

Спираючись на функції демонічних та божественних істот щодо всесвіту та людини, а також взявши 

до уваги часопросторові характеристики в давньоукраїнській міфології можна виділити три рівні: нижчий, 

середній, вищий. У дослідженні взято до уваги вищий (Перун) та середній (Стрибог, Лада…) рівні, тобто ті 

боги, які виконували загальні функції та найбільше шанувались у міфах.  

В. Войтович у своїй праці “Генеалогія богів давньої України” чи не вперше використав порівняльно-

історичний метод, тобто співставив індоєвропейську міфологію з українською міфологічною системою. 

Зробив спробу комплексно відтворити міфорелігійні погляди наших предків. 

Дуже важливим джерелом давньоукраїнської міфології є “Велесова книга”, хоча її справжність і досі 

є предметом дискусій. Тут показано ієрархію верховних богів, про яких йтиме мова у дослідженні та тих, 

яких не згадують ніякі інші джерела. Також тут є таке припущення, що всі давньоукраїнські боги – це один, 

єдиний Бог, тобто висловлена ідея єдинобожжя. 

Я. Головацький вважав що давньоукраїнську міфологію слід вивчати у всій її широті та залучати 

емпіричний метод. М. Костомаров своїми дослідження “Славянская мифология”, “Об историческом 

значении русской народной поэзии” зробив вагомий внесок у розвиток українського народознавства. Він 

вважав, що сучасне слід пояснювати дуже добре дослідивши минуле. Тому “Славянская мифология” – одна 

із важливих праць, присвячених слов’янській міфології. 

У тетралогії Дари Корній давньоукраїнські боги представлені світами світлих та темних 

безсмертних, але є ще третя сторона – сірі. Що ж таке сірий бік: “то брудно-білий або вичовганий темний” 

[7, с. 269]. Їх дії та вчинки не зовсім зрозумілі, але їх присутність наповнює роман різноманітними 

перипетіями та додає сюжету гостроти. Ідеалом сірих є вільні люди і неважливо смертні чи безсмертні, 

адже всі є частинкою Бога. Сірість – це “відсутність у серці будь-яких почуттів” [6, с. 273]. 

Спираючись на записи у давніх літописах та археологічні розвідки вчені дійшли до висновку, що 

силою, котра забирала душі померлих до Підземного світу була Мара – богиня смерті, темної ночі, 

ворожнечі. У своєму творі авторка залишила ці її функції, а також наділила Мару людськими рисами, як і 

всіх богів, згаданих у творі. Богиня смерті постає перед читачем як звичайна жінка, котра вміє по-

справжньому кохати та заради щастя інших зректися всього, навіть рідного сина. Дара Корній у романах 

доручила Марі цікаву місію – роздавати Перемінники безсмертя. Ця жінка нічого просто так ніколи не 

робила. Так, вона сильна, вольова, але водночас і слабка – вміє щиро радіти (коли її син, темний Стрибог 
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закохався у світлу Птаху), просити пробачення (за витівки свого Стриба перед його коханою), рятувати від 

смерті невинні душі (дозволила Птасі врятувати дівчинку Мальву), а також просто поговорити на будь-яку 

тему і з будь-ким, але водночас – це жінка, яка знає що і коли потрібно робити і всі її дії непроста. Вона 

вміє прислухатись до прохань інших безсмертних і йти всупереч долі. Йдеться про порятунок від смерті 

Птахи. Зробила це на прохання Перуна. Також і відвернула смерть від своєї онуки Мальви, вчасно 

покликавши Птаху у світ войовничих сарматок. 

Хоча ця богиня належить до кола темних безсмертних, але не є зовсім темним персонажем у творі. 

Вона проти тотальної руйнації світів. Таким був її чоловік – сам Морок, який нищив усе і жадав 

безконечних смертей та воєн. Вона ж не готова була з цим миритись, тому змушена була покинути Мора, 

залишивши йому сина і бути ні на чийому боці – ні темна, ні світла. Незалежна. 

Морок – бог брехні, обману, володар мороку. За історичними даними – син Мари та Чорнобога. У 

творі Дара Корній зовсім по-іншому інтерпретує цього персонажа. Його функції як бога залишаються 

незмінними, але Мару вона не зображає його матір’ю, а дружиною. Та й про батьківство Чорнобога не 

сказано жодного слова. Ось, що сказано про Мора у романі: “коротко стрижене волосся, чорна коротка 

борода, обличчя, помережане зморшками, чорні маленькі очі. Але не такі теплі, як у батька Стрибога. А 

навпаки, дошкульні та пекучі” [7, с. 61].  

На перший погляд Мор – злий та жорстокий, але це не зовсім так. Згадати хоча б те, що він пробачив 

зраду свого сина Стрибога темному світові прийняв його, коли той повернувся назад. А як пояснити його 

кохання до Мари. Він кохав її по-справжньому тому, що: “Мара була його жінкою. Він це відчув відразу, 

щойно вона заговорила до нього. Спочатку був голос, мов шепіт струмочка, тоді він побачив чорні очі і… 

Непросто темряву в них – в очах горіли зорі, які усміхалися йому” [7, с. 67]. Чоловік пригадав слова сина, 

що завжди вибирає жінка, але не погоджувався з ним, бо завжди обирає серце. Неважливо чиє – жіноче чи 

чоловіче. 

Всередині цього чоловіка одне бажання – бути щасливим. Та не виходить в нього. Він сам себе 

заганяє в глухий кут і не може з нього вибратись. Він ндзвичайно любить свого сина та пробачає йому всі 

витівки, тільки б той підкорявся волі батька. Особливо ставиться і до своєї онуки Мальви, яка так схожа на 

його дружину Мару. Який же він був задоволений, коли побачив “зеленокосу красуню Навію всю пожалену 

павуками та зміями, з обличчям у бородавках” [7, с. 68]. Бог не хоче вірити у смерть єдиної онуки. Шукає її, 

але нічого не виходить, бо дівчина не зовсім проста. Як бачимо бог Морок зображений не зовсім лихим, а 

має свої переживання, мрії, як і звичайні смертні. 

Цікавим персонажем є також Навія. Якщо вірити історичним джерелам, то першою була Мара, а вона 

її дочкою – однією з тридцяти. Та Дара Корній по-своєму обігрує цей момент. Вона робить їх сестрами, 

причому Навія – старша. Це є досить цікавим ходом, який допомагає краще осмислити характери цих 

персонажів та задум авторки щодо них.  

Навія завжди ненавиділа всіх і все, окрім себе самої та своєї вроди, яку повернула собі різноманітними 

закляттями. Мальва була на другому місці серед її ворогів. Першість, звісно ж, належала Марі – молодшій 

сестрі, яка була “рідна по крові, але нерідна по духу” [7, с. 78]. Відколи вона народилась, старша перестала 

бути в центрі уваги батьків. Коли вчилась у Храмі Чорнобога, то найбільше товаришувала з Мором. Вважала, 

що її віддалення від батьків лише зміцнює їхні стосунки. “І хоч молодий чоловік тоді до неї не виявляв знаків 

уваги, які мав би робити закоханий, вважаючи Навію просто вірним другом, дівчина вперто і терпляче 

чекала… Бо така дружба обов’язково мала стати коханням. Бо ніхто ніколи його так сильно і по справжньому 

не кохатиме”[7, с. 76]. Та Морок до неї і далі ставився по-дружньому, бо в його серце увірвалось кохання – 

кохання до молодшої – Мари. “Мара – ніжна, спокійна, завжди впевнена у собі, трішки меланхолійна, яка 

терпіла всі кпини й знущання сестри і любила її тільки за те, що та рідна кров” [7, с. 76]. Відтоді кохання до 

Мора стало для Навії одержимістю. Навіть її випадкове зізнання у коханні нічого не змінило. Мара заради 

сестри відмовляла Морові, вийшла заміж за Велеса та народила йому сина. А Мор продовжував чекати 

кохану. Від дружби з Навією не залишилось і сліду, вона “стала для Морока лишень однією з решти 

представників темного світу, підлеглою. Повелитель Мор і справді став Повелителем» [7, с. 77]”. 

Згодом Мор та Мара зійшлися, у них народився син. А у Навії не було дня, щоб вона не проклинала 

їх кохання. Навіть, коли Мара покинула чоловіка, жінка продовжувала її ненавидіти, вважала, що лише 

смерть сестри простелить їй дорогу. Саме тому усім серцем ненавиділа жінок, котрі хоч якось були 

пов’язані з її молодшою сестрою.  

Через певний час сталось те, що змусило сколихнутись не лише світлі світи, а й темні, тому Мор і 

Мара вимушені були зустрітись. Йдеться про Стрибога, який під впливом сірого намагався вбити Птаху та 

Перуна, знищуючи при цьому світи. Зрештою Мальва стала причиною цієї зустрічі. Мара сподівалась, що 
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дочка зможе заспокоїти Стрибога. Врешті-решт Мара застерегла Мора оберігати світ темних, а особливо 

Храм. Коли “хочеш миру, то готуйся до війни” [6, с.55]. Жінка просила нікого не винуватити в смерті 

Мальви і порадила “тримайся якнайдалі від моєї сестри. Її любов колись тебе задушить, а ненависть вб’є її 

ж саму” [6, с. 56]. 

Магура, Перуниця, Слава, Єдина – найдревніше та найголовніше божество у віруваннях українців. 

Була богинею війни та перемоги. Її функції у творах Дари Корній виконує одна і та сама героїня – Птаха, 

Магура, Перуниця, але водночас і різна, оскільки пережила смерть і переродження. В одному житті була 

коханою жінкою Перуна, якого теж кохала безмежно та змогла захистити на полі бою між темними та 

світлими безсмертними. В результаті світлі перемогли, хоч на це й не було жодного шансу. Цю сторінку 

життя Магури авторка докладно не розписує. Увага зосереджена на іншій Магурі. У вирі подій Птаха – 

безсмертна, сильна, вольова жінка. З першого погляду закохала в себе темного Стрибога, який її ледь не 

вбив у її рідному світі і закохалась сама. Була відданою коханому. Тому не могла ніяк змиритись з тим, що 

він їй зраджував і покинула його. Помандрувала світами.  

Кохання стало причиною її бід. Та й не лише воно. Світи поглинала сірість. Сірі брати, які не мали 

імен, зрікалися всього прагнули панувати світом. Їх філософія складна та суперечлива. Вважали, що надто 

багато світла та темряви не йде на користь людям, а золотою серединою є сутінь. У сірих “порожнє серце – 

ані ненависті, ані любові. Лишень розрахунок. Чіткий і безкомпромісний” [6, с. 210]. Отака сірість 

поглинула і Стриба, який легко піддався на маніпуляції Шепота (теперішнього сірого). 

Важливе місце в романі відведено Ладі – богині любові, гармонії, Всесвіту. За легендами вона була 

донькою Хаоса. Авторка цей факт залишає. Ця богиня постає перед читачем ревнивою жінкою, яка будь-

якою ціною старається вберегти своє кохання. Письменниця порівнює Ладу з калиною. “Калина – це жінка, 

яка в усі пори свого життя однаково красива та потрібна. Та, що більше віддає, аніж бере, більше любить і 

рідко коли ненавидить, завжди турбується і прощає” [4, с. 157]. Богиня не зовсім відповідає такому 

порівнянню, вона вміє ненавидіти. Ту описано той рідкісний випадок ненависті Лади. Вона чітко розуміє, 

що завжди буде для Перуна другою, але все ще на щось сподівається. Вважає, що якби не було Птахи, 

Перунове серце належало б тільки їй. Тому йде на підступи, нашептані сірим. 

Сірі брати – маніпулятори безсмертними душами. Навіюють все, що хочуть тільки б загнати жертву 

в глухий кут і використати в своїх цілях. А мета в них одна – сутінь має заполонити Всесвіт. І все до цього 

йшло. Якби ж не Мальва та Остап, які стали причиною урівноваження світів, а може й навпаки? 

Чимало місця у творі відведено Майї – богиня рослинності. До нестями закохана, віддана жінка. 

Заради кохання до Оракула зреклася свого призначення та “придумала собі, власне, бути поруч із коханим, 

підтримувати та оберігати його” [6, с. 82].  

“Світ без світу. Велике ніщо, світ, заповнений нічим. Тут немає ні простору, ні часу, ні відстаней, ні 

реальності” [6, с. 82]. Як це жити в такому світі? Складно, але богиня змирилась зі своєю долею. Вона не 

боялась смерті. Коли прийшов її час покірно все прийняла, не просила в Оракула живої води та у довгих 

муках “з усміхом на устах – умиротворена та щаслива” [6, 183] померла. 

Ще одна цікава героїня Дзеванна – повелителька мисливства. У творі належить до світлого боку 

сили, але як казав Мирослад “світла безсмертна з прихованою люттю всередині” [6 , с. 119]. Авторка описує 

ще одну ревнивицю та оповідає що робить з людиною нерозділене кохання. Завжди воно приводить до 

фатальних наслідків. В цьому випадку це вбивство суперниці за допомогою її сина, який після цього 

відрікся всього і став сірим та провадив свої ідеї у всі світи. Жорстока жінка, яка не хотіла просто так 

миритися із тим, що коханий обрав не її. Вона мстила. А що є гірше від помсти розлюченої жінки. 

“Моторошна та жорстока пані, котра нікого, крім себе, не любить: ані чоловіка, ані сина, ані батьків. Вона 

досі мстить” [6, с. 126]. 

Висновок. Дара Корній у своїй тетралогії змалювала складний устрій життя світлих та темних 

безсмертних, наділивши їх звичайними людськими рисами. Незважаючи на те що вони безсмертні боги, в 

першу чергу вони люди зі своїми проблемами. Ці божества вміють любити, ненавидіти, прощати, гніватися, 

допомагати, обманювати, навчати, застерігати, веселитися тощо. Тобто робити все те, що притаманне 

смертним. Тут напрошується висновок про використання авторкою антропоморфізму, тобто надання 

людських рис та характерів тому, де їх нема. 

Вагомим є те, письменниця звернула увагу на забуту давньоукраїнську міфологію та зробила її 

досить популярною. Перун та Лада, Магура-Птаха та Стрибог, Морок і Мара та інші постають перед 

читачами з плоті та крові, мають людські риси. В певні моменти поводяться егоїстично, бо забувають про 

свої високі призначення і опускаються до зрад, ревнощів, ненависті, тому часто й світлі стають на шлях 

підступу, нічим не відрізняючись від темних, а цим дуже вдало користуються непримітні сірі, які лише 
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розпалюють цю війну між світами і мають мету – створення єдиного сірого світу Досконалості. Але ж чи 

запанує такий світ. Авторка цього не каже. Вона не пише в кінці книги ні “кінець”, ні “далі буде”, тому 

надія на подальші пригоди Мальви Задорожної ще жевріє. 

 
Список використаних джерел 

1. Войтович В. Генеалогія богів давньої України : монографія. Рівне, 2007. 556 с. 

2. Войтович В. Міфи та легенди давньої України : навчальна книга. Тернопіль, 2013. 464 с. 

3. Головацький Я. Виклади давньослов’янських легенд, або міфологія. Київ : Довіра, 1991. 94 с. 

4. Корній Д. Зворотний бік світів : роман. Харків : Книжковий клуб «Клуб сімейного дозвілля», 2016. 320 с. 

5. Корній Д. Зворотний бік світла : роман. Харків : Книжковий клуб «Клуб сімейного дозвілля», 2015. 320 с. 

6. Корній Д. Зворотний бік сутіні : роман. Харків : Книжковий клуб «Клуб сімейного дозвілля», 2016. 288 с. 

7. Корній Д. Зворотний бік темряви : роман. Харків : Книжковий клуб «Клуб сімейного дозвілля», 2017. 320 с. 

8. Костомаров М. Слов’янська міфологія. Київ : Либідь, 1994. 384 с. 

9. Плачинда С. Словник давньоукраїнської міфології. Київ : Український письменник, 1993. 63 с. 

 

УДК 82.091 

Буній Марія Романівна 

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника 

Науковий керівник: Мафтин Наталія Василівна, доктор філологічних наук, професор 

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника 

 

СУЧАСНИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ДЕТЕКТИВ 
НА МАТЕРІАЛІ ТВОРУ ЛЕСІ ДЕМСЬКОЇ «ЛІТО У ПСИХІАТРА» 

 
Убивства, напади, махінації – чи взагалі можливо тут відпочити? «Господи Боже!.. – простогнав Левинський.  

– Чи я хоч раз висплюся в цьомуселі? [1, c. 64]. 

 

У статті розглянуто художньо-змістові характеристики детектива Лесі Демської «Літо у 

психіатра». Аналіз здійнено крізь призму поняття «сучасний український детектив». Розглянуто 

проблематику сучасного детективу та характерні для твору художні засоби. 

Ключові слова: сучасний детектив, психіатрія, детективний сюжет, підсвідомість, іронія, 

проблематика, Леся Демська, інтрига, чорний гумор. 

 

Якісний сучасний детектив допомагає осягнути нюанси свого часу. Адже лише письменник може 

сміливо дивитись в очі дійсності і не приховувати правду. В українській літературі ввійшло в моду вплітати 

в сюжет психіатрію. Леся Демська зробила це влучно: не зосереджуючи увагу на професії головного героя, 

вона перейшла одразу до заплутаних сюжетних ліній з вбивством, розслідувань, мертвих тіл, психології 

злочинця. В одному з інтерв’ю авторка зазначила: «У нас таке життя, що кожному варто мати у друзях 

психіатра [6]». 

У книзі Лесі Демської «Літо психіатра» гармонійно вплітаються детективний сюжет та психологічні 

моменти: аналіз підсвідомості, розплутування складних людських відносин і навіть трохи містики. 

Напружений сюжет детективу, спричиняється насиченістю тексту, таємницями, а найголовніше – інтригою. 

Інтрига є складовою внутрішньої форми літературного твору. Таємниця – це основа інтриги, обов’язковий 

елемент детективного сюжету, адже без неї не може бути і детективу [4, c. 60].  

Головний герой – психіатр Андрій Левинський – втомився від своєї роботи і за порадою лікаря змінити 

шалений темп, їде в Карпати, щоб відпочити, набратись сили, подихати свіжим повітрям, понасолоджуватись 

красою та спокоєм. На перший погляд, спокійне село. Але хіба головний герой міг подумати, що тихе 

карпатське село є місцем, де коїться щось таємниче і невідоме. Приїхавши сюди, Андрій має ще більше 

роботи: всі мешканці села сприймають його як лікаря, кожного дня біля його хати можна спостерігати довгі 

черги пацієнтів, в більшості випадках удаваних хворих. Також на його плечах ще й розслідування вбивства 

(вбивства сільського голови, напад на сусіда, махінації доброчинного фонду), прохання колишніх друзів, 

неочікувані пропозиції кохання. В селі, де є лише свої – криється кровавий вбивця.  

Не в змозі цим всім розібратись, Андрій викликає допомогу зі Львова – свого хорошого друга – 

слідчого Ростислава Белея, разом з яким вони розплутують складність людських стосунків. Слідчий та 

психіатр – чим не чудова команда? Андрій викриває всі злочини, звертаючи увагу на поведінку людей, 

деталі, тонкості жіночої і чоловічої логіки. Дружба з користю іноді дуже добре впливає на роботу і 

самопочуття. Для психіатра світ криміналістики був невичерпним джерелом всяких аномалій, а для 

криміналіста спілкування із другом, що мав таку професію, часто ставало запорукою власного душевного 

здоров`я. 

У селі все про всіх знають і мова не про одне село, так завжди було, є і буде. Тітка Марина – 

справжнє довідкове бюро, досі називає Андрія «дитинкою», не дає слова вставити. Однак зразу помітно, що 
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жінка з життєвим досвідом: «А оженився вже? Дай на тебе подивлюся. - Тітка Марина двічі обернула 

Левинського довкола осі, уважно подивилася на кола під очима, худорляву фігуру й, безнадійно зітхнувши, 

зробила єдино правильний висновок: – Бачу, що не оженився...[2, c. 13]», навіть його не спитавши, бачить 

все наскрізь. Коли Андрій запитав тітки як справи на селі, жінка ніби цього лиш чекала, розповідала всі 

сенсації.  

Всі тут потребують виговоритися, навіть той весь циганський табір, що за порадою дядька Гната 

завітав з своїми хворобами до Левинського, зразу ж після його приїзду. Навіть пацієнти до Андрія, після 

смерті голови йшли здебільшого тому, щоб на власні вуха почути деталі смерті, вигадуючи спершу якусь 

собі болість. Левинський добре розумів цю хитрість і нею користався, адже балакучі люди могли дати якусь 

хорошу підказку, розповісти деталі з життя голови. 

Хоч Левинський наголосив, що він психіатр, а не лікар, але всім на те байдуже, головне, що в 

медінституті вчився. Тут можна розглянути соціальну проблему, таку як обмежені можливості у селах, вони 

не в змозі якісно лікуватись, адже у них один фельдшер на п`ять сіл, а до міста далеко їхати. Навіть коли 

знайшли перший труп, то оперативність у місцевого дільничого чи фельдшера була на найнижчому рівні та 

й примітивність та тупість цих людей іноді зашкалювала. Вони перед трупом з’ясовують «чий сарай 

кращий», а Коля-дільничий, від якого тхне самогоном мріє пошвидше закрити справу. А коли почули, що 

потрібно повідомити в район, то всі, окрім Левинського зразу ж були готові забути про цей випадок тут і 

зараз, адже у всіх є за спиною якісь прогріхи. Коля навіть придумав плітки, нібито Андрій приїхав сюди, бо 

він психів лікує і в нього самого припадок був. Ось таке село, якщо не знають, то самі й придумають. 

Всі хвороби у людей, як виявив Левинський, від того, що в них у голові, все це зводилось всеодно до 

психологічних ознак, та насамперед від браку «цивілізації». Свіже повітря, їжа з городу та природа 

насправді добре впливають, скільки Андрій працював, втомленим так як в місті вже не почувався.  

Від слів: «Він мертвий» почалось розслідування і не такий уже як мріялось відпочинок Левинського. 

Цю картину застав він з Петром коло своєї хати вночі, видовище не з найкращих, адже зразу зрозуміло 

було, що його отруїли. У творі є чимало деталей, по яких і веде слід до злочинця. Перше - це ключ від 

комори Левинського, міцно стиснутий у руці. Далі – це те, що Левинський знайшов під час ретельної 

ревізії, зірвавши підлогу знайшов велику бляшану коробку, кілька старовинних ікон, позолочений хрест, 

давні монети і пачки доларів. Зрозуміло, що це була схованка. Лише одна річ не мала документів - ікона 

святої Катерини, а також ще одною вказівкою на злочинця був фонд «Крила надії».  

У цьому селі навіть є дві дороги, по яких люди зазвичай ходять, одна - «офіційна», якою вирушають 

можна сказати тому, щоб подивилися, щось всі побачили (до церкви, шлюб, хрестини), інша – повна 

протилежність, «направці», щоб сховатись від лишніх пліток і поглядів, частенько можна цими куцими 

стежками помітити когось чи навпаки сховатись від всяких очей і лишніх балачок. На цвинтарі бувають 

нічні зустрічі, а саме Максима Валянка з незнайомою дівчиною, не його, як виявилось пізніше, нареченою - 

це також деталь, що могла бути пов’язана із вбивством. Наступна подія – це під час процесії слова баби 

Ганни: «А що тепер усіх злодіїв із такими почестями хоронять?... [2, c. 54 ]», – ця жінка точно багато чого 

знала.  

Розмова з бабою Меланією відкрила йому очі, зрозумів, що всі документи, підписані нею - брехня, 

натомість у його хаті є ті, які є справжні, а там всі папері на дарування хати не тільки баби Меланії, а й 

багатьох інших жителів села. Ще причиною задуматись була розповідь тітки Марини про бійку Максима 

Валянка з Івасем Матвіїшиним та крадіжка речових доказів у Колі-дільничого. 

Дуже цікавим елементом у творі є те, що Андрій в процесі розслідування вбивства звертається до 

своєї підсвідомості (сни, дитячі спогади) і це дає очевидні підказки. Автор з іронією зображує повсякденне 

життя сільських мешканців: вони працьовиті й терплячі, однак іноді занадто балакучі, цікавляться та лізуть 

не у свої справи. Приміром: «...що нового? Кого в нас знову вбили?[2, c. 44]». Чи ж: «Той мовчав. І весь 

його психіатричний досвід мовчав. Здавалося, сам Господь Бог мовчав, хоч точно знав відповідь [2, c. 87]».  

На сторінках детективу часто простежується чорний гумор: «Якщо ти зараз негайно, бодай на місяць, 

не поїдеш подалі від роботи, то наступного разу ми зустрінемось у морзі... [2, с. 7]». Дотепні порівняння 

пронизують весь твір: «Андрій сидів у невеличкій світлій кухні тітки Марини й на повний рот, мов той 

Пацюк із Гоголя, вминав вареники з сиром… [2, c. 14]»; «На подвір‘ї юрмилося повно людей із сумками, 

клунками, наче циганський табір перекочував [2, c. 16]»; «Дивишся як баран на нові ворота[1, c. 44]»; 

«Воно допомагає як колесо без воза [2, c 45]»; «...ви такі божевільні, як я космонавт [2, c. 56]»; «…до хати 

увірвалась Петрова Уляна, вся біла як молоко…[2, c.77]».  

В селі не завжди розуміють значення слів, які говорять: «Дивна якась, каже що я для неї не господар. 

Одним словом – фаменістка [2, c. 21]». Дивлячись тут на кожного, можна зробити висновок, що всіх їх 

треба лікувати від чогось. 
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Немовби калейдоскопом крутиться навколо головного героя: таємниці, загадки, кохання, ненависть, 

зрада, відданість, інтриги, сенсації, секс, вбивства, махінації – все в перемішку і це, безумовно, притягує 

сучасного читача. До останніх сторінок детектив «тримає» у напрузі, адже практично кожний житель села 

мав мотиви скоєння злочинів.  

Леся Демська бере до уваги низку проблем, таких як кохання і зрада, психологічні травми (безпліддя 

і різні способи його подолати), незахищеність старих, самотніх, юридично неосвідчених людей, почуття за 

принципом «гроші до грошей». Авторка акцентує увагу на низці соціальних проблем, таких як чари, за 

допомогою яких жінка прагне повернути коханого, заробітчанство заради щастя та добробуту рідних, 

махінації у благодійному фонді. Загальнолюдські проблеми якраз і спонукають читача бути весь час в 

напрузі, радіти і хвилюватись разом з персонажами, відчувається зв'язок з реальністю, що є цікавим 

доповненням цього тексту. Зустрічається у творі проблема одиноких жінок, яким потрібна була допомога, 

чоловіча рука, захист. З розповідей тітки Марини про голову села, можна зрозуміти, що жінок у нього було 

чимало, але вони всі даруючи йому кохання, користали з нього, відчуваючи себе у безпеці біля чоловіка, 

який впевнено стоїть на ногах. Стефа – жінка голови терпить усі його походеньки, адже все ж таки четверо 

дітей та ще й в затишку. Анна – коханка, як в селі кажуть «для авторитету», та й коханка, зрозуміло, за 

спасибі не спатиме. 

Також у творі виразно зображена любовна лінія. Знайомство Левинського з Уляною відбувається в 

невимушеній обстановці, коли всі гості в зборі. Андрій зразу ж примітив, що скільки жив, такої красуні ще 

не зустрічав. Уляна розуміла силу своєї вроди і користалась цим на повну, досить впевнена в собі жінка, що 

Андрій іноді й починав розгублюватися. А от Петро, чоловік Уляни, настільки в розпачі, справді дурень, що 

дозволяє жінці завітати ввечері в гості до Левинського. З цієї ситуації ясно розумієм, що щось в сім’ї 

Коцюб не складається. Символом щасливого майбутнього у творі є народження сина Петра та Уляни, про 

якого Левицький дізнається вже після повернення до звичного міського ритму. 

Тут думка села надзвичайно важлива. Уляна, яка прийшла до Левинського в гості хоче дітей, однак в 

них з чоловіком не получається. На пораду Левинського взяти дитину або зробити штучне запліднення, 

перше що тривожило Уляну – це що скажуть люди, село засміє, що чоловік неспроможний. І коли Уляна 

повисла у Левинського на шиї, було вже пізно, тут його використали на рівному місці і ніяка думка людей 

не допомогла, бо коли людина дійсно чогось хоче, то незважає ні на що на світі. 

Близкість селян до природи зробила їх небезпечними, вони стали підступними, непередбачуваними, 

готовими піти на неймовірні речі, ними керує інстинкт, бажанння, пристрасть. Тому зовсім очевидним є те, 

що за рядом шахрайств та вбивств стоїть саме любов та прагнення до збагачення.  

Часто героїв можна розумітв за їх жестами. Наприклад, коли мало доказів, справу важко розкрити, то 

Ростик автоматично смикав себе за вухо, Левинський добре знав, що це означає велика розгубленість друга. 

Також по логіці подій часто можна зрозуміти, хто ж вбивця. Отруту зазвичай використовують жінки, тому 

ймовірно, що вбивця – жінка. 

Тонко описано сільських мешканців, які завжди про всіх все знають, однак стараються вести життя 

так, щоб люди нічого не казали. За цією прикметою можна впізнати не одне таке село в Україні. Леся 

Демська присвячує чимало сторінок сільським споконвічним цінностям, а саме приворот-зіллю, стрибанням 

у гречку, побачення на кладовищі, зустрічі зі знахаркою, схованки самогону і застілля з наїдками – все це 

часом збиває з пантелику міщанина Левинського, він почуває себе ніби білою вороною. 

Село в очікуванні новин не спить. Дядько Гнат піджартовує, що відколи Левинський приїхав пропав 

спокій: «Як ти ще своїх психів сюди не привіз?...- А що , дядьку Гнате, чудова ідея! Наступного року 

обов`язково привезу. Хай під лікуються трохи. Вони теж люди [2, c. 87]», - гумор в цьому селі, навіть в 

такий складний період, зберігається. Кожне село відрізняється своїм вміннями жартувати, в будь які 

незгоди, потрібно сміятись, всеодно радіти життю. 

Після виходу детектива, чимало мешканців сіл України казали: я живу у центральній Україні або я 

живу у східній, або у південній - а ніби це в мене в селі відбувалося. Врешті, книга виглядає як 

типологічний зріз, який, мабуть, притаманний для всієї України.  

Отже, незважаючи на досить простий сюжет, сучасний детектив наштовхує читача на роздуми про 

те, яке насправді є цінне і важливе життя, як один необдуманий вчинок може змінити все.  
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Братюк Надія Ігорівна 

Львівська національна академія мистецтв 

 

ЕКСПРЕСІОНІЗМ У ТВОРЧОСТІ МИХАЙЛА ДЕМЦЮ 

 

Аванґард, який повною мірою проявився в Німеччині, Польщі, Австрії, Чехії, Бельгії, Норвегії, 

знайшов свій розвиток і серед українських митців. Завдяки плеяді видатних мистецьких особистостей ‒ К. 

Кандінський, К. Малевич, А. Архипенко, ‒ аванґардний дух і його ідеї проникли в українське мистецтво. 

Експресіонізм в мистецтві Львова посідає важливе місце поряд з іншими аванґардними мистецькими 

течіями. 

Українські митці ХХ ‒ початку ХХІ століття продовжують розвиватися в руслі сучасних живописних 

тенденцій. Варто відзначити, що львівське малярство суттєво відрізняється від живопису інших 

європейських країн. Для дослідження експресіонізму було обрано творчість представника львівського 

мистецького середовища Михайла Демцю. 

З творчістю М. Демцю знайомі не тільки у Львові, а й в Італії, Франції, Німеччині, Іспанії, Польщі, 

Бельгії та інших країнах. Його роботи популярні через неймовірну естетичність і яскраве буяння кольору. 

Колористична стихія полотен немовби загострює уяву глядача, вабить, змушує забути про час, проходить 

мить, і ти вже святкуєш Великдень, відпочиваєш на берегах Сени, тебе розглядає ніжний погляд Марії, 

підхоплює музика джазу… Оригінальність композиційних вирішень підсилюється динамічністю ліній і 

контрастами кольорової палітри, які створюють позитивну енергетику, що притаманна творчості 

українського художника. Зважаючи на велику кількість репродукцій живописних полотен, було відібрано 

роботи, в тематичному діапазоні яких автор постійно втілює свої живописні візії та емоційне враження від 

життя. 

Для виявлення експресіоністичної складової у творчості львівського маестро було запропоновано 

провести порівняльний аналіз станкових живописних робіт М. Демцю з роботами відомих 

західноєвропейських митців В. Ван Ґоґа, Г. Мюнтер, О. Новаківського, Е. Нольде, Ф. Марка, 

М. де Вламінка. Для якісного мистецтвознавчого аналізу були підібрані роботи інших відомих митців за 

тією ж тематикою, що й роботи львівського художника.  

Унаслідок проведеного порівняльного аналізу роботи відомих митців поряд із творами сучасного 

автора набувають нового звучання. До основних художніх особливостей, за якими можна порівняти між 

собою живописні твори, належать: композиція, кольорова гама, стилістика, лінія, пляма, концепція, ритм, 

ступінь деформації, насиченість, тональні співвідношення, тематика. Такий поділ додає наочності та 

структурує візуальний матеріал, унаслідок чого вдається поглянути на роботи під новим кутом зору, 

розглянути динаміку професійного та образно-емоційного зростання митця. 

При порівнянні експресивних живописних творів між собою ми виокремили спільні та відмінні риси, 

які допомогли краще зрозуміти стилістичні особливості, які притаманні саме для творчості М. Демцю. 

Життєрадісний темперамент художника та образно-філософське ставлення до життя є одними з виявів 

експресивної манери письма. 

Проаналізувавши творчість художника, ми зауважили характерні риси, серед яких можна виділити 

пастозність і ритміку мазка. Скульптурність фарби, жива імпульсивно-нервова лінія контуру та контраст 

кольорової палітри є наступними виразними рисами образно-чуттєвого художнього мислення митця. 

Віртуозне володіння виражальними засобами посилюється за допомогою експресивних композицій. Також 

у роботах спостерігається підвищена емоційність, що виражається в гіперболізованому відчутті руху та 

внутрішньої динаміки. У роботах художника домінує площинна декоративність і цілісна колористична 

концепція, що збагачують формально-колористичні пошуки митця. 

Так, на відміну від В. Ван Ґоґа, Г. Мюнтер, О. Новаківського, Е. Нольде, Ф. Марка, М. де Вламінка, 

роботи М. Демцю вирізняються експресивним накладанням мазка та пастозністю. Сила українського духу 

виразно простежується в гуцульських темах, зображенні українок. Аналізуючи його роботи, можна зробити 

висновок, що митець вміє мислити кольором, вдало передаючи силу емоційного пориву. Така специфіка 

творчості притаманна для техніки аля-пріма, у якій працює художник.  

Роботи М. Демцю вирізняються експресивністю кольорової гами, унаслідок чого його палітра стає 

різноманітною, підсилюється звучання певних тонально-колірних барв. У останні роки спостерігаємо 

звуженість кольорової палітри, що митець трактує як необхідність змін, які тільки збагачують творчість. 

Полотна М. Демцю характеризуються оптимістичним світосприйняттям і буянням теплих кольорових 

відтінків. Особливо відрізняється стилістика живописної мови львівського художника, для якої характерне 

застосування плавних і рельєфних ліній, які часто змінюють свою товщину та колірну структуру. Автор 

також звертається до барвистості мазка в національній тематиці. З професійного боку художник досконало 
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володіє різноманітними живописними техніками, з яких улюбленою є олійний живопис. Техніка 

безпосередньо впливає на живописний почерк, що є певним духовно-образним синтезом дійсності та 

суб’єктивного світовідчуття. Також митець робить активний акцент на кольоровій палітрі, від якої залежить 

сила емоційного посилу, тематика, ритм, динаміка, сила тональних співвідношень.  

Для творчості львівського художника-колориста М. Демцю характерне сміливе поєднання кольорових 

співвідношень холодних і теплих відтінків. У багатьох полотнах деталі змальовано досить узагальнено, що 

створює можливість концентрації глядача на основному об’єкті. Продуманість композиції дає змогу 

відчувати зв'язок, власну присутність у живописній роботі. Оригінальність інтуїтивного мистецького 

бачення впливає на самобутність і характер творів. Недарма виставкова діяльність і творчий потенціал М. 

Демцю розвиваються з новою силою.  
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НАРОДНИЙ МУЗИЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ ПОЛЬЩІ ТА УКРАЇНИ 

 

Народний музичний інструментарій являє собою явище духовної та матеріальної культури, яка 

всупереч природній тенденції нівелювання і згасання традиційних рис, будучи носієм духовної та 

матеріальної культури українського та польського етносів, до наших днів зберігає прикладне, 

стилеутворююче, звичаєве та нові форми функціонування. Його будова, стрій, техніко-виконавські та 

музично-виразові можливості у комплексі відображають специфіку музичного мислення, історичні 

традиції. За висловом дослідників, розуміння сутності музичних інструментів неможливе без урахування 

усього історично-культурного контексту – специфіки соціальної та етнічної свідомості, обрядів, побуту 

тощо.  

Дослідниця Л.Корній у своїй роботі «Ukrainsko-polkie kontakty muzyczne w XVI-XVII wieku», 

вивчаючи українсько-польські зв’язки, доводить взаємозв’язок ладоінтонаційних, ритмічних і 

танцювальних форм музики з етноукраїнським фольклором.  

Польська народна музика має багато спільного з народною музикою інших слов’янських країн. 

Згідно класифікації всі музичні інструменти України та Польщі поділяють на ідіофони, мембранофони, 

аерофони та хордофони. Серед найбільш популярних народних музичних інструментів в обох країнах слід 

згадати скрипку, цимбали, ліру, трембіту, волинку, сопілку. 

В умовах сучасної цивілізації в багатьох країнах, зокрема Польщі та Україні, занепадають цілі 

верстви органічної ще донедавна автентичної інструментальної культури: трудові, пастуші й календарно-

обрядові награвання, військові сигнали і марші, медитативні «ігри» мольфарів і ворожбитів на дримбі, 

тилинці чи флоярі. Та, не дивлячись на факт часткового зникання інструментальної музики на побутовому 

рівні, велика кількість народного музичного інструментарію України та Польщі зберігається у музеях та 

приватних колекціях, також функціонує у побуті, освітній сфері та у вторинному фольклоризмі. Серед 

відомих колекціонерів та майстрів народних музичних інструментів України слід згадати Валерія 

Березівського, Андрія Ляшука, Олега Мельника, Назара Божинського, Сергія Хацкевича, сім’ю Фединських 

та ін. Серед музеїв України слід відзначити музей гуцульського побуту, етнографії та музичних 

інструментів Романа Кумлика (Верховина), музей Івана Гончара (Київ), колекцію народних музичних 

https://wz.lviv.ua/interview/199010-mykhailo-demtsyu-kolys-prodav-svoi-roboty-za-beztsin-a-potim-vidkupyv-udesiatero-dorozhche
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інструментів у музеї театру та кіномистецтва України (Київ). Серед найвідоміших осередків збереження 

інструментальної культури у Польщі є музей у Щидловці та етнографічний музей в Кракові, які містять 

серед своїх експонатів унікальні колекції народних музичних інструментів. 

Окрім музеїв – як середовища збереження та популяризації матеріальної та духовної культури, 

зокрема народного музичного інструментарію, в наш час у різних країнах стрімко розвивається 

фестивальний рух. Однією з наймасовіших та наймасштабніших форм культурного українсько-польського 

співробітництва є проведення фестивалів та культурно-мистецьких акцій, під час яких є можливість 

одночасно великій кількості людей долучитись до української та польської культур. Саме фестивалі 

української культури у Польщі є дієвим способом підтримки української національної меншини. 

Різноманітні фестивалі, зокрема «Українська весна», «Підляська осінь» та інші, дозволяють мешканцям 

Польщі ближче пізнати культуру українців.В Україні також проводяться фестивалі польської культури, 

зокрема це фестиваль українсько-польського партнерства «Art Meetings», який проводиться у м.Львові, 

починаючи з 2012 року.  

На сьогодні в Україні проводиться велика кількість міжнародних, всеукраїнських і регіональних 

фестивалів, організатори яких ставлять перед собою єдину мету – популяризацію народної 

інструментальної музики. Серед них – відомі не тільки в Україні, а й далеко за її межами фестивалі 

«Провісінь» (Кіровоград), «Дивограй» (Миколаїв), «Веселі музики» (Білопілля), «Україна моя» (Кривий 

ріг), «З народного джерела» (Рівне), «Лемківська ватра» (Ждиня) та багато інших. 

Таким чином, на сьогодні народний музичний інструмент – не лише знаряддя для виконання музики, 

а й пам’ятка національної культури, предмет колекціонування, що вказує на високий рівень інтелекту і 

духовності його власника, родинна реліквія. Музичні інструменти у національній традиції 

інструментального музикування України та Польщі є одним із головних факторів формування жанрів та 

форм народної інструментальної музики, тому народний музичний інструментарій потрібно зберігати, 

розвивати і пропагувати в умовах сучасної модернізації суспільства. Фестивалі – це своєрідні осередки, що 

визначають напрямки розвитку мистецтва, формують нові ідеї та відкривають митцям і виконавцям 

безмежні обрії творчої діяльності. Завдяки розвитку фестивального руху в Польщі та Україні, народна 

традиція інструментального музикування зберігається та активно розвивається у нових напрямках і стилях. 

 

Солодка Лілія Олексіївна 

Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка 

 

ФІЄСТА ЯК АРЕНА ВІДНОСИН І ТЛО ЗОБРАЖЕННЯ ЗОВНІШНЬОГО І ВНУТРІШНЬОГО 

СВІТУ ЛЮДИНИ (НА ОСНОВІ РОМАНУ «ФІЄСТА» Е. ХЕМІНГУЕЯ) 

 

Фієста (ісп.Fiesta) – традиційненародне свято, що проводиться в країнах Латинської Америки та 

Іспанії. Поширенетакож в іншихкраїнах Середземномор'я, в першу чергу в регіонах Старої Румунії і серед 

латиноамериканських діаспор по всьому світу, в середовищі великої латиноамериканської громади США. 

Аналогом фієсти в Україні є так звані народні гуляння. В українській мові слово фієста вживається як 

екзотизм, а також в іронічному контексті [2]. 

Е. Хемінгуей вдало подає опис Іспанії як тло розгортання свята: «Тут-то началась настоящая 

Испания. Показались длинные бурые хребты, поросшие редкой сосной, и буковые леса на далеких склонах 

гор. Дорога сперва шла по верху ущелья, а потом нырнула вниз, и шофер вдруг дал гудок, затормозил и 

свернул в сторону, чтобы не наехать на двух ослов… Мы с другой стороны въехали в город по пыльной 

дороге, круто поднимавшейся между двумя рядами тенистых деревьев, а потом спустились в новую часть 

города, которую строять за стенами старого. Мы проехали мимо арены боя быков – высокое белое здание, 

казавшееся бетонным под солнцем, а потом переулком выехала на центральную площадь и остановились у 

подъезда отеля Монтойи» [3, с. 75]. 

Читаємо у романі опис фієсти: «Фиестана чалась по-настоящему. Она продолжалась день и ночь в 

течение семи суток. Пляска продолжалась, п’янство продолжалось, шум не прекращался. Все, 

чтослучилось, могло случиться только во время фиесты. Под конец все стало нереальным, и казалось, что 

ничто не может иметь последствий. Казалось неуместным думать о последствиях во время фиесты. Все 

время, даже когда кругом не шумели, было такое чувство, что нужно кричать во весь голос, если хочеш, 

чтобы тебя услышали. И такое же чувство было при каждом поступке. Шла фиеста, и она продолжалась 

семь дней» [3, с. 117]. 

Прослідковується у творі образ карнавальності. Карнавальність (франц. carnival) – сукупність ознак, 

притаманних діонісійської стихії карнавалу з її масовістю, театральністю, вуличною ходою, маскарадом, 

ексцентризмом.К. як прояв сміхової культури сприймають у значенні особливої моделі світу, притаманній 
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народній низовій культурі, в якій поєднуються взаємоперехідні антитетичні поняття народження і смерті, 

верху та низу тощо, трактовані крізь призму нестримного, почасти амбівалентного сміху, постійних 

інверсій (перестановки ієрархічних, поведінкових нормативів), свідомого порушення пропорцій, алогізмів, 

панібратства, застосування мотиву тілесного земного світу [1,с.463]. 

Фієста прослідковується у синтезі з війною, бо не все було так безхмарно. На тлі святковості, 

карнавальності, феєричності прослідковується кров, смерть, сльози, страх, відчай. Відбувається 

протилежність зовнішнього і внутрішнього, антитеза людського стану, почуттів. У синтезі з розвагами 

суголосно крокує смерть, зокрема тоді, коли задля екстриму люди утікають від биків, але одного чоловіка 

було вбито биком. Веселість перетворюється на нотки смутку і відчаю. Потрапляючи на це дійство битви 

матадора з биком, людина стає свідком і учасником дива, переживаючи емоційний «мікс» жаху, 

тривожного очікування, здивування та неймовірного захоплення, це викликає у публіки захоплення та 

гордість. Римський поет-сатирик І–ІІ ст. Ювенал, протиставляючи життя сучасних римлян героїчному 

минулому, визначив як найбільші прагнення свого народу «panemetcircenses» – хліба і видовищ! 

Відбуваються гуляння, пияцтво, екстрим у синтезі з боєм, відвагою, смертю, публіка потребує видовища, і 

чим кривавішим воно буде – тим краще. Можемо провести інтертекстуальну паралель із українським 

постмодерним твором Ю. Андруховича «Рекреації», де також осередок інтелігентів потрапляє на гуляння і 

там теж відбуваються різні перипетії з головними героями, до речі, у центрі теж єдина жінка, яку чоловіки 

не обділяють увагою. Теж зчиняються бійки, погроми, сварки у єдності з любовною лінією. Головну увагу 

становлять видовища як тло розгортання подій, фрагментарність життя упродовж кількох днів, що наносить 

відбиток на довгий час. 

Символічно автор обирає саме цей двобій, неначе вічна боротьба, протистояння, чоловічого і 

жіночого начала. І у цьому двобої перемагає лише один, якщо вони між собою воювати – то це страшна 

антигуманна битва протилежних світів. Як говорить матадор Ромеро: «– Быки – моилучшиедрузья. – 

Выубиваетесвоихдрузей? – Всегда. – Чтобыони не убили меня» [3, с. 140]. 

У більшості випадків перемагає матадор, який силою, зброєю, хитрістю витривалістю, стійкістю 

спроможний вбити бита з велетенською хитрістю і жорстокістю. Автор невипадково на тлі цього дійства 

розгортає стосунки між чоловіком і жінкою, аби показати, що коли вони стоять на сторожі один одного, 

конкурують між собою – то це може призвести до фатальних наслідків.  

Відбиток і відголосок війни нависає над людьми, не даючи їм спокою. Кожен з героїв хоче втекти в 

інше місто, розважитися, забути все страшне, антигуманне, нелюдське. Але від себе втекти неможливо. 

Кожен з героїв шукає порятунку чи то в роботі, чи то в творчості, чи то в коханні, чи то в природі. Та кожен 

з героїв повністю нещасливий, шукаючи щось краще, він втрачає рідне, затишне для себе середовище, стає 

іншою людиною. 

Як бачимо, на тлі святкування прослідкувати внутрішні та зовнішні колізії характеру чоловічого та 

жіночого не тільки крізь призму філософії та психології, а ще через соціальні та історичні перепетії, 

зовнішні чинники, які синтетично впливають на людину. Вічна тема специфіки чоловічого та жіночого 

вияскравлюється в аналізованому романі і потребує подальшого аналізу та вивчення. 
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ПРОБЛЕМА ВІРОСПОВІДАННЯ В УКРАЇНСЬКІЙ ПРОЗІ XVI –XVII ст. 

 

Проблема віротерпимості по відношенню до представників іншої релігії актуальна для України в 

будь-яку добу. Але чи не найболючіше це питання назріло саме в ХVІ – ХVІІ ст. Повзуча полонізація 

нашими землями у поєднанні з намаганням навернути українців до лона католицької віри призвели до 

унії, що не тільки не об’єднало народ, але й додало ще третю сторону в релігійних суперечках 

(православні, католики, уніати). Результатом конфлікту між поляками та українцями стали прояви 

жорстокості та ненависті до тих, хто інакше мислив, говорив, вірив. Це призвело до спрощення образу 

http://shron1.chtyvo.org.ua/Shynkaruk_Volodymyr/Filosofskyi_entsyklopedychnyi_slovnyk.pdf
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%83%D0%BA_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%86%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%B1%D1%96%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%84%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%B1%D1%96%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%84%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F#%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8F_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%84%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0:%D0%94%D0%B6%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B0_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3/966531128X
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ворога, в якому зливалися в єдине ціле «елементи релігійної, мовної, культурно-побутової, соціально-

станової, політико-правової ідентифікації» [3,с. 69]. Наявність цих елементів дозволяли визначити 

«свого» й «чужого». Таке різке протиставлення не давали змоги людині залишатися індивідуальною, 

побоюючись опинитися в репресованій групі. Як наслідок, невпевненість, закритість, примарне 

майбутнє [3,с. 69]. 

Представники нашої полемічної літератури ХVІ – ХVІІ ст. на сторінках своїх творів намагалися 

осмислити релігійну проблему українців та віднайти шлях виходу з цієї кризи. Центральним образом 

їхньої прози стала православна церква як інтегруюча складова українського суспільства [1, с. 7].  

Проте не менш яскраві літературні пам’ятки залишили й представники унії. Намагання піднести 

освітній рівень власного народу та вписати його в європейський контекст не було сприйнято більшістю. 

«Широкий загал небезпідставно бачив в унії один із засобів польсько-католицької експансії й загибель 

своїх віковічних батьківських засад та вольностей, тобто пряму загрозу для існування народу» [5,с. 46]. 

Українські письменники вбачали різні підходи до виходу кризової ситуації. Так, Мелетій 

Смотрицький наполягав на необхідності появи нового Наливайка або ж вождя-пророка, котрі змогли би 

«підняти суспільство, консолідувати довкола єдиної мети, збудити національно-релігійну свідомість 

«блудних синів» і запалити вогонь боротьби за соціальне і національне визволення рідного 

краю» [4, с. 73].  

Герасим Смотрицький, захищаючи православну церкву як осередок ідентичності українців, закликав 

сучасників покаятися, пам’ятаючи про Страшний Суд. Адже на ньому кожен змушений буде відповідати за 

власні провини. Зрада же віри й Батьківщини, на думку письменника, найстрашніший з усіх 

гріхів [2, с. 334]. 

Василь Суразький«обстоював замкнутість української культури в давньоруських межах, не 

допускаючи можливості компромісного сприйняття інокультурних впливів» [5, с. 47].  

Іван Вишенський взагалі вважав, що суспільно-політичні проблеми українського народу 

безпосередньо пов’язані з унією та католицизмом. Звідси походить твердження письменника, що «усі 

православні – це українці (русь), а неправославні – відступники» [5, с. 47]. 

Релігійні суперечки, що точилися на сторінках полемічної прози в ХVІ – ХVІІ ст., не допомагали 

згуртуванню українців навколо спільної національної чи релігійної ідеї,а навпаки розводили представників 

однієї національності по різні боки, іноді роблячи їх запеклими ворогами. Проте саме ця літературна 

дискусія дозволила нашим мислителям сформувати національні цінності, що сприяли усвідомленню 

необхідності ідентифікувати себе українцями з багатим історичним і культурним спадком крізь призму 

релігійного контексту. 
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ПОЛОНІЗМИ В ХУДОЖНІЙ ТВОРЧОСТІ С. АНДРУХОВИЧ 

(НА МАТЕРІАЛІ РОМАНУ «ФЕЛІКС АВСТРІЯ») 

 

Полонізми становлять значну частину лексичного складу української мови. Елементи польського 

походження використовують у художніх текстах для створення певного експресивного ефекту. 

Метою пропонованого дослідження є опис функціонування полонізмів у романі С. Андрухович 

«Фелікс Австрія» на фонетичному, лексичному, фразеологічному, словотвірному, морфологічному та 

синтаксичному рівнях.  

Полонізм – це «різновид запозичення: слово, його окреме значення, вислів тощо, запозичені з 

польської мови або утворені за її зразком» [3, 466]. Слова і вислови польського походження в художньому 
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тексті С. Андрухович відіграють важливу смислову, образотворчу та експресивно-емоційну функцію, 

допомагають авторці акцентувати увагу на важливих аспектах сюжету. 

Фонетичні полонізми. Найпоширенішою ознакою фонетичних полонізмів у романі є наявність 

звука [g] ([ґ]) (замість природного для української [г]). Це, наприклад, такі слова: елеґантний (пол. 

elegantny), інтеліґентний (пол. inteligentny), маґістр (пол. magister), міґрень (пол. migrena), ґвалтовно (пол. 

gwałtownie)[1]. С. Андруховиччасто вживає звук [ґ] як фонетичну імітацію для того, щоб надати словам 

колоритного звучання. Наступною ознакою є наявність характерних для польської мови сполучень -ro-, -lo-, 

-re-, -le-: дрожка (пол. drożka), вроки (пол. uroki), хлоп (пол. chłop), пропінація(пол. propinacja)[1]. Ще 

однією фонетичною ознакою полонізмів у романі є суфікс -dl-.З таким суфіксом знайдено у тексті досить 

чудернацьке слово чуперадло (пол. czupiradło), яке дуже вдало вписується в контекст. 

Лексичні полонізми.Серед лексичних полонізмів виділено власні назви: імена та прізвища людей 

(РаульКочальський, Казимир Бембнович, Бенедикт), назви вулиць (Сапіжинська), назви товариств 

(Музичне товариство ім. Монюшка), назви свят (на Сильвестра). Приклади назв громадських місць, 

установ, споруд, частин будівлі виокремлено такі: закамарок, костел, поліція, катедра, цвинтар [1].Цікаво, 

що слово кафедра (з наголосом на першому складі) перейшло до нашої мови з грецької через російську. А 

от форма катедра(з наголосом на другому складі) запозичено за посередництвом польської і латинської[2, 

407].Побутова лексика серед полонізмів у романі «Фелікс Австрія» є найчисельнішою. Це гастрономічні 

назви (сметанка, бішкопт, цитрина, каляфіор, муштарда, сос), назви кухонних предметів (шатківниця, 

цукерничка, келишок, пуделко, таріль) та ін. 

Фразеологічні полонізми. Прикладів фразеологічних полонізмів також є достатньо в романі. 

Візьмемо до уваги фразугрубі риби (пол. gruberyby).Автором цього крилатого вислову є польський поет, 

письменник і драматург періоду позитивізму М. Балуцький. Він написав комедію під однойменною назвою 

«Gruberyby», у якій сатирично висміяв залицяння старих холостяків, капіталіста Вістовського і судового 

радника Паґатовського, до молодих дівчат Ванди і Гелени. Власне їх митець називає грубими рибами, що 

означає «важлива, впливова особа, хтось, хто займає високе становище» [4, 121].  

Словотвірні полонізми. Що ж до словотвірних ознак полонізмів у романі «Фелікс Австрія», то їх є 

декілька. Це наголошений суфікс -ов-(ий) у відіменникових прикметниках, наприклад: коштовний. Також 

цікаве за своєю словотвірною будовою слово денервуватися. Воноутворене від слова нерв, яке має німецьке 

походження. Для української мови така форма є нетиповою, вживається дієслово нервуватися, без 

префіксаде-. А от у польській мові дієслово денервуватися (пол. denerwować się) у тому ж значенні, що і 

нервуватися є нормативним і часто вживаним. Також авторка використовує польську «манеру» називання 

осіб жіночої статі наприклад, пані докторова (пол. panidoktorowa), пані баронова (пол. panibaronowa)[1]. 

Морфологічні полонізми. Що ж до морфологічних полонізмів, то часто спостерігаємо таку ознаку 

як невідповідність роду. Наприклад, візьмемо до уваги слово салата. Ця лексема є запозиченням з 

італійської через польське посередництво. У нашій мові слово салат має чоловічий рід і нульове 

закінчення, а от у польській sałataжіночого роду із закінченням –a.  

Синтаксичні полонізми. Серед синтаксичних ознак полонізмів можемо простежити вживання 

означення у постпозиції, наприклад: зупаяринова. Зупау польській мові літературне слово, в українській – 

діалектизм, лексема яриновийу нашому словнику взагалі не вживається, а має відповідник – овочевий. 

Отож, українськоюмовоюцесловосполучення звучало б овочева юшка, абоовочевий суп (хочасуп 

такожзапозичення, але з французької).Є вромані і речення, порядок слів у якихвідповідає правилам 

польського синтаксису. Наприклад, Шося стало? звучитьповністю як у польськіймовіCosię stało?, 

хочаукраїнською мало б бути Щосталося?, або жЩотрапилося?Така ж ситуація і з реченнямЯ би 

дужепросивпані, щобпанізняла з себе цюкаравелу (пол. Ja bym bardzo prosił panią, żeby pani zdjęła z siebie tę 

karawelę). 

Наведений вище матеріал дає змогу стверджувати, що полонізми в романі С. Андрухович «Фелікс 

Австрія» репрезентують різні мовні рівні (фонетичний, лексичний, фразеологічний, морфологічний, 

словотвірний і синтаксичний). Їх використання підпорядковане завданню створити художні образи, воно 

дозволяє краще відтворювати історичне тло, на якому розгортаються події, що описуються, допомагає 

створити польський колорит, посилює виразність художнього тексту. 

 
Список використаних джерел 

1. Андрухович С. Ю. Фелікс Австрія / Софія Юріївна Андрухович. – Львів: Видавництво Старого Лева, 2017. – 281 с. 

2. Етимологічний словник української мови: Т. 2 / [О. С. Мельничук, В. Т. Коломієць, О. Б. Ткаченко та ін.]. – Київ: Наукова думка, 1985. – 572 с. 

3. Українська мова: Енциклопедія / за ред. Русанівського В.М. та ін. – Київ: Українська енциклопедія, 2000. – 750 с. 

4. Kłosińska A. Słownikfrazeologiczny [Tekst] / A. Kłosińska, E. Sobol, A. Stankiewicz. – Warszawa : Wyd-woNaukowe PWN, 2015. – 638 s. 

 

 

 

https://wikivisually.com/lang-uk/wiki/%D0%94%D0%B7%D0%B2%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%27%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B1%D1%96%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://wikivisually.com/lang-uk/wiki/%D0%94%D0%B7%D0%B2%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9


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 8  

 

 

 
86 

Гмиря Тетяна Павлівна 

Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького 

 

ПОЕТИЧНА ОСОБЛИВІСТЬ НОВЕЛІСТИЧНИХ ТВОРІВ Ю. ЯНОВСЬКОГО 
 

Ю. Янковський один з провідних письменників української літератури ХХ ст. Митець почав 
створювати творчий доробок під течію неоромантизм. Такожу його творах переважають яскраві герої, які 
розкривають себе під час динамічних подій, та розгортає перед читачами людські риси та душі. Сучасні 
дослідники наголошують на тому, що у художніх творах письменників ХХ століття переважає емоційна 
забарвленість, патетика, викривання як добра так і зла [6, с. 256]. 

Життя та творчість Ю. Яновського досліджувала велика кількість критиків, літературознавців, а саме 
Л. Багацький, М. Бажана, Н. Бернадську, В. Войтенко, Я. Голобородько, О. Гончар, Л. Кавун, М. Зеров, 
М. Ковальчук, В. Панченко, Л. Скрипник, Ю. Смолич та ін. 

Однією з головних тем у творах Ю. Яновського була громадянська війна. Саме до цієї теми звертався 
він у новелі «Чотири шаблі», а потім у романі «Вершники». Особливістюподання цієї теми письменником є 
перш за все, сучасний та нетрадиційний підхід до зображуваного матеріалу [3, с. 125]. 

У повоєнні роки Ю. Яновський видав невеличку збірку новел під назвою «Земля батьків» (1944 p.). 
До цієї збірки увійшли такі новели: «Коваль», «Дівчинка у вінку», «Яструбок», «Комісар», «Син», «Лист до 
штабу», «Генерал Макодзьоба», «Дід Данило з «Соціалізму», «Школяр», «Українка» та ін. Ці новели 
спрямовані на юного читача, та головна ідеєю збіркиє – патріотизм молодих українців у роки Великої 
Вітчизняної війни [5, с. 39]. 

Збірка «Земля батьків» насичена пафосом та перенасичена українським патріотизмом, який митець 
намагається прищепити кожному читачу. Наприклад, Гнатюк М. наголошує на тому, що це історія про те, 
як боролася дівчинказ ворогами, як тяжко було їй жити після втрати матері, вороги розіп’яли на воротях. Та 
на цьому її страшні муки не завершились її разом з іншими молодими людьми повезли в рабство. Дівчина 
намагалась двічі тікати з полону. Оповідаючи про шлях додому, дівчина говорить народних дум та 
історичних пісень невольницьких, навіюючи фольклор [1, с. 5]. 

Великою популярністю серед читачів та для вивчення у загальноосвітніх закладів надається до 
розглядуновела «Шаланда в морі». Митець словазагострює увагу на тому, що віє степом Мтер-трамонтан. 
От і зараз «трамонтан дмухав з берега, був місяць січень чи лютий, море замерзло на сотню метрів, на морі 
розходилися хвилі, на обрії вони були гарні з білими гривами, добігали до берега напроти вітру, вітер 
збивав з них білі шапки...» [4, с. 56]. 

У новелі час і простір дуже стисло описаний, усе відбувається дуже швидко і читач починає 
відчувати таку ж напругу, що й герої твору. Події відбувається у морі й на березі мору. На перший погляд 
сюжет новели є простим, але дуже напружений розвиток подій. Автор намагається зосередитиувагу на 
внутрішньому стані Половчихи: «її серце обдував трамонтан, її серце ладне було вискочити з грудей»; 
«вона не показувала перед морем страху, вона мовчки стояла на березі – висока й сувора, їй здавалося, що 
вона – маяк невгасимої сили»[2, с. 12]. Емоції та переживання героївнацілюють читача і розвивають сюжет 
твору. Емоційна забарвленість, ліричні відступи, роздуми виконують у творі одну з найважливіших ролей, 
воно наближує новелу до жанру героїчної поеми.  

В історії літератури твори Ю. Яновського вважаються шедеврами, оскільки в них автор піднімає 
актуальні питання тогочасної дійсності, які хвилюють читача і сьогодні. У цьому полягає велика 
майстерність Ю. Яновського. 

 
Список використаних джерел 

1. Гнатюк М. Реляція «автор-текст» у модерній новелістиці Юрія Яновського // Слово і час . 2004. № 2. С. 3-13. 

2. Загрійчук А. «Моні Лізі» судився довгий вік. На відміну від творця: Історія кохання Юрія Яновського// Народне слово. 2002. 24 вересня. С. 3. 

3. ПлачиндаС. Юрій Яновський: біогр. роман. К. : Молодь, 1986. 256 с. 

4. Рудницька О. Соцреалістичний канон і новаторський естетичний пошук у романі Юрія Яновського «Вершники» // Дивослово. 2011. № 5. С. 55-59. 

5. Цалик С. Іронічний вершник Юрій Яновський // Українська мова та література. 2005. № 21–23. С. 37-42. 

6. Шарова Т. М., Шаров С. В. Досвід професійної підготовки студентів кафедрою української і зарубіжної літератури у галузі освіти та філології. 

Українська література в загальноєвропейському контексті: зб. наук. пр. (2). 2019. С. 255-261. 

 



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 8  

 

 

 
87 

Скиданенко Анна Сергіївна 

Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького 

 

ЕСТЕТИЧНЕ НОВАТОРСТВО В. СТУСА В ПОЕТИЧНИХ ТВОРАХ 
 
В. Стус є одним з провідних поетів, літературознавців, критиків, митців української літератури 

ХХ століття. Митець почав долучатись до літератури та працювати в цьому русі в кінці 50-х – на початку 
60-х років. Його творча спадщина є неповторною, її не можливо сплутати з іншими, оскільки в ній чітко 
виразна самобутність, оригінальність, які переплетені з любов’ю до рідної землі, патріотизмом, та 
возвеличення рідної країну та краю. В. Стус відзначився у літературісвоїми поетичними доробками[5, 
с. 256].У всіх поетичних творах митця простежується одна найголовніша тема, яка хвилює його душу. 
Головними темами єзображення любові до рідної землі, України, виховання патріотизму, які створюються 
на спогадах про неволю, складне життя простих людей, про рідних, які знаходяться далеко [1, с. 8]. 

В. Стус був молодим, впертим та безкомпромісним поетом, саме через це літературне середовище не 
надто привітно зустрічало митця.Але його творчий доробок не зміг бути не заміченим, тому його творчість 
вивчали такі дослідники та літературознавці, як В. Біляцька, Л. Вашків, О. Галич, Н. Глушковецька, 
А. Зіновська, М. Коцюбинська, В. Кузьменко, Ж. Ляхової, Г. Мазоха та ін.  

Творчість В. Стуса в українській літературі – явище унікальне та самобутнє. Письменник зумів 
виділитись своєю самотністю за допомогою вмінням описувати філософсько-аналітичного аналіз та 
проникнення у внутрішній світ людини та розкриття ліричних мотивів душі, возвеличення до рівня 
світорозуміння. Якщо взяти до уваги філософське мислення та роздуми письменника у творах, це дає 
дослідникам підстави розглядати його творчість у течії екзистенціалізму і тим сам надати його творчому 
доробку належне місце в світовому літературному процесі. 

В. Стус не міг існувати окремо від рідної країни, Батьківщини та залишатись осторонь. Тому у 
кожному творі В. Стус намагається проникнути у кожний кут душі українця, покладає своє життя за 
Україну, і він готовий боротись за честь і гідність кожного українця. Письменник був рушійною силою для 
перебудови, яка неодмінно повинна була завершитись успіхом. Він був щирим та відвертим з усіма, та 
попри все він мав свій шлях та власну мету до якої цілеспрямовано прямував [2, с. 18]. 

Людина в уявленні поета перебувала в ненастанному оновленні, у постійному становленні; її 
душевна структура мала відкритий вигляд, існування полягало в оволодінні буттям, у подоланні його 
абсурдності. Тобто В. Стус поділяв положення філософії екзистенціалізму. Тому в його ліриці, досить 
жорсткій, перейнятій вольовими настановами та інтелектуальною напругою, мовилося про вічні драматичні 
взаємини життя і смерті, переборення замкненості конкретного людського існування як віднаходження 
сподіваного шляху до свободи [3, с. 13]. 

В. Стус пише для певного кола людей, а саме на розумну, інтелектуально розвинену особистість, яка 
може правильно реагувати на твір та емоційно відчувати настрій поета, розуміння цілісного твору.Митець з 
обережністю та уважністю ставився до сучасних модерністичних віянь у літературі, сприймаючи їх у 
конструктивному зіставленні з мистецькою, традицією, з вічними та незмінними цінностями[4]. 

У поезіях В. Стуса яскраво розкрито багатогранність почуттів, безжальне висвітлення болю та 
переживань – без жодних озирань, як на межі життя і смерті, без бажання повернутися назад, у життя. 
В. Стус на момент ХХІ ст. вважається одним із найвідоміших та провідних українських поетів 60-х років 
XXст. Він все життя боровся за високі ідеали, і не зважаючи на складність власного буття не відійшов від 
власних переконань. 

Поезія В. Стуса – це складний філософський світ, коли треба осмислювати дійсність, прагнути до 
піднесення сили людського духу. Поет належить до покоління «шістдесятників» – покоління новаторів, що 
будило національну самосвідомість, гостро висвітлювало соціальні суперечності.  
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КОНЦЕПТ ДУШІ В УКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ 

 
Душа… Та невідома субстанція, за покликом якої ми йдемо по життю, 

приймаємо важливі рішення, будуємо долю. 

 
Якщо звернутися до тлумачного словника, то ми знайдемо декілька визначень цього поняття: «Душа, 

-і, ж. 1.внутрішній психічний світ людини *на душі стало легше. 2. Основні риси характеру, людина з 
певними рисами характеру *добра душа. 3.про людину *прийшло десять душ. 4. Центральна фігура чого-
небудь *душа товариства [2, с. 119]. 

З поміж інших, хотілося б звернути увагу саме на перше визначення «душа – внутрішній психічний 
світ людини». Наскільки індивідуальна і не схожа на іншу кожна людина, рівно настільки ж різні внутрішні 
світи кожної з них. Часто, вірно це чи ні, під час прийняття важливих рішень в житті, часом від яких 
залежить наше майбутнє, ми керуємося внутрішніми почуттями, відсуваючи на задній план не менш 
важливий аспект – розум. Чи вірний вибір зробили ми – покаже час. А зараз душа керує вчинком, а ми – 
душею. Не секрет, що література – відбиток реалій. Усе, що відбувається з нами, навколо нас, всередині нас 
– змальовується кольоровими пензлями слова на папері, у вірші, в оповіданні, в книзі. Не дарма про вдалий 
твір мистецтва або літератури кажуть «автор вклав душу». І кожен його твір – це часточка його душі, його 
почуттів і часто навіть його життя. 

Розглядаючи тему концепту душі в українській літературі, можна навести безліч прикладів, де саме 
душа, її голос, зіграв ключову роль у подіях, які розгортаються у творі. Яскравим прикладом того, 
безперечно, є героїня драми-феєрії «Лісова пісня» легендарної поетеси Лесі Українки. Мавка жила душею. 
Вона була наче сама душа. На думку Т. Гундорової: «…відкрита для спілкування на духовному рівні 
«лісова пісня» Мавки, яка народжується з природної циклічності («легкий, пухкий попілець / ляже, 
вернувшись, в рідну землицю, / вкупі з водою там зростить вербицю, – / стане початком тоді мій кінець») і з 
духовного бажання ( що символізується народженням людської «душі»). «Лісова пісня» – голос вербової 
сопілки, душа втіленого «тіла» - символ ейдетичної сутності словесної творчості» [1, с. 268]. 

Будучи царівною лісу, відчуваючи кожен його куточок, кожного його мешканця, вона була щаслива 
у цьому, не знаючи підступності і мізерності світу людей. Безтурботливо живучи серед краси природи, 
серед чистих і відкритих її мешканців, Мавка, яка і була частиною цієї природи, насолоджувалась красою 
навколишнього світу. І здавалося, цю гармонію не в силі порушити нікому. За словами Т. Гундорової: 
«…вся стилістика і ритмомелодика «Лісової пісні» народжені з синтезу «дивної» мови Мавки 
(інстинктивно-природної основи мовлення, позбавленої умовностей і фальші соціуму, культури) та власне 
людської духовної практики, яка ще не оновлена (як гра Лукаша, що «творить» світ, а не «відкриває», «як 
цвіт душі», ще не направлений на власну суб’єктивність)» [1, с. 272-273]. 

Але, зустрівши Лукаша, ідучи за покликом душі, відчуваючи до нього справжнє чисте, можна навіть 
сказати, неземне кохання, Мавка втрачає себе, губить ту індивідуальність і душевну рівновагу, яка була 
притаманна саме їй. Реалії людського життя не дають їй жити і насолоджуватися життям вповні. Зрада, 
розрахунок та корисливість людей ламають її. Та не знищують іі душу. У третій дії головна героїня 
проголошує: « Ні! Я жива! Я буду вічно жити! / Я в серці маю те, що не вмирає…» [4, с. 196]. 

Цій героїні, можна сказати пощастило, душа її таки залишилась живою, чистою. Чого не скажеш про 
іншого, не менш знаного в українській літературі героя, Чіпку Варениченка. Піддавшись обставинам, 
піддавшись власній хвилинній слабкості, він втрачає душу. Ту силу і міць, якими наділила його природа, 
герой спустив нанівець. Втративши себе, нехтуючи родиною, усіма позитивними людськими якостями, 
топить у горілці свою душу. Врешті-решт Чіпка робить вчинок, який, безумовно, немає жодних виправдань. 
Чіпка вбиває родину з восьми людей. За що? Шукає правди!!! І що має натомість: «Плакали розбишаки, 
навіки прощаючись з рідним селом, з своїми людьми – рідними й нерідними. Один Чіпка не плакав. Як той 
сич насуплений, стояв він нарізно всіх, звісивши на груди важку голову… Не знайшлося душі, щоб 
підійшла до нього, попрощалася…» [3, с. 346-347]. 

З упевненістю можемо сказати, що герої у переважній частині творів літератури загалом, і 
української зокрема, на роздоріжжі своїх доль прислухаються до струн своєї душі. А від того, яку мелодію 
грає їхній внутрішній світ, мінорну чи мажорну, залежить вірність їхнього вибору. 
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НОВАЦІЇ В ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ 

 

 

У статті аналізуються норми права Конституції України та Цивільного процесуального Кодексу 

України. Досліджено дифеніції: правнича допомога адвоката, адвокат або законний представник, 

порушення правил територіальної або виключної підсудності, конфлікт юрисдикції судів, Велика Палата 

Верховного Суду. Визначено нові вимоги до позовної заяви. Виявлено сутність позовів-«клонів» та наслідки 

повторного подання аналогічної позовної заяви. 

Ключові слова: суд, цивільний процес, новації, закон, конфлікт, адвокат. 

 

Конституційна реформа у сфері правосуддя та подальше реформування цивільного процесуального 

законодавства мали на меті підвищення ефективності цивільного судочинства й приведення його у 

відповідність до міжнародних стандартів справедливого правосуддя, наслідком чого стали суттєві зміни 

законодавчого регулювання класичних процедур цивільного судочинства, а також введення нових 

інститутів цивільного процесуального права. 

З 15 грудня 2017 року набрали чинності зміни до ЦПК України, а по суті цивільний процесуальний 

закон викладено в новій редакції, при цьому його суттєво і докорінно змінено. З цього часу суди 

застосовують нові процесуальні норми.  

Так, згідно зі ст. 60 ЦПК України представником у суді може бути адвокат або законний 

представник, за винятком представництва у спорах, що виникають з трудових відносин, а також справ у 

малозначних спорах, де представником може бути особа з 18 років, яка має цивільну процесуальну 

дієздатність, а також представництва законним представником для малолітніх чи неповнолітніх осіб та осіб, 

які визнані судом недієздатними чи дієздатність яких обмежена. 

Таким чином, у Кодексі знайшли відображення норми Конституції України щодо здійснення 

представництва іншої особи в суді виключно адвокатом (ч. 3 ст. 131
2 
Конституції). 

Водночас згідно зі ч. 4 цієї ж статті законом можуть бути визначені винятки щодо представництва в 

суді у трудових спорах, спорах щодо захисту соціальних прав, щодо виборів та референдумів, у 

малозначних спорах, а також стосовно представництва малолітніх чи неповнолітніх осіб та осіб, які визнані 

судом недієздатними чи дієздатність яких обмежена. 

При цьому необхідно враховувати також дію норм у часі та дату відкриття відповідного провадження 

в аспекті того, що нові норми не мають обмежувати права учасників справи, які вони мали на момент 

відкриття провадження (зокрема брати участь у справі через представника, який не є адвокатом). 

Окремо слід зазначити, що для громадян, які не можуть/не хочуть скористатися правничою 

допомогою адвоката (з будь-яких причин) або хочуть самі брати участь, навіть маючи представника, 

передбачена можливість самопредставництва стороною, третьою особою – брати участь у судовому 

засіданні особисто.  

Самопредставництво для юридичної особи – це можливість участі у справі через свого керівника або 

члена виконавчого органу, уповноваженого діяти від її імені відповідно до закону, статуту, положення. 

За попередньою редакцією ЦПК України у разі подання позову з порушенням правил територіальної 

або виключної підсудності суд під час вирішення питання про відкриття провадження повертав позовну 

заяву позивачу у зв'язку з тим, що справа не підсудна цьому суду, для подання до належного суду (ст. 115 

"Наслідки порушення правил підсудності"). Крім того, згідно з п. 4 ч. 3 ст. 121 ЦПК непідсудність справи 

суду було визначено як одну з підстав для повернення заяви. Передати справу до іншого суду суд мав право 

лише після відкриття провадження, до початку розгляду, виключно у випадках, коли порушення правил 

підсудності було виявлено вже після відкриття провадження. Подібна ситуація (у разі якщо дійсно мала 

місце помилка позивача) вимагала повторної оплати судового збору за подання позовної заяви до 

належного суду. Крім того, суд не завжди встановлював в ухвалі про повернення позовної заяви, якому 
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саме іншому суду підсудна справа, що викликало у позивача додаткові складнощі в разі відсутності 

достовірної інформації щодо зареєстрованого місця проживання відповідача. 

Згідно з нормами ЦПК у новій редакції стаття 185 ЦПК України, яка встановлює підстави для 

залишення позовної заяви, повернення заяви, вже не містить таку підставу для повернення заяви, як "справа 

не підсудна цьому суду". 

У разі якщо справа належить до територіальної юрисдикції (підсудності) іншого суду, суд передає її 

на розгляд іншому суду. Передача справи за встановленою підсудністю здійснюється на підставі 

відповідної ухвали не пізніше 5 днів після закінчення строку на її оскарження, у разі подання скарги – не 

пізніше 5 днів після залишення її без задоволення. Крім того, Кодекс містить норму щодо розгляду справи 

судом, який прийняв справу до свого провадження з додержанням правил підсудності, у разі коли в процесі 

розгляду вона стала підсудна іншому суду, крім випадків змін у складі відповідачів, через що справа 

належить до виключної підсудності іншого суду. 

При цьому спори між судами про підсудність не допускаються. Справа обов'язково має бути 

прийнята до провадження судом, якому надіслана. Отже, запровадженими новаціями вирішено проблему 

для позивачів у разі неправильного визначення належного суду – саме на суд фактично покладається 

обов'язок визначити правильну підсудність справи та передати її на розгляд такому суду. 

В новій редакції ЦПКУ вирішено конфліктів юрисдикції судів, що закріплені у ч. 6 ст. 403 ЦПК 

України, відповідно до якої у всіх випадках, коли учасник справи оскаржує судове рішення з підстав 

порушення правил предметної чи суб’єктної юрисдикції, справа підлягає передачі на розгляд Великої 

Палати Верховного Суду. Ця процедура покликана забезпечити єдність судової практики на найвищому 

рівні з метою недопущення різного тлумачення правил юрисдикції на рівні Касаційного цивільного суду, 

Касаційного адміністративного суду, Касаційного господарського суду, а також Касаційного кримінального 

суду. Сутність останніх зводилася до того, що певні категорії справ розглядалися судами різної юрисдикції, 

адже кожен із судів вважав, що саме під його юрисдикцію підпадає зазначена категорія справ, або коли 

жоден із судів не вважав справу такою, що підпадає під його юрисдикцію, і, як наслідок, відповідні справи 

взагалі не розглядалася жодним із судів.  

Також введено нові вимоги до позовної заяви: крім вже звичних для юристів вимог, згідно зі ст. 175 

нової редакції ЦПК позовна заява повинна містити також відомості про вжиття заходів досудового 

врегулювання спору, якщо такі проводилися, в тому числі якщо законом визначено обов'язковий досудовий 

порядок урегулювання спору; зазначення щодо наявності у позивача або іншої особи оригіналів письмових 

або електронних доказів, копії яких додано до заяви; попередній (орієнтовний) розрахунок суми судових 

витрат, які позивач поніс і які очікує понести у зв'язку із розглядом справи; підтвердження позивача про те, 

що ним не подано іншого позову (позовів) до цього ж відповідача (відповідачів) з тим самим предметом і з 

тих самих підстав. 

Як свідчить практика застосування судами цих норм протягом першого місяця дії нової 

редакції ЦПК, суди розуміють зазначені вимоги Кодексу дослівно, залишаючи позовну заяву без руху та 

надаючи строк на усунення недоліків, якщо в позові відсутні відповідні формулювання та інформація. 

За новою редакцією ЦПКУ не буде позовів-"клонів", йдеться про зловживання позивачем своїми 

правами шляхом одночасного подання кількох абсолютно аналогічних позовних заяв. За новою редакцією 

ЦПКУ позовна заява повинна містити підтвердження позивача про те, що ним не подано іншого позову 

(позовів) до цього самого відповідача (відповідачів) з тим самим предметом і з тих самих підстав.  

Крім того, п. 6 ч. 4 ст. 185 ЦПК України в новій редакції передбачено право суду повернути позовну 

заяву позивачу у випадках, коли позивачем подано до цього самого суду інший позов (позови) до цього 

самого відповідача (відповідачів) з тим самим предметом і з однакових підстав і щодо такого позову 

(позовів) на час вирішення питання про відкриття провадження у справі, що розглядається, не постановлена 

ухвала про відкриття або відмову у відкритті провадження у справі, повернення позовної заяви або 

залишення позову без розгляду. У разі коли провадження за аналогічним позовом вже відкрито, наслідком 

повторного подання аналогічної позовної заяви буде відмова у відкритті провадженні у справі згідно з п. 3 

ч. 1 ст. 186 ЦПК України, як і було раніше (п. 3 ч. 2 ст. 122 ЦПК України у попередній редакції). 

З одного боку, проблему нібито вирішено, а з іншого – залишається відкритим питання, яким чином 

на час відкриття провадження суд зможе встановити, чи позов в іншій справі подано позивачем з тим самим 

предметом і з однакових підстав, не маючи доступу безпосередньо до тексту позовної заяви в іншій справі. 

Можливо, після початку роботи Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи це питання буде 

врегульовано, за умови відкритого доступу до матеріалів судової справи в електронній формі для всіх 
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суддів відповідного суду. Підвищено ставки судового збору за подання апеляційної та касаційної скарги. 

Оскільки перш за все клієнту доведеться пояснювати необхідність сплатити судовий збір за новими 

ставками: 150 % ставки, що підлягала сплаті під час подання позовної заяви, іншої заяви і скарги, за 

подання апеляційної скарги, та 200 % – за подання касаційної скарги на рішення суду. 

У більшості випадків у таких справах предметом спору є квартири, будинки, земельні ділянки, а 

відтак, з урахуванням цін на нерухомість в Україні, позивачу доведеться сплачувати максимальний розмір 

судового збору.  

Таким чином, за подання апеляційної скарги на рішення суду необхідно буде сплатити судовий збір у 

розмірі 13215 грн, а за подання касаційної скарги – судовий збір у розмірі 17620 грн.  
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Вступ. Протягом тривалого часу розвиток транспортної інфраструктури в місті Києві відбувався 

застарілими методами адміністративно-командної економіки: пріоритетом була розбудова нових 

автошляхів, що повністю суперечить сучасним урбаністичним концепціям. Прогнозні оцінки майже не 

використовувалися, отже планування відбувалося з огляду на освоєні або заплановані до освоєння 

бюджетні кошти. Недоліки такого підходу очевидні для кожного мешканця столиці. Це хаотичне 

паркування, постійні затори, нераціонально організована мережа громадського транспорту, а також 

відсутність культури транспортної поведінки містян, яка би спиралася на узгодження інтересів усіх 

учасників руху. 

Наразі Київ розвивається типовим автомобілецентричним шляхом та потребує зміни транспортної 

парадигми на користь розвитку сталої міської мобільності. Зокрема необхідно створення сприятливих умов 

для розвитку альтернативних приватному моторизованому транспорту безпечних, екологічно чистих, 

економічно ефективних та доступних для всіх категорій населення засобів пересування – створення 

інфраструктури для пішоходів, велосипедистів та громадського транспорту. 

Виклад основного матеріалу. На сьогодні транспортна система м. Києва не задовольняє потреби 

населення у мобільності цілком. До найважливіших проблем розвитку транспортної системи в напрямку 

сталої мобільності слід віднести такі: 

1. Стан транспортної мережі не відповідає існуючому пасажиропотоку 

У Києві за останні три роки кількість офіційно зареєстрованих автомобілів збільшилася більш ніж на 

15% (не враховуючи кількість автомобілів, ввезених в Україну із закордонною реєстрацією) і за прогнозами 

експертів збільшиться на 60% до 2025 року. 

У розвинених країнах рівень автомобілізації у великих містах суттєво нижчий за рівень 

автомобілізації в середньому по країні. Головна причина такого співвідношення – висока вартість 

володіння автомобілем, при низькій ефективності його використання (порівняно короткі поїздки по місту, з 

низькою середньою швидкістю). Це змушує людей відмовлятися від особистих автомобілів на користь 

громадського транспорту і велосипедів. 
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2. Незадовільні умови для всіх учасників руху 

Тривалий час вулиці та дороги проектувалися (і досі проектуються в Україні), виходячи виключно з 

потреб моторизованого транспорту, що призводить до високих швидкостей та підвищення рівня аварійності 

на дорогах, неефективного використання обмеженого простору міста. 

Ріст користування автомобілями призводить до росту інтенсивності руху на міських вулицях, 

забруднення, підвищення рівня шуму, загазованості повітря і погіршення екології міста загалом. 

Спостерігається зростання небезпеки пересування містом, зростає кількість дорожньо-транспортних пригод 

(у тому числі з летальними випадками), значно ускладнюється пішохідний і велосипедний рух, зростає 

соціальна нерівність. 

Магістралями безперервного руху в Києві створено обмежене бар’єрне середовище для інших 

учасників дорожнього руху. При цьому, пересування пішоходів забезпечують приблизно 250 позавуличних 

пішохідних переходів, розташованих з інтервалами до 500 м та більше, та, як правило, не облаштованими 

пандусами з нормативним ухилом, ліфтами та підйомниками, що створює неприйнятні перешкоди особам з 

особливими потребами та велосипедистам. 

У місті відсутня зв’язана веломережа. 

3. Транспортна ефективність мостових переходів не відповідає потребам мешканців міста 

Внаслідок принципової зміни структури галузевої зайнятості населення після переходу України від 

планово-адміністративної економіки до ринкових відносин, утворився значний дисбаланс в системі 

розселення, між правобережною та лівобережною частинами міста: 36,3 % населення Києві (приблизно 1 

мільйон осіб), проживає у лівобережних районах, при цьому там розташовано лише 18,2 % загальної 

кількості робочих місць. Основна кількість робочих місць сконцентрована в адміністративно-діловому ядрі 

міста. Зазначений дисбаланс утворює щоденну трудову маятникову міграцію між правобережною та 

лівобережною частинами міста, що понаднормово перевантажує автомобільні мостові переходи. Мостові 

переходи через р. Дніпро є найбільш перевантаженими ділянками вулично-магістральної мережі. Добовий 

транспортний попит на мостові переходи за винятком Дарницького автомобільно-залізничного мосту 

перевищує нормативну пропускну спроможність від понад 120 % (міст Метро), до понад 140 % 

(Московський, Патона та Південний пости). При цьому транспортний попит на Дарницький мостовий 

перехід суттєво нижчий, через нерозвиненість лівобережного та (особливо) правобережного підходів до 

мосту. 

Також зазначений дисбаланс впливає на суттєве перевантаження Святошинсько-Броварської лінії 

метрополітену. Найбільш складна ситуація склалась з транспортним забезпеченням мешканців житлового 

масиву Троєщина, який за кількістю населення (близько 300 тис. осіб), співставний з такими містами як 

Полтава або Вінниця. 

4. Нерозвинена система рейкового транспорту 

На початку 1990-х років Київ мав одну з найрозвиненіших трамвайних мереж у Європі. Нажаль, у 

1990-х роках відбулося стрімке зростання рівня автомобілізації, при одночасній деградації трамвайно-

тролейбусної інфраструктури. З ліквідацією сполучення між правобережною і лівобережною трамвайними 

мережами, трамваю надана непритаманна йому функція підвезення пасажирів на пересадку метрополітену 

та міську електричку, у якій він не може конкурувати з нерейковим громадським транспортом, в першу 

чергу з маршрутними таксі. 

5. Транспортна неефективність міської електрички 

Міська електричка має протяжність лінії 50,3 км (80 % від загальної протяжності мережі 

метрополітену), та 14 станцій (30 % від загальної кількості станцій метрополітену), при цьому 

пасажиропотік міської електрички складає лише 19,5 тис. пас./добу, або 1,38 % від добового 

пасажиропотоку метрополітену. 

За 6 років експлуатації міської електрички не організовано належного підвезення пасажирів та не 

облаштовано зручних пересадочних вузлів міської електрички з іншими системами громадського 

транспорту. Не побудовано жодної нової платформи у зонах істотного тяжіння пасажиропотоку. 

Внаслідок незадовільного попиту, експлуатація міської електрички призводить до значних збитків 

балансоутримувача. 

6. Недосконалість мережі нерейкового громадського транспорту 

Громадським транспортом здійснюється 57 % транспортних кореспонденцій містом. Мережа 

громадського транспорту Києва є достатньо щільною. 94 % населення міста мешкає в межах 400 метрів від 

зупинок громадського транспорту. Проте, мережа має вдвічі більше маршрутів (схожої протяжності), ніж, 

для прикладу, у Варшаві (Польща). 

Складність маршрутів зумовлена: 
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 наявністю старих видів транспорту та маршрутів, які не були видалені чи змінені, щоб 

задовольнити транспортні потреби киян; 

 додаванням нових маршрутів у імпровізований спосіб, зокрема, розвиток маршрутів приватних 

маршруток з метою швидко та дешево заповнити недоліки пропускної здатності. 

Слабке охоплення наземним транспортом центру міста потребує додаткових витрат часу та коштів на 

пересадки, що ускладнює кореспонденції пасажирам, які живуть поза межами зон пішохідної доступності 

метрополітену. Значна частка маршрутів нерейкового транспорту нераціонально розташована та погано 

облаштована. В коридорах з інтенсивним пасажиропотоком не використовуються: 

 виділені або відокремлені смуги руху громадського транспорту; 

 експрес-маршрути; 

 інтелектуальні системи керування дорожнім рухом, з наданням пріоритету громадському 

транспорту. 

7. Низька середня швидкість пересування на громадському транспорті 

Поїздки містом пов’язані з істотними витратами часу. Лише 35 % населення міста може дістатися до 

центру, витративши не більше 1 години, тоді як нормативна тривалість поїздки для Києва складає 45 хв. 

Причини незадовільної транспортної доступності окремих районів міста на громадському 

транспорті: 

 відсутність пріоритету громадського транспорту у русі перед індивідуальним транспортом на 

переважній частині вулично-дорожньої мережі міста; 

 відсутність компактних пересадочних вузлів між маршрутами громадського транспорту призводить 

до значних втрат часу на пересадку; 

 стара інфраструктура знижує середню швидкість автобусів, тролейбусів і трамваїв на багатьох 

маршрутах; 

 відсутність контролю вуличного паркування або засобів забезпечення дотримання правил 

паркування, що часто призводить до того, що автобусні смуги та розв’язки різних видів транспорту 

блокуються запаркованими автомобілями. 

8. Відсутність єдиної системи паркувального простору 

За відсутності впорядкованої системи паркування, головним паркувальним простором у місті є, 

переважно, тротуари та двори житлових будинків. [1] 

Згідно з дослідженням рухомості киян, яку компанія Integrated Transport Planning Ltd. (ITP) 

розробила спільно з Київською міською державною адміністрацією (КМДА) на замовлення Світового банку 

[2], була розроблена концепція сталого розвитку міста. На основі фактичних даних був розроблений 

оптимізаційний підхід для використання запропонованої концепції у Києві. Він у значній мірі спирався на 

дані опитування пасажирів, що пов’язані з початковим пунктом та місцем призначення подорожі, кількістю 

посадок і висадок пасажирів, а також на поставку послуг громадського транспорту в межах міста. 

Транспортна модель була підготовлена в рамках прямого фінансування і контролю з боку КМДА. Модель 

враховує зауваження і пропозиції від команди професіоналів та вважається досить стійкою, щоб 

протестувати запропоновані модифікації мережі. 

Процес оптимізації спершу включає виявлення меж для нових стратегічних маршрутів, задля 

кращого задоволення потреби у подорожі повз місто, яка на даний час не втілена. Існуючі маршрути 

громадського транспорту були потім оцінені з метою визначення їх актуальності і життєздатності з точки 

зору поточних рівнів патронажу, ступінь дуплікації з іншими маршрутами, або розширення, або ж їх 

скорочення могло б краще відповідати моделі попиту на поїздки, або ж маршрут може бути перебудований 

задля більш прямого сполучення ключових точок виїзду і місць призначення. Цей підхід був послідовно 

застосований до 12 районів Києва, з подальшим коригуванням маршрутів, заснованих на цілісному розгляді 

мобільності по всьому місту. 

При розробці сценаріїв оптимізації, розглядалося перевизначення місцевої ієрархії послуг наземного 

громадського транспорту. Тож було запропоновано, що трамваї повинні забезпечувати швидкий, 

стратегічний зв’язок, за підтримки автобусів і тролейбусів, які можуть задовольняти маршрути на більш 

довгі відстані, так і послуги на короткі дистанції «застрибнув/вистрибнув». Менші транспортні засоби – 

маршрутки – мали за призначення надання послуг «фідерів» для маршрутів з більшою пропускною 

здатністю, а також місцевих послуг «застрибнув/вистрибнув», де доречні транзитні транспортні засоби 

меншої потужності. 
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У процесі оптимізації були визначені три різних сценарії: 

A – Зміни короткострокових транзитних маршрутів, що вимагає мінімальних інвестицій в 

інфраструктуру. 

B – Середньострокові зміни маршруту, які потребують більших інфраструктурних модифікацій. 

C – Визначення можливих довгострокових маршрутних схем громадського транспорту. 

Сценарії А і В зосереджені на низько вартісних, прагматично орієнтованих, втручаннях, які 

переформовують київську мережу наземного громадського транспорту для більш повного задоволення 

потреб міста. Сценарії А і В були основним напрямком подальшого аналізу команди проекту, так як їх 

можна більш легко порівняти з поточною мережею громадського транспорту. 

Сценарій C зображає завдання по тестуванню різних варіантів, щоб продемонструвати потенційну 

життєздатність більш істотних опцій громадського транспорту. У сценарії С загалом було ідентифіковано 8 

потенційних коридорів громадського транспорту, які би підійшли для Швидкісного автобусу (BRT, анг. Bus 

rapid transit), Швидкісного легкорейкового транспорту (LRT, анг. Light rail transit) або Метрополітену. 

Транспортна модель для Києва прогнозує, що ці маршрути можуть перевезти загалом 1,14 млн пасажирів на 

день, з охопленням у діапазоні від 74 000 пасажирів на день до 290 000 пасажирів на годину. Впровадження 

цих маршрутів потенційно може замінити потребу в деяких з автобусних, трамвайних і тролейбусних 

маршрутах, запропонованих у сценарії А і В; але воно буде набагато дорожчим. Будь-які маршрути 

швидкісного автобусу можна впровадити за допомогою тролейбусів, наприклад Кіто в Еквадорі, для того, 

щоб отримати вигоду від місцевих джерел електроенергії, а не дизельного палива. [2] 

Висновки. Згідно з наведеним аналізом громадського транспорту міста Києва, стан 

пасажироперевезень у місті не є задовільним і не виконує принципів сталого розвитку, а система 

пасажирських перевезень, у свою чергу, не задовольняє у повному обсязі потреби населення міста у 

мобільності цілком. У зв’язку з цим є низка проблем, вирішивши які можна покращити сталу мобільність 

транспортної системи Києва. Загалом вирішення даних проблем полягає у впровадженні нової транспортної 

політики, що базуватиметься на принципах сталої міської мобільності, як однієї з головних складових 

ефективного функціонування міста, в основі якої лежить врахування пріоритетності учасників дорожнього 

руху при прийнятті транспортних рішень в наступному порядку: маломобільні групи населення, пішоходи, 

велосипедисти, громадський транспорт, вантажний транспорт, індивідуальний транспорт, шо рухається, 

індивідуальний транспорт, що стоїть. Зміна структури використання транспорту у місті Києві від 

пріоритету використання приватного автотранспорту до громадського транспорту, велосипедних та піших 

подорожей; сприяння розвитку інфраструктури для екологічно безпечних засобів пересування (велосипедні 

шляхи, пішохідні вулиці, публічні простори). Створення можливостей ширшого впровадження поєднання 

різних способів переміщення. Основними цілями повинні стати: впровадження принципів сталої міської 

мобільності, оптимізація транспортного попиту, оптимізація транспортної пропозиції, інформатизація 

транспортної системи, вдосконалення системи та порядку паркування, зменшення негативного впливу 

автомобільного транспорту на навколишнє середовище, зниження кількості ДТП, смертності та 

травматизму, розвиток пішохідного простору, розвиток громадського транспорту та забезпечення якісної 

транспортної пропозиції, зміна моделі управління транспортною інфраструктурою міста, модернізація 

авіаційного господарства, розвиток та популяризація велосипедного руху, впорядкування ринку таксі. 
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ГЕНЕЗА ПОНЯТТЯ «ДЕМОКРАТИЧНИЙ ТРАНЗИТ» 

 

В статті на основі аналізу наукових праць вчених уточнено зміст понять «демократія», 

«демократизація», «демократичний транзит». Розкрито специфіку очікуваних результатів 

демократичного транзиту як теоретичних припущень і реальних суспільних трансформацій. Окремі 

моделі демократичного транзиту проілюстровано конкретними прикладами.  
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Постановка проблеми. Процес демократизації та його похідні є предметом аналізу значної кількості 

праць як зарубіжних, так і українських вчених різних поколінь. Однак досі не існує єдиного підходу до 

визначення даного феномена. У наукових розвідках спостерігаємо приклади ототожнення понять 

«трансформація» і «демократизація» або ж їх протиставлення. Транзит демократії на всі континенти й 

частини світу та специфіка перехідних політичних систем актуалізують означену тему й зумовлюють 

необхідність більш прискіпливої уваги до уточнення первинного змісту та еволюції базового поняття даної 

статті.  

Аналіз досліджень і публікацій. Засновником транзитології як напряму політологічних досліджень 

вважається американський політолог Данкварт Растоу, який у 1970 р. першим піддав політичному аналізу 

процеси демократизації в праці «Переходи до демократії».  

Заслуговують на увагу дослідження С.Гантінгтона, в яких розкрита суть «теорії хвиль» як парадигми 

й алгоритму процесу демократичних перетворень [10; 11; 12; 13]. Особливу увагу звертаємо на працю 

«Третя хвиля. Демократія в кінці ХХ століття», оскільки саме третя хвиля, на думку дослідників, що 

позначилася крахом диктатур у Південній Європі, трансформацією авторитарних режимів у країнах 

Латинської Америки та посткомуністичними перетвореннями в Центрально-Східній Європі й Євразії, 

спричинила до виникнення транзитології як прикладної наукової галузі [9].  

Проблема транзитологїі, в тому числі й практичний аспект демократичних трансформацій, широко 

представлена в дослідженнях зарубіжних вчених Р. Арона, Ю. Бєгунова, Д. Бітема, Ф. Веффорта, 

Б. Гуггенбергера, Г. О’Доннелла, Ф. Фукуями, Ф. Шміттера та ін. 

Теоретичний аспект досліджуваної теми розкритий у наукових розвідках сучасних українських 

вчених, предметом аналізу яких стали транзитивні процеси і системні трансформації (В. Головченко, 

С. Вонсович, В. Мартиненко, Ю. Мудрик, С. Наумкіна, О. Радченко, О. Романюк, О. Ткач, О. Фісун, 

М. Шаповаленко та ін.)  

Мета статті полягає в аналізі генези поняття «демократичний транзит» та його еволюції в сучасній 

міжнародній політичній ситуації. 

Виклад основного матеріалу. Середина 1980-х років позначилася тенденцією до демократизації, що 

з Південної Європи (Португалія, Греція та Іспанія) перекинулася на держави «третього світу».  

Намагання дослідників пояснити суть змін у кожній країні з настанням нового політичного режиму 

спричинило до появи в політичній науці такого напряму, як транзитологія.  

Термін «транзит», що дослівно перекладається як перехід, перехідний стан, передбачає аналіз 

політичних змін перехідного характеру, пов’язаних зі становленням якісно нової політичної системи. 

Пізніше його значення звузилося, й предметом транзитологічних досліджень фактично став процес 

переходу від тоталітарних і автократичних форм правління до демократичних. Відповідно в контексті 

транзитологічних досліджень, присвячених становленню демократії в перехідних суспільствах, 

використовується термін «демократичний транзит» [7].  

Загалом поняття «демократичний транзит» вперше сформульоване американським політологом 

Д.Ростоу в статті «Демократичні транзити – спроби динамічної моделі», яка в його інтерпретації означала 

перехід від недемократичного до демократичного політичного режиму [2]. 

Виходячи з того, що демократичний транзит не гарантує успішний демократичний результат [6], 

предметом транзитології виступають не лише такі значущі події політичного життя країн, як вибори, 

агітація, створення та діяльність партій тощо, а всі аспекти політичного життя, які, на думку дослідників, не 

завжди пов’язані з вектором демократії [1].  

Варто зазначити, що демократичний транзит в значенні демократизації – процес поступовий. І хоча в 

якості прикінцевого результату передбачається той чи інший різновид демократичного устрою, насправді 

він досягається вкрай рідко. Вчені підкреслюють, що навіть у ситуації встановлення диктатури як 

результату повалення попереднього режиму, демократизація не завершується, а просто переходить в іншу 

фазу. З огляду на це сучасні авторитарні режими та перспективи їх демократизації також є предметом 

дослідження транзитології [3; 4].  

Ряд вчених вважає, що в багатьох транзитних країнах одночасно відбуваються два процеси: 

модернізації і трансформації. Модернізація означає прискорений перехід від переважно аграрного 

суспільства до індустріального, відтак до постіндустріального, інформаційного, а трансформація 

передбачає творення стратегії розвитку нових суспільно-політичних структур. 

У працях науковців визначені основні критерії транзитологічної моделі: трансформаційні 

передумови, етапи переходу до демократії, їх змістові характеристики і політичні наслідки.  

Важливий інформаційний блок для розкриття теми даної публікації вміщує стаття С. Лакоффа 

«Democraci: History, Theori, Practice», в якій автор аналізує п’ять історичних моделей становлення 

демократичного ладу:  
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- революцію; 

- еволюційні перетворення; 

- нав’язування ззовні; 

- демократичні трансформації, ініційовані згори; 

- змішану модель [14].  

Проекція зазначених моделей на процеси й наслідки демократичних трансформацій в неоднакових 

геополітичних і суспільних умовах різних країн і континентів складає серйозне підґрунтя для дослідників 

щодо аналітики, прогнозування та узагальнення. 

Політологи, які досліджують демократичний транзит, пропонують безліч його моделей [4; 5; 8]. 

Детальніше зупинимося на основних, систематизованих українським вченим О.Романюком. 

По-перше, модель прямого переходу, яка полягає в трансформації недемократичного режиму спершу в 

електоральну (процедурну) демократію, яка, в свою чергу, консолідується та трансформується в ліберальну 

(структурну). Фактично означає безболісний перехід до демократії, близької до США та Західної Європи, без 

руху назад, хоча з наявністю незначної кількості поставторитарних пережитків. Притаманна католицьким 

державам Центрально-Східної Європи, де тоталітарні режими мали інстальоване походження, а демократизація 

означала не запозичення чужих моделей, а повернення до власних. Наводимо приклад для порівняння: в Африці 

жодна країна не спромоглася встановити демократичні перетворення шляхом прямого переходу.  

По-друге, модель двофазового переходу – заміщення тоталітарного режиму авторитарним (або 

авторитарного дещо пом’якшеним варіантом, який створює умови для звільнення громадянського 

суспільства з-під автократичного контролю), який вже змінює демократія – спершу електоральна, а згодом 

ліберальна. Класичний приклад – Іспанія, в якій після громадянської війни 1939 р. встановився 

тоталітаризм Ф.Франко, що в 1960-х еволюціонував до авторитаризму, а по смерті диктатора був стертий 

демократичними силами.  

По-третє, модель зворотного розвитку. Сама назва свідчить про те, що це навіть не перехід, а 

повернення до попереднього авторитарного чи тоталітарного устрою. Завершення фасадної демократизації 

посттоталітарним чи авторитарним станом призводить до нової якості режиму, причому нерідко 

жорстокішої за попередню [5].  

Проекція зазначених моделей на процеси й наслідки демократичних трансформацій в неоднакових 

геополітичних і суспільних умовах різних країн і континентів складає доволі серйозне підґрунтя для 

дослідників щодо порівняння практичного досвіду й теоретичного прогнозування демократичного 

транзиту, тобто співставлення очікуваних і реальних його результатів.  

Висновки. Отже, cучасний розвиток політичного пізнання характеризується підвищеною увагою до 

транзитних трансформацій суспільного розвитку, що відображає намагання вчених осмислити природу, 

зміст і спрямованість тих масштабних зрушень, якими позначений перебіг демократичного транзиту в 

багатьох регіонах сучасного світу. 

Основним критерієм процесу трансформації традиційного суспільства транзитних країн виступає 

демократія як система цінностей і водночас політична форма, адекватна до умов відкритого соціуму. 

Змістове наповнення поняття «демократичний транзит» та його інтерпретація в сучасних умовах 

міжнародної політики потребують нових підходів. Відповідно важливого значення набуває вивчення й 

інтерпретація практики впровадження демократичних процесів у тих країнах, які вирішували завдання 

демократичного транзиту з допомогою рецепції західних політичних технологій. Останнє вважаємо 

перспективним аспектом для подальших досліджень означеної теми.  
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INHERITANCE WITH A “FOREIGN SUBJECT” 

 

Today the issue of the European integration is one of the most important state issues, the relevance of such 

question as inheritance with a foreign subject is rapidly growing, because it is not uncommon for a part of the 

property or the heir itself, to be located in another state's territory. Nowadays, a large number of Ukrainians leave 

the country, which is also an extremely urgent problem, therefore, the statistics of cases when the sole heir is a 

person, who lives outside the state is growing rapidly. 

The relevance of the issue of inheritance with a foreign subject was actively studied in the writings of the 

following scientists: А.S. Dovhert, H.К. Dmytriieva , Y.О. Zaika, О.R. Kybenko, L.А. Lunts, Z.V. Romovska, S.Y. 

Fursa and Y.І. Fursa, H.S. Fedyniak and L.S. Fedyniak, Y.М. Schevchenko and others.  

The definition of the "foreign subject" is given in paragraph 2, Part 1, Article 1 of the Law of Ukraine "On 

Private International Law". A foreign subject is a feature that characterizes private law relations governed by the 

Law and is found in one or another from those given below: 

- at least one member of legal relations is a citizen of Ukraine who lives outside Ukraine/ a foreigner/ a 

stateless person or a foreign legal person; 

- the object of legal relations is located on the territory of a foreign state;  

- legal fact that creates, changes or terminates legal relations, was or is taking place on the territory of a 

foreign state [1]. 

In fact, there are quite often questions about the usage of conflict rules regarding inheritance with a foreign 

subject. A collision in such inheritance should be defined as a legal situation where the inheritance relations are 

associated with two or more national systems of law, which can regulate them through interaction. The solution of 

various inheritance disputes usually generates property relations that are a part of the ownership system of the one 

state, and interact with the ownership system of the another state. This gives public order forces a reason to claim 

the settlement of these relations. In accordance with Article 70 of the Law of Ukraine "On Private International 

Law" inheritance relations with a foreign subject are governed by the law of the state, where the testator had the last 

place of residence (lex domicilii), unless he had chosen the law of the state which he was a citizen of [2]. 

Inheritance with a foreign subject is not regulated by the universal formulas, but rather extremely 

differentiated and often determined by political motives. The most common criteria for collisional bindings in the 

field of inheritance are the following: the law of the testator citizenship; the domicile law; the habitual residence 

law; the property location law; the national treatment law. The regulation of inheritance by the norms of national 

substantive law is ensured by many historically established legal institutions, which differ from country to country 

in the degree of regulation detail, the specific Institute’s membership and some other parameters. Thus, the norms 

of inheritance law of Ukraine regulate issues related to the property inheritance by foreign citizens within the 

territory of Ukraine in detail and democratically enough [3]. 

For the settlement of inheritance relations with a foreign subject regarding real estate, whether this property 

is located in Ukraine or in another state, the same connecting factor is applied — the law of the state where this 

property is located (lex rei sitae). The application of the law of Ukraine to immovable property, which must be 

officially registered, is practically important only for those types of property, which, despite its state registration in 

Ukraine, may not be located on its territory. Article 72 of the Law of Ukraine "On Private International Law" 

contains conflict norms relating to the ability of making and annulling a will, forming a will and act of its 

revocation. Thus, a person’s ability to make and annul a will, as well as the form of the will and the act of its 

revocation, are determined by the law of the state where the testator had a permanent residence at the time of 

making the act or at the time of his/her death. A will or its act of revocation cannot be invalidated due to non-

compliance with the form if the latter meets the requirements of the law of the place of making the will as well as 

the right of citizenship, the law of the testator’s usual place of residence at the time of making the act or the time of 

death, and the law of the state where the real estate is located [4]. 

Thus, in accordance with Article 1 of the Convention of 5 October 1961 on the Conflicts of Laws Relating to 

the Form of Testamentary Dispositions, a testamentary disposition shall be valid in accordance with the form if its 

form complies with the internal law:  

– of the place where the testator made it;  

– of a nationality possessed by the testator, either at the time when he made the disposition, or at the time of 

his death; 
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– of a place where the testator had his domicile either at the time when he made the disposition, or at the 

time of his death;  

– of the place where the testator had his habitual residence either at the time when he made the disposition, 

or at the time of his death; 

– so far as immovables are concerned, of the place where they are situated. [5] 

So, the issue of inheritance with a foreign subject is extremely conflict, since the question of legal regulation 

by the norms of several States arises. The issue of property inheritance by a foreigner on the territory of Ukraine is 

settled and clearly defined by the norms of inheritance law of Ukraine, but the procedure of inheriting property by a 

citizen of Ukraine on the territory of another state is more complicated. 
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ТОВАРНІ ЗАПАСИ, ЇХ СУТНІСТЬ ЯК ОБ`ЄКТА ОБЛІКУ ТА АНАЛІЗУ 

 

Торгівля є однією з найпоширеніших галузей економічної діяльності в Україні. Це досить розвинена 

форма підприємства. Важко знайти сьогодні підприємство, в установчих документах якого одним із видів 

діяльності не було б передбачено торгівлі товарами споживчого вжитку. Таким чином, питання обліку 

торгівельної діяльності є актуальним. Зокрема, особливо важливим об`єктами управлінського обліку для 

підприємств торгівлі є запаси, адже саме вони займають найбільш питому вагу в активах підприємства. 

Згідно із ПСБО 9 «Запаси», до цієї категорії відносять: матеріальні цінності, сировину, незавершене 

виробництво, товари, готову продукцію. Як оборотні активи, товари призначені для реалізації їх покупцям, 

та задоволення їхніх потреб.  

Для того, щоб постачання товарів покупцям було безперебійним на підприємствах нагромаджуються 

товарні запаси. 

Поняття товарних запасів трактується по різному в економічній літературі. Одні автори під 

товарними запасами розуміють «запаси, які створюються продавцем на ринку на випадок циклічного, 

сезонного або іншого коливання кон`юнктури ринку» [1, c. 143] 

Інші вчені трактують «товарні запаси або отримані підприємством товари, призначені для подальшого 

перепродажу, – це оборотні кошти, реалізація яких повинна принести йому прибуток» [2, c. 16]. 

Слід зауважити, друге трактування не зовсім відповідає дійсності. Адже хоч і є метою кожного 

підприємства після продажу товарів отримати прибуток, але може отримати і збиток. Більш відповідним до 

економічної сутності є визначення товарних запасів учених О.В. Карпенко і Ю.А. Вериги, які зазначають 

що: «товарні запаси – це товари, які очікують моменту реалізації. Вони формуються з метою безперебійної 

реалізації на випадок збоїв у процесі постачання і постійного оновлення. 

Обсяг запасів залежить від масштабів діяльності. Головною їх особливістю є підвищення 

мобільності, тобто можливість маневрування товарами для задоволення більшого числа споживачів, 

потреби яких у товарах не співпадають в часі.» [3, с. 16]. Отже, товарні запаси - це та об`єктивна категорія, 

наявність на підприємстві якої зумовлена необхідністю забезпечення нормального процесу оборотності 

товарів. До основних принципів організації обліку товарних операцій на підприємствах торгівлі належать: 

взаємозв`язок показників бухгалтерського обліку і планових завдань товарообороту; облік товарів у 

кількісно-сумовому вираженні та взаємоузгодженість цих показників. 

Завданням обліку товарних запасів на підприємствах торгівлі є: 

  формування необхідної і достатньої кількості товарних запасів з метою раціональної доставки їх до 

споживачів; 

  внутрішній та зовнішній контроль за виконанням планових завдань з товарообороту за його 

видами; 
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  контроль за формуванням облікових цін на товари, відповідність їх первісної вартості чистій 

вартості реалізації товарів з ПСБО 9 «Запаси» [4, с. 26].  

Виконання цих завдань забезпечить правильність обліку товарних запасів, їх контроль та оцінку. 

Питання організаційно-методичного характеру, оцінку та визнання товарних запасів регламентують 

Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку запасів [5]. Розглянемо основні складові товарних 

запасів,які надійшли на підприємство різними шляхами. 

1. Основними елементами первісної вартості товарів придбаних за плату, окрім ціни придбання є: 

сума ввізного мита; сума непрямих податків, у зв`язку з придбанням товарів,які не повертаються 

підприємству; транспортно-заготівельні витрати. 

2. Первісна вартість товарних запасів, які були отримані безоплатно визначається як їх справедлива вартість.  

3. Первісна вартість товарів, придбаних шляхом обміну на подібні товари дорівнює балансовій вартості. 

Таким чином, згідно Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку запасів, витрати які 

безпосередньо пов`язані з придбанням та доведенням товарів до стану, придатного до використання, 

включається до первісної вартості тих товарів, які придбані за плату. 
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ОБЛІК ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ 

 

Облік запасів на виробничих підприємствах - це складна система з використання взаємов’язаних 

методів і принципів, оскільки саме запаси займають значну частину у структурі оборотних активів 

підприємства. 

Усі складові облікового процесу виробничих запасів окремо відіграють важливу роль, адже їх 

сукупність дає змогу відтворити чітку картину діяльності суб’єкта господарювання. 

За базове розуміння категорії «запаси» необхідно прийняти визначення наведене в П(C)БО 9 

«Запаси», яке аналогічне визначенню наведеному в МСФЗ 2 «Запаси». Відповідно до П(С)БО 9 запаси – це 

активи, які: 

утримуються для подальшого продажу за умов звичайної господарської діяльності; перебувають у 

процесі виробництва з метою подальшого продажу продукту виробництва; утримуються для споживання 

під час виробництва продукції, виконання робіт та надання послуг, а також управління підприємством [2].  

В умовах ринкової економіки особливого значення набуває підвищення якості й оперативності 

обліку, удосконалення облікової документації й звітності у всіх областях виробництва відповідно до 

сучасних вимог керування, планування й аналізу господарської діяльності.  

Бухгалтерський облік дає змогу здійснювати контроль за надходженням, витратами та залишками 

виробничих запасів, що є важливою умовою для забезпечення достовірно інформації. Документальне 

оформлення ж даного процесу є досить відповідальним, адже він дає потрібну інформацію як для обліку, 

так і для контролю та управління рухом матеріальних цінностей. 

 На рисунку 1 наведено схема документального оформлення господарських операцій, щодо 

придбання виробничих запасів у постачальника на умовах попередньої оплати. Дана схема дає узагальнене 

розуміння документального оформлення господарських операцій, щодо придбання запасів. 
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Рис. 1. Схема документального оформлення господарських операцій 

щодо придбання виробничих запасів на умовах попередньої оплати [3] 
 

Не менш важливим елементом в бухгалтерському обліку є достовірна оцінка виробничих запасів. 
Одним з основних принципів бухгалтерського обліку та фінансової звітності є обов'язкове використання 
при оцінці запасів єдиного грошового вимірника є відповідно до Закону України «Про бухгалтерський 
облік та фінансову звітність в Україні. 

Саме від достовірності оцінки залежить фінансові результати і показники фінансового стану 
підприємства. 

Оцінка виробничих запасів регулюється П(С)БО 9 «Запаси» та здійснюється на трьох етапах їх руху: 
при надходженні, при вибутті та на дату складання балансу [1]. 

Отже, виходячи з вище сказаного можна зробити наступні висновки: запаси – це обротні активи, які 
характеризуються не лише обсягом і структурою, а й ліквідності; у процесі аналізу встановлено, що 
наявність і стан виробничих запасів на підприємстві більшою мірою позитивно впливають на його 
діяльність, що свідчить також про гарну економічну ефективність їх використання. Для підвищення 
ефективності використання цього виду ресурсів підприємства необхідно аналізувати тенденції зміни 
складових виробничих запасів; запаси – це уособлена цілісність, яка характеризується поняттям величини, 
ціни, зовнішнього вигляду та іншими атрибутами; у результаті проведеного аналізу розглянутих у 
нормативно-правовій та економічній літературі методичних підходів щодо тлумачення сутності «запасів», 
та здійснення узагальненої оцінки, встановлено: відсутність чіткої позиції щодо визначення даного об’єкту. 
Під запасами пропонується розуміти матеріальні цінності, які характеризуються рухом та оновленням, із 
визначеною оцінкою вартості згідно принципів ринкової економіки, та наділені комплексом певних 
властивостей, авансують свою вартість на загальний оборотний капітал, шляхом утримання їх 
підприємством із метою реалізації та задоволення потреб споживачів. Наведене формулювання сприяє 
удосконаленню бухгалтерської термінології, поглиблює теоретико-методичні основи сутності запасів, 
полегшує процес їх визнання та відображення в обліку, цим самим, в черговий раз підкреслюючи їх роль у 
побудові обліку й внутрішнього контролю на підприємствах. 
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ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО РИНКУ УКРАЇНИ 

 

Перед тим як перейти до статистики та аналізу базових показників стану ринку сільського 

господарства України, розглянемо аспект, що виокремлює дану наукову довідку від інших, а саме стислий 

виклад матеріалу, що стосується якісних змін на головному ринку нашої країни.  

Аграрний ринок України становить близько 12,1 % від ВВП і займає провідне місце серед 

бюджетоформуючих галузей національної економіки. Якщо взяти до уваги історію нашої країни, то 

безумовним лідером у народному господарстві завжди було землеробство. Тобто стабільність підтримки 

топових позицій сільськогосподарської галузі зберігається протягом століть – це вже значний прогрес у 

введенні ділової активності. Тому вектор стратегії розвитку аграрного сектору повинен орієнтуватися на 

запити внутрішнього споживача та вдосконалення конкурентних переваг на зовнішньому ринку.  

Володіючи найбільшою площею сільськогосподарських земель в Європі (80% від 41 млн га має 

сільськогосподарське призначення і використовується для введення товарного виробництва), необхідно 

впроваджувати інтенсивні методи вдосконалення конкурентоспроможності українського продукту. Адже за 

кількісними показниками земель, експорту насіння соняшника, пшениці Україна є провідною на 

міжнародному ринку. Проте стан конкурентоспроможності готового сільськогосподарського продукту 

залишається на рівні, який не відповідає стандартам і запитам світового ринку. Проблема, насамперед, 

пов’язана з відсутністю повноцінної бази виробничого циклу та нехтуванням вимог щодо якості продукції.  

Споживач не отримує необхідного рішення його потреби. Тому впровадження сучасної техніки, 

технології, яка узгоджена з концепцією сталого розвитку та залучення кваліфікованих кадрів є одним з 

провідних трендів. Похідними вже стає формування комплексу заходів щодо автоматизації, діджиталізації 

та синергії з іншими галузями та науковими напрямами.  

Питання земельного ринку, напевно, найбільш актуальне у даний час (2019 рік). Існуючі форми 

співпраці з орендодавцями у більшій мірі задовольняють обох сторін. Звичайно, є ті кому замалий відсоток 

орендної плати і вони не проти передати свою землю у цілковиту власність іншим фізичним чи юридичним 

особам. Водночас вистачає землевласників, які уже формують попит на ще «мораторну» землю. 

Передумови його відкриття вже давно закладені, тепер головне, щоб все було зроблено економічно 

доцільно та легітимно.  

Розвиток біоінженерії теж приносить свої зміни. Селекція нових сортів і гібридів рослин дозволяє 

отримувати насіння не лише для продажу, але й для власного посіву. Кормова база та відповідність 

стандартам якості формує якісний продукт тваринницького походження.  

У результаті проведеного аналізу стану ринку сільського господарства наступні проблеми та 

недоліки: 

- безсистемний, безпрограмний характер; 

- відсутність повноцінного процесу виробництва; 

- переважання сировинного сільського господарства; 

- мала кількість органічних виробників; 

- налагодження інвестиційного клімату. 

Ринок сільського господарства України є пріоритетним у розвитку економіки, становить найбільшу 

частку в експорті країни, а також має найбільший приріст порівняно з іншими галузями. Для вдосконалення 

діяльності ринку та створення потужного агропромислового комплексу, який продукує готову 

експортовану продукцію слід провести низку заходів у законодавстві України, підтримувати розвиток 

малих та середніх сільськогосподарських підприємств, використовувати програмний метод в аграрній 

політиці, здійснювати впровадження іноземного досвіду розбудови інноваційного ринку сільського 

господарства, раціонально використовувати земельні ресурси. 
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ЗБИРАННЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ОСОБУ ЯК ЕТАП ПІДГОТОВКИ ДОДОПИТУ 

ПРИ РОЗСЛІДУВАННІ КІБЕРЗЛОЧИНІВ 

 

Сучасний світ стає все більш комп’ютеризованим та діджиталізованим. Очевидно, що ці тенденції 

зростатимуть, а високі технології набуватимуть все більшого впливу на всі аспекти життя людини. Це стає 

особливо зрозумілим з урахуванням такої нової галузі знань як нейротехнології, що мають на меті 

пов’язати мозок людини з комп’ютером та глобальною мережею.  

Як і будь-яка інша сфера буття, кіберсфера уразлива для злочинних посягань. Отже і розслідування 

кіберзлочинів стало одним з першочергових завдань криміналістичної науки. Відбувається переосмислення 

підходів до всього комплексу дій, пов’язаних з розслідуванням злочинів. Однією з таких дій традиційно є 

допит. Одним з факторів, що визначає успішність допиту, є попереднє збирання інформації про допитувану 

особу. 

Психологічна характеристика окремих кібезлочинців виявилась настільки важливою характеристикою 

кіберзлочинів, що в літературі було запропоновано ряд нових їхніх класифікацій. Зокрема, було 

запропоновано класифікацію, що ґрунтується на рівні комп’ютерних навичок злочинців: 1. Злочинці, що 

цілеспрямовано спеціалізуються на кіберзлочинах, скоюють них самостійно й мають професійні технічні 

знання, необхідні для скоєння злочинів такого роду; 2. Злочинці загального злочинного типу, що скоюють 

злочини за допомогою електронних пристроїв; 3. Злочинці, що скоюють злочини, неспецифічні для 

кіберпростору, користуючись при цьому знаннями, які стали ним відомі випадково (на приклад, паролі), або 

такими, що включать до себе лише поверхневе розуміння комп’ютерної науки [1, c. 92].  

Інформацію щодо особистості підозрюваного (обвинуваченого) можна отримати традиційними для 

слідства способами: з даних криміналістичного обліку та від інших осіб (знайомих, родичів). При цьому, 

можуть бути з’ясовані спеціальні та професійні навички підозрюваного, схильність до скоєння злочинів, 

коло спілкування, наявні в підозрюваного засоби комп’ютерної техніки та місця їхнього зберігання, 

можливі цілі й мотиви скоєння злочину, тощо.  

Особливо важливими для даної категорії справ уявляються аналіз попередньої діяльності 

підозрюваного (трудової та учбової), призначення судово-психологічних та судово-психіатричних 

експертиз та врахування їхніх висновків, безпосереднє спостереження. Результатом аналізу різноманітної 

інформації про допитуваного при підготовці до допиту має стати встановлення слідчим рівня знань та 

інформації про комп’ютерні технології, якими володіє злочинець, з чим було пов’язано злочин, чи могла 

допитувана особи вчинити цей злочин, або ні.  

Фактичну інформацію доцільно отримувати з аналізу відкритої інформації про особу, що стає 

доступною з дослідження активності цієї особи в мережі Інтернет. До такої інформації належить така, що 

вказується особою при реєстрації в соціальних мережах, а також відомості про життя особи, що 

розміщуються нею добровільно під час користування сайтами. Це прізвище, дата й місце народження і 

проживання, стать, освіта та в яких закладах освіти вона була отримана, рік їхнього закінчення, сімейний 

стан, місце роботи, контактна інформація, соціальні зв’язки. До того ж, дослідження профілю особи в 

соціальних мережах дозволяє встановити професійні інтереси, зацікавлення і хобі допитуваного. 

В. О. Голубєв вказує на важливість отримання в підозрюваного інформації про те до якої інформації він 

мав, або повинен був мати доступ в силу своїх посадових обов’язків[2, c. 140].  

Чималий масив інформації можна встановити з дописів і коментарів особи в соціальних мережах. Це, 

на приклад, ставлення особи до певних соціальних явищ, як то схвалення певної злочинної поведінки 

(зокрема особи, що займаються зламом комп’ютерних мереж та викраденням інформації, в тому числі, з 

порушенням авторського права, схильні виправдовувати свої дії міркуваннями абсолютної «свободи в 

мережі» та, нерідко, анархістськими політичними переконаннями). В деяких випадках можна встановити 

важливі технічні дані, такі як інформація про електронні прилади особи, оскільки деякі сайти вимагають від 

користувача обов’язкового зазначення електронної адреси, номеру мобільного телефону, тощо. Ця 

інформація може бути використана для встановлення часу й місця доступу до певної інформації та 

здійснення дій та сприяти визначенню того чи могли ці дії бути скоєні відповідною особою.  

Додатковим джерелом інформації про особу можуть стати результати судово-психологічних й 

судово-психіатричних експертиз. Відомо, що найбільш «віртуозні» кіберзлочини вчиняють особи, які 

мають технічну освіту й тривалий досвід роботи в галузі інформаційних технологій. Це програмісти, 
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оператори терміналів, системні адміністратори, тощо. Однак левову частку кіберзлочинів складають ті, що 

важко назвати віртуозними, і для їхнього скоєння достатньо базових технічних навичок. Відповідно, в 

більшості випадків необхідно встановити не стільки теоретичну здатність особи до скоєння злочину, 

скільки її психологічний стан та готовність використати свої знання зі злочинною метою. Отриманню саме 

цієї інформації і слугують судово-психологічні та судово-психіатричні експертизи.  
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СУЧАСНІ ТЕНДЕЦІЇ РОЗВИТКУ 

ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ 

 

На сьогоднішній день розвиток господарської діяльності, в умовах перебудови ринкової економіки 
України, є основою економічного і соціального розвитку нашої держави. Розвиток підприємництва в значний 
мірі допоможе вирішити соціальні проблеми, подолати бідність та поліпшити рівень життя громадян. 

Непослідовність у проведенні економічних реформ призвела до того, що перехід від 
адміністративно-командної системи до ринкової супроводжується зростанням тіньової економіки. При 
цьому створюються сприятливі умови для корупції, хабарництва, криміналізації економіки. Недосконалою 
є чинна податкова система, що характеризується надмірним податковим тиском і обтяжливою системою 
звітності. Негативно впливають на розвиток підприємництва складні та значні витрати для початку бізнесу, 
надмірне втручання органів державної влади в їхню діяльність [2]. 

Українська промисловість потерпає від морально-застарілого та неякісного обладнання, застарілих 
технологій, неефективного управління та інших проблем [3]. 

В першу чергу треба врахувати, що українська господарська діяльність формується в умовах так званого 
посттоталітарного суспільства, тобто суспільства, яке поки що спонтанно відтворює обмеження колишньої 
радянської державно-монополістичної системи господарювання та управління, спираючись головним чином на 
ті самі політичні сили, структури, теорії, масову свідомість, соціальну психологію та ін., що склалися в рамках 
цієї системи на певній стадії її еволюції та функціонували протягом понад сімдесят років. 

Виробництво національної продукції та послуг може збільшити лише розробка ефективної та якісної 
моделі розвитку вітчизняних підприємств України. На нашу думку для прискорення розвитку господарської 
діяльності нашої держави слід запровадити низку напрямів для реформування, а саме: 

- удосконалити законодавчу та нормативну бази щодо створення сприятливих умов для розвитку 
підприємництва; 

- посилити державну підтримки суб'єктів підприємництва; 
- удосконалити кредитну політику, організацію державних кредитних установ з метою пільгового 

кредитування суб'єктів підприємницької діяльності; 
- стимулювати розвиток підприємництва в галузях, що забезпечують найвищу ефективність 

суспільного виробництва та його конкурентоспроможність завдяки використанню досягнень науково-
технічного прогресу, ресурсозберігаючих технологій, випуску принципово нових видів продукції; 

- удосконалити податкову політику, тобто забезпечити функціонування спрощеної системи 
оподаткування; 

- посилити відповідальність органів виконавчої влади, державних службовців за виконання 
відповідних законів щодо розвитку підприємницької діяльності; 

- ухвалити відповідні закони з метою посилення боротьби з корупцією; 
- вжити заходів щодо формування потужного внутрішнього сукупного попиту на вітчизняну продукцію; 
- сприяти орієнтації виробників на експорт своєї продукції, що вимагає створення наукомістких 

робочих місць з метою використання інтелектуального потенціалу у виготовленні високоякісної продукції. 
В Україні на сьогоднішній день є багато проблем, що перешкоджають розвитку вітчизняного 

підприємництва, вирішення яких забезпечить підвищення ефективності підприємницької діяльності, 
розширення підприємницького сектора, зменшення тіньового сектору економіки [1]. 
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ПРОБЛЕМА СВОБОДЫ ЛИЧНОСТИ 

(К ВОПРОСУ ОБ АКТУАЛЬНОСТИ ИДЕЙ Н. БЕРДЯЕВА) 

 

Огромный интерес у представителей философской, политологической, правовой мысли во все 

времена вызывала проблема свободы личности. Древнегреческий философ Платон в работе «Государство», 

характеризуя демократию, отметил ее основную ценность – свободу. Аристотель рассматривал человека 

как существо «политическое», а вопрос о свободе личности – в контексте определения наилучшего 

государственного устройства. Свое оформление концепция политической свободы получила в Новое время 

с утверждением теории естественного права и общественного договора в трудах выдающихся европейских 

мыслителей: Г.Гроция («государство есть совершеннейший союз свободных людей»), Б.Спинозы (считал, 

что демократическое государство «наиболее естественно и наиболее приближается к свободе»), 

Д.Уинстэнли (разработал проект конституции республики, которая должна была основываться на общей, 

коллективной собственности, прежде всего на землю, рассматривал существование частной собственности 

на землю нарушением естественного права, источником всех общественных бедствий, ограничителем 

свободы).  

Значительный вклад в разработку проблемы свободы личности вообще и политической в частности 

внесли представители правовой, политической мысли XIX- ХХ ст. В этой связи очень актуальными 

остаются и в наше время многие теоретические воззрения философа Н.Бердяева, особенно, о положении 

человека и его взаимоотношениях с государством. Центральной идеей творческого наследия философа есть 

идея личности, ее свободы. В своей итоговой книге «Истоки и смысл русского коммунизма», написанной в 

трагические годы сталинской диктатуры, анализирует свободу личности в условиях тоталитарного 

государства. Он подвергает критике советское государственное устройство за то, что «жизнь человеческая 

дегуманизируется», поскольку нравственным объявляется все, что способствует пролетарской революции, 

т.е. цель оправдывает средства. Он возражает марксистско-ленинскому пониманию свободы. Свобода 

понимается не как «борьба за свое собственное существование», «не как свобода выбора», «не как свобода 

повернуть направо или налево», а «как борьба за переустройство мира», а «как активное изменение жизни», 

«свобода коллективного строительства жизни в генеральной линии коммунистической партии». Н.Бердяев 

выдвинул альтернативную социалистическую идею, не приемлющую принципа коллективизма, т.к. 

«коллективистический социализм есть порабощение», считает он. Он высказывается против 

неограниченного и абсолютного права частной собственности, за «плюралистическую систему 

координации ограниченной собственности личной и ограниченной собственности общественной и 

государственной», при которой собственность меньше всего может стать орудием насилия и эксплуатации 

человека человеком. 

Он сторонник неполитических форм совершенствования человеческого общежития. «Свободе 

человеческого духа, свободе личности более соответствует не монистическая, а плюралистическая 

социальная система», утверждал он. «Монистическая социальная система всегда ведет к тирании и 

угнетению человеческой личности». Философ выражает крайнюю обеспокоенность «дегуманизацией 

человеческой жизни». И заканчивает книгу пророческими словами: «Самое существование человека 

находится под опасностью со стороны всех процессов, происходящих в мире». 

Н.Бердяев в своих трудах, анализируя человека тоталитарной эпохи, поднимал актуальные проблемы 

его взаимоотношения с обществом и государством: о сохранении и развитии личности в период 

политической модернизации общества, о гарантировании и соблюдении прав и свобод граждан, о 

нравственном аспекте политики, о границах вмешательства государства в жизнь личности и перспективах 

становления гражданского общества, об особенностях западной и восточной цивилизаций и пределах их 

взаимопроникновения. 
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ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ПРАВ 

НА ТОРГОВЕЛЬНІ МАРКИ У МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ 

 

Механізм захисту порушеного права та відповідальності у випадку неправомірного використання 

позначень торговельних марок в мережі Інтернет має певні складові, і важливим елементом у даному 

механізмі є встановлення особи порушника. Варто зосередити увагу на досвіді України з цього питання.  

В цілому можливі різні способи встановлення правопорушника з використанням систем 

ідентифікації комп’ютерів, підключених до мережі Інтернет, включаючи систему IP-адрес і систему 

доменних імен. У разі виникнення перешкод на шляху збору відомостей про правопорушника у власників 

доменів (ресурсу, де розміщено інформацію), позивач може звертатися до суду із клопотанням щодо 

витребування відомостей у адміністратора домену, в сфері управління якого розміщено ресурс із 

інформацією, що завдає шкоди правам і законним інтересам інших осіб. Тобто, головне встановити 

власника контенту, що завдає шкоди законним правам та інтересам. В Україні адміністратором домену в 

українському сегменті Інтернет є Український мережевий інформаційний центр (об’єднання підприємств 

– адміністратор системи реєстрації та обліку доменних назв та адреси українського сегмента мережі 

Інтернет). В рамках цієї організації створено Центр компетенції адресного простору, діяльність якого 

спрямована головним чином на захист прав у мережі Інтернет. Клієнти Центру компетенції мають 

можливість отримати послугу комплексного характеру – від фіксації і дослідження змісту веб-сторінок у 

мережі Інтернет за допомогою онлайн-сервісу «WEB-FIX» (предмет фіксації – доменні імена, торговельні 

марки, комерційні (фірмові) найменування, аудіо-, відео-, текстові, графічні файли, листування, архіви 

тощо) до участі у захисті прав у разі виникнення Інтернет-спорів [1; 2; 3]. Надання даних послуг 

регламентується Порядком надання послуг з проведення фіксації і дослідження змісту веб -сторінок у 

мережі Інтернет, затвердженим директором Об’єднання підприємств Український мережевий 

інформаційний центр від 01 серпня 2016 року [4].  

Вітчизняна практика вищих судових інстанцій вказує, що у вирішенні спорів, пов’язаних із 

неправомірним розміщенням об’єкта інтелектуальної власності, суд повинен встановити, чи перебуває 

веб-сайт та розміщена на ньому інформація в розпорядженні особи, якій пред’явлено позовні вимоги, а 

також чим підтверджується факт порушення нею прав інтелектуальної власності.  

Особа, права якої порушено може скористатися послугами «Центру компетенції» Консорціуму 

«Український центр підтримки номерів і адрес», який проводить фіксацію і дослідження змісту веб-

сторінок у мережі Інтернет з видачею експертних висновків, на підставі звернень будь -яких осіб, в тому 

числі і окремих громадян. До послуг Центру компетенції адресного простору мережі Інтернет відносять 

також видачу довідки з відомостями про власника веб-сайту/реєстранта доменного імені або інформацією 

про його встановлення [3], що дозволяє встановити належного відповідача. Якщо спір розглядається у 

порядку цивільного судочинства, слід звернути увагу на те, що відповідно до ст. 100 ЦПК України 

електронними доказами є інформація в електронній (цифровій) формі, що містить дані про обставини, що 

мають значення для справи, зокрема, електронні документи (в тому числі текстові документи, графічні 

зображення, плани, фотографії, відео- та звукозаписи тощо), веб-сайти (сторінки), текстові, 

мультимедійні та голосові повідомлення, метадані, бази даних та інші дані в електронній формі. Такі дані 

можуть зберігатися, зокрема, на портативних пристроях (картах пам`яті, мобільних телефонах тощо), 

серверах, системах резервного копіювання, інших місцях збереження даних в електронній формі (в тому 

числі в мережі Інтернет). Електронні докази подаються в оригіналі або в електронній копії, засвідченій 

електронним цифровим підписом, прирівняним до власноручного підпису відповідно до Закону України 

«Про електронний цифровий підпис». Законом може бути передбачено інший порядок засвідчення 

електронної копії електронного доказу. Учасники справи мають право подавати електронні докази в 

паперових копіях, посвідчених у порядку, передбаченому законом. Паперова копія електронного доказу 

не вважається письмовим доказом. Учасник справи, який подає копію електронного доказу, повинен 

зазначити про наявність у нього або іншої особи оригіналу електронного доказу. Якщо подано копію 

(паперову копію) електронного доказу, суд за клопотанням учасника справи або з власної ініціативи 

може витребувати у відповідної особи оригінал електронного доказу. Якщо оригінал електронного доказу 

не подано, а учасник справи або суд ставить під сумнів відповідність поданої копії (паперової копії) 

оригіналу, такий доказ не береться судом до уваги. 

У рамках господарського судочинства відповідно до ст.ст.81, 96, 97 ГПК України, пункту 13 

Інформаційного листа Вищого господарського суду України «Про деякі питання практики застосування 
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господарськими судами законодавства про інформацію» від 28 березня 2007 року № 01 -8/184, пункту 12 

постанови Пленуму Верховного суду України «Про судову практику у справах про захист гідності та 

честі фізичної особи, а також ділової репутації фізичної та юридичної особи» від 27 лютого 2009 року № 

1, пункту 31 постанови Пленуму Верховного суду України «Про застосування судами норм 

законодавства у справах про захист авторського права і суміжних прав» від 04 червня 2010 року № 5, 

пункту 46 постанови Пленуму Вищого господарського суду України «Про деякі питання практики 

вирішення спорів, пов’язаних із захистом прав інтелектуальної власності» від 17 жовтня 2012 року № 

12, дані про власника веб-сайту можуть бути витребувані у Об’єднання підприємств «Український 

мережевий інформаційний центр» (ОП УМІЦ). 

Однак, через надходження великої кількості таких запитів і ухвал судів, а також через те, що 

надання відповідей на них здійснюється на безкоштовній основі,  ОП УМІЦ не в змозі своєчасно їх 

обробляти. Ця ситуація була доведена до керівництва вищих судових інстанцій. Наразі ведеться робота 

над внесенням відповідних змін до інструктивних листів та узагальнень судової практики вищих судових 

інстанцій. У зв’язку з цим та з метою сприяння захисту прав осіб від порушень у мережі Інтернет,  ОП 

УМІЦ акредитувало та підтвердило компетентність Українського центру підтримки номерів і адрес 

(УЦПНА) для: проведення фіксації і дослідження змісту веб-сторінок у мережі Інтернет з видачею 

Експертних висновків; видачі довідок з відомостями про власників веб-сайтів або інформацією про їх 

встановлення. Надання цих послуг здійснювалось Центром компетенції як структурним підрозділом 

УЦПНА до 08 травня 2019 року. Починаючи з 08 травня 2019 року розпочало роботу Дочірнє 

підприємство «Центр компетенції адресного простору мережі Інтернет» УЦПНА (далі – Центр 

компетенції адресного простору мережі Інтернет), рішення про створення якого було прийнято УЦПНА 

(засновник) 26 квітня 2019 року з метою подальшого розвитку проекту Центру компетенції.  

У випадку, якщо охоронюваний об’єкт було розповсюджено на сервісах, що існують за рахунок 

інформаційного матеріалу користувачів (соціальних мережах, наприклад Facebook, тощо), або у випадку, 

коли розповсюдження об’єкта інтелектуальної відбувається за рахунок мережевих протоколів для 

корпоративного обміну файлами (наприклад, BitTorrent), встановити особу порушника досить важко.  

У випадку, коли веб-сайт чи сервіс не належить до українського сегмента Інтернет, інформацію 

про власника контенту необхідно отримувати у іноземного адміністратора домену. Тому іноді 

організаційно складно притягти порушника до відповідальності.  

Для захисту порушених в мережі Інтернет прав на торговельні марки можна використовувати 

передбачені процесуальним законодавством можливості захисту прав у національних судових органах на 

підставі матеріального законодавства про інтелектуальну власність та недобросовісну конкуренцію, а 

також відповідні адміністративні та технічні процедури. 

Крім того, в Україні, аналогічно із існуючим досвідом зарубіжних держав, у зв`язку з даними 

правопорушеннями виникає необхідність вирішення питання про відповідальність операторів онлайн -

сервісів за порушення прав на торговельні марки в Інтернет, зокрема, коли товари продаються через 

різноманітні онлайн-сервіси, аукціонні сайти, усі дії на яких, в тому числі правочини, забезпечуються 

операторами. У випадку, якщо продавець реалізує за допомогою такого сайту контрафактних товар, 

постає питання про можливу відповідальність за порушення прав інтелектуальної власності оператора 

онлайн-сервісу [5]. Протилежні судові рішення у даній категорії справ обумовлені різницею у 

національному законодавстві щодо торговельних марок та деліктів, а також тим, який підхід буде 

переважати – захищати права власників торговельних марок або операторів онлайн-ринків. 

Таким чином, в Україні досі не розроблено нормативно-правового акта, за яким би передбачались 

способи та методи захисту прав інтелектуальної власності у мережі Інтернет.  В Україні, як і в інших 

країнах, окрім організаційно-технічних та адміністративних заходів та процедур, тільки впроваджується 

універсальний механізм захисту, який передбачав би і адміністративний, і судовий порядок захисту прав, 

у таких випадках. В рамках процедур захисту прав та усунення зазначеного виду правопорушень функції 

щодо реагування та надання допомоги у таких випадках сьогодні делеговано єдиній організації, ДП 

«Центр компетенції адресного простору мережі Інтернет» УЦПНА (https://web-fix.org/), послугами якої 

користуються і у в рамках судових процесів. Ефективним вбачається також і надання самими 

операторами онлайн-сервісів можливості власникам прав на торговельні марки, або використання ними 

самими системи «takedown and notice» для реагування на неправомірне використання їх позначень та 

фільтрації недобросовісних дій. 
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