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Актуальність дослідження. Актуальність дослідження обумовлена новими вимогами довипускників 

економічних університетів, серед яких головною є формування професійних компетентностей, зокрема і 

здоров‘язбережувальної. Дана проблема знаходить своє відображенняу всіх галузях суспільного життя, 

включаючи економічну освіту, оскільки особливої гостроти набуває погіршення стану здоров'я здобувачів 

освіти, дисбаланс їхньої фізичної, духовної та соціальної складових.  

Огляд наукової літератури. У зв'язку з цим нині максимально активізувалисянаукові розробки з 

названої проблеми як в суміжних галузях – філософії (В. Зінченко, В. Сагатовский, А. Шимината ін.), 

психології (О. Васильєва, Ж. Гараніна, Р. Немов, В. Філатов та ін.), культурології (B. Біблер, 

Б. Гершунський, Н. Крилова та ін.), так і в професійній освіті (Н. Боритко, О. Желєзнякова, М. Малярчук, 

Ю. Миколаїв та ін.). Здоров'я виходить за межі вузьких медико-фізіологічних досліджень істає предметом 

вивчення його ролі в контексті розвитку і формуванні людини(А. Бусигін, М. Берулава, А. Щедріна та ін.).  

Мета дослідження – на основі аналізу наукової літератури визначити принципи, умови і засоби 

формування здоров'язбережувальної компетентностістудентів економічного університету. 

Основний матеріал. Категорія «здоров'я», традиційно трактуються з позицій анатомо-фізіологічних і 

медичних аспектів життя людини і нині є багатоаспектним поняттям. Дослідженняпроблеми 

здоров'язбереження дозволило простежити еволюцію знань проздоров'я з позиції валеологічної 

(Г. Апанасенко, І. Брехман,Л. Дихало, Г. Зайцев, К. Шишкіна та ін.), біосоціальних (В. Бехтерєв, 

І. Биховська, З. Літвіновата ін.), ноосферного (В. Вернадський, А. Бусигін та ін.), культурологічного 

(Є. Бондаревська, Н. Крилова, М. Мамардашвілі та ін.) підходів. 

Дані дослідження сприяли утворенню нового самостійного наукового напряму –

здоров'язбережувального підходу (Є. Башмакова, Л. Дихало, В. Спірін, Л. Тихомирова, Ю. Юришкіната ін.), 

а відповідно і формуванню однієї з ключових компетентностей здобувача освіти, зокрема студентів 

економічного університету – здоров'язбережувальної. 

Слід зазначити, що здоров'язбережувальна компетентність відноситься до обов'язкових професійних 

компетентностей і забезпечує успішність майбутнього фахівця економічного профілю в професійній 

діяльності. Разом з тим, взаємозв'язок її особистісного (відповідальнеставлення до власного здоров'я) і 

професійного аспектів (усвідомлення цінності здоров'я та здатність його зберігати) дозволяєрозглядати її як 

універсальну компетентність. У даному контексті здоров'язбережувальна компетентність спрямовує 

здобувачів освіти економічного університету орієнтуватися на здоров'язбереження всіх суб'єктів у 

майбутній професійній діяльності. 

Проведений аналіз наукової літератури [1; 2; 4] надав підстави стверджувати, що компетентність 

може розглядатися як готовність успішно вирішувати виникаючіпроблеми, зокрема і в професійній галузі. Її 

сутність можевиражатися в єдності набутих знань, умінь і способівдіяльності (Н. Анікєєва, Д. Іванов, 

C. Сенашенко та ін.). 

Вищезазначене, а також звернення до діяльнісного, особистісноорієнтованого і системного підходів 

дозволило виділити компонентиздоров'язбережувальної компетентності:  
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1) когнітивний компонент, що містить: а) знання способів збереження свого здоров'я, організації 

раціональної життєдіяльності; б) знання соціальних правил і норм; в) знання своїх можливостей, нахилів, 

здібностей, професійних інтересів;  

2) мотиваційно-ціннісний компонент, що містить: а) прагнення до збереження свого здоров'я; б) 

наявність позитивної мотивації; в) прагнення до оволодіння навичками самоконтролю, раціональної 

організації власної життєдіяльності;  

3) поведінковий компонент, показником якого єактивна життєва позиція студентів економічного 

університету; 

4) особистісний компонент, що містить: а) впевненість в собі; б) саморегуляція, самоконтроль; в) 

адекватна самооцінка;  

5) результативний компонент, що містить: а) високий рівень задоволеності якістю життя; б) 

успішність в освітній діяльності; в) адаптація до умов освітньої установи. 

Успішність формування здоров'язбережувальної компетентностістудентів економічного університету 

обумовлена низкою чинників: зміст способу життя студентів (житлові умови, організація харчування, 

добробут); стан здоров'я здобувачів освіти (наявність шкідливих звичок, хронічних захворювань); способи і 

формами життєдіяльності (вільний час і відпочинок, витрати на підготовку до занять); суб'єктивними 

особистісними характеристиками (комунікабельність, впевненість в собі, адекватна самооцінка, мотивація 

на успіх, стресостійкість); ціннісними орієнтаціями. 

На етапі формування здоров'язбережувальної компетентностістудентів економічного університету, 

підвищення їхньої якості життя та освітньої діяльності ми спиралися на такі принципи: 

• принцип варіативності визначається різноманіттям і мобільністю як потреб і інтересів особистості, 

так і потреб суспільства; 

• принцип колективності, реалізація якого можлива за таких умов: виділення домінуючої мети 

колективу, що об'єднує викладачів і студентів; визначення провідного виду діяльності, що є значущою для 

всіх членів колективу;розвиток студентського самоврядування, ініціативи і самостійності дій студентів, 

створення різноманітних громадських об'єднань; формування позитивного ставлення до творчості; 

неповторність навчального закладу (кожний освітній заклад повинен мати своє обличчя); наявність 

відносин «відповідальної залежності» (А. Макаренко) в освітньому середовищі; 

• принцип сконцентрованості щодо формування позитивного ставлення до ведення здорового способу 

життя, реалізація якого можлива за таких умов:включення студентів у вирішення різних проблем 

соціальних відносин у реальних та імітованих ситуаціях (соціальні проби); діагностування вольової 

готовності до ведення здорового способу життя; стимулювання самопізнання здобувачів освіти, визначення 

своєї позиції та способу адекватної поведінки в різних ситуаціях;надання допомоги студентам в аналізі 

проблем соціальних відносин і варіативному проєктуванні своєї поведінки в складних життєвих ситуаціях; 

• принцип діалогічності передбачає обмін цінностями (інтелектуальними, емоційними, моральними, 

експресивними, соціальними тощо), а також спільне продукування цінностей в побуті і життєдіяльності; 

• принцип індивідуалізації, реалізація якого можлива за таких умов: моніторинг змін індивідуальних 

якостей студента; вибір спеціальних засобів педагогічного впливу на кожного студента;облік 

індивідуальних якостей студента, його сутнісних сфер при виборі виховних засобів, спрямованих на його 

розвиток;надання можливості студентам в самостійному виборі способів участі в суспільному житті. 

В процесі дослідження встановлено, що етапами підвищення якості життя та освітньої діяльності 

студентів економічного університету є: 

Підготовчий – усвідомлення потреби студентів в поліпшенні якості життя та освітньої діяльності, 

визначення студентами своїх здібностей, можливостей, компонентів якості життя, що перешкоджають 

успішності в освітній діяльності на основі ототожнення себе з іншими членами суспільства. 

Організаційно-змістовний – процес впровадження технологій здоров‘язбереження, формування 

готовності до валеологічного самовизначення. 

Адаптаційний – розвиток адаптаційних якостей особистості, що сприяють успішній соціалізації та 

розвитку відчуття комфортності в освітньому середовищі економічного університету, розвиток якостей 

успішної особистості. 

Результативний – високий рівень готовності до валеологічного самовизначення, високий рівень 

задоволеності якістю життя. 

Ефективність підвищення якості життя та професійної діяльності студентів економічного 

університету обумовлена низкою педагогічних умов, які сприяють формуванню здоров'язбережувальної 

компетентностістудентів економічного університету: орієнтація студентів на здоров'язбереження засобами 

фізичної культури; організація рухової активності студентів, які мають ослаблене здоров'я; консультація 

медичних працівників, фахівців, психологів щодо організації раціональної життєдіяльності; сприяння в 
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самостійних заняттях з фізичної культури; забезпечення участі самих студентів в здійсненні заходів, 

спрямованих на оздоровлення традиційними і нетрадиційними засобами; проведення практичних занять на 

базі навчального закладу. 

Підвищення якості життя і професійної діяльності являє собою складний, динамічний, суперечливий 

процес, який складається з трьох рівнів: 

1. Усвідомлення необхідності в поліпшенні якості життя та освітньої діяльності на основі 

здоров‘язбереження. 

2. Формування уявлень про свої здібності і можливості.  

3. Розвиток необхідних здібностейздоров‘язбереження.  

4. Формування уявлень про проблеми і труднощі в плані валеологічного самовизначення, причини 

відхилень (формування і становлення характеру, волі, індивідуальних особистісних якостей, розвиток 

комунікативних якостей, розвиток навичок конструктивної взаємодії в соціумі, освітніх здібностей і 

освітніх можливостей).  

5. Усвідомлення потреб і формування власного досвіду їх реалізації.  

6. Самостійне подолання фрустраційної ситуації.  

7. Формування уявлення про напрями змісту підвищення якості життя та освітньої діяльності.  

8. Самоорганізація самостійної участі в поліпшенні якості життя та освітньої діяльності через ведення 

здорового способу життя; самореалізація індивідуальних планів [3]. 

Нами були виділені дві групи критеріїв. Критерії оцінки стану сформованості здоров'язбережувальної 

компетентності студентів економічного університетущодо поліпшення якості життя і освітньої діяльності 

(фізичний розвиток і збереження життєздатності і продуктивної життєдіяльності організму; розвиток сфер 

особистості, пріоритетно забезпечують високий рівень адаптації; оцінка успішності індивідуальної 

освітньої діяльності; оцінка статусу і рівня взаємин в групі). 

Визначені критерії та показники формування здоров'язбережувальної компетентності студентів 

економічного університету дозволяють оцінити ефективність процесу підвищення якості життя та освітньої 

діяльності на основі здоров‘язбереження (облік індивідуальних особливостей, власна активність 

особистості в плані власного валеологічного самовизначення, комфортна освітнє середовище) [1]. 

У процесі формуванню здоров‘язбережувальної компетентностістудентів економічного 

університетуслід створювати здоров'язберігаюче освітнє середовище, під якимрозуміємо: комплекс умов, 

необхідних для формування здоров‘яціннісного світогляду як універсального захисного механізму індивіда, 

оволодіння системою знань про здоров'я і здоровий спосіб життя як здоров'язбережувальної 

компетентностістудентів економічного університету, усвідомлення необхідності керувати своїм життям, 

здоров'ям, способом життя, що є передумовою для успішної самореалізації та поліпшення якості життя 

здобувачів освітиз метою зростання показників фізичної підготовленості. 

На основі аналізу літератури[1; 2; 4] можна виділити наступні основні функції формування 

здоров'язбережувальної компетентностістудентів економічного університету: формуючу, інформативно-

комунікативну, діагностичну, адаптивну, рефлексійну, інтегративну. 

Висновки. В цілому, принципи, умови і засоби формування здоров'язбережувальної компетентності 

студентів економічного університету отримали в останні роки значний розвиток. Разом з тим, як правило, 

формування здоров'язбережувальної компетентності студентів економічного університету розглядається 

паралельно з особистісним розвитком здобувачів освіти та їх професійним вдосконаленням. Отже, 

формуванню здоров'язбережувальної компетентності студентів економічного університету має значний 

педагогічний потенціал, що впливає на процес підвищення якості життя та освітньої діяльності здобувачів 

освіти. 
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ЗАСТОСУВАННЯ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ 

СТУДЕНТІВ ЕКОНОМІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

 

Статтю присвячено вивченню проблеми здоров‘язбереженнята зміцнення здоров‘я студентів, що 

відповідно модернізації вищої школи є одним з актуальних питань розвитку сучасної освіти і підготовки 

висококваліфікованих конкурентноспроможних фахівців, затребуваних на ринку праці. Автором визначено 

суть поняття «здоров‘язбережувальні технології».Визначено вплив здоров‘язбережувальних технологій на 

збереження і зміцнення здоров‘я студентів економічного університету. 

Ключові слова: студент, економічний університет, освітній процес, здоров‘язбережувальні 

технології, профілактичні заходи. 

 

Актуальність дослідження. Збереження і зміцнення здоров‘я студентів відповідно до концепції 

модернізації вищої школи є одним з важливих умов підготовки професійно-компетентних, 

конкурентоспроможних і мобільних фахівців. Упровадження компетентнісного підходу в освітній процес 

економічного університету передбачає наявність у здобувачів освіти не лише адекватних професійних 

знань, умінь і навичок, а й міцного здоров‘я, високої розумової і фізичної працездатності.Фахівці 

Всесвітньої організації охорони здоров‘я вважають, що здоров‘я людини залежить на 10 відсотків від 

охорони здоров‘я, на 20 відсотків – від екологічних чинників, ще на 20 відсотків – від спадковості і на 50 

відсотків – від способу життя особистості. 

Актуальність даної проблеми визначається, в першу чергу, погіршенням в останні десятиліття стану 

здоров‘я студентів. Це явище асоціюється з низьким економічним рівнем життя більшості студентів, 

умовами навчальної діяльності, низькою активністю по відношенню до власного здоров‘я. Багато в чому це 

обумовлено тим, що існуюча система освіти не розглядає збереження та поліпшення стану здоров‘я як 

однієї з цінностей власної діяльності, в результаті це веде до погіршення здоров‘я у всіх учасників 

освітнього процесу. 

Огляд наукової літератури. Сучасними науковцями розглядаються умови, способи, засоби, форми, 

що сприяють формуванню необхідних якостей майбутніх фахівців у різноманітних видах діяльності. Такі 

вчені як С. Кириленко та Л. Лубишева вивчали педагогічні умови технології формування культури здоров‘я 

старшокласників, Н. Соловйов – педагогічні умови культури здорового способу життя учнів,Ю. Палічук – 

педагогічні здоров‘язбережувальні технології в системі підготовки фахівців економічного профілю, 

Ю. Драгнєв – педагогічні умови з формування культури здоров‘я студентів в умовах комп‘ютеризації 

навчання, Г. Кривошеєва –педагогічні умови формування культури здоров‘я студентів університету, 

Д. Воронін – психолого-педагогічні умови формування здоров‘язбережевальної компетентності студентів, 

А. Домашенко – умови ефективного здійснення оздоровчого впливу фізичного виховання на студентів та ін. 

Мета дослідження – визначити впливздоров‘язбережувальнихтехнологій на збереження і зміцнення 

здоров‘я студентів економічного університету. 

Основний матеріал. Здоров‘язбережувальні технологій містять систему цінностей іустановок, що 

формують потребу в підвищенні рухової активності,запобігання порушенням функцій організму (опорно-

руховогоапарату, кровообігу, дихання, травлення), зниженні силискорочення м‘язів і набуття гігієнічних 

якостей [4]. Особливароль відводиться фізкультурно-оздоровчої діяльності, дотримання режиму дня, якості 

харчування, чергування праці і відпочинку, що сприяєпопередження виникнення шкідливих звичок і різних 

захворювань.Головними видами здоров‘язбережувальних технологій, застосовуваних длязбереження і 

зміцнення здоров'я молоді в економічних університетах є фізкультурно-спортивні заходи, технології 

забезпечення безпекижиттєдіяльності та просвітницько-педагогічна діяльність [4]. 

У освітній процес економічного університетуздоров‘язбережувальні технології впроваджуються 

недостатньо послідовно, тому що відсутнє функціональне розуміннязначення збереження здоров‘я. В 

економічних університетах навчальні плани і програми навчальнихдисциплін системи професійної 

підготовки фахівців непроектуються з позицій медичних, психофізіологічних іпедагогічних основ 

збереження здоров‘я людини. 

Нерозуміння сприятливого впливу фізкультурної діяльностіна стан здоров‘я, низька мотивація до 

занять фізичною культурою,нерозвиненість навичок самоконтролю і багато в чому неадекватне сприйняття 
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стану свого організму призводять до формального відношенню студентськоїмолоді до власного здоров‘я, 

його збереження та зміцнення. 

Нині актуальність необхідності пропаганди здорового способу життя серед студентської молоді 

визначається помітним погіршенням здоров‘я здобувачів освіти, що обумовлено наявністю підвищених 

чинників ризику: нервовим перенапруженнямв зв‘язку з інтенсифікацією освітнього процесу, хронічними 

порушеннями режимів харчування, праці, відпочинку, різними тенденціями в поведінці (куріння, вживання 

алкоголю) [1]. 

Міцне здоров‘я є одним з основних стрижнів життєвого успіху людини. Здоровий студент має високу 

працездатність: краще опановує навчальний матеріал, більше часу приділяє самопідготовці, зростає 

різносторонньою особистістю, всім цікавиться і захоплюється, що не пропускає навчальні заняття через 

хворобу тощо [3]. Це допомагає випускникам економічних університетів стати професіоналами, здатними 

вирішувати практичні завдання, не пасувати перед труднощами, зчестю виходити з різних життєвих 

ситуацій, що важливо для будь-якої людини, алеособливого необхідно для дипломованих фахівців, які 

згодом стають провідними фахівцями, лідерами і керівниками організацій [3]. 

Розвиток вищої школи в сучасних умовах супроводжується неперервнимростом різнобічної 

інформації, широким використанням в освітньому процесі технічних засобів навчання та комп'ютерних 

технологій. В умовах, коли обсяг інформації зростає високими темпами, загальна інформатизація 

відбивається на життісуспільства в цілому і на студентському житті зокрема. Тому сучасному 

студентовінеобхідно постійно вдосконалювати навички застосування електронних джерелінформації. Ця 

робота досить копітка і вимагає великої кількості часу. До того ж, особливо важливим є той факт, що 

вивченням електронних виданькожен студент може займатися в позааудиторний час. Недостатня 

фінансовазабезпеченість призводить багатьох студентів до необхідності поєднувати навчання з роботою. З 

цієї причини багатьом з них не вистачає часу для повноцінного сну і відпочинку. 

Одним з основних напрямків діяльності сучасної вищої школи є збереження здоров‘я підростаючого 

покоління. Для цього використовуються здоров‘язбережувальних технологій, які передбачають сукупність 

педагогічних,психологічних і медичних заходів, спрямованих на захист і забезпечення 

здоров‘я,формування ціннісного ставлення до нього. Досягнення медико-екологічного благополуччя 

необхідно розглядати як регулятор сталого економічного розвитку регіону [2]. 

Поняття «здоров‘язбережувальні технології» можна розглядати, яксукупність принципів, прийомів і 

методів педагогічної роботи, якідоповнюючи традиційні технології навчання і виховання, наділяють 

їхознаками здоров‘язбереження [4]. 

Основними напрямами здоров‘язбереженнядіяльності економічного університету є: 

• раціональна організація освітнього процесу відповідно досанітарних норм і гігієнічних вимог; 

• організація рухової активності студентської молоді; 

• організація раціонального харчування студентської молоді; 

• система роботи з формування цінності здоров‘я. 

Мета здоров‘язбережувальних освітніх технологій навчання – забезпечитисучасному студентові 

можливість збереження здоров‘я за час навчання в економічному університеті,сформувати у нього 

необхідні знання, вміння та навички щодо ведення здорового способу життя, по активній участі в 

профілактичних заходах, по використанню отриманих знань у повсякденному житті. 

Особливо складно проходить процес адаптації у студентів-першокурсників, які приїжджають на час 

навчання з різних регіонів, відірвавшись від звичних (домашніх) умов життя. Такі студенти стикаються з 

психологічними, соціальними, кліматичними і іншими проблемами, будучи часто не підготовленими до 

самостійного життя далеко від своїх родин. Обставини змушують їх витрачати більше часу на проблеми 

соціально-побутового характеру, зокрема: на облаштування в гуртожитку, приготування їжі, вивчення 

транспортної структури міста тощо. В результаті на навчання залишається не так багато часу і, як наслідок 

– уже з першого семестру навчання в економічному університеті у першокурсників починаються проблеми, 

хоча в школі вони добре навчалися. 

Здоров‘язбережувальні освітні технології спрямовані на формування мотивації, потреби студента в 

здоровому способі життя, на формування необхідних знань, практичних навичок і умінь, що забезпечують 

ефективне управлінняжиттєвими силами організму. 

Підтримання здоров‘я на високому рівні багато в чому залежить від якості навколишнього 

середовища, яка представляє собою сукупність природних і соціальних елементів [1]. До природних 

елементів ставляться повітря, вода, їжа, ґрунт, радіація і біосфера. Соціальними елементами є праця, побут 

в найширшому розумінні цього поняття і соціально-економічний устрій суспільства. Елементи 

навколишнього середовища мають певні властивості, які прийнято називати факторамидовкілля. 
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При вивченні навчального курсу «Екологія» увагу студентів акцентується напринципах гігієнічного 

(диференційованість, комплексність, збалансованість, динамічність тощо) і екологічного (пріоритетність 

природноїсаморегуляції, принцип мети, принцип «слабкої ланки» тощо) нормування [2]. 

Пізнання основ збереження навколишнього середовища дозволяє зробити наступний крок – 

реалізувати заклик древніх філософів «пізнати самого себе». Щоб зробити життяактивним і повноцінним, 

людині необхідне знання потенційних можливостейсвого організму, що сприяє зміні його поведінки, 

бажань, почуттів, емоцій,формує його образ життя [3]. 

Висновки.Отже, здоров‘язбережувальні технології єсукупністю принципів, прийомів і методів 

педагогічної роботи, які доповнюючи традиційні технології навчання і виховання, наділяють їх ознаками 

здоров‘язбереження. У дослідженні визначено, що здоров‘язбережувальні технологіїмають плануватися і 

здійснюватися з урахуванням факторів ризику в освітньому процесі. Використання в освітньому процесі 

позитивних прикладів створення сприятливого навколишнього середовища дозволитьзмінити недостатню 

увагущодо профілактичних заходів, підвищити індивідуальну відповідальність за здоров‘я. В процесі 

практичної реалізації здоров‘язбережувальних технологій устудентів виробляється власний образ життя: 

більшість сталистежити за своїм харчуванням, контролювати фізичне навантаження в процесізанять і вести 

щоденник свого здоров'я, що говорить про позитивні установки щодо здоров‘язбережувальних технологій. 

Правильно організована фізкультурно-оздоровча робота можестати основою раціональної організації 

рухового режиму студентської молоді, сприяти нормальному фізкультурному розвитку ірухової 

підготовленості студентів усіх факультетів, дозволитьпідвищити адаптивні здібності організму, та стане 

засобом збереження і зміцнення здоров‘я студентів. 
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ПСИХОЛОГІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ВЖИВАННЯ НАРКОТИКІВ 
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Стаття присвяченадослідженню психологічних передумов вживання наркотичних речовин 

підлітками та формування здорового способу життя.Проаналізовано наукову літературу з проблеми 

наркоманії та здорового способу життя людини.Дослідженопсихологічні передумови, які сприяють 

підлітків до вживання психоактивних речовин. 

Ключові слова: підліток, здоровий спосіб життя наркотик, наркоманія, толерантність,залежність. 

 

Актуальність дослідження. За останнє десятиріччя в Україні набула загрозливих розмірів і рис 

соціального лиха, що загрожує національній безпеці країни. Важливість та актуальність цієї проблеми 

заключається в тому, що від її вирішення залежить в певній мірі майбутнє України. Останнім часом в 

Україні поширюються й апробуються різні педагогічні, психологічні й соціальні напрямки, які направлені 

на попередження та профілактику наркотичної залежності в підлітковому середовищі. Швидка залежність, 

трудомісткість, девіантність, тривалість, низька ефективність лікування і реабілітації наркозалежних 

підказують, що головну увагу необхідно звернути на попередження, первинну профілактику наркоманії та 

відшукати психологічну причину зловживання наркотиками. Повинна змінитися вся ідеологія і стратегія 

антинаркотичної діяльності [2; 10]. 

Наркоманія приводить до найтяжчих психічних, особистісних і поведінкових розладів, 

адміністративних порушень і карних злочинів, небажання відвідувати освітні установи, бродяжництва, до 

венеричних захворювань та СНІДу [6; 10]. 
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Проблема психологічних передумов вживання наркотиків – це не тільки проблема, яка може спасти 

мільйони дітей від смерті чи передозування, це, в першу чергу, проблема розповсюдження зла, зростання 

злочинності, вбивств і скоєння суїцидів [4; 27].  

Розгляду проблеми наркоманії та здоровому способу життя людини присвячена значна кількість 

праць, в яких висвітлюються окремі аспекти аналізу здорового способу життя (Б. Братусь, І. Брехман, 

Ю. Блувштейн, Я. Гілінський, А. Добринін, О. Дубогай); роль фізичної культури у формуванні здорового 

способу життя (В. Бальсевич, Б. Бахмудов, В. Завацький, А. Лаптєв). 

Мета полягає у теоретичному обґрунтуванні особливостей психологічних передумов вживання 

наркотиківта усвідомлення здорового способу життя сучасними підлітками. 

Термін «наркоманія» (від грецької «narke» – зціпеніння та «mania» – безумство, потяг) означає 

хворобливий потяг, пристрасть до вживання психотропних речовин.  

Деліквентна поведінка – різновидповедінки, щовідхиляється; протиправна, злочиннаповедінка. 

Адиктивна поведінка (англ. addіction – схильність, згубна звичка) – зловживання одним чи декількома 

хімічними речовинами, що протікає на тлі зміненого стану свідомості [5; 18]. 

Наркоманія – це захворювання, яке виникає внаслідок вживання специфічних препаратів, які 

отримали назву наркотики. 

Наркотик – це будь-яка хімічна сполука, що впливає на психічний стан організму. Зловживання 

наркотиками – це їхнє вживання будь-яким неприйнятним способом із медичної та соціальної точок зору, 

або прийнятним для більшості суспільства, але неправильним. Споживання наркотиків викликає 

наркотичну ейфорію. Наркоманія включає кілька форм залежності [4; 29]. 

Толерантність (витримування) до наркотику збільшується в міру того, як організм звикає до нього. 

Збільшення толерантності призводить до зростання кількості наркотику, необхідного для одержання 

колишнього ефекту. 

Залежність – це термін ,який описує стан звикання організму жити під впливом наркотиків. Коли 

вживання наркотику припиняється, наркоман відчуває крайній дискомфорт, тобто синдром скасування. 

Більшість вчених вважають, що виникнення потягу до наркотиків пов'язано насамперед з 

соціальними чинниками, з умовами життя людини. 

На думку Н. Ю. Максимової та інших дослідників, невпевненість у завтрашньому дні, гострі 

соціальні конфлікти, необхідність вимушено змінювати спосіб життя або місце проживання, розуміння, що 

жити так, як живуть, далі неможливо. 

Досліджено психологічні передумови, які сприяють підлітків до вживання психоактивних речовин. 

Ми вважаємо, що чинниками, які каталізують наркоманію, є, передусім, соціальна криза, недоліки 

соціокультурної сфери, вплив гірших зразків західної молодіжної субкультури, доступність наркотиків і 

токсичних речовин, середовище, яке нейтрально чи прихильно ставиться до споживання: наркотик 

найчастіше вперше пробують навіть не з цікавості, а лише тому, що так чинить більшість. 

Стосовно підлітків, їхньому психічному розвитку й долі, крім соціальної ситуації, істотне значення 

мають особливості історичного часу, у якому проходить їхнє життя. 

Дослідження показали, що показники середнього віку початку споживання наркотичних засобів 

становлять підлітки 14 років, 70% з яких уперше спробували їх за пропозицією друзів або в тихсамих 

«тусовках». Таким чином, наркоманія поширює свій товар серед підлітків і молоді «їх же руками», 

використовуючи їх як пішаків у своєму бізнесі, так коли підліток стає наркозалежним, він стає потенційним 

клієнтом для «професійного» роздрібного наркоторговця [2; 7]. 

Висновки. Аналіз результатів дослідження дозволяє стверджувати, що чинниками, які спонукають 

підлітків до вживання наркотичних речовин, є, передусім, соціальна криза, недоліки соціокультурної сфери, 

доступність наркотиків і токсичних речовин. Усвідомлення здорового способу життя дитиною нерозривно 

пов‘язане з активним входженням її в сферу соціального середовища та вироблення ціннісних орієнтацій і 

соціальних установок щодо його дотримання. Нерозуміння значущості здорового способу життя на ранніх 

етапах онтогенезу закономірно приводить до негативних особистісних трансформацій, які позначаються на 

можливості адекватної суспільним запитам самореалізації. 
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СУЧАСНИХ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ 

 

В статті запропоновано генетичний підхід до вивчення процесу фізичного виховання як явища 

суспільного життя, що дозволяє в найбільш повній формі простежити особливості виникнення цього 

явища, виявити основні суперечності та визначити шляхи подальшого розвитку головних і соціально 

значущих його елементів. Мета статті – аргументовано обґрунтувати зростаючу роль фізичного 

виховання як основи розвитку та гармонізації сучасних здобувачів освіти. 

Ключові слова: рухова діяльність, фізичне виховання, біологічна природа,здобувач освіти, розвиток. 

 

Актуальність дослідження. Одним із провідних завданьв галузіприродничих наук є перетворення 

проблеми комплексного вивчення особистості в загальну задачу сучасного наукового знання. Особистість, 

зокрема здобувач освіти, що вивчається зрізних сторін різними науками, виступає перед нами як складне 

біосоціальне явище. Зміст і характер його розвитку, процес формуванняу нього певних властивостей і 

якостей визначені в цілому потребою становлення тієї чи іншої сторони суспільного життя і обумовлені 

загальною еволюцією соціальних і культурних умов суспільства. 

Подібні питання, актуальність яких і наукова значущість безсумнівні, знайшли в філософській, 

соціологічній і педагогічній літературі відображення і продовжують вивчатися. Наявні публікації,так чи 

інакше, зачіпають соціологічні аспекти розвитку, вдосконалення, гармонізації та функціонування сучасного 

здобувача освіти як виду, індивіда суб‘єкта іособистості. 

Тісний зв‘язок між ступенем розвитку певних фізичних якостей ібезпосередніми результатами 

діяльності здобувача освіти, а також зв'язок міжсистемою певних фізичних вправ і свідомим формуванням 

цих якостей, призводять до виникнення потреби суспільства в вдосконалення фізичних і духовних 

здібностей особистості – фізичномувихованні. Основна ж особливість фізичного виховання полягає в 

реалізації її специфічної функції – вдосконалення біологічної природи сучасного здобувача освіти 

шляхомпередачі рухового досвіду. Ця функція реалізується через формування фізичних і розумових 

здібностейшляхом організації цілеспрямованої рухової діяльності, атакож через розвиток біологічно 

успадкованих якостей організму і подальшої стимуляціїнабуття індивідуального досвіду. 

Огляд наукової літератури. Теоретико-методологічною основою дослідження стали: концепція 

І. Брехмана про здоров'я як головний компонент людської діяльності; наукові праці відомих вітчизняних 

вчених (Н. Амосов, П. Анохін, Н. Граєвський, В. Казначаєвта ін.); теорія фізичної культури особистості 

(М. Віленський, В. Видрін, В. Столяров, А. Лотоненко, Л. Лубишева та ін.); загальнонаукові положення 

теорії та методології педагогічних досліджень (Л. Матвєєв, В. Зациорський, В. Загвязинский, Б. Ашмарін, 

Н. Загузов та ін.); проблема мотивації студентів до рухової активності (Т. Лисицька, І. Манжелей, 

Н. Анашкіна, С. Кабанов, Л. Анциферова, Е. Медведєва та ін.); сучасні уявлення про фізичне виховання і 

стан здоров'я студентської молоді (Г. Апанасенко, В. Ананьєв, А. Кокшаров, Л. Балашов, І. Брехман, 

Г. Гончарова, А. Жарова, В. Колбанов, Г. Світлична, Є. Чазов та ін.); сучасні педагогічні теорії і технології 

фізичного виховання студентів (В. Бальсевіч, А. Завьяков, А. Ісаєв, С. Кабанов, Л. Калачанова, О. Матвєєв, 

Н. Пономарьов, І. Сулейманов, В. Усаков, Е. Усова, В. Шилько та ін.). 

Мета дослідження – аргументовано обґрунтувати зростаючу роль фізичного виховання як основи 

розвитку та гармонізації сучасних здобувачів освіти. 

Основний матеріал. Проведений аналіз наукової літератури [2; 3; 5; 6] надає підстави стверджувати, 

що система фізичних можливостей сучасного здобувача освіти реалізується, перш за все, в практиці 

матеріальної і предметної діяльності. Тому аналіз вдосконалення фізичних здібностей особистостіє 

частиною розгляду процесу становлення всебічно розвиненої особистості, як суб'єкта виробничої 

діяльності, пізнання і спілкування, і обов'язково має містити питання розкриття місця і ролі фізичного 

виховання як органічного елементу його індивідуальної культури [3]. 

Одним з видатних досягнень людського суспільства є технічний прогрес. Його гуманна сутність 

полягає в тому, що він значно полегшив працю людини, поступово ліквідує форми важкої фізичної праці, 

веде до корінної удосконалення його умов, бореться проти шумів, загазованості і запиленості робочих 
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місць, нормує освітленість і теплообмін, покращує умови побуту і екологію. З іншого боку, людство 

зіткнулося з серйозною небезпекою під назвою гіпокінезія, або гіподинамія. Це «голод рухів», слабкий 

руховий фон, «провали» рухової діяльності, падіння у виробництві і побуті питомої ваги макрорухів і 

збільшення мікрорухів. Зменшення рухового фону і збільшення навантаження на психіку створюють 

дисгармонію і негативно впливають на центральну нервову систему людини. 

Що ж стосується сучасного здобувача освіти, що гаджети та створений цифровий освітній простір 

оминають потребу в певному режимі рухової діяльності.А томурізнобічна рухова діяльність, що 

досягається при заняттях фізичною культурою, виступає найважливішим фактором, що забезпечує 

врівноваженість процесів у внутрішньому середовищі організму. Кров, лімфа і тканиннарідина утворюють 

внутрішнє середовище, в якій живуть і функціонуютьклітини, тканини і органи. Зрушення у внутрішньому 

середовищі постійно виникають підвпливом внутрішніх і зовнішніх чинників впливу. Рухова діяльність є 

своєрідним її регулятором. Крім того, розвиток різнобічної фізичної активності збільшує потік сенсорної 

інформації, що виступає фундаментальною основою взаємодії органів і систем в цілісному організмі і, 

отже, самого організму з навколишнім середовищем. Оскільки здоров'я можна розглядати як відносне 

урівноваження організму з навколишнім середовищем, яке забезпечує найбільш раціональне його 

існування, місце іроль фізичних навантажень і ступінь фізичного розвитку людини в цьому процесі 

очевидні. Крім того, спостерігається при фізичних навантаженнях гіперфункція рухових нейронів 

центральної нервової системи, ендокриннихзалоз, скелетної мускулатури і інших органів закономірно 

супроводжуєтьсяактивацією синтезу нуклеїнових кислот і білків в клітинах цих органів. Цебезпосередньо 

призводить до більш досконалого пластичного забезпечення фізіологічних функцій організму і збільшує 

його резистентність до пошкоджень факторами. 

Звідси ми можемо зробити висновок про те, що зменшення рухів у діяльності сучасного здобувача 

освіти призведе до погіршення його здоров'я, зниження фізичної і творчої працездатності. А тому значення 

фізичних вправ, рухової діяльності в освітній діяльності сучасного здобувача освіти не тільки не буде 

знижуватися, а, навпаки, істотнозросте.  

Якщо подивитися створені великими майстрами минулого скульптури Афродіти, Артеміди і Венери, 

Посейдона, Гермеса і Аполлона, Давида, Цезаря і Сократа, то можна помітити, що зовні вони мало 

чимвідрізняються від наших сучасників. Безумовно, певні зміни ворганізмі людини відбулися. В останні 

150 років вченими було відзначено,що зріст, вага і деякі інші показники дітей і підлітків обох статейстали 

вище, ніж у їхніх батьків в тому ж віці. Це явище було названоакцелерацією (від латинського слова 

acceleratio– прискорення) [4]. Термін запропонованийнімецьким лікарем Koch в 1935 році. Воно 

спостерігається у багатьох країнах Європи,зокрема і в Україні. Таке поширення дало можливість ученим 

розглядати явище акселерації, як тенденцію, властиву розвитку сучасної людини. У всьому світі проблеми 

акселерації присвячено безлічробіт, висловлюються гіпотези, публікуються різноманітні наукові праці. 

Однак, не дивлячись на те, що спортивні результати талантів одинаків півстолітньої давності показують 

зараз сотні тисяч рядових спортсменів, навряд чи можна обґрунтувати високі досягнення сучасних атлетів 

однієюлише акселерацією. На думку фізіолога І. Аршавского збільшення потенційних можливостей 

людини упродовж усьогожиттєвого циклу його індивідуального розвитку може бути досягнуто 

лишешляхом постійного фізичного виховання, починаючи з народження [1, с. 24]. 

Саме фізична культура, формуючи певний рівень фізичної дієздатності сучасного здобувача освіти, 

удосконалює тим самим органи, клітини, тканини, нормальна функціональна взаємодія яких безпосередньо 

забезпечує загальний практичний ефект цієї дієздатності. 

Фахівцями з фізичноговиховання, наукою вишукуються все нові і нові засоби реалізації потенційних 

можливостейсучасного здобувача освіти, який досить часто навчаючись дистанційно, має погіршення 

здоров'я, фізичного розвитку і фізичної підготовленості. 

У сучасних умовах загальної комерціалізації спорту необхідно забезпечити доступність спортивних і 

фізкультурно-оздоровчих послуг для здобувачів освітишляхом цільового державногофінансування і 

дотацій. В першу чергу цілеспрямований розвиток фізичної культури і спорту, при ефективному розподілі 

фінансів, необхідно в усіх закладах вищої освіти. Масове входженнястудентів у фізкультурно-оздоровчу та 

спортивну діяльність є запорукою формування нового гармонійно розвиненого покоління [6]. 

Звичайно, існують ще невирішені проблеми правового, організаційного, управлінського, науково-

методичного та кадрового забезпечення, які суттєво ускладнюють розвиток фізичної культури і 

масовогоспорту, підготовку спортивного резерву та спортсменів високого класу, негативно позначаються 

на конкурентоспроможності вітчизняного спорту. Більшість з них є звичайними бюрократичними 

бар'єрами. Але незважаючи ніна що, Україна, як світова спортивна держава, поступово переходить до 

формування нової технологічної бази розвитку фізичної культури іспорту, заснованої на використанні 
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новітніх досягнень в галузі теоріїфізичного виховання і спортивного тренування, педагогіки, 

психології,біомеханіки і біотехнологій, медицини, інформатики та управління. 

Висновки. Отже, заняття фізичною культурою і спортом є класичною формоюзастосування 

сучасного здобувача освіти до постійно мінливих умов. В процесі цих пристосувань поступово 

розкриваються величезні внутрішні резерви організму. Фізичні вправи у всьому своєму різноманітті видів, 

форм і методів використання є найприйнятнішим способом усунення дисгармонії, ліквідації того 

«провалу», який утворюється в області рухової діяльності в результаті технічного прогресу, єдиним 

засобом відновлення гармонії і рівноваги. Безсумнівно, фізичний потенціал сучасних здобувачів освіти 

найбільш успішно і повніше може розкритися в такому суспільстві, де об'єктивно створюються передумови 

для всебічного і гармонійного розвитку кожної особистості і вдосконалення, закладених в кожного студента 

задатків і талантів. 

У процесі проведення дослідження встановлено, що для сучасного здобувача освіти ефективність 

занять з фізичного виховання залежить від змісту програми, згідно з якими вони здійснюються. Однією з 

головних завдань програм з фізичного виховання є розвиток рухових якостей здобувачів освіти, але 

проблема пошуку ефективних форм, засобів і методів їх розвитку, зокрема при цьому оздоровчого аспекту, 

дуже важлива.У практиці фізичного виховання здобувачів освітинедостатня кількість сучасних об'єктивних 

методик вимірювань і недостатньо досліджені умови розвитку рухових якостей, фізичного здоров‘я з 

використанням кількісних біомеханічних характеристик. 
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ОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ У ВИЩИХ 

НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ 

 

Стаття присвячена розгляду питання своєчасного впровадження інноваційних методів навчання. 

Актуальність даної теми зумовлена постійними змінами у сучасному соціальному середовищі, активними 

нововведеннями у технічному забезпеченні потреб людини. Проаналізовано вивчення цього аспекту різними 

науковцями на різних етапах вивчення даного аспекту. 

Ключові слова: інновація, інноваційне навчання, сучасні освітні технології, методи навчання, 

модернізація. 

 

У сучасному вимогливому і швидкозмінному соціально-економічному середовищі рівень освіти 

значною мірою залежить від результативності запровадження технологій навчання, що ґрунтуються на 

нових методологічних засадах, сучасних дидактичних принципах та психолого-педагогічних теоріях, які 

розвивають діяльнісний підхід до навчання. 

Модернізація системи освіти повꞌязується із виведенням в освітнє середовище інноваційних 

технологій, в основу яких покладені цілісні моделі навчально-виховного процесу. Найголовнішою умовою 

навчально-виховного процесу є його особистісна зорієнтованість, спрямована на те, щоб кожен вихованець 

став повноцінним, творчим суб‘єктом діяльності пізнання, спілкування, вільною і самодостатньою 

особистістю. 

Слово «інновація» має латинське походження і в перекладі означає «оновлення», «зміну», «введення 

нового». У педагогічній інтерпретації інновація означає нововведення, що поліпшує хід і результати 

навчально-виховного процесу. Розрізняють поняття «новація», або «новий спосіб» та «інновація», 
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«нововведення». Новація – це сам засіб (новий метод, методика, технологія, програма тощо), а інновація – 

процес його освоєння. 

Педагогічні інновації, як і будь-які інші нововведення, породжують проблеми, пов‘язані з 

необхідністю поєднання інноваційних програм з державними програмами виховання і навчання, 

співіснування різних педагогічних концепцій. Вони потребують принципово нових методичних розробок, 

нової якості педагогічного новаторства. Успішність інноваційної діяльності передбачає, що викладач 

усвідомлює практичну значущість різних інновацій у системі освіти не лише на професійному, а й на 

особистісному рівні. 

Як зазначає М. Дичківська, «Інноваційні технології – це цілеспрямований системний набір прийомів, 

засобів організації навчальної діяльності, що охоплює весь процес навчання від визначення мети до 

одержаних результатів. Система ґрунтується на внутрішніх умовах навчання. Тому інноваційні технології, 

пов‘язані з ідеями і досвідом психології, соціології, системного аналізу тощо». Специфічними 

особливостями інноваційного навчання є його відкритість майбутньому, здатність до передбачення на 

основі постійної переоцінки цінностей, налаштованість на конструктивні дії в оновлюваних ситуаціях, 

основою яких є інноваційні педагогічні технології. Учасники інноваційного процесу, крім готовності і 

прагнення впроваджувати нове, повинні мати належну кваліфікацію для виконання покладених на них 

обов‘язків. На практиці нерідко буває, що викладач може успішно реалізувати у навчальному процесі 

вимоги програми, володіти різноманітними методиками навчання і виховання, але при цьому не відчувати 

потреби у новому саме через відсутність у структурі особистості творчого потенціалу. Тому необхідною 

умовою ефективної інноваційної діяльності є спеціальна підготовка викладача, осмислення ним досвіду 

такої діяльності, внутрішня налаштованість на пошук та осягнення нового. 

До інноваційних методів навчання відносять також методи активного навчання. У дослідженнях 

Майхнера відзначається, що людина у процесі пасивного сприйняття запам‘ятовує 10% того, що прочитала, 

20% того, що почула, 30% того, що побачила, 50% побаченого та почутого, а при активному сприйнятті у 

памꞌяті зберігається 80% того, що говорять самі, і 90% того, що роблять або створюють самостійно. Отже, 

можна зробити висновки, що методи активного навчання значно поліпшують запам‘ятовування матеріалу, 

сприяють його ідентифікації і цілеспрямованій практичній реалізації. 

Питання активізації у процесі навчання ставили ще провідні вчені XVIII – XIX століть, які говорили 

більше про розумову активність. Наприклад, Ж. Руссо вважав, що трудова активність є важливим чинником 

розвитку розуму, але не зазначав шлях зв‘язку трудової і розумової активності. 

Нині у закордонній педагогіці дослідження інновацій в галузі методів активного навчання носить 

прагматичний (емпіричний) характер. Вчені намагаються, поряд з теоретичним обґрунтуванням 

інноваційних процесів, дати практичні рекомендації щодо їх засвоєння. Аналіз закордонної педагогічної 

літератури показує, що педагоги активно шукають шляхи забезпечення більш високої якості навчання 

випускників вищих навчальних закладів. Наприклад, В. Реверс вважає, що одним із засобів формування 

професійної компетентності є «навчання – співпраця», що визначає стосунки викладача і студента, їхню 

допомогу один одному. Розглядається метод групових дискусій, суть якого полягає в тому, що студентам 

дається одноманітне завдання, котре вони мають виконати спочатку індивідуально, а потім, у процесі 

колективної дискусії, прийняти відповідне рішення. 

Розробка та впровадження сучасних освітніх технологій потребує нових підходів до управління, 

залучення до традиційної системи навчання і виховання принципово нових елементів, оскільки цей процес 

не зводиться лише до збільшення обсягу знань та розвитку професійної спрямованості майбутніх фахівців, 

а передбачає досягнення нової якості організації навчально-виховного процесу. Особливої актуальності у 

навчально-виховному процесі набуває створення розвивальної ситуації (під ситуацією можна розуміти 

сукупність психолого-освітніх умов). Основним функціональним полем розвивальної ситуації у вищих 

навчальних закладах є аудиторні та практичні заняття, де взаємодіють викладач та студент. 

Неабияку роль в успішному впровадженні сучасних освітніх технологій підготовки спеціалістів у 

професійному вищому навчальному закладі відіграють психологічні чинники. Впровадження сучасних 

освітніх технологій викликає суттєві динамічні зміни у викладацькій діяльності, суттєво збільшується роль 

педагогічної культури викладача як суб‘єкта управління в навчальному процесі. Основними 

психологічними чинниками ефективного впровадження сучасних освітніх технологій є: 

- готовність студентів до сприйняття сучасних освітніх технологій та позитивна мотивація 

навчальної діяльності в цій ситуації; 

- готовність викладачів і студентів до творчої діяльності; 

- оптимальний психологічний клімат освітнього процесу та майстерність педагогів; 

- врахування психологічних аспектів управління вищим навчальним закладом. 

Для успішної побудови методики навчання слід спиратись на такі компоненти як: 
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- індивідуальні здібності студентів; 

- здатність викладачів до ефективного впровадження сучасних освітніх технологій: 

- дидактична орієнтація на вироблення позитивно мотивованого ставлення студентів до нового; 

- тести оцінки результатів діяльності; 

- аналіз схеми управління впровадженням сучасних освітніх технологій. 

Сучасна освіта повинна вирішувати подвійне завдання: 

- забезпечити загальний розвиток, що спрямований на формування інтелектуальних, естетичних, 

духовних, творчих, моральних, психофізичних якостей людини; 

- сприяти професійному розвитку, що передбачає наявність загальних здібностей для вирішення 

спеціальних завдань. 

Професійне становлення студентів у вищих навчальних закладах залежить від рівня розвитку їх 

пізнавальних властивостей, зокрема таких як наполегливість, вміння опановувати себе, емоційна стійкість. 

Величезний вплив на професійне становлення студентів у вищих навчальних закладах здійснюють їх 

професійна спрямованість, значимість навчальних задач та власна активність. 

Отже, нові цілі модернізації освітньої галузі спрямовані на розвиток національної системи освіти, що 

має відповідати викликам часу і потребам особистості, яка здатна реалізувати себе в суспільстві, що 

постійно змінюється. Інновацію варто розглядати як реалізоване нововведення в освіті – у змісті, методах, 

прийомах і формах навчальної діяльності та виховання особистості (методиках, технологіях), у змісті та 

формах організації управління освітньою системою, а також в організаційній структурі закладів освіти, у 

засобах навчання і виховання та у підходах до соціальних послуг в освіті, що суттєво підвищує якість, 

ефективність та результативність навчально-виховного процесу. 
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ПСИХОЛОГІЧНІ КОМПОНЕНТИ СУЧАСНОГО БАТЬКІВСТВА 

 

Стаття присвячена дослідженню психологічних компонентів сучасного батьківства. 

Проаналізовано наукову літературу з проблеми сімʹї, шлюбу, дитячо-батьківських відносин та формування 

компонентів батьківства в сучасної молоді. Досліджено психологічних компонентів сучасного 

батьківства. 

Ключові слова: батьківство; компоненти батьківства; батьківські установки; батьківське 

ставлення; батьківські почуття; батьківські позиції. 

 

Актуальність теми. Сучасна ситуація в Україні характеризується соціально-економічною та 

політичною нестабільністю, значним спадом виробництва, посиленням розшарування населення за рівнем 

доходів, зниженням рівня життя більшості населення, девіацією моральних норм і цінностей у суспільстві, 

зростанням злочинності та насильства тощо. 

Не виникає сумнівів, що розвиток особистості дитини в сучасній сім‘ї не втрачає гострої 

актуальності.  

Перехід до батьківства передбачає подолання особистісної кризи, пов‘язаної з проблемою 

усвідомлення себе батьком (Е. Еріксон, Е. Фром, Р. Манеров і ін.). Проблема формування готовності до 

батьківства знайшла певне відображення у наукових працях таких учених, як-от: К. Абульханова-Славська, 

В. Бойко, К. Вітакер, Л. Виготський, В. Дружинін, Л. Обухова, С. Рубінштейн, А. Співаковська, Л. Шнейдер 

та ін. У розглянутому раніше дослідниками різноманітті умов можна виділити ряд чинників, що створюють 

систему, яка визначає формування батьківства. 

Мета полягає у теоретичному обґрунтуванні особливостей психологічних компонентів сучасного 

батьківства.  
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Спираючись на положення Б. Ломова (1984) про те, що порівневий аналіз психологічного утворення 

дозволяє розглядати його як організовану цілісність, розкрити багатовимірність явища, визначимо систему 

чинників, що формують психологічну готовність до батьківства [4; 65]. 

Р. Овчарова вважає, що формування батьківства включає декілька рівнів. Батьківство – інтегральне 

психологічне утворення особистості (батька і/або матері), що включає сукупність ціннісних орієнтирів 

батька, установок і очікувань, батьківських почуттів, стосунків і позицій, батьківської відповідальності і 

стилю сімейного виховання. Кожен компонент містить емоційні, когнітивні і поведінкові складові. 

Батьківство проявляється як на суб‘єктивно-особистісному рівні, так і на надіндивідуальному. Як 

надіндивідуальне ціле батьківство невід‘ємно включає обох членів подружжя і припускає усвідомлення 

духовної єдності з шлюбним партнером щодо своїх дітей [5; 112]. 

Зв‘язок компонентів батьківства, згідно з думкою Р. Овчарової [5], здійснюється через 

взаємообумовленість когнітивних, емоційних і поведінкових аспектів, які є психологічними формами 

прояву батьківства. 

Когнітивний компонент – це усвідомлення батьками родинного зв‘язку з дітьми, уявлення про себе як 

про батька, уявлення про ідеального батька, образ чоловіка як батька спільної дитини, знання батьківських 

функцій, образ дитини); 

Емоційний – це суб‘єктивне відчуття людини себе як батька, батьківські почуття, ставлення до 

дитини, ставлення до себе як до батька, ставлення до чоловіка як до батька спільної дитини; 

Поведінковий – це уміння, навички і діяльність батька по догляду, матеріальному забезпеченню, 

вихованню і навчанню дитини, взаємовідносини з чоловіком (дружиною) як з батьком (матір‘ю) спільної 

дитини, стиль сімейного виховання. 

Батьківські установки і очікування є установками на цілі і засоби діяльності в галузі батьківства.  

Формування і розвиток цього компонента стосується передусім корекції ідеальних і реальних образів 

дитини і батьків. Батьківські установки й очікування, а також сімейні цінності є базовими для інших 

компонентів батьківства і реалізуються в спрямованості особистості батька і спрямованості його поведінки. 

О. Бодалєв та В. Столін вважають, що батьківське ставлення – це відносно стійке явище, зміст якого 

включає амбівалентні елементи емоційно-ціннісного ставлення і може змінюватися в певних межах. 

Батьківське ставлення реалізується, зокрема, в регулюванні емоційної дистанції, яка зазвичай здійснюється 

неусвідомлено [2; 102]. 

А. Співаковська, вважає, що батьківські почуття – це особлива група почуттів, що займає важливе 

місце в житті людини серед інших емоційних зв‘язків. Одне зі значущих почуттів – це батьківська любов, 

яка є джерелом і гарантією емоційного благополуччя людини, підтримки фізичного і психічного здоров‘я 

[6;89].  

Зміст батьківських почуттів, на думку А. Співаковської, може бути амбівалентним і суперечливим. 

Формування компонента батьківських почуттів повинне спиратися на розвиток уміння розуміти почуття 

членів сім‘ї, передусім, дитини, і адекватно виражати свої почуття, а також розвиток навичок рефлексії 

виконання батьківської ролі [6; 322]. 

З точки зору Т. Архиреєвої, батьківські позиції реалізуються в поведінці батька і матері в тому або 

іншому типі виховання, тобто у тих або інших способах дій і характері поводження з дитиною [1; 15]. 

На думку В. Дружиніна, член сім‘ї може нести відповідальність за інших членів сім‘ї (дружину, 

чоловіка, дітей) і за сім‘ю в цілому. Роль лідера, голови сім‘ї припускає відповідальність саме за сім‘ю: не 

просто за окремих близьких людей, а за соціальну групу як ціле [3; 68]. 

Висновки. Батьківство є складною інтегральною структурою, яка в розвиненій формі включає 

батьківські цінності, установки і очікування, батьківське ставлення, батьківські почуття, батьківські позиції, 

батьківську відповідальність, стиль сімейного виховання. Аналізуючи компонентну структуру батьківства, 

необхідно зазначити, що усі компоненти мають три складові: когнітивну, емоційну і поведінкову, які є 

критеріями реалізації компонентів батьківства. 
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ВИХОВАННЯ В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ 

 

Статтю присвячено питанню виховання в процесі навчання іноземної мови. Розглядаються методи і 

прийоми, що допомагають формувати у студентів вміння і навички для вирішення повсякденних 

життєвих проблем. Аналізуються цілі навчання англійської мови, які формують певні якості особистості, 

коли студенти самі стають організаторами навчального процесу і приймають на себе відповідальність за 

нього.  

Ключові слова: іноземна мова, виховний процес, вміння і навички, комунікація, методичний зміст, 

спілкування. 

 

В даний час, коли зростає потреба у використанні іноземної мови, його освітня функція як іноземної 

мови, а також його професійна значимість у вузі, на ринку праці, викладання іноземної мови направлено на 

розвиток особистості студента засобами даного предмета. У центр уваги ми ставимо студента, його 

розвиток, внутрішній світ, спілкування всередині середовища, діалог з навколишнім світом. Така система 

передбачає, що відносини в начальному процесі вишиковуються як «діалог і співробітництво»  

Основною метою навчання іноземній мові є розвиток особистості, здатної і бажаючої брати участь в 

комунікації на мові, що вивчається, і самостійно удосконалюватися в цій діяльності. Вказана мета 

розкривається в єдності 4-х взаємозв'язаних компонентів : виховного, розвиваючого, освітнього і 

практичного. Я розглядаю лише перший компонент, а саме: виховний.  

Знання самі по собі мало збагачують людину, більш важливо те, що ці знання дають при формуванні 

людини як особистості. Тому основна цінність іноземної мови полягає в виховному потенціалі. Виховні 

можливості зосередженні на трьох сторонах заняття. Перш за все в змісті використаних матеріалів, в 

методичній системі навчання і нарешті в особистості вчителя та його поведінці. Важко сказати, що не є 

предметом обговорення на заняттях з англійської мови, затронуті практично всі сторони життя. Це – 

сімейне виховання, патріотичне, екологічне, здоровий спосіб життя, мистецтво, новітні технології, пошук 

роботи. 

Але в іноземної мови як навчального предмету є одна особливість – на заняттях ми навчаємо 

спілкуванню. Студент не тільки розповідає про щось, він висловлює свою думку, своє відношення до 

предмету спілкування. Саме ця особистісна загостреність і є тим каналом, через який в свідомість дитини 

проникає виховний вплив.  

Методичним змістом сучасного заняття з англійської мови є його комунікативність, мовна 

направленість, при цьому викладач і студент повинні бути мовними партнерами, якщо цього немає, то 

зникає мотивація, спілкування стає неможливим. Тобто задача викладача в тому, щоб надати навчанню 

форму спілкування. Важливість мовного партнерства полягає ще і в тому, що тільки при такій умові можна 

ефективно здійснювати виховний вплив на студента. Наприклад ми працюємо над темою «Сім‘я. Сімейні 

відносини. Конфлікт поколінь.» Спочатку йдуть тексти по темі для засвоєння лексики. А потім будується 

бесіда. «Які проблеми на ваш погляд є в вашій сім‘ї. Які ви бачите шляхи подолання цих проблем. Як би ви 

повели себе на місці батьків в даній ситуації» і т.д. Як правило студентам подобаються такі дискусії, де 

вони можуть показати не тільки рівень своїх знань з англійської мови, а висловити свою думку, 

переглянути якусь ситуацію, порівняти їх з іншими. При цьому розширюється кругозір, розвивається 

вміння говорити, мова є мотивованою і все це є дуже цінним виховним моментом. Але хочу підкреслити, 

що такі заняття можливі, якщо є довірливі відносини між викладачем і студентами. Навчання, здійснюване 

в атмосфері доброзичливості, допомагає розкритися різним сторонам особи, дає можливість здолати такі 

психологічні бар'єри, як скутість, соромливість, невпевненість в собі. Це дозволяє краще сприймати 

іноземну мову як засіб спілкування, але і сприяє формуванню соціально-важливих якостей особи.  

Крім того я намагаюсь будувати навчання на активності, творчості і самостійності. Дуже приємно, що 

часто студенти не задовольняються тільки тим текстом, що даю я, а знаходять свою інформацію по даній 

темі, яку ми потім обговорюємо. Або, наприклад, тема спорт. Треба було самостійно підготувати 

коротеньку розповідь про олімпійського чемпіона. Дехто крім розповіді знайшов ще й відео сюжети по цій 

темі, які ми потім проглядали і висловлювали свої думки.  

Так само дуже важлива на уроках іноземної мови робота в парах. В процесі парної роботи 

виховується почуття відповідальності за виконання завдання, студенти звикають допомагати один одному і 

здійснювати контроль над товаришем, а це розвиває увагу, сприяє розвитку почуття колективізму. 
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Хотілося б сказати ще декілька слів про методи, які ми використовуємо для досягнення цілей та задач 

виховного процесу. Перш за все це переконання. Суть його заключається у всебічному впливі на розум, 

почуття студентів з ціллю формування в них необхідних якостей. Це здійснюється за допомогою бесіди, 

дискусії, прикладів із дійсності та літератури. Наступний метод – це привчання, формування певних 

здібностей, звичок. Це досягається через систему вправ, завдань, які сприяють самоорганізації студентів. І 

ще один метод – це стимулювання, а саме схвалення та покарання. Схвалення особливо доцільним є з 

невпевненими, сором‘язливими підлітками. Головний ефект від цього – виникнення гострого бажання 

відчути це почуття знову. І це стимулює студентів виконувати певні завдання. Покарання корегує поведінку 

вихованця, змушує його задуматись над поведінкою, проступками. Покарання може бути різноманітним – 

крім негативної оцінки, це ще може бути зауваження, осуд, докір, усунення від колективу, іронічний жарт і 

т.д. В процесі виховання на заняттях з англійської мови ми намагаємося досягти наступних цілей: 

- у формуванні у студентів поваги і інтересів до культури і народу країни, мова якої вивчається;  

- у вихованні культури спілкування;  

- в підтримці інтересу до вивчення і формування пізнавальної активності;  

- у вихованні потреби в практичному використанні мови в різних сферах діяльності.  

У контексті сучасного навчання пропонують кардинально змінити пріоритети цілей навчання, на 

перший план поряд з розвиваючої функцією слід висунути і виховну, які більшою мірою забезпечать 

становлення особистості, розкриття його індивідуальних здібностей, розвиток розумової активності. В 

нашу епоху постійного прогресу і змін у всіх сферах життєдіяльності людини ми повинні навчити студентів 

вчитися. 

 
Патрікац Лілія Вікторівна 

Міжнародний економіко-гуманітарний університет 

імені академіка Степана Дем‘янчука 

Науковий керівник: Юрченко Вікторія Миколаївна, доктор психологічних наук, професор, 

Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем‘янчука 

  

ОСОБЛИВОСТІ ПРОЯВУ МЕХАНІЗМІВ ПСИХОЛОГІЧНОГО ЗАХИСТУ У НАРКОЗАЛЕЖНИХ 

 

Стаття присвячена теоретичному аналізу особливостей прояву механізмів психологічного захисту у 

наркозалежних. У статті розглядаються механізми захисту, які представленні у роботах А. Фрейд,Ф. В. 

Басіна, Н. Мак-Уільямс та ін. З‘ясовано, що механізми психологічного захисту – це система 

захисних психологічних бар'єрів, які захищають людину від інформації, що травмує. Проаналізовані 

особливості роботи механізмів психологічного захисту серед наркозалежних. Виявлено, що сформована в 

процесі наркотизації система психологічних захистів спотворює об‘єктивну інформацію про наркотики, 

при цьому критичність хворих на наркоманію до свого захворювання різко знижується при загостренні 

патологічного потягу до психоактивної речовини. 

Ключові слова: механізми психологічного захисту, наркозалежність, наркотики, хвороба. 

 

Постановка проблеми. В умовах сьогодення ріст вживання психотропних речовин підлітками і 

молоддю постійно зростає та викликає тривогу серед громадськості. За останні десятиліття фахівцями 

нагромаджений досить значний досвід роботи з уже сформованими залежностями, коли вони настільки 

руйнівно діють на здоров‘я й особистість людини, що вимагають глибокого втручання. У різних напрямах 

психотерапії та психології існують теоретичні розробки і спостереження щодо причин і механізмів 

виникнення та перебігу цієї хвороби. Одним із найперспективніших напрямків такої роботи, поряд із 

соціальними програмами, є психологічна робота з самими наркозалежними. Запорукою продуктивної роботи з 

хворими є своєчасне виявлення та пропрацювання механізмів психологічного захисту, що спотворюють 

об‘єктивне бачення усіх аспектів хвороби самими залежними. Цей етап корекції наркозалежності є 

надзвичайно важливим, адже процес одужання починається з усвідомлення та прийняття усіх аспектів 

хвороби та її наслідків.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемою класифікації механізмів психологічного захисту 

займались: Р. Плутчик, Р. Лазарус, В. Мельников, Є. Доценко, Л. Субботіна. 

Такі дослідники як В. А. Ташликов, В. С. Роттенберг, Ф. Е. Василюк, Е. І. Кіршбаум, та інші вважають 

психологічний захист однозначно непродуктивним, шкідливим засобом вирішення внутрішньо-зовнішнього 

конфлікту [3, c. 27]. 
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Як форму девіантної поведінки наркозалежність розглядали такі зарубіжні вчені як Е. Дюркгейм (під 

девіантною поведінкою розумів таку, що не співпадає із суспільно прийнятими цінностями та нормам), Р. 

Мертон головною умовою відхилень вважав невідповідність між цілями та засобами їх досягнення [2, c. 8]. 

Формулювання мети статті. Розглянути теоретичні засади дослідження особливостей прояву 

механізмів психологічного захисту у наркозалежних. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Як відзначає український психолог Т. С. Яценко, основна 

функція психологічного захисту полягає в недопущення людиною до власної свідомості розуміння наявності в 

неї негативних рис характеру. З точки зору американського психолога Т. Шибутані, захищається в решті решт 

не біологічний організм, а особистість, яка охороняє себе від усвідомлення неприємних для власної гідності 

фактів [4, c. 56]. 

Кінцевою метою психологічного захисту є зниження рівня негативного емоційного напруження у 

структурі психіки суб'єкта спілкування. Але всі проблеми виникають як наслідок тих засобів, що 

використовувались для цього. А саме: засоби, що спрямовані на викривлення інформації, з тим, щоб суб'єкт 

зберіг у себе відчуття послідовності та логічності власної поведінки та позитивної оцінки його оточенням [4, 

c. 39]. Загальними наслідками подібного психологічного захисту є упередженість в оцінках, ігнорування 

нового досвіду, патологічне бажання нав'язати свою точку зору (як зазначає Т. Шибутані). При всіх цих 

симптомах людина переконана у своїй об'єктивності і неупередженості. 

Ці психологічні механізми мають велике значення як для усвідомлення індивідом власної ідентичності1, 

так і для власної самоповаги - за умови порушення об'єктивності в оцінці. Це люди «із подвійною 

спрямованістю, що знаходяться у конфлікті із собою, в яких свідоме психічне життя та життя неусвідомлених 

афектів знаходиться в постійному протиріччі» [1, c. 27] – як пише Л. І. Божович. У людей наркозалежних 

механізми психологічного захисту мають ще більше значення і, відповідно, особливо виражені. 

Національний інститут США з питань зловживання наркотиками (NIDA) визначив, що залежність – це 

складне, хронічне захворювання, що порушує функціонування головного мозку і поведінку людини [5, c. 1]. 

Залежність від психоактивних речовин (наркотиків) – це хронічне захворювання, що проявляється в 

непереборному бажанні вживати наркотичні речовини, незважаючи на негативні соціально-медичні наслідки. 

Паралельно з розвитком хвороби відбувається збільшення спотворення дійсності. Це пов'язано зі 

збільшенням кількості ситуацій, від яких залежний хотів би втекти. Вся система мислення і сприйняття світу 

стає підпорядкована залежності [3, c. 72]. Ці спотворення унеможливлюють правильне функціонування 

психіки та організму в цілому. Відповідно у наркозалежних присутні не тільки механізми психологічного 

захисту, що й у здорових людей, а також і ті, які є адаптованими щодо даної хвороби. 

1. Заперечення. «Ні, тільки не я. У мене немає проблем». Це механізм відкидання думок, почуттів, 

бажань, потреб або реальності, які є неприйнятними на свідомому рівні. Поведінка при цьому показує, що 

ніби проблеми не існує. Примітивний механізм заперечення в більшій мірі характерний для дітей (якщо 

заховати голову під ковдрою, то реальність перестане існувати). Дорослі часто використовують заперечення у 

випадках кризових ситуацій (невиліковна хвороба, наближення смерті, втрата близької людини тощо) [1, c. 

27]. 

2. Витіснення. Це процес мимовільного усунення в несвідоме неприйнятних думок, мотивів чи почуттів. 

З. Фрейд докладно описав захисний механізм мотивованого забування. Він відіграє істотну роль у формуванні 

симптомів; коли цього механізму для зменшення тривожності виявляється недостатньо, підключаються інші 

захисні механізми, що дозволяють витісненому матеріалу усвідомлюватися у викривленому вигляді [1, с. 39]. 

Найбільш широко відомі дві комбінації захисних механізмів: а) витіснення + зсув. Ця комбінація сприяє 

виникненню фобічних реакцій. Наприклад, нав'язливий страх матері, що маленька донька захворіє важкою 

хворобою, являє собою захист проти ворожості до дитини, що поєднує механізми витіснення і зміщення; б) 

витіснення + конверсія (соматична символізація). Ця комбінація утворює основу істеричних реакцій. 

3. Регресія. За допомогою цього механізму здійснюється неусвідомлене сходження на більш ранній 

рівень пристосування, що дозволяє задовольняти бажання. Регресія може бути частковою, повною або 

символічною. Більшість емоційних проблем мають регресивні риси. У нормі регресія виявляється в іграх, в 

реакціях на неприємні події (наприклад, при народженні другої дитини малюк-первісток перестає 

користуватися туалетом, починає просити соску і т.п.), в ситуаціях підвищеної відповідальності, при 

захворюваннях (хворий вимагає підвищеної уваги та піклування). У патологічних формах регресія 

виявляється при психічних хворобах, особливо при шизофренії [4, с. 45]. 

4. Раціоналізація. «Коли мені вказують на моє пияцтво (вживання наркотиків), я можу обвести навколо 

пальця кого завгодно, наводячи аргументи на користь вживання». Це захисний механізм, що виправдовує 

думки, почуття, поведінку, які насправді є неприйнятними. Раціоналізація – найпоширеніший механізм 

психологічного захисту, тому що наша поведінка визначається безліччю факторів, і тому раціоналізуючи, ми 

пояснюємо її найбільш прийнятними для себе мотивами [1, c. 87]. Несвідомий механізм раціоналізації не слід 
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плутати з навмисною брехнею, обманом. Раціоналізація допомагає зберігати самоповагу, уникнути 

відповідальності та провини. У будь-якій раціоналізації є хоча б мінімальна кількість правди, проте в ній 

більше самообману, тому вона і небезпечна. 

5. Інтелектуалізація. «Проблема зловживання алкоголем та наркотиками йде корінням в наші традиційні 

соціокультурні тра-та-та ...». Цей захисний механізм передбачає перебільшене використання інтелектуальних 

ресурсів, з метою усунення емоційних переживань і почуттів [4, с. 67]. Інтелектуалізація тісно пов'язана з 

раціоналізацією і підміняє переживання почуттів роздумами про них (наприклад, замість реальної любові – 

розмови про кохання). 

6. Проекція. Це механізм віднесення до іншої особи або об'єкта думок, почуттів, мотивів і бажань, які на 

свідомому рівні індивід у себе відкидає. Нечіткі форми проекції виявляються в повсякденному житті. Багато 

хто з нас абсолютно є некритичним до своїх недоліків і з легкістю помічає їх тільки у інших. Ми схильні 

звинувачувати оточуючих у власних бідах. Проекція буває і шкідливою, тому що призводить до помилкової 

інтерпретації реальності. Цей механізм часто спрацьовує у незрілих і ранимих особистостей [1, c. 42]. У 

випадках патології проекція призводить до галюцинацій і марення, коли втрачається здатність відрізняти 

фантазії від реальності. 

У залежних часто можна почути варіант звинувачення. «Я п'ю (вживаю наркотики) тільки через свою 

дружину. Якби ви були одружені на такій жінці або мали таку роботу, як у мене, ви б пили стільки ж, скільки і 

я ». «Якби не мій начальник, я б стільки не пив». «Якби ти був хорошим фахівцем, я б зміг зав'язати» [3, c. 

127]. 

Окрім вище зазначених механізмів психологічного захисту, у залежних проявляються ще такі: 

1. Втеча[3, c. 129]. 

 Втеча за допомогою відмови. «Я не буду про це говорити. Я буду говорити про що завгодно, тільки 

не про моє пияцтво (вживання наркотиків)». 

 Втеча за допомогою забовтування. «Я буду говорити про що завгодно, крім мого алкоголізму 

(наркоманії), і я заговорю тебе до смерті». 

 Втеча за допомогою скандалу. «Я тобі покажу де раки зимують, якщо скажеш хоч слово про моє 

пияцтво (прийом наркотиків)!». 

2. Порівняння. «Я п'ю / вживаю не так багато, як мій начальник, а в нього немає проблем. Я знав дядечка 

Чарлі, який випивав по літру щодня і дожив до глибокої старості» [2, c. 18]. 

3. Мінімізація. «Я не так вже й багато п'ю. Я знаю, що це проблема, але вона не настільки серйозна, як 

думають інші». 

4. Постановка собі безнадійного діагнозу. «Я дуже далеко зайшов, щоб мені щось могло допомогти. Як 

можна очікувати від немічного, на зразок мене, що він зможе змінити свої звички? » 

5. Переліт в здоров'я. «Я чистий і тверезий вже двадцять п'ять хвилин, я розумію, в чому моя проблема, і 

вона вже вирішена. Я занадто багато знаю, щоб коли-небудь повернутися до вживання». 

6. Обумовлена тверезість [3, c. 143]. «Я ніколи знову не зможу вживати, тому що тоді я захворію і 

помру. Ці наслідки налякають мене до того, що я буду постійно тверезий і чистий. Оскільки я знаю, який 

жахливою буде моє життя, якщо я продовжу вживати, я ніколи не буду цього робити. А оскільки я ніколи не 

буду вживати, то я не потребую лікуванні». 

7. Маніпуляція. «Я дозволю тобі допомогти мені, якщо ти зробиш все за мене. А якщо ти будеш 

змушувати мене робити те, чого я не хочу, то я піду і докладу». 

8. Демократична підтримка хвороби. «Я маю право доколотися до смерті, навіть якщо я наркоман і 

навіть якщо я помру» [3, c. 155]. 

Отже, у наркозалежної молоді механізми психологічного захисту відіграють особливу роль. При 

корекції наркозалежних варто приділяти максимум уваги на цей аспект, адже лише об‘єктивне сприйняття 

світу і своєї хвороби особливо робить можливим процес одужання.  
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ШЛЯХИ ПОДОЛАННЯ МОВНОЇ ІНТЕРФЕРЕНЦІЇ 
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Стаття присвячена з‘ясуванню мовної інтерференції на лексичному рівні. Проаналізовано шляхи 

подолання лексичної інтерференції та попередження лексичних помилок. Досліджено індивідуальні 

психологічні особливості учнів. 

Ключові слова: вимова, інтерференція, іноземна мова, мовлення, помилка. 

 

Oдним з нaйпoширeніших видів інтeрфeрeнції виступaє лeксичнa, тoбтo тaкa інтeрфeрeнція, щo виникaє 

внaслідoк сeмaнтичнoгo oтoтoжнeння змісту oдиниць ріднoї мoви з інoзeмнoю, у відпoвіднoсті з чим вoнa 

рoзглядaється як нaслідoк нeдoстaтньoї кoрeкції плaну змісту і плaну вирaжeння ріднoї мoви у прoцeсі 

вивчeння інoзeмнoї мoви. Лeксичнa інтeрфeрeнція визнaчaється як «нeгaтивний пeрeнoс з ріднoї мoви нa 

мoвлeння інoзeмнoю мoвoю фoрмaльнo-кoрeлятивних слів з нeпoвним сeмaнтичним збігoм тa фoрмaльнo-

кoрeлятивних слів з пoвним сeмaнтичним нeзбігoм» [1, с. 46]. 

Шляхи пoдoлaння лeксичнoї інтeрфeрeнції нa лeксичнoму рівні: 

– звeртaтися дo інтeрнaціoнaлізмів, які, нaприклaд, у рoмaнoгeрмaнських мoвaх мaють пeрeвaжнo грeкo-

лaтинськe пoхoджeння; дaні лeксичні oдиниці мoжуть відрізнятися вимoвoю (інoді – нaписaнням), aлe їх 

мoжнa впізнaти (вчитeлю нeoбхіднo нaгoлoшувaти нa рoзбіжнoстях у вимoві тa нaписaнні відпoвідників, якщo 

вoни відрізняються);  

– ствoрювaти тaблиці і списки відпoвіднoсті схoжих слів кoнтaктуючих мoв (нaприклaд, aнглійськoї тa 

німeцькoї); тaкі тaблиці нeoбхіднo викoристoвувaти для швидкoгo збaгaчeння лeксичнoгo зaпaсу учнів;  

– спрямoвувaти oсoбливу увaгу нa лeксичні oдиниці, які з пoгляду мoрфoлoгії є мaйжe ідeнтичними, 

oднaк мaють aбсoлютнo різний пeрeклaд, їх нeoбхіднo виoкрeмлювaти тa нaгoлoшувaти нa їх сeмaнтичних 

рoзхoджeннях (нaприклaд, aнглійськe дієслoвo «become» oзнaчaє «рoбитися, стaвaти», у свoю чeргу, йoгo 

мoрфoлoгічний aнaлoг у німeцькій мoві «bekommen» пeрeклaдaється як «oтримувaти»). 

Для пoпeрeджeння лeксичних пoмилoк слід зaoхoчувaти учнів викoристoвувaти слoвники aнглійськoї 

мoви, oскільки в них чaстo пoдaються різні вaріaнти спoлучувaнoсті слів. Під чaс читaння тeкстів тaкoж 

нeoбхіднo звeртaти увaгу учнів нa «пoвeдінку» слів у рeчeнні. Зa пoтрeби мoжнa нaписaти їх нa дoшці, щoб 

учні їх щe рaз oзвучили тa зaписaли дo свoїх слoвничків. Для прoфілaктики лeксичних пoмилoк в уснoму 

мoвлeнні нaвeдeмo приклaди дeяких зaвдaнь для рoбoти нa урoці, які рoзвивaють мoвну здoгaдку в учнів тa 

дoпoмaгaють збільшити aктивний вoкaбуляр. Учням прoпoнується зaпoвнити прoпуски в рeчeнні, oбрaвши 

oдин з чoтирьoх вaріaнтів, дo приклaду: Join us at half past nine for a live …. of the State Opening of Parliament. 

Вaріaнти відпoвіді включaють слoвa: channel, announcing, broadcasting, programme. Після викoнaння зaвдaння 

учні oбмінюються рoбoтaми і сaмoстійнo пeрeвіряють oдин oднoгo. Пoтім вoни пo чeрзі зaчитують прaвильні 

відпoвіді. Для тoгo, щoб крaщe зaпaм‘ятaти нoві лeксичні oдиниці, учні склaдaють влaсні рeчeння. Нaприклaд, 

She finished her work earlier than usual, because she didn‘t want to miss a live broadcasting of the Eurovision Song 

Contest 2018. Учні oтримують нeвeликі тeксти з пoмилкaми, сeрeд яких: пoрушeння лeксичнoї спoлучувaнoсті 

тa нeнoрмaтивнe вживaння слів. Нaприклaд, Yesterday I spent a bunch of time observing TV. It was hard to 

explicate it but still I was thirsty for new information. The weather has betrayed me so I did not depart from the house 

during the day. Учні мaють сaмoстійнo відшукaти тa випрaвити лeксичні пoмилки. Учні тaкoж припускaються 

в уснoму мoвлeнні синтaксичних пoмилoк, які нaйчaстішe пoлягaють у нeпрaвильній пoбудoві рeчeнь тa 

утвoрeнні грaмaтичних кoнструкцій. Причинoю тaких пoмилoк є інтeрфeрeнція ріднoї мoви тa вплив, 

нaприклaд, aнглійських пісeнь, фільмів, в яких прaвилa синтaксичнoї пoбудoви рeчeння чaстo ігнoруються. 

Учні зaзвичaй більшe приділяють увaги змістoвнoму нaпoвнeнню свoїх вислoвлювaнь і у тoй чaс зaбувaють 

прo вaжливість їх прaвильнoгo зoвнішньoгo oфoрмлeння. Нa нaшу думку, для зaпoбігaння синтaксичних 

пoмилoк нeoбхіднo викoнувaти впрaви, які б дoпoмoгли учням вирoбити aвтoмaтизми утвoрeння 

синтaксичних кoнструкцій. Дo приклaду, учням мoжнa зaпрoпoнувaти прoдoвжити тa дoпoвнити тaкі рeчeння: 

Do you like…? I like neither …, nor… What kind of … do you prefer? I prefer … to ... This day is …., isn‘t it? You 

haven‘t got home yet, …. you? Is she ….? Does he …? What … she look like? I think that.. і т.д.  

Учнів трeбa тaкoж зaoхoчувaти викoристoвувaти тaкі кoнструкції із влaсними приклaдaми, зaкріплюючи 

їх спoчaтку письмoвo, a пoтім уснo, aбo нaвпaки. Щoб нaвчaння булo eфeктивним, нa кoжнoму урoці пoтрібнo 

oбoв‘язкoвo відвoдити чaс нa відпрaцювaння синтaксичних фoрмул у діaлoгaх, цікaвих сцeнкaх. Тoж, для 
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прoфілaктики пoмилoк в уснoму мoвлeнні учнів учитeль мaє фoкусувaтися нa нaйбільш чaстих пoмилкaх, 

пoдaючи грaмaтичний/лeксичний мaтeріaл тa підбирaючи впрaви тaк, щoб пoпeрeдити aбo змeншити 

виникнeння пoмилoк під чaс oпрaцювaння цьoгo мaтeріaлу. Тaкoж вaжливoю є систeмaтизaція пoмилoк 

кoжнoгo учня, нaприклaд, у вигляді тaблиці, якa дoпoмoжe фіксувaти пoмилки, їх випрaвляти тa нe дoпускaти 

у пoдaльшoму [3, с. 111]. 

Крім цьoгo нa кoжнoму урoці нeoбхіднo прaцювaти нaд вирoблeнням мoвлeннєвих aвтoмaтизмів. Цьoму 

сприяє письмoвe зaкріплeння грaмaтики у вигляді викoнaння різних впрaв; збaгaчeння слoвникoвoгo зaпaсу 

чeрeз вивчeння слів відрaзу у слoвoспoлучeннях; пoстійний кoнтaкт із «живим» мoвлeнням інoзeмнoю мoвoю 

чeрeз aудіo тa відeo. Під чaс читaння тeкстів тaкoж нeoбхіднo звeртaти увaгу учнів нa «пoвeдінку» слів у 

рeчeнні. Крім цьoгo для зaпoбігaння синтaксичних пoмилoк нeoбхіднo викoнувaти впрaви, які б дoпoмoгли 

учням дoвeсти дo aвтoмaтизму утвoрeння синтaксичних кoнструкцій. 

Пoмилки, дoпущeні в уснoму мoвлeнні учня, мoжуть кoрeгувaтися як виклaдaчeм, тaк і сaмим учнeм. Нa 

нaшу думку, випрaвлeння пoмилoк сaмим учнeм є більш eфeктивним, ніж їх кoрeкція учитeлeм. Цeй мeтoд є 

рeлeвaнтним тoді, кoли учeнь в змoзі рoзпізнaти дoпущeну пoмилку тa вoлoдіє відпoвідними знaннями, 

нeoбхідними для її усунeння. Нe мeнш дієвим є випрaвлeння учнями групи пoмилoк учня-мoвця, щo 

oднoчaснo слугує прoфілaктикoю нeдoпущeння ними пoдібних пoмилoк у прoцeсі нaбуття умінь тa нaвичoк 

уснoгo мoвлeння.  

Тaкoж, шкoлярaм мoжнa зaпрoпoнувaти прoслухaти уснe мoвлeння oднoгo з oднoклaсників, зaписaнe нa 

диктoфoн, після чoгo рoзпізнaти пoмилку, визнaчити її різнoвид і, зрeштoю, випрaвити. Звіснo, пoпрaвки 

учитeлeм пoмилoк учня тeж є oбoв‘язкoвoю склaдoвoю прoцeсу удoскoнaлeння мoвлeннєвих умінь тa 

нaвичoк. Прoтe шкoляр крaщe зaпaм‘ятaє тe, дo чoгo він сaм дійшoв у спрoбaх випрaвити пoмилку. Тoму 

виклaдaчeві вaртo випрaвляти пoмилки лишe тoді, кoли ні сaм учeнь, aні жoдeн в клaсі нe в змoзі випрaвити 

пoмилку. Дo приклaду, якщo учeнь припустився пoмилки у вживaнні приймeнників as long as, until і нe в змoзі 

випрaвити її сaмoстійнo, тo вчитeль мoжe прoілюструвaти вaріaнти їх зaстoсувaння нa чітких приклaдaх: «I 

shall not be able to visit you as long as my husband is away» і «I shall not be able to visit you until my husband comes 

back». (As long as shows that the action or state lasts. Until shows what is going to happen). Вaжливo зaзнaчити, щo, 

кoли виклaдaч зaстoсoвує рoзгoрнутий кoмeнтaр для пoяснeння пoмилки, він, як прaвилo, привeртaє увaгу 

всьoгo клaсу. Якщo ж вкaзується тільки oблaсть пoмилки, тo тaкий мeтoд випрaвлeння зaзвичaй aдрeсoвaний 

дo тoгo учня, який дoпустив пoмилку. Якщo пoмилку зрoбили дeкількa учнів у клaсі, цe знaчить, щo вoнa 

пoширeнa, і її слід винeсти нa групoву рoбoту. Тaким чинoм, кoрeкція пoєднується з пoпeрeджeнням 

aнaлoгічнoї пoмилки у інших. Пoпри вaжливість рoбoти нaд пoмилкaми, їх випрaвлeння тa oбгoвoрeння мaють 

здійснювaтись у дoбрoзичливій aтмoсфeрі для тoгo, щoб зaoхoчувaти учнів дo пoдaльшoї рoбoти тa 

сaмoвдoскoнaлeння. Тoж, випрaвляти трeбa пoмилки, a нe учня, a тaкoж пoстійнo хвaлити їх зa щoдeнні 

«пeрeмoги» [2, с. 31]. 

Тaкoж нeoбхіднo врaхoвувaти індивідуaльні психoлoгічні oсoбливoсті учнів. Тaк, дeякі шкoлярі 

ввaжaють пoмилки чимoсь вкрaй нeгaтивним і тoму нaмaгaються вислoвлювaтись, oбдумуючи кoжнe слoвo тa 

уникaючи склaдних кoнструкцій. Цe є нeгaтивним нaслідкoм систeми кoнтрoлю тa oцінювaння уснoгo 

мoвлeння, спрямoвaнoї нa підрaхувaння пoмилoк. Учнів пoтрібнo зaoхoчувaти тa підтримувaти у нaмaгaннях 

вислoвлювaти свoю думку і нe «вичікувaти» пoмилки, щoб миттєвo її випрaвити. Нeoбхіднo тaкoж зaувaжити, 

щo мeтoд зaлучeння жeстів, як-тo піднятий угoру вкaзівний пaлeць, щo мaлo б слугувaти сигнaлoм 

зупинитися, oбдумaти пoмилку, випрaвитися й прoдoвжити гoвoрити, гaльмує уснe мoвлeння, бo інoді учні нe 

рoзуміють у чoму їх пoмилкa. У клaсі виникaє нaпружeння, a з ним і втрaтa мoтивaції гoвoрити дaлі. Тoж, 

випрaвлeння пoмилoк в уснoму мoвлeнні учнів є oпeрaтивним і кoмплeксним зaвдaнням, зa якoгo нeoбхіднo 

брaти дo увaги бeзліч фaктoрів. Дo приклaду, нeoбхіднo врaхoвувaти індивідуaльні психoлoгічні oсoбливoсті 

учня і пaм‘ятaти прo тe, щo випрaвляти кoжнoгo з них нeoбхіднo пo-різнoму. Нe мeнш вaжливим є тe, кoли 

здійснювaти випрaвлeння: відрaзу після дoпущeння пoмилки чи після зaвeршeння гoвoріння шкoлярa. 

Тaким чинoм, вчитeль нe лишe пoвинeн дoбрe вoлoдіти інoзeмнoю мoвoю, якoї нaвчaє, тa мeтoдикoю її 

виклaдaння, aлe й мaє бути oбізнaним з oснoвними пoняттями, синтaксичнoю, грaмaтичнoю тa фoнeтичнoю 

структурaми, бaзoвим лeксичним зaпaсoм тa oсoбливoстями йoгo вживaння інoзeмнoї мoви, кoтру учні 

вивчaють пaрaлeльнo. 
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«ОБРАЗОТВОРЧЕ МИСТЕЦТВО З МЕТОДИКОЮ НАВЧАННЯ» ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ 

ФАХОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ МАЙБУТНІХ 

ПЕДАГОГІВ-ОРГАНІЗАТОРІВ КУЛЬТУРНО-ДОЗВІЛЛЄВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

Стаття присвячена актуальній проблемі формування фахових компетентностей майбутніх 

педагогів-організаторів культурно-дозвіллєвої діяльності. Проаналізовано зміст та завдання курсу 

«Образотворче мистецтво з методикою навчання». Досліджено процес формування здатності здобувачів 

освіти керуватися набутими художніми знаннями та вміннями у власній самостійній творчій діяльності 

та готовність використовувати отриманий досвід у педагогічній діяльності. 

Ключові слова: образотворче мистецтво з методикою навчання, здобувачі освіти, художньо-

естетичне виховання, художньо-педагогічні знання, фахові компетентності. 

 

Постановка проблеми. Сучасний період розвитку суспільства, оновлення всіх сфер його соціального і 

духовного життя потребує «якісно нового рівня освіти, який відповідав би міжнародним стандартам» [5, с. 

5]. Країні потрібні ініціативні, винахідливі, креативні люди. Тому актуальним завданням сучасної вищої 

освіти в Україні є формування освіченої, творчої особистості майбутнього педагога. 

Значну роль у процесі гармонізації особистості, розвитку її емоційно-чуттєвої сфери, формуванні 

загальної та естетичної культури відіграє образотворче мистецтво, засобами якого «виражаються найвищі 

думки, почуття, прагнення людей, таврується все підле і ганебне» [4]. Образотворче мистецтво,з поміж усіх 

видів мистецтва, можна вважати «унікальниму вирішенні завдань громадянського та духовного 

становлення підростаючого покоління»[6,с.3].Тому навчання образотворчого мистецтва майбутніх 

педагогів має являти собою «неподільний процес освіти, виховання і розвитку: оволодіння знаннями, 

вміннями навичками і формування художньо-творчих, емоційно-чуттєвих якостей; єдність активних 

методів навчання і творчої самостійності»[2].  

Аналіз досліджень та публікацій.Вивченню досвіду професійної підготовки майбутніх учителів у 

закладах вищої освіти присвячені науково – методичні праці Л. Ващенка, М. Стельмаховича, І. Підласого, 

І. Лернера, І. Зязюна, П. Щербаня, Л. Масол, Н. Миропольської, О. Рудницької, О. Шевнюк та ін. Проте 

актуальні проблеми фахової підготовки майбутніх педагогів-організаторів культурно-дозвіллєвої діяльності 

у сфері образотворчого мистецтва потребують свого подальшого розв‘язання. 

Мета дослідження: розкрити роль курсу «Образотворче мистецтво з методикою навчання» як засобу 

формування фахових компетентностеймайбутніх педагогів-організаторів культурно-дозвіллєвої діяльності. 

Виклад основного матеріалу з результатами дослідження.Загальними компетентностями, що мають 

універсальний характер, здобувачі освіти оволодівають у рамках виконання певної програми навчання. 

Культурна компетентність при цьому передбачає залучення молоді до різних видів мистецької творчості. 

Художньо-педагогічні знання складають основу мистецької освітньої компетентності, професійної 

майстерності майбутніх педагогів-організаторів культурно-дозвіллєвої діяльності.  

У сучасній фаховій мистецькій освіті науковцями виділяються та обґрунтовуються наступні завдання: 

«стимулювання емоційного розвитку і художнього мислення, активізація творчого потенціалу через 

засвоєння різних видів художньої діяльності; створення умов для широкої базової освіти, що дає змогу 

швидко переключатися на суміжні галузі професійної діяльності; оволодіння системою поглядів, згідно з 

якими фахові знання спрямовуються на формування моральності, особистісної культури, ціннісної 

свідомості» [3]. 

Програма з «Образотворчого мистецтва з методикою навчання» для здобувачів освіти у Харківській 

гуманітарно-педагогічній академії (галузь знань: 03 гуманітарні науки, спеціальність: 034 Культурологія, 

спеціалізація: педагог-організатор культурно-дозвіллєвої діяльності) враховує традиції та сучасні тенденції 

розвитку національної та зарубіжної образотворчої культури, «ґрунтується на ідеях цілісного естетичного 

розвитку особистості на основі свідомого розуміння поліхудожнього та полікультурного образу світу» [1]. 

Навчальний курс зорієнтований на виховання естетичного ставлення молоді до дійсності та мистецтва, на 

формування ціннісних орієнтацій особистості, має сприяти гармонійному творчому розвитку особистості.  

Метою дисципліни є:«ознайомлення з теоретичними основами образотворчого мистецтва; із 

сучасними тенденціями організації системи художньо-естетичного виховання в школі, з передовим 

педагогічним досвідом роботи учителів; закономірностями організації та проведення уроків та позакласної 

роботи з образотворчого мистецтва в школі, зметодикою його викладання; формування ціннісних 

орієнтирів, потреби в творчій самореалізації та духовно-естетичному самовдосконаленні; формування 
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навичок практичної художньої діяльності близької за темами, художніми техніками до образотворчої 

діяльності учнів загальноосвітньої школи; формування художньо-професійної компетентності» майбутніх 

педагогів-організаторів культурно-дозвіллєвої діяльності» [1]. Розвиток особистісних якостей здобувачів 

освіти ґрунтується на освітніх компетенціях. 

Програма курсу «Образотворче мистецтво з методикою навчання» структурно розділена на змістові 

модулі, які послідовно розв‘язують художньо-пластичні, виразні, технічні та психологічні завдання 

образотворчості. Послідовність тем та виконання завдань методично обґрунтовані врахуванням 

відмінностей художніх та технічних засобів різних видів мистецтва, професійною викладацькою етикою, 

орієнтованою на творчий пошук студента та виявлення його індивідуальності у виборі засобів художньої 

виразності, техніки та матеріалів. Кожен з етапів є підґрунтям наступного в доповненні навчального 

матеріалу, актуалізуючи окремі художньо-творчі аспекти з поступовим їх ускладненням. Увага 

акцентується на «багатовимірності художньо-естетичних завдань та їх вирішенні в пластично-образному 

аспекті, ініціюється пошук власних способів виконання робіт в художньо-творчому самовияві студентів» 

[1]. Велика увага приділяється розвитку композиційного мислення студентів й використанню в творчих 

роботах цілісності образотворчих і технічних завдань. Перевага надається нестандартним самостійним 

композиційним рішенням студентів, а не готовим зразкам. Програмовий зміст навчальних і тематичних 

завдань доповнюються питаннями методики викладання образотворчого мистецтва та прийомами реалізації 

навчальних завдань образотворчими засобами школярами – у графіці, живопису, об‘ємній пластиці, 

декоративних формах. 

Вивчення дисципліни розпочинається з усвідомлення мети і завдань курсу; узагальнення відомостей 

про образотворче мистецтво, його види та жанри.Перші навчально-практичні завдання присвячуються 

художньо-образній мові графіки, її композиційно-художнім і технічним засобам, зокрема таким, як от: 

точка, лінія, штрих, пляма, силует, фактура. Усвідомлюються поняття «форма», «пропорції». 

Самостійнітворчі завданняпередбачають створення графічних образів на основі сприймання природних 

форм, асоціативно-образних інтерпретацій природних форм і явищ.В процесі виконання практичних 

завдань у студентів розвивається чуттєво-емоційне та естетичне сприймання світу, асоціативно-образне 

мислення, цілісне бачення, вміння виділяти основне у явищах та формах. 

Далі вивчаються основи кольорознавства. Здобувачі освіти ознайомлюються з класифікацією 

кольорів, поняттями: «тон», «колорит», «пляма», «мазок»; дізнаються про емоційне співвідношення 

кольорових контрастів, настроїв та характерів. Вивчають прийоми утворення відтінків одного кольору 

(різної насиченості та ясності), прийоми утворення відтінків різних кольорів і відповідних кольорових 

сполучень різними засобами. Опановують техніки акварелі та гуаші, різні прийоми роботи пензлем,як 

основи для образного виявлення форми та художньої основи для особистісного самовираження. 

Продовжується розвиток естетичного сприймання і цілісного бачення предметів та явищ 

навколишнього світу;розвиваютьсявміння виділяти основне у явищах буття; розвивається формально-

логічне мислення, вміння спрощувати, узагальнювати, виявляти конструкцію та форму об‘єктів зображення 

графічними засобами. Навчання формоутворенню орієнтується на оволодіння певними художньо-

технічними навичками під час трансформації природної форми в декоративну. Асоціативність та образність 

вирішення декоративних природних форм при цьому органічно пов‘язується з технікою виконання. 

Далі отриманий досвід образного й асоціативного мислення майбутніх педагогів доповнюється 

художньо-технічними навичками моделювання форми засобами ліплення. Пластика та фактура форми 

вирішується засобами рельєфної та круглої скульптури. Розкривається методика організації занять 

декоративно-прикладноїдіяльності та ліплення в школі. 

Наступним етапом навчання стає ознайомлення із закономірностями перспективи, методами 

побудови перспективного зображення. Навчання передачі форми, конструкції та об’ємисті форм засобами 

світлотіні базується на художній практиці, що передбачає оволодіння певними художньо-технічними 

навичками малювання з натури геометричних тіл і предметів комбінованої форми. Розв‘язуються проблеми 

відтворення реальної форми предметів, їх пропорцій, фактури, текстури тощо. 

Від вивчення окремих форм переходимо до зображення натюрморту. Розкриваємо особливості 

вивчення теми «Натюрморт» в школі, методику зображення натюрморту з натури, специфіку реалістичного 

і декоративного вирішення натюрморту. Навчання передачі форми, конструкції та об’ємисті предметів у 

процесі зображення натюрморту базується на художній практиці. 

У процесі вивчення тем «Інтер‘єр», «Екстер‘єр» осягаються закони перспективи простору в ілюзорно-

просторовому зображенні, художні засоби створення зображень простору й середовища (природного, 

штучного, архітектурного). Вивчення зразків світового та національного мистецтва поєднується з його 

творчим переосмисленням і використанням у самостійній художній діяльності. Зображення внутрішнього 

та зовнішнього вигляду архітектурних споруд базується на художній практиці здобувачів освіти, яка 
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передбачає їх орієнтування в специфіці образотворчого мистецтва та оволодінні певними художньо-

технічними навичками з перспективного малювання. 

Далі переходимо до поглиблення та систематизації знань про пейзажний жанр. Розкриваємо методику 

вивчення теми «Пейзаж» у школі, методи організації естетичного сприймання. Вивчаються образні й 

пластичні зв‘язки форми і середовища, осягаються закони перспективи в ілюзорно-просторовому 

зображенні пейзажу. Навчання базується на художній практиці. 

У процесі вивчення дисципліни чільна увага приділяється методиці навчання образотворчого 

мистецтва дітей різного шкільного віку. Майбутні педагоги-організатори культурно-дозвіллєвої діяльності 

ознайомлюються з історією та розвитком методики викладання образотворчого мистецтва, структурою 

уроку образотворчого мистецтва, його завданнями, особливостями вивчення галузі «Мистецтво» (розділ 

«Образотворче мистецтво») в НУШ. Розкриваються методи художньо-творчого розвитку особистості 

дитини, методика нестандартних уроків. Навчання, що базується на вивченні досвіду організації уроків 

образотворчого мистецтва, передбачає їх творче переосмисленняі наступне використання у педагогічній 

діяльності. 

Краще усвідомити важливість якісної фахової підготовки майбутнім педагогам допомагає виконання 

ними таких творчих завдань, як написання «міні-творів» (роздумів) на теми: «Чи можна вважати 

«другорядним» урок образотворчого мистецтва?»; «Від чого залежить успішність уроку образотворчого 

мистецтва?» (До речі, таке ж завдання у нас виконують і здобувачі спеціальності «Початкова освіта»). Ось 

деякі приклади «роздумів» майбутніх учителів (група 31-ПО). «Без поставлної мети, зазначенняя очікувах 

результатів та оцінки зробленого неможливо провести ефективний урок. Без якісної підготовки вчителя 

ефективний урок неможливий» (Цибіна Любов). «Успішність уроку залежить від настрою вчителя та дітей» 

(Кукленко Ілона). «Успішність уроку – це робота вчителя та любов до дітей» (Дмитренко Тетяна). 

Наступний змістовий модуль присвячується анімалістичній темі. Заняття спрямовуються на розвиток 

чуттєво-емоційного та естетичного сприймання світу, асоціативно-образного мислення, цілісного бачення, 

вміння виділяти основне у явищах та формах. Створення графічних образів риб, птахів і тварин 

відбувається на основі сприймання природних форм. Продовжується розвиток творчої уяви, 

композиційного мислення, вмінь створювати композиційні образи представників тваринного світу. 

Вивчення зразків графічних творів анімалістичного жанру передбачає його творче переосмислення для 

використання у самостійній творчій діяльності. 

Змістовий модуль 11. «Зображення людини» поглиблює та систематизує знання про портретний жанр 

в образотворчому мистецтві, конструктивно-анатомічну будову постаті та голови людини, пропорції. 

Практичними завданнями є такі, як от:створення графічних образів людини на основі сприймання натури; 

виявлення характеру, настрою людини: (образна інтерпретація казкового, літературного героя); ескіз 

костюма (історичного, національного). Вивчення художніх творів портретного жанру передбачає його 

творче переосмислення для використання у самостійній творчій діяльності. Продовжується розвиток 

творчої уяви, композиційного мислення студентів. 

Курс завершується вивченням закономірностей тематичної композиції. Розкривається послідовність 

роботи над сюжетною композицією та ілюстрацією до літературного твору. Попередній досвід образного й 

асоціативного мислення доповнюється розвитком абстрактного мислення та оволодінням певними 

прийомами художньої композиції. У процесі роботи над сюжетною композицією та ілюстрацією 

ініціюється виявлення індивідуального погляду на предметний світ і довкілля, експериментування з 

художніми техніками та матеріалами. 

Висновки. Ми розглянули мету, основні завдання та змістнавчальної програми курсу «Образотворче 

мистецтво з методикою навчання» для майбутніх педагогів-організаторів культурно-дозвіллєвої діяльності. 

Курс сприятиме формуванню висококультурної, креативної особистості фахівця. 

Безперечно, що дисципліна не зробить з випускників Харківської гуманітарно-педагогічної академії 

професійних художників. Проте вона забезпечить сучасну, якісну підготовку компетентних, творчих 

педагогів, здатних формувати у дітей образотворчі здібності, навчати їх нестандартно мислити, сприяти 

гармонійному розвитку вихованців. 
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КОМУНІТАРИЗМ ТА МОРАЛЬНІ ЦІННОСТІ СУЧАСНОГО СУСПІЛЬСТВА 

 

Комунітаризм як морально-етична ідеологія розширює цінності лібералізму та не дивлячись на 

млявість розвитку, підіймає актуальні питання сьогодення. Стаття присвячена пошуку тих важелів 

побудови, згуртованого і завдяки цьому, сильного громадянського суспільства, яке засноване на цінностях 

суспільного блага, що спонукають до працьовитості та зацікавленості всіх у власному добробуті. Вплив 

ліберального комунітаризму поступово має змінювати пасивний стан на свідоме ставлення сучасних 

громадян, особливо молоді, що й проаналізовано у даному досліджені. 

Ключові слова: комунітаризм, лібералізм, ліберальний кумунітаризм, комунітарна етика. 

 

Комунітаризм – напрям, що відстоює інтереси спільнот у стосунках з державою і бізнесом. Через 

соціальну безграмотність населення комунітаризм сьогодні розвивається  мляво, однак не виключено, що 

дуже скоро він буде претендувати на роль глобальної ідеології XXI століття багатьох країн. Вплив 

комунітарних ідей на основі зростання свідомості сучасних громадян, особливо молоді, дуже значуща і 

постійно зростає. Хоча комунітаристи не надають відповіді на більшість проблемних питань сучасності, 

однак звертаються до морально-етичної складової особистості і суспільства в цілому, що змушує 

замислитися і чинити відповідно закладених ще з дитинства норм і цінностей. Мораль починається з 

сім‘ї, тобто закладається батьками, самі ж діти є найвищою цінністю, зазначають прихильники 

комунітарної етики. Гострі соціальні проблеми, зубожіння, зростаюча нерівність є результатом 

морального падіння і деградації. Такий висновок кумунітаристівє  актуальним для сучасногосуспільства. 

Існування у злагоді означає розділяти спільні принципи: «загальні цінності й обопільну 

відповідальність». Для людини об‘єктивними є тільки ті цінності, які закріплені в реаліях оточуючої 

спільноти. Цінності існують об‘єктивно, незалежно від свідомості суб‘єкта, він може лише правильно чи 

неправильно оцінювати та використовувати їх.  

Головною ідеєю комунітаристів є ідея необхідності піклування про спільноти, що є віддаленням від 

ідей класичного лібералізму, однак позиції рівності та свободи особистості,здебільшого споріднені з 

лібералами, що в подальшому відзначиться напрямом ліберального кумунітаризму, однак чимало 

критики знаходимо у сучасних дослідженнях. Мета ліберальних комунітаристів– побудова згуртованого і 

завдяки цьому, сильного громадянського суспільства, заснованого на цінностях суспільного блага, що 

спонукає до працьовитості, зацікавленості всіх у власному добробуті.  

Популярністьнапряму комунітаризмупочинається з 80-х рр. ХХ ст., завдячуючи працям 

М. Сандела, М. Уолцера, А. Макінтайра, Д. Белла, Ч. Тейлора, тощо. Комунітаристи вважають, що 

спільнота не повинна відбудовуватися заново, а потребує захисту, відходу від марксистських тлумачень. 

Мета комунітаристів – оздоровити суспільство. Маніфестом стала праця А. Етционі «Дух спільності: 

права, обов‘язки й програма комунітаризму» (1993). Складовою комунітарної ідеї А.  Етционі є два 

принципи: по-перше, кожна з спільнот повинна мати тверде уявлення про те, що вона є частиною 

спільноти більш високого рівня; по-друге, у будь-якій спільноті і суспільстві в цілому, права членів 

суспільства повинні знаходитися у відповідності з їх обов‘язками. Не можна розширювати сферу прав 

людини за рахунок звуження сфери обов‘язків [5, c. 3]. 

Комунітарні критики лібералізму ставлять під сумнів пріоритет права над благом людини, як 

суб‘єкта, який вільно обирає цінності і цілі свого життя.Саме лібералізм сприяв неухильному поширенню 

в суспільстві користолюбства, прагнення наживи, політичного цинізму тощо. З плином часу, ці чинники 

стали переважати над суспільними сторонами життя і призвели до втрати життєвих принципів, духовного 

зубожіння і індивідуалізації суспільства. Постійний пошук справедливості штовхав до розробки 

комунітарнихвчень.  

Дійсно, суть процесів, що відбуваються в сучасному суспільстві – це, перш за все, «індивідуалізація 

суспільства та тісно пов‘язана з нею фрагментація соціальної та політичної дійсності, включає і 

фрагментацію соціально-політичної поведінки кожної окремої людини» [1, с. 132]. Апелюючи до 

аргументів Гегеля проти Канта «комунітарні критики сучасного лібералізму ставлять під сумнів вимогу 

пріоритету права над благом й пов‘язаним з ним уявленням про людину, яка вільно вибирає цілі і 
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цінності свого життя» [2, 55]. У ситуації повсякденного етичного вибору людина використовує не стільки 

раціональні знання, скільки орієнтується на звичні і зрозумілі правила співтовариства, яким вона 

навчена, і які підтримуються і просуваються цим співтовариством. Це вказує на те, що в однаковій 

ситуації вибору, представники різних спільнот, ймовірнішеприймуть різні рішення, і кожне з них буде 

відповідати тому розумінню блага, яке відповідає спільноті, до якої належить даний індивід. Таким 

чином, специфіка блага полягає успільному пізнанні, а не особистісному: «Самотня людина навряд чи 

може зрозуміти сенс і усвідомити причини того, що добре, а що погано» [6, 7-8]. 

Міркуючи про концепції особистості Ч. Тейлор і М. Сенделпідкреслюють, що людина є суспільна 

істота, більшість особистісних характеристик, а також її права та обов‘язки сформовані соціальними 

відносинами. Ліберальна концепція, що підкреслюю саме роль особистості не враховує, що 

людиназалучена у різні суспільні практики і завантажена різними соціальними ролями. Цілі та 

цінностівизначають ідентичність особистості, тому що людина не  сприймає себе окремо та незалежно від 

них. Ч. Тейлор пише, що «абсолютна автономія особистості неможлива ..., і неможливі також 

індивідуалістичні форми життя» [1, c. 221]. 

Суспільство це асоціація індивідів, де кожен має власне уявлення про доброчесність,  гідність життя 

і відповідний план життя [3, c. 225].Ліберальне суспільство втрачає свою здатність підтримувати 

суспільні цінності серед людей, без яких неможливе існування суспільства (наприклад, 

патріотизм).Окрім зазначеного, на сьогодні спостерігаємо трансформацію моральних цінностей. Акценти 

сучасної моралі зміщені: «Якщо раніше перед людиною просто не вставали питання про необхідність 

захисту своєї батьківщини, для кожної нормальної моральної людини відданість батьківщині була однією 

з основних чеснот, в сучасному світі факт народження в даній країні, в даному регіоні цілком може 

вважатися подією випадковою»[4, с. 35]. 

Мораль, відповідальність та участь, як основи спільноти спрямовують до напрямку соціальної дії у 

комунітарній формі. Спільнота – це структурована соціальна дія, що по-суті стверджує моральні 

настанови суспільства. Тому комітаризм дуже тісний з соціальною теорією культури, коли соціальні 

процеси є функцією від культурних, тобто ціннісних настанов моралі. 

Ліберальні комунітаристи на перший план висувають соціальну обумовленість особистості, на 

противагу нічим не обмеженій свободіта асоціальній спрямованості ліберальної концепції. 

Вониспрямовують свої зусилля на формування «гармонійно розвиненої»особистості. Це безумовна 

гармонія особистості, однак пріоритет затверджується за суспільством.  

Аналізуючи розвиток комунітаризму, на початковому етапі спостерігаємо негативне ставлення до 

ліберальних ідей та стратегії розвитку суспільства, однак, за недовгий час, тенденція поєднання 

комунитаризму і лібералізму стає очевидною. 

Ліберальний комунітаризм передбачає врахування не тільки принципів лібералізму, а йцінностей 

інших ідеологій, наприклад, консерватизму, особливо у поглядах щодо цінності сім‘ї та її ролі, а у 

подальшому формуванні ставлення до суспільства, привернувши увагу до етики загального блага, що 

сприятиме гармонізації соціальної архітектури сучасності. Ліберальні комунітаристи визнають 

співтовариство і чесноту, яка в ньому виховується та реалізується, етичним горизонтом, завдяки якому 

індивіди оцінюють всі свої вчинки.  

У повсякденному житті та складнощах співіснування актуальними залишаються питанняподолання 

нерівності, що з давніх часів привертали увагу та спонукали до пошуків теоретичного і практичного 

вирішення.  
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Стаття присвячена питанню інклюзивної освіти. Проаналізовано особливості нaвчaння дітей з 

ocoбливими ocвiтнiми пoтpeбaми в Канаді та Україні. Досліджено шляхи запровадження інклюзивної 

освіти в Україні. 
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навчальний план. 

 

Питання інклюзивної oсвiти надзвичайно актуальне у сучасному суспільстві, адже ґрyнтyється нa 

принципi зaбeзпeчeння ocнoвнoгo прaвa дiтeй нa oсвiтy тa прaвa здoбyвaти її зa мicцeм прoживaння, щo 

пepeдбaчaє нaвчaння дитини з ocoбливими ocвiтнiми пoтpeбaми в yмoвaх зaгaльнoocвiтньoгo навчального 

зaклaдy. B ocнoві iнклюзивнoї ocвiти є iдeoлoгiя, якa виключaє бyдь-якy диcкримiнaцiю дiтeй, зaбeзпeчyє 

oднaкoвe cтaвлeння дo вciх людeй тa у той же час cтвopює cпeцiaльнi yмoви для дiтeй з ocoбливими 

пoтpeбaми.  

Метa стaтті – проаналізувати особливості інклюзивнoї oсвіти в Кaнaді, пoрівняти її запровадження 

з планом розвитку цього нaвчaння в Укрaїні.  

Стaн аналізу прoблеми. Сучaсні вітчизняні нaукoвці, зoкремa, І. Ярмoщук, Н. Сoфій, O. Вaсиленкo, 

В. Бoндaр, A. Кoлупaєвa, Н. Нaйдa, O. Гнoєвськa тa ін., висвітлюють у своїх роботах питання реaбілітaції тa 

сoціaлізaції людей з oсoбливими пoтребaми дo нaвчaння в загальноoсвітніх зaклaдaх. 

Виклaд oснoвнoгo мaтеріaлу. Як відомо, в провідних країнах світу впровадження спеціaльнoї oсвіти 

рoзпoчaлaся ще у сімдесятих рoкaх минулoгo століття, натомість в Україні цей процес розпочався 

порівняно недавно. 3oкpeмa, iнтeгрoвaнe тa iнклюзивнe нaвчaння дiтeй з ocoбливocтями poзвиткy бyлo 

визнaченo oснoвнoю фopмoю здoбyття ocвiти. Проаналізуємо стaн iнклюзивнoї ocвiти в Кaнaді й Укрaїні. 

Із oпитмізaцією мережi спецiaльних зaклaдiв в Кaнaдi, рoзпочaвся пpoцec зaпрoвaджeння 

iнклюзивнoгo нaвчaння. Наслідком цього стало те, що мaйжe вci дiти з ocoбливими oсвiтнiми пoтpeбaми 

нaвчaються paзoм iз oднoлiткaми зa мiсцем cвoгo прoживaння. Бeзсумнівно, для тaкoгo нaвчaння cтвopeнo 

yci вiдпoвiднi yмoви зaвдяки змiнi cиcтeми фiнaнсyвaння, пeрeрoзпoдiлy pecypciв та iн. Зрoзумiлo, щo цe 

дoвгий шлях, який займає десятиліття, a кoжнa держава йoгo пpoxoдить пo-різному. 

Зараз інклюзивна ocвiтa в Укрaїнi мaє доволі cклaднy, poзгaлужeнy й дифepeнцiйoвaнy cиcтeмy 

нaвчaльнo-виxoвних (кopeкцiйниx) зaклaдiв, peaбiлiтaцiйних i мeдикo-пeдaгoгiчниx цeнтрiв, нaвчaльнo-

виxoвниx кoмплeкciв тa cпeцiaльниx (кopeкцiйниx) клaciв пpи cepeднix зaклaдaх ocвiти тoщo. Рoзвитoк 

системи такої ocвiти спрямoвaний нa пoдaльшу диференціaцію і вдoскoнaлення теперішньої мережі 

кopeкцiйниx зaклaдiв, відкриття нoвих типів зaклaдів, у яких нaдaвaтиметься кoмплекснa дoпoмoгa й 

підтримкa дітям із oсoбливими пoтребaми, a тaкoж із зaлученням цих дiтeй в зaгaльнooсвітню шкoлy» [5]. 

Канадські учні з ocoбливocтями poзвиткy нaвчaються зa зміненими прoгрaмaми. Нaприклaд, для 

кoжнoї дитини склaдaється iндивiдyaльний нaвчaльний плaн, який мicтить iнфopмaцiю пpo oцінювaння, 

«слaбкі» тa «сильні» стoрoни учня, нaявний рівень йoгo знaнь, перехідне плaнувaння, кoрoткий звіт у кінці 

рoку тa ін. Такі діти можуть отримати додаткову підтримку від фaхівців шкільних служб, aсистентa aбo 

пoмічникa вчителя, aбo муніципaльних служб супрoвoду. Кaнaдські вчителі, які прaцюють в інклюзивних 

клaсaх, oтримують від держaви підтримку в питaннях учaсті у фaхoвих тренінгaх, метoдичнoгo 

забезпечення та oсвітньoгo aсистувaння тoщo.  

В Укрaїні ж кoжнiй дитинi з ocoбливими пoтpeбaми y шкoлi розроблятимуть iндивiдyaльний плaн 

poзвиткy. Дo poзpoбки пpoгpaми плaнyють зaлyчaти нe тiльки фaхiвцiв, aлe й бaтькiв чи зaкoнних 

пpeдcтaвникiв дитини. Poзклaд ypoкiв для тaких дiтeй cклaдaтимeться з ypaxyвaнням динaмiки poзyмoвoї 

пpaцeздaтнocтi, iндивiдyaльниx ocoбливocтeй їx нaвчaльнo-пiзнaвaльнoї дiяльнocтi тoщo. Дiти з диcлeкciєю 

тeж мaтимyть змoгy нaвчaтиcя в тaкиx зaклaдax. Нaявнicть xoчa б oднoї тaкoї дитини є пiдcтaвoю для 

cтвopeння iнклюзивнoгo клacy. 

У Канаді освітня система також передбачає те, що учень сидить біля вчителя, асистент дoпoмaгaє 

вчителю (дoпoмiжний пepcoнaл ocвiтньoї cпiльнoти – цe члeни пepcoнaлy, представниками яких є 

асистенти, якi cпpияють кpaщoмy здoбyттю ocвiти дiтьми тa дoпoмaгaють вчитeлю здiйcнювaти ocвiтню 
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мiciю шкoли). Клас є ізольованим в плані звуку. У ньому є пoдушки із шoрсткoю пoверхнею, які 

дoпoмaгaють учням дoвше висидіти, є м‘які кріслa-мішки, похилі стoли aбo пaпір, прикріплений до стіни. 

Створюються спеціальні умови для того, щоб діти могли легше навчитися писати, не вигинаючи зaп‘ястя. 

Шкoляр мaє oтримaти різні сенсoрні врaження: пристрої, які видaють різні звуки, відрізняються нa дoтик чи 

зa aрoмaтoм. Обладнання є зoвсім іншими, коли йдеться прo дитину з пoрушеннями зoру чи слуху [3, с. 

102]. 

В Укрaїні acиcтeнт paзoм iз учителем працюють над aдaптaцією нaвчaльнoї прoгрaми для yчня з 

ocoбливими ocвiтнiми пoтpeбaми. Вiн дoпoмaгaє вчитeлeвi y вигoтoвлeннi нaoчнoгo пpилaддя. Пcиxoлoг 

paзoм iз acиcтeнтoм вчитeля, coцiaльним пeдaгoгoм та дeфeктoлoгoм дoпoмaгaє виявляти пpoблeми в 

шкiльнoмy життi yчня з ocoбливими ocвiтнiми пoтpeбaми тa викoнyє peкoмeндaцiї фaхiвцiв з виpiшeння 

цих пpoблeм [5]. 

Слід звернути увагу на дoслідження ролі посади асистента-вчителя та підготовки до неї в 

канадському інклюзивному класі. Дoслідниця O. С. Кaзaчінера нaгoлoшує, щo тaкa підгoтoвкa передбaчaє 

oзнaйoмлення із квaліфікaційними вимoгaми aсистентa-вчителя, нopмaтивнo-пpaвoвoю бaзoю iнклюзивнoї 

ocвiти, oсoбливoстями peaлiзaцiї iндивiдyaльнoї пpoгpaми poзвиткy, oснoвaми рoзуміння пoтреб учнів і 

кoмунікaції тa пaртнерствa [3]. 

В Укрaїні ж пocaдa acиcтeнтa вчитeля є нoвoю. Лише в 2010 poцi Мiнicтерствoм прaці тa coцiaльнoї 

пoлiтики Укpaїни нaкaзoм Дepжcпoживcтaндapтy вiд 28 липня 2010 р. № 327З було дoпoвнeнo 

«Клacифiкaтop пpoфeciй» пocaдoю acиcтeнтa вчитeля, якa вoднoчaс передбaченa Пopядкoм opгaнiзaцiї 

iнклюзивнoгo нaвчaння y зaгaльнoocвiтнiх нaвчaльних зaклaдaх, зaтвердженим пoстaнoвoю Кaбiнeтy 

Мiнicтpiв Укpaїни вiд 15 cepпня 2011 p. № 872. Paзoм iз вчитeлeм клacy, асистент вчителя викoнyє виxoвнi, 

нaвчaльнi, coцiaльнo-aдaптaцiйнi зaхoди, зaпpoвaджyючи eфeктивнi фopми їx пpoвeдeння; y cклaдi гpyпи 

фaxiвцiв бepe yчacть y poзpoблeнні тa викoнaннi iндивiдyaльнoї пpoгpaми poзвиткy дитини; зaлyчaє yчня дo 

рiзниx видiв нaвчaльнaї дiяльнocтi; дoпoмaгaє дитинi y викoнaннi нaвчaльних зaвдaнь тa iншi [4, с. 77]. 

Виснoвки. Підсумoвуючи вищевиклaдене, з упевненістю мoжемo стверджувaти, щo інклюзивнa oсвітa 

в Україні інтенсивнo розвивається. Нa нaшу думку, незвaжaючи нa пoзитивний дoсвід запровадження 

інклюзивнoї oсвіти в Кaнaді, перед Укрaїнoю стoїть чимaлo викликів щoдo розвитку цьoгo прoцесу та 

створення власної системи інклюзивної освіти.  
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Преса, виконуючи свою інформаційну функцію, завжди відбиває хід соціальних, економічних, 

культурних процесів, які відбуваються в той чи інший час у тій чи іншій країні. Необхідність широкого й 

глибинного дослідження періодики 1941 – 1943 рр. у східному регіоні України зумовлюється тим, що вона 

була не лише потужним та діяльним фактором ідеологічно-пропагандистського впливу на місцеве 

населення, але й наймасовішим засобом інформування про події місцевого життя.  

Як відомо, аграрна політика нацистів на зайнятій території була підпорядкована стратегічній меті – 

забезпеченню безперебійного постачання Німеччини, у тому числі вермахту, продовольством. І хоча 

остаточне вирішення аграрного питання на окупованій території відкладалося на «післявоєнний період», 

ряд матеріалів періодичних видань дозволяє скласти уяву про тенденції та основні напрями поточної 

політики нацистів у сфері аграрних відносин.  
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Незважаючи на те, що публікації окупаційної преси з питань стану сільського господарства 

залучалися дослідниками в наукових доробках, лише в одній з праць зустрічається посилання на газету, яка 

видавалася на теренах регіону. Тому проблема використання інформаційних можливостей періодичних 

видань при висвітленні аграрних відносин на сході України під час окупації є досить актуальною.  

Метою статті є аналіз матеріалів газет періоду німецько-фашистської окупації з питань відновлення 

та реструктуризації сільського господарства України на окупованій території.  

Уже з березня 1942 р. на шпальтах видань, які існували на той час і примірники яких збереглися, 

активно мусувалося питання, присвячене виданню законодавства про «новий аграрний лад». Лише в 27 

номерах газети «Донецкий вестник» за березень – травень 1942 р. була вміщена 51 публікація з питань 

сільського господарства, причому 23 з них тією чи іншою мірою торкалися реалізацій положень нового 

аграрного законодавства.  

Воно розглядалося в якості революційної події в долі українського селянства. Не випадково назва 

першої публікації вищезазначеного видання, яка стосувалася нового аграрного закону, – «Новое 

распоряжение о землеиспользовании» [1, с. 3] – супроводжувалася підзаголовком «От колхоза к 

индивидуальному землеиспользованию. Разрушающее влияние большевизма будет устранено». У той 

самий час зазначалося, що «…перехід від більшовицького рабського існування до нового аграрного 

порядку настане не одразу ж із-за тієї причини, що саме в цій галузі безпосередній перехід може дуже 

хворобливо відбитися» [1, с. 3]. 

Найдокладніший коментар нового аграрного законодавства було подано у великій передовій статті 

«Крестьяне!» [2, с. 2], структура якої складалася з наступних пунктів: «Каждому трудящемуся крестьянину 

– своя земля», «Новый земельный порядок – подарок крестьянству», «Что означает для сельского хозяйства 

отмена колхозного строя», «Распоряжение о новом земельном законе уже вышло», «Все законы и 

постановления бывшего советского правительства отменены», «Общественное хозяйство», 

«Земледельческий Союз». 

Відповідно до тексту цієї публікації перетворення колгоспів на «громадські господарства» було 

першим етапом проведення реформи. Зазначалося, що утворені господарства мали працювати за вказівками 

німецького сільськогосподарського управління. Присадибна ділянка селянина була оголошена його 

приватною власністю, причому передбачалася можливість її збільшення за умови, «...що цю збільшену 

присадибну ділянку ти будеш обробляти... своїми власними засобами, без шкоди для праці в 

громадянському господарстві» [2, с. 3]. 

Наступний етап аграрної реформи передбачав створення «землеробських союзів», у яких за умови 

виконання громадським господарством своїх обов‘язків передбачалася передача землі для індивідуального 

обробітку та індивідуального користування. Стаття визначала систему роботи в «землеробському союзі», 

який «…у відповідності з вказівками німецького сільськогосподарського Управління встановлює план 

обробітку землі. Поля обробляються спільно. Посівні роботи і збір врожаю з одержаної землі кожен 

провадить сам. Кожен селянин одержує земельний наділ однакових розмірів, але в залежності від обставин 

буде також взята до уваги кількість працездатних членів родини…» [2, с. 3]. 

У статті також містилася згадка про те, що надалі, «…в залежності від місцевих умов і можливо 

забезпечення реманентом і робочою силою, необхідними для самостійного господарювання, земля може 

бути поділена на одноособові селянські господарства…» [2, с. 3], проте про конкретні терміни здійснення 

цього заходу нічого не говориться.  

Те, що висвітленню цих заходів приділялося важливе значення, засвідчується появою на шпальтах 

газет нарисів, репортажів та листів: «Збільшення садибних земель» [3, с. 3], «Благодарность крестьян 

Чистяковского округа» [4, с. 2], «Сбывается заветная мечта крестьянина» [5, с. 3], «На историческом 

празднике в Омельнике» [6, с. 2], «Надел земли лучшим общинным хозяйствам Сталинской области» [6, 

с. 4], «Роботящому селянинові – власну землю» [7, с. 2], «Відповідь райхміністра» [8, с. 2]. 

Матеріали періодичних видань свідчать, що перетворення, розподіл громадських господарств на 

«землеробські союзи» розпочалося лише восени 1942 р. Тоді, згідно з публікацією «На родных степях, в 

родных домах воцарятся свобода и счастье» [9, с. 2], община с. Доля Юзівської області 19 вересня була 

реорганізована на 12 десятидвірок, товариств зі спільного обробітку землі.  

У червні 1943 р. на шпальтах декількох періодичних видань регіону (що є доказом тієї значної 

інформаційно-пропагандистської ролі, яка відводилася періодиці з боку окупаційної адміністрації) з‘явився 

текст «Декларації німецького уряду про приватну власність селян на землю у звільнених областях». Згідно з 

її положеннями, «...земля, яка при проведенні цього землеустрою була відведена для постійного 

одноособового користування, визнається приватною власністю цих селян» [6, с. 31]. Проте текст цієї 

декларації на шпальтах видань не супроводжувався коментарями.  
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У якості прикладу взаємоперевірки матеріалів преси та встановлення їх достовірності варто 

розглянути публікації, присвячені стану млинарства на Ворошиловградщині. Так, згідно з даними однієї з 

них – «Млинарське господарство на піднесенні» [3, с. 2], у Ворошиловградській області з 24 олійниць, 42 

крупорушок та більш ніж 60 млинів (очевидно, тих, що діяли до окупації) у жовтні 1942 р. функціонувало 

19 олійниць, 34 крупорушки та 48 млинів. Якщо ці відомості й перебільшено, то в незначній кількості, 

оскільки в статті «Борошняно-олійну та хлібопекарську промисловість відновлено» [10, с. 4] фігурує цифра 

в 60 млинів та олійниць, уведених до експлуатації у Ворошиловградській області на 1 січня 1943 р. 

Певною мірою відомості преси дають уявлення й про особливості організації сільського господарства 

на окупованій території, діяльність районних, окружних, обласних земельних управ та комендатур.  

Значною мірою проблема забезпечення окупантів продукцією сільського господарства розкривається 

за допомогою численної офіційної інформації – насамперед оголошень – про норми оподаткування 

сільських господарств яйцями, медом, молоком та іншими сільськогосподарськими продуктами.  

Варто зазначити, що за умов хронічної нестачі реманенту тяглової сили сільському господарству 

регіону з боку господарчих органів окупантів надавалася певна матеріальна допомога з метою 

максимального одержання продовольства та сировини. Про це свідчать публікації «Первая партия 

тракторов из Германии» [11, с. 2], «Лучший участок» [12, с. 4], «45 вагонов сельхозорудий» [1, с. 3], «Друга 

обласна нарада агрономів» [2, с. 3], «Допомога Німеччини» [13, с. 3].  

За цими матеріалами можна встановити, що на кінець 1942 р. до Юзівської області було завезено 17 

тракторів марки «Ланс-Бульдог», 40 складних молотарок, 4080 двокорпусних плугів, 2980 культиваторів, 

72000 ручних кіс, 100000 грабель [9, с. 4]. Крім того, було одержано 15 тонн карбіду та один вагон 

тракторних запчастин [9, с. 3].  

Сільське господарство регіону за умов окупації відчувало гостру нестачу фахівців-агрономів. 

Публікації преси свідчать про створення з метою виправлення становища при Юзівському обласному 

агроуправлінні півторамісячних курсів помічників агрономів [14, с. 3], а також про наміри відкриття таких 

курсів у Ворошиловграді [15, с. 4]. 

Ряд матеріалів, у тому числі офіційного походження, відбиває факти залучення мешканців міста для 

проведення польових робіт. У якості тієї категорії населення, яка могла допомогти при розв‘язанні 

нагальних потреб сільського господарства, розглядалися школярі. Адміністративне розпорядження 16-43 

коменданта м. Костянтинограда (Краснограда) Рітмайстера торкалося залучення всіх учнів шкіл міста, 

починаючи від 11 років, під час літніх канікул до робіт із збирання врожаю [16, с. 2].  

Питання залучення школярів до сільгоспробіт порушувалося і в кореспонденції «Учащиеся помогут 

взрослым в сборе подсолнечника» [6, с. 3] начальника відділу виховання Юзівської міської управи 

Ф. Смирнова. Очевидно, ця публікація стала відгуком на заклики про допомогу у збиранні врожаю 

соняшникових культур, які було надруковано раніше в газеті «Донецкий вестник» [4, с. 2]. 

При розгляді окупаційної преси сходу України варто зазначити, що її матеріали з питань сільського 

господарства мали й прикладне, практичне значення, оскільки знайомили читача з раціональними 

способами ведення сільського господарства. Так, лише у 23 номерах щотижневого видання «Нова Україна», 

призначеного для села, за серпень 1942 – січень 1943 рр. було надруковано 46 матеріалів з практичними 

порадами, розрахованими як на пересічного селянина, так і на фахівця сільського господарства (агронома, 

зоотехніка). У 13 номерах цього видання зустрічається рубрика «Календар сільськогосподарських робіт», у 

якій указувався найбільш вдалий час для проведення тих чи інших робіт. У газетах «Донецкий вестник», 

«Нова Україна» діяла рубрика «Поради агронома», а в часописі «Українська земля» – «Поради селянам» та 

«Агротехнічна сторінка». 

У якості прикладів назв тих матеріалів, які мали за мету надання корисної інформації для ведення 

сільського господарства, варто навести такі: «Більше сіймо просапних культур» [17, с. 3], «Когда что садить 

и сеять в грунт» [18, с. 4], «Усилить борьбу с садовыми вредителями» [19, с. 4], «Правильный уход за 

молодняком» [14, с. 4], «Зразково підготуватися до зимівлі худоби» [20, с. 4], «Поради машиністам 

молотарок» [3, с. 4].  

Газети, будучи важливим елементом пропагандистської системи, намагалися здійснювати свою 

функцію шляхом друкування на своїх шпальтах гасел – закликів, орієнтованих не тільки на свідомість, але 

й на залякування місцевого сільського населення: «Землероби! Покажіть свою працьовитість і 

працездатність!» [10, с. 1], «Селяни! Ще два дні ви зможете сіяти! Не забувайте свій святий обов‘язок перед 

Батьківщиною і народом! Не дивіться на час! Використовуйте день від сходу до заходу сонця! Ви – 

годувальники самих себе, міст і сіл!» [21, с. 4], «Селяни! Ви користуєтеся дорогоцінним добром – землею. 

Усвідомлюйте ваш святий обов‘язок. Хто не виконає цей обов‘язок, той буде виключений з селянського 

стану і не матиме права на власну землю» [22, с. 1]. Їх метою було шляхом демагогічних обіцянок, 
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апелювання до почуттів «селян-власників» змусити їх працювати якомога інтенсивніше й ретельніше на 

користь окупантів. 

Таким чином, періодичні видання сходу України містили інформацію, що відбивала хід та 

пропагандистське забезпечення організаційних перетворень у сільському господарстві, його матеріально-

технічний стан та ступінь використання в інтересах окупаційної влади. 
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8. Донецкий вестник. – 1942. – 2 апреля.  

9. Донецкий вестник. – 1942. – 22 сентября.  

10. Нове Життя. – 1943. – 18 березня.  

11. Донецкий вестник. – 1942. – 29 марта.  

12. Донецкий вестник. – 1942. – 2 июня.  

13. Нове Життя. – 1942. – 6 листопада.  

14. Донецкий вестник. – 1942. – 12 февраля.  

15. Нове Життя. – 1942. – 26 вересня.  

16. Відбудова. – 1942. – 29 грудня.  

17. Донецька газета. – 1943. – 3 січня. 

18. Донецкий вестник. – 1941. – 14 декабря. 

19. Донецкий вестник. – 1941. – 18 декабря. 

20. Нове Життя. – 1942. – 16 жовтня.  

21. Нове Життя. – 1943. – 9 лютого. 

22. Нове Життя. – 1943. – 17 квітня.  

 

Процик Мар’яна Миколаївна 

Новороздільський політехнічний коледж 

 

ВИКОРИСТАННЯ ПРОЄКТНО-МОДУЛЬНОЇ МЕТОДИКИ НА ЗАНЯТТЯХ 

З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ 

 

Стаття присвячена питанню методики організації занять з англійської мови в політехнічних 

коледжах. Проаналізовано особливості проєктно-модульної методики. Досліджено шляхи використання 

методу проєктів на заняттях англійської мови за професійним спрямуванням. 

Ключові слова: проєктно-модульна методика, метод проєктів, англійська мова за професійним 

спрямуванням, груповий проєкт, роль викладача 

 

Питання методики організації навчального процесу є надзвичайно актуальним на сучасному етапі 

реформування і модернізації освіти в Україні, адже йдеться про створення ефективного інноваційного 

освітнього середовища в українських закладах освіти через впровадження найсучасніших технологій 

навчання. 

Метa стaтті – проаналізувати особливості використання методу проєктів на заняттях англійської 

мови за професійним спрямуванням.  

Стaн аналізу прoблеми. Питанню проєктно-модульної методики присвячено ряд праць таких 

науковців, як Є. Полат, Л. Пироженко, О. Рибіна, С. Сисоєва тощо, метод проєктів як комплексний 

навчальний метод описано в дослідженнях Т. Башинської, Б. Гершунського, П. Петрякова, А. Карачева, 

Г. Селевко та ін., метод проєктів як продуктивний метод навчання висвітлено в працях І. Бема, 

А. Хуторського, Й. Шнайдера тощо. 

Виклaд oснoвнoгo мaтеріaлу. Відомо, що продуктивність взаємодії учасників освітнього процесу 

пов‘язана з її творчим характером, центральним чинником якої є система форм співпраці викладача зі 

студентами, що забезпечує створення спільності значень, цілей, способів досягнення результату і 

формування саморегуляції індивідуальної діяльності [5].  

Метод проєктів є способом досягнення дидактичної мети і виступає як сукупність операцій 

оволодіння певною сферою практичного чи теоретичного знання, тією чи іншою діяльністю [4], у нашому 

випадку англійською мовою за професійним спрямуванням студентами політехнічних коледжів. 

Насамперед, метод проєктів визначають як засіб реалізації особистісно-орієнтованої взаємодії, 

спрямований на особистісне спілкування [5], на розуміння викладачем внутрішнього світу студентів [1]; 

створює умови для розвитку мотивації у творчій навчальнії діяльності [6]; стимулює прагнення зрозуміти 

установки і погляди один одного [2].  



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 2 0  ●  В И П У С К  3 1  

 

 

 
34 

Науковці зазначають, що основна мета проєктів – сприяння творчим та дослідницьким здібностям 

студентів у процесі реалізації особистісно-орієнтованого навчання [3]. Відповідно до цього, спільна 

проєктно-творча діяльність визначається як спосіб реалізації особистісно-орієнтованої взаємодії, де студент 

реалізує свої можливості в спільно досягнутому продукті. 

На заняттях з англійської мови за професійним спрямуванням вважаємо, що при використанні методу 

проєктів покращується співпраця студентів з викладачем та з іншими студентами, підвищується їхня 

мотивація до навчання, знімається напруга, збільшується віра студентів у свій успіх. Таким чином, 

результати, які можуть бути отримані після застосування цього методу, вбачаємо наступні:  

 міцне і глибоке засвоєння знань;  

 високий рівень самостійної роботи;  

 високий рівень науковості в знаннях;  

 вміння працювати в групі/команді, вести групове обговорення;  

 згуртування колективу;  

 мотивація колективних досягнень.  

Проте, необхідно пам‘ятати про проблеми, які можуть виникнути при використанні методу проєктів 

на заняттях з англійської мови за професійним спрямуванням, які вимагають додаткового аналізу:  

 низький рівень активної, самостійної роботи студентів;  

 перевантаження викладачів і студентів.  

Слід звернути увагу, що за кількістю учасників проєкти поділяють на особистісні, парні та групові. 

На заняттях з англійської мови за професійним спрямуванням, на нашу думку, слід найчастіше 

використовувати групові (спільні) проєкти для розвитку комунікативної діяльності студентів. Проте, 

необхідно правильно з методичної точки зору організувати діяльність учасників проєкту в групі або 

команді, і роль викладача-координатора в цьому випадку особливо важлива. 

Груповий проєкт вирізняється з-поміж інших видів проєктів такими принципами та правилами, які 

необхідно обговорити зі студентами:  

1. У команді (групі) немає лідерів. Всі члени команди рівні.  

2. Команди не змагаються.  

3. Всі члени команди повинні отримувати задоволення від спілкування один з одним, тому що вони 

разом виконують завдання.  

4. Всі повинні проявляти активність і вносити свій внесок у загальну справу.  

5. Відповідальність за кінцевий результат несуть всі члени команди.  

Необхідно пам‘ятати, що при використанні методу проєктів змінюється і роль викладача. Вона різна 

на різних етапах проєктування. Викладач виступає в ролі консультанта, помічника, спостерігача, джерела 

інформації, координатора, головне завдання якого полягає не в передачі конкретних знань, а в навчанні 

способам роботи для здобуття знань [6]. Викладач повинен обов‘язково порадити студенту, якими 

інформаційними джерелами можна скористатися, на що звернути увагу тощо. 

Виснoвки. Підсумoвуючи вищевиклaдене, з упевненістю мoжемo стверджувaти, щo проєктно-

модульна методика сприяє продуктивності навчання через впровадження найсучасніших технологій. Метод 

проєктів надає можливість студентам на основі практичного досвіду в їхньому професійному пошуку, 

розв'язанні соціальних, освітніх психологічних і культурних проблем. У проєктній методиці чітко виражена 

тенденція до інтеграції багатьох дисциплін, особливо, якщо йдеться про заняття з англійської мови за 

професійним спрямуванням. Зміст кожного проєкту співвідноситься не тільки з рівнем загального розвитку 

студента, його інформованістю з проблеми дослідження, але і його успішністю та спеціалізацією навчання, 

вмінням користуватися найсучаснішими технічними засобами.  
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ТРАНСФОРМАЦІЯ СИСТЕМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЧЕХОСЛОВАЧЧИНИ 

В УМОВАХ ДЕМОКРАТИЗАЦІЇ (1990-1992 рр.) 

 

Стаття присвячена аналізу основних напрямків реформування вищої освіти у Чехословаччині після 

краху комуністичного режиму. Проаналізовано нормативно-концептуальні основи модернізації вищої 

освіти. Особлива увага приділяється розвитку вищої педагогічної освіти в Словацькій республіці. 

Ключові слова: Чехословаччина, реформування, вища педагогічна освіта 

 

Важливим напрямком демократизації суспільної системи Чехословаччини було реформування вищої 

освіти.Трансформація системи вищої освіти Чехословаччини розпочалася в 1990 р. в контексті демонтажу 

комуністичного режиму і тривала до розпаду спільної держави чехів і словаків у 1992 р. 

У часи розбудови соціалізму в Чехословаччині сформувалася централістсько-адміністративна 

система управління вищою освітою, яка характеризувалася уніфікованістю та заідеологізованістю підходів. 

У кінці 1980-х рр. увагу громадськості було сфокусовано на недоліках і критиці вищої освітиЧСФР, а з 

початком демократичних перетворень у країні взято курс на освітні реформи.Для посткомуністичногоетапу 

освітніх перетворень характерні наступні кроки: демонтаж старих ідеологічних освітніх структур 

марксизму-ленінізму; демократизація системи управління вузами; гуманізація вищої педагогічної освіти; 

початок розробки європейських перспектив і орієнтирів розвитку вищої освіти [1, с. 74-75]. Попри те, що в 

цей короткий відрізок освітня політика держави, прореформістські настрої знизу (з боку об‘єднань 

педагогів), громадська думка були єдині в розумінні необхідності перетворень, формування стратегії та 

дієвого механізмуреалізації освітніх реформ давалося вкрай складно.  

В 1990-1992 рр. у Чеській і Словацькій федеративній республіці (ЧСФР) було створено базові 

законодавчі умови для демократизації вищої освіти. 4 травня 1990 р. Федеральні збори ЧСФР ухвалили 

Закон «Про вищі школи» (Zákon č. 172/1990), який був значним поступом у децентралізації та послабленні 

політизації управління вузами, формуванні європейської моделі вищої освіти. В законі було врегульовано 

цілу низку питань, що стосувалися академічних прав і свобод вузів (§ 2), їх фінансування (§ 6) і 

самоврядування (§ 7-13), навчання студентів (§ 18-27) та ін. Закон врегулював організацію вищої освіти в 

обох республіках, але в подальшому, з розпадом федерації в 1992 р., Чехія і Словаччина у реформуванні 

вищої освіти йшли різними шляхами.  

Значним кроком до децентралізації управління шкільною освітою в Словаччині було прийняття в 

1990 р. Закону «Про державне управління в сфері шкільництва та шкільного самоврядування» (ZákonSNR č. 

542/1990), яким зафіксовано рівні управління освітою та проголошено відокремлення управлінських 

структур від контролюючих і навчальних. Тим самим були створені нормативно-правові умови для 

діяльності незалежних контролюючих органів, а також методичних педагогічних центрів. 

В контексті деідеологізації вищої освіти проявилися тенденції до т.зв. «депедагогізації» вищої 

школи, оскільки значна частина реформаторів вважали педагогіку носієм марксистської ідеології. Зокрема, 

це відобразилося у зменшенні кількості та обсягу педагогічних і дидактичних дисциплін у навчальних 

програмах, скороченні педагогічної практики. В сфері педагогічної науки не тільки належним чином не 

підтримувалися дослідження, але й ліквідовувалися діючі державні дослідницькі педагогічні центри, 

зокрема Інститут експериментальної педагогіки Словацької академії наук, Дослідницький педагогічний 

інститут.Стагнацію переживала і Словацька педагогічна асоціація при САН, яка також була деполітизована 

та деідеологізована в результаті освітніх перетворень [2, c. 218].  

До 1989 року університетською підготовкою вчителівзаймалися педагогічні факультети, які 

орієнтувалисянавчителів загальноосвітніх предметівпочаткової школи, а також філософські та 

природознавчі факультети, які здійснювали підготовку вчителів загальноосвітніх предметів середніх шкіл. 

В додатку до Закону «Про вищі школи» (Zákon č. 172/1990) від 4 травня 1990 р. визначено, що педагогічне 

спрямування мали два університети (УніверситетКоменського вБратиславі та Університет П. Й. Шафарика 

в Кошицях і Пряшеві) та 2 самостійних педагогічних факультети в Нітрі та Банські-Бистриці. На поч.1990-х 

рр. у Словаччині починають створюватись нові факультети і спеціальності, які водночас кадрово 

ослаблювали діючі педагогічні факультети. Попри ріст кількості студентів, кількість педагогічних 

працівників, професорів і доцентів зменшувалася. Тодішня педагогічна наука не могла дати відповіді на всі 

актуальні питання в сфері освіти, що стояли перед суспільством в контексті посткомуністичної 
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трансформації. Педагогічна наука за часів соціалізму відчувала брак інформації, інноваційних розробок з-за 

кордону, оскільки до 1989 р. використання західної літератури було обмеженим.  

Водночас прорив інформаційної ізоляції на початку 1990-х рр. дозволив досить швидко 

актуалізувати ті проблеми, що хвилювали європейську педагогічну думку. У 1991 р. Міністерство освіти 

Словаччини під керівництвом Я. Пішута презентувало доповідь на тему «Концепція для оновлення і 

подальшого розвитку системи освіти нації до 2000 року». Концепція містила розділ про «подальшу освіту 

дорослих», де підкреслювалася необхідність дотримуватися принципів відкритості, різноманіття, 

добровільності, свободи і демократії в наданні можливостей для отримання освіти дорослим всіх 

соціальних груп [3, c. 380]. 

Одним із перших концептуальних документів, що містив положення щодо реформування словацької 

освіти і ролі педагога в суспільстві, був проект «Дух школи» (1990 р.) [4]. Вказаний проект вніс небагато 

змін в освітню політику держави, але суттєво вплинув на мислення прогресивних вчителів і створив 

концептуальну основу для подальшої реформеної риторики. В рамках даного проекту група експертів на 

чолі з І. Туреком висловила амбіції щодо формулювання загальних принципів майбутньої чехословацької 

освіти в умовах зміни парадигми суспільного розвитку. 

В цей період закладаються інституційні основи для реалізації міжнародних програм освіти впродовж 

життя, адаптації словацьких публічних структур до європейських. Зокрема, з метою сприяння реалізації в 

Словаччині європейських програм в галузі післядипломної освіти в жовтні 1990 р. Міністерством освіти 

було створено освітню інституцію – Академію Istropolitana. Від часу свого заснування Академія реалізувала 

міждисциплінарні освітні проекти, головним чином в рамках програми TEMPUS, орієнтовані на 

післядипломну освіту фахівців, на взаємодію зі словацькими та закордонними університетами. 

Таким чином, упродовж освітніх трансформацій 1990-1992 рр.в Чехословаччині відбувається 

ліквідація застарілих стереотипів і міфів соціалістичної доби, здійснюється деідеологізація вищої освіти та 

пошук шляхів розвитку демократичних основ університетської освіти в умовах формування засад ринкової 

економіки і політичного плюралізму. Реформи в Чехословаччині посткомуністичного періоду заклали 

фундамент для подальшої модернізації та європейської інтеграції систем вищої освіти Чехії та Словаччини. 
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Стаття присвячена актуальним проблемам підвищення якості медіаосвіти в Україні. Розкрито 

роль і значення інноваційних технологій навчання у закладах вищої освіти, що готують майбутніх 

журналістів, обґрунтувано ефективність їх використання на прикладі дисципліни «Журналістська 

маймтерність». 

Ключові слова: інноваційні технології, інтерактивні технології, медіаосвіта, дистанційне навчання. 

 

Модернізація системи професійної підготовки здобувачів вищої освіти в українських закладах є 

важливою науково-педагогічною проблемою, яка має вирішуватись спільними зусиллями з урахуванням 

вітчизняного та зарубіжного освітнього досвіду. Актуальним науково-методичним завданням у закладах 

вищої освіти, що готують майбутніх журналістів, стає розроблення і введення у навчальні робочі плани нових, 

зорієнтованих для роботи в конвергентних медіа дисциплін, таких як «Інтернет-журналістика», «Дата-

журналістика», «Бізнес-журналістика», «Журналістські розслідування» та ін. на основі використання 

інноваційних технологій. 

Обов‘язкового впровадження інноваційних технологій також передувало введення карантину в Україні. 

Так, відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України № 406 від 16.03.2020 р. «Про організаційні 

заходи для запобігання поширенню коронавірусу СOVID-19», виконання освітніх програм закладами освіти 
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на час карантину відбувається шляхом організації освітнього процесу із використанням технологій 

дистанційного навчання. 

Зважаючи на зазначене, підготовка висококваліфікованих, конкурентноспроможних журналістів має 

бути завдяки активному використанню інноваційних технологій у медіаосвіті. 

Медіаосвіта є чинником розвитку особистості в контексті минулого й нинішнього досвіду, становлення 

світоглядної орієнтації та формування аналітичного ставлення до певної ідейно-моральної позиції, забезпечує 

усвідомлене та обґрунтоване вироблення переконань [1, с. 36]. 

Мета дослідження проаналізувати особливості застосування та обґрунтувати ефективність 

використання інноваційних технологій у медіаосвіті на прикладі дисципліни «Журналістська майстерність». 

Журналістська майстерність як невід‘ємна складова професії журналіста, вимагає спеціальної 

підготовки у закладах вищої освіти. На дисципліні «Журналістська майстерність» в Одеському національному 

політехнічному університеті (ОНПУ) для того, щоб сформувати професійні якості майбутніх журналістів, ми 

активно використовували такі інноваційні технології як інтерактивні методи навчання, сутність і значення 

яких описано нами в попередніх дослідженнях [2; 3 та ін.], а також технології дистанційного навчання. 

Так, щоб розвинути таку якість як відповідальність за розповсюдження інформації, ми проводили 

дебати «Моральна, професійна і правова відповідальність журналіста за розповсюдження інформації». 

Проведення дискусії «Незалежність ЗМІ: бути чи не бути?» надало нам можливість виробити 

комунікативні навички у здобувачів, вміння переконувати співрозмовника, аргументувати свою думку тощо.  

Щоб виробити вміння формулювати свою думку й висловлювати її у такій формі, щоб вона була 

зрозуміла читачеві, було використано метод «Рольові ігри». Методика проведення якого полягала в тому, що 

здобувачам потрібно було подати самостійно обрану суспільно значущу тему для різних аудиторій 

(національних, професійних, вікових тощо) у різних жанрах. 

Інтерактивний метод «Аналіз ситуації» використовували для виокремлення специфічних ознак 

журналістського твору на відміну від наукового чи художнього шляхом аналізу ст.12 ЗУ «Про державну 

підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів». 

Активно також використовували метод кейсів (відеоматеріали та тексти), за допомогою яких розбирали 

реальні ситуації. Наприклад, під час перегляду відео про напад працівниками УДО на знімальну групу 

програми «Схеми» (електронна адреса відеоматеріалу: https://www.youtube.com/watch?v=XQBqP9h9jw4), ми 

розбирали дії журналістів та уміння вести себе під час виконання професійних обов‘язків. 

Перегляд прес-конференції «Скандал з «плівками Гончарука»: чи піде прем‘єр у відставку і чи чекати 

дострокових виборів?» від 20.01.2020 р., надав нам можливість виробити вміння відтворювати матеріал для 

різних аудиторій медіа. Так, здобувачі об‘єднувлися у підгрупи представників різних видань: демократичних, 

політичних, так званих «жовтих» тощо для створення матеріалу відповідно до інформаційної політики (а 

також лексики) свого видання. 

Для ефективного проведення аудиторних занять залучалися професіонали-практики, зокрема відомі 

журналісти, продюсери, головні редактори та ін. Наприклад, була зустріч із продюсеркою регіонального 

Суспільного мовника UA: ОДЕСА Іриною Кипоренко; співвласником онлайн радіостанції «Шарк» 

Олександром Стадніком; очільницею програми Transitions із просування журналістики рішень у Центральній і 

Східній Європі, членкинею LEDE Networks Solutions Solutions Люсі Чорною та ін. (більш детальна інформація 

на сторінці кафедри інформаційної діяльності та медіа комунікацій ОНПУ 

https://www.facebook.com/kafdidopu/?ref=bookmarks). 

Крім того, для ознайомлення здобувачів із теоретичним матеріалом з дисципліни «Журналістська 

майстерність» під час карантину було створено відеолекції засобами PowerPoint, які завантажувалися в 

«Google Classroom» тощо. 

Таким чином, оновлення змісту і форм навчання через активне впровадження інноваційних технологій 

дає можливість забезпечувати універсальність, багатоплановість, гнучкість та ефективність сучасної 

медіаосвіти. Перспективи подальших досліджень вбачаємо в добірці та впроваджені у навчальний процес 

інших цікавих інноваційних технологій для ефективного дистанційного навчання майбутніх журналістів. 
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ЗОБОВ’ЯЗАЛЬНІСТЬ І ДОВІРА: ОСОБИСТІСНІСТЬ ВЗАЄМОДІЇ 

 

Обстоюються положення, що гідним людини життя проживається у свободі, відкрите 

можливостями творчості та вільним пошуком істини, саморозвитку й самозбагачення. Утвердження та 

прояви гідності започатковують людське в людині шляхами і способами її життєздійснення, коли вона, 

отже, все більшою мірою її демонструє дотриманням та поглибленням своєї зобов‘язальності і 

відповідальності перед іншою людиною та людством, так би мовити, «дальніми». 

Ключові слова: Інший, «воздаяння», гідність, відповідальність, доброчинність. 

 

Людина зобов‘язальна у міжлюдських взаєминах, у відносинах до своєї нації не може не викликати 

довіру, адже обов‘язки є способом доведення до соціуму і культури здобутківупродовж усього життя 

самовдосконалення та самореалізації. Лише в статусі зобов‘язальної індивідуальності соціокультурно значуще 

здійснюється саморозвиток і самореалізація особистості, коли обов‘язковість та відповідальність є 

визначальними чинниками її самототожності. Зобов‘язання реалізуються процесами надавання, воздаяння, але 

для індивіда, як члена суспільства, життєво важливі соціально визнані моральні врегулювання взаємовідносин 

з іншими людьми, соціальними групами чи суспільством в цілому. Зобов‘язання покликаної людини є 

оновленням самості індивідуальності в структурі особистості – «до звершености мужа» [Еф. 4, 13]. 

Завдання людини по відношенню до самої себе, коли, разом з тим, також потреби соціального 

розвитку, конкретних сфер і т. д. можуть і повинні бути предметом переосмислення, доконечно завжди 

здійснювані в атмосфері моральних цінностей та формування відповідного обов‘язку, як перед-

умовдовірливого відношення. Рецидиви поневолення індивідуальності упродовж історії постійно 

супроводжували соціальний розвиток, відповіддю на що і був індивідуалізм, як «судоми свободи старої 

людини» (М.О. Бердяєв), по суті позбавленої довіри.Індивідуальність спромагається проявляти себе, свої 

індивідуальні риси як не-обхідні чинники самоутвердження та подальшого розвитку, як уміння їх життєвої 

реалізації у їх внутрішній єдності. Неврахування розмаїття особливостей, тенденцій і вимог дійсного світу є 

і може бути самообмеженням якостей і рис індивідуальності, а відтак – і її нежиттєвості: життєвою є лише 

існуюча у безмежжі дійсних і можливих зв‘язків зі світом індивідуальність. Обов‘язки, зобов‘язання, як 

самопоєднання із дійсністю, відзначаючись вивільнюючою якості індивідуальності є, відтак, істотнішою 

формою самоздійснення.  

Повнота здійснення індивідуальності розгортається, коли «індивідуалістична» свідомість 

відзначається рисами метаіндивідуальності, продукуючи та синтезуючи досвід утвердження 

індивідуальності. Зобов‘язання інтенсифікують, збагачують, синтезуючи внутрішнє життя, зініційовують 

нові, невідомі до цього, риси і якості, зародження та зростання нових його плодів, його повноти та 

«надмірності» і, отже, виходу назовні змістовним наповненням вже задекларованих зв‘язків зі світом. Як, 

зрештою, прояви недовіри, індивідуалізм трагічний його антиіндивідуальною спрямованістю головним 

чином тому, що від початку проголошена ним свобода і прагнення жодними нормами не обмежувати себе – 

позірні, позбавлені творчо-змістовного наповнення, бо взагалі ігнорується дійсністю останнього. 

Опікуючись «індивідуальністю», індивідуалізм з необхідністю її знищує, припускається помилки з причини 

власне якраз непорозуміння глибинної потреби відкритості індивідуальності, демонструє байдужість до її 

можливої величі, принаймні вже тому, що індивід залишається під переважальним впливом «нижчих», 

матеріальних потреб та, по суті, зневажання духовності.  

Гідність людини передбачає відповідну повагу, остання засвідчує та підтримує наявність людських 

якостей ставлення до людини. Між тим зневажання спричиняється невідповідним людській гідності – 

появою помсти: «зневажений спалахує жадобою помсти» (Августин). Гідна особистість спромагається 

своєю життєдіяльністю у формах життєтворчості та самоздійснення постійно возз‘єднувати зростання 

матеріальне та духовно-інтелектуальне. Гідною може бути особистість, лише смисложиттєво закорінена, 

однак, останнє – не завершений здобуток, яким буцімто «довічно» користуються, а доконечно постійно і 

дбайливо створюване інтелектуально-духовною працею зобов‘язуюче індивідуальне надбання. Тому дійсно 

– гідною є людина мисляча, вона – причетна до визначальної у духовно-культурному житті суспільства 

сукупності ідей та світогляду, за якими, у підсумку, дане суспільство розвивається, але які сформовані у 

визначених аспектах попередниками та «користуються авторитетом» у сучасників.  

Але, як на наш погляд, слід ще раз наголосити, що гідною є, у першу чергу, особистість, яка може й 

повинна максимально змістовно й вичерпно синтезувати характер та провідні тенденції своєї епохи, 
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визначати та актуалізувати максимально відповідні якраз потребам прогресивно-добростверджувальним. 

Гідна особистість глибоко пов‘язана зі своїм часом, особистість зобов‘язальна і отже – щаслива, позаяк для 

такої індивідуальності «обов‘язок – єдине щастя», що не може не викликати довіру.  

Викликає довіру людина гідна, як демонстрація морально-психологічних проявів особистісного 

буття, гордості, відповідальності й зобов‘язальності, гідність, у її практично життєвій спрямованості, 

синтезує чинники самовідчуття, самопереживання, самоконтролю та самосвідомості, визначаючи відносини 

з іншими людьми, ставлення до процесів і явищ суспільного розвитку. На наш погляд, істотно значущим 

критерієм гідності людини повинні бути особисті якості та заслуги, індивідуальна особистісність престижу. 

А це з боку іншої особистості також не може не викликати приязні. 

На думку Г.С. Сковороди, гідна і праведна людина природно схильна до науки і навчання. Це також 

свідчить, що вона володіє життєвою мудрістю, і що здоровий глузд є визначальною рисою її мислення. 

Гідна людина також достойно вирішує питання відношення до багатства та бідності, для такої людини 

повага до іншого узгоджується з повагою до самої себе, тому вона є у першу чергу спроможна на 

об‘єктивну і змістовну самооцінку. Людина гідна – відверта, щира, пряма, чесна і щиросердна, вона діє 

неприховано і виразно висловлюється, на чому постійно наголошував Г. Сковорода і в своїх творах, і в 

листуванні [Див.: 4]: людина гідна викликає довіру. 

Людська гідність – у єдності честі, сумління та милосердя, які, у першу чергу і головним чином, 

демонструють буттійнісну закоріненість: як «еластично-уперта» (Леся Українка) спромагається 

протистояти життєвим негараздам, гідна людина у єдності із її буттям, у єдності її буття, статус її викликає 

прихильність [Див.: 1-3]. 

Самостійні розмисли є шляхом формування убачань, які, своєю чергою, є демонстрацією 

самостійності гідної людини: гідна – це само-стійна особистість. Завдяки інтелектуально-духовній праці, 

коли саме по собі бачення дійсності трансформується як самостійне убачання та спроможність особистості 

за зовнішнім перебігом явищ розглядати приховану суть. Гідна людина відкрита до світу можливостями 

самоздійснення бути собою зі своєю дійсністю і тому підносити свою індивідуальність спроможностями 

проявляти, життєво встояти завдяки унікальним внутрішнім якостям, достойно зреалізовуючи людський 

спосіб буття. Обмеження ж можливостей виходу і реалізації людського начала щодо останнього не може 

залишатися нейтральним, але завжди буде лише його приниженням.  
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ФЕНОМЕН ДОВІРИ В СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНИХ ПРАЦЯХ 

МИХАЙЛА ГРУШЕВСЬКОГО ТА В’ЯЧЕСЛАВА ЛИПИНСЬКОГО 

 

Наголошується, що доглибинне відчуття й переживання потреби довіри актуалізуються формами 

життєтворчості, реальними процесами буття людини в умовах своєї нації, національної культури, як 

конкретно-історичного зманіфестування її неповторності й самоцінності. Аістотною прикметою 

соціально-філософських пошуків зазначених вітчизняних мислителів булотакож прагнення вирішувати 

питання національного й соціального вивільнення людини на засадах гуманістичних цінностей, зокрема, 

довіри. 

Ключові слова: довіра, гідність, самосвідомість, зобов‘язальність, соціальний консенсус. 

 

Історичні потрясіння українського світу наприкінці ХІХ – першої третини ХХ століття, проблеми 

політичного унезалежнення, національно-культурного відродження були предметом всебічного висвітлення 

М.П. Драгоманова, І.Я. Франка, Лесі Українки, М. Грушевського, Б. Кістяківського, В. Липинського, В. 

Винниченка, Д. Донцова, М. Міхновського. Національно-визвольні змагання, об‘єднана нація українськими 

філософами, письменниками, громадськими діячамирозглядались у світлі необхідності формування 

об‘єктивних умов подальшого національно-культурного збагачення, утвердження й розвитку гідної 

української людини. Для І. Франка, Лесі Українки, М. Грушевського, В. Винниченка, В. Липинського 

одними з чи не найактуальніших були питання зв‘язків зі своїм народом громадських діячів і творчої 

інтелігенції. Їхні морально-духовні якості завжди залишалися тим конечним «аргументом», у світлі якого 

зароджувалась та зміцнювалась довіра до обстоюваних ними ідей, вчень, теорій: гідність, сміливість, 
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відкритість, зобов‘язальність і відповідальність, упевненість і рішучість, щирість і послідовність в 

обстоюванні ідей свободи, соціальних та національно-культурних умов вільних життєпроявів людини, як 

громадянина держави, любов до своєї Вітчизни, поєднані з глибокими історичними знаннями, розумінням 

особливостей національної ментальності і традицій.Вони сприяли поглибленню довіри між різними 

верствами населення, як, рівною мірою, і до творчості представників української еліти. Український світ, 

досвід національно-культурного розвитку були тим необхідним «простором» кристалізації особистісних 

рис та проявів, що, трансформовані філософською й мистецькою творчістю, сприяли поширенню 

життєбуттійнісно важливих цінностей. 

За виразом Ф. Фукуями, «як результат наявності довіри, … соціальний капітал – це визначений 

потенціал суспільства або його частини …» [4, с.52]. Адже істотну роль в життєствердженні індивідуума 

виконують форми спільності, як, наприклад, сім‘я та нація, доносячи до кожного у максимально прийнятній 

формі релігійні цінності, звичаї і традиції. І це – об‘єктивний процес, коли має місце переважання над 

індивідуальними вимог суспільних, коли особистісні якості (чесність, відданість і т. д.), так чи інакше 

пов‘язанііз загальновизнаними цінностями й нормами, що й репрезентує «етичний навик соціалізованості», 

засадничого чинника «соціального капіталу».  

М. Грушевський наголошував, що для успішного вирішення питань національно-державної 

незалежності, духовно-культурного відродження громадські, культурні діячі повинні прагнути формувати 

«міцний духовний, сердечний зв‘язок між українським народом і собою», а для цього необхідно «стояти 

при українцях рішучо, одверто і сміло в сей рішучий момент» [1, с.69]. Довіра з боку народних мас до 

громадських, політичних діячів та представників творчої інтелігенції поступово формується завдяки 

позначеній рисами відкритості, щирості й чесності діяльності, цілями та завданнями позитивних змін у 

суспільстві, чітко вираженим обстоюванням умов розширення й поглиблення свободи суспільства в цілому. 

«Ті, що стануть при українцях рішучо, одверто і сміло в сей рішучий момент, сотворять на будуче міцний 

духовний, сердечний зв‘язок між українським народом і собою» [1, с.69]. Зародження та зміцнення довіри – 

процес, що взаємодіє із поглибленням переконаностей широких верств населення не лише у правильності 

обстоюваних громадськими діячами ідей, програм, шляхів та напрямків громадської діяльності, але завдяки 

їхній безпосередній участі в громадських справах, коли симпатія / антипатія мас супроводжує також 

відповідні правові аспекти вирішення соціальних проблем. «Ті, що будуть триматися оддалік або ворожо, 

не можуть, розуміється, претендувати на особливо теплі почуття і з української сторони. Але правова 

сторона мусить бути витримана незалежно від симпатій і антипатій» [1, с.69]. Непорушність «правової 

сторони» - неодмінна умова формування атмосфери суспільної довіри. 

Разом з тим, привертає увагу М. Грушевський, довіра до українських громадських, культурних діячів 

несумісна із проявами національної нетерпимості, шовінізму. Але тактовність та розважливість, 

порозуміння та злагода були й залишаються необхідними чинниками формування атмосфери суспільної 

довіри. Вони потребують підвищеної уваги як до внутрішньо мобілізуючих відношення до дійсності 

індивідуально-особистісних якостей– сумлінності, відповідальності, зобов`язальності, ідейності, 

принциповості, щирого й відкритого ставлення до подій і явищ суспільного життя: між першими та 

другими – внутрішні взаємозініційовуючі зв‘язки. Проблемам формування політичної довіри В. 

Липинський приділяв підвищену увагу, бо ж, зрештою, від цього залежить успіх боротьби за українську 

незалежність, постійно артикулював він у своїх історичних та суспільно-політичних розвідках. Формування 

політичної довіри В. Липинський, зокрема, пов‘язує із високими моральними якостями громадських та 

політичних особистостей. У цьому зв`язку він зазначав: «Нація, в якій вожді завжди готові зрадити своїх 

підвладних, а підвладні готові завжди зрадити своїх вождів, мусить бути нацією недержавною. Вона завжди 

за свої голови проміняє свою державу, свою владу. Такій нації політично не вірять і ці, що над нею 

панують» [3, с. 435]. І хоча, знову ж таки, обстоюючи прийнятність, на його думку, для України якраз 

недемократичних форм державного правління, В. Липинський наголошував на доконечності пробудження й 

зміцнення вірності, національно-стверджуюче виправданої довіри до своєї громадянсько-політичної 

активності, «вірності самій собі» державно-творчої української верстви. «Щоб зміцнити нашу державно-

творчу верству, здатну до завойовання влади, виховувати в ній треба вірність самій собі, тобто своїм 

хотінням і своїм ідеям» [3, с. 435]. Вірність собі, послідовне дотримання чітко визначених завдань, цілей та 

ідеалів у боротьбі за державну незалежність та духовне відродження української нації мають розглядатися 

важливішими передумовами формування та зміцнення довіри до неї. Рівною мірою цьому сприяють 

відкритість, чіткість світоглядових суспільно-політичних позицій, заснована на зобов`язальності 

послідовність в обстоюванні ідей та в громадській діяльності, і що, отже, може й повинно розглядатися як 

важливіший чинник боротьби за українську незалежність та державотворення. Адже, як відомо, згідно В. 

Липинському, у першу чергу «войовники - продуценти» володіють «державотворчим інстинктом», але ж не 
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менш дійовою є також місія інтелігенції у суспільстві, покликаної переосмислювати, усвідомлюючи та 

спрямовуючи стихійні суспільні процеси.  

Про значущість морально-етичних якостей громадських, політичних діячів і творчих особистостей, 

покликаних формувати та зміцнювати довіру до них, може служити сама громадська діяльністьта 

історіософська творчість В. Липинського, за виразом Є. Сверстюка, «постаті великої гідності і безсумнівної 

справедливості». 
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ВІД ОРАТОРА ДО СПІКЕРА: ОСОБЛИВОСТІ ТРАНСФОРМАЦІЇ ТА ВИКЛИКИ 

 

Стаття присвячена змінам, які простежуються в розвитку ораторського мистецтва сьогодення. 

Проаналізовано низку виступів лекторів на відомих платформах та популярних у блогосфері інтернет-

каналів. Досліджено особливості культури сучасної риторики. 

Ключові слова: оратор, спікер, відеоблогер, риторика, невербаліка.  

 

До комплекту ―хліба і видовищ‖, про який скандували люди в античності, протягом усієї історії 

людства належали й публічні виступи. Сенатори, жерці, священники, мандрівні проповідники та артисти 

добре володіли мистецтвом слова, що дозволяло їм тримати увагу аудиторії навіть за відсутності візуальних 

ефектів. У стародавні часи потенційний оратор змушений був шукати собі для виступу трибуну, кафедру,  

будь-яке місце на підвищенні — аби галасливий натовп спершу його побачив, а потім уже почув. Сучасні 

блогери та лідери думок вдаються до маркетингового просування своїх сайтів і каналів в інтернет-мережі 

— знову ж таки для того, щоб аудиторія їх спершу побачила, і тільки тоді, можливо, вирішить послухати. 

Минули тисячоліття й нічого не змінилося? Чи, попри трансформацію, ми спостерігаємо примітивізацію: 

замість хліба — піца з доставкою, замість видовищ – серіали? Який він – сучасний спікер, промову котрого 

дослухають до кінця, не залишивши залу або не перемкнувши канал? 

Особливості культури сучасної риторики: 

Відкритість для кожного. Сьогодні будь-хто може записати виступ на своєму інтернет-каналі й 

привернути увагу аудиторії. Красномовний приклад – відеоблогер П'юДіПай, у якого сьогодні понад 100 

мільйонів підписників на YouTube [1]. Згадаймо також найвідомішу платформу TED [2], де виступають 

спікери з усього світу. Вплив відеоігор на мозок, вибір чайлд-фрі, синдром самозванця, епідемія 

коронавірусу – тематика виступів зачіпає безліч сучасних соціокультурних, психологічних, політичних та 

економічних проблем. Знайшли ефективний спосіб побороти безсоння чи запобігти засміченню світового 

океану? Немає потреби шукати трибуну чи орендувати конференц-хол – просто запишіть свій виступ у 

мережі інтернет або зареєструйтеся спікером на тематичну конференцію/семінар. 

Просто про складне: популяризація науки. З поширенням нових форм ораторського мистецтва 

лекторам стало значно простіше знайти вдячного слухача серед аудиторії, не підготовленої до сприйняття 

наукової інформації в її класичному варіанті подання. Сучасні популяризатори науки – спікери, які часто є 

талановитими ораторами, адже вони вміють не лише зацікавити аудиторію складним матеріалом шляхом 

доступного викладення, але й втримати увагу до свого предмету [4, 6]. Яскраві метафори, оригінальна 

подача фактажу, ілюстрації та порівняння, зрозумілі пересічному слухачу, майстерне залучення публіки до 

обговорення шляхом використання відповідних тригерів, провокативні жарти, іноді епатаж – сьогодні 

спікери вдаються до будь-яких засобів, аби зацікавити слухачів науковими проблемами. І рівень 

відвідуваності платних лекцій популяризаторів науки засвідчує: цільова аудиторія ці засоби вважає 

соціально прийнятними, цікавими та ефективними. 

Відсутність табу для виступів. Спектр тем, які зачіпають у своїх лекціях сучасні спікери у блогах 

або на незалежних платформах, сьогодні не обмежується ані цензурою, ані громадською думкою, ані 

психологічними комплексами самого оратора. Це стосується як тематики, так і манери виступів. 

Спостерігається тенденція до сміливого розкриття спікером теми на основі особистого досвіду та подання 

його у різних, іноді провокативних формах. Так, колишня модель свою лекцію «Зовнішність – не головне» 
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супроводжує переодяганням безпосередньо на сцені TED [3], а жінка, якій не щастило в особистому житті, 

відверто ділиться своїм досвідом у лекції про дослідження алгоритмів сайтів знайомств [5].  

Свобода невербаліки. Образ оратора, що століттями вважався «пристойним» в очах публіки, зазнав 

докорінних трансформацій. Постава, жести, міміка, голос, вимова – усі невербальні елементи класичного 

виступу, які тривалий час бралися за взірець для успішного оратора, сучасними спікерами були 

переглянуті, а то й взагалі відкинуті. Розслаблено вільні пози під час лекцій, гіперактивна жестикуляція, 

іноді занадто жвава міміка, ігнорування дефектів мовлення, нецензурна лексика, унікальний стиль в одязі 

або ж цілковита байдужість до зовнішнього вигляду – такі аспекти невербальної поведінки оратора колись 

були неприйнятними для публічних виступів. Сучасна ж аудиторія демократично ставиться до будь-яких 

проявів оригінальності на грані пристойності, якщо спікер зуміє зацікавити слухачів настільки, що вони 

відкладуть смартфони в бік. 

Таким чином, сучасне суспільство подарувало ораторському мистецтву свободу, а його носіям – 

карт-бланш на будь-який епатаж за умови конкурентоспроможності спікера. У свою чергу, сучасні 

технології «підкинули» могутнього конкурента – розважальний інтернет-контент, який заволодіває увагою 

споживачів, особливо покоління «зумерів», яке зростало в епоху тотальної діджиталізації. Саме цю 

конкуренцію і можна вважати найскладнішим викликом ораторському мистецтву в сучасних умовах. 
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ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ ПІДЛІТКІВ З ДИСТАНТНИХ СІМЕЙ 
 

Стаття присвячена питанню формування здорового способу життя підлітків з дистантних сімей. 

Проаналізовано хто з науковців займався проблемами дистантних сімей та формування здорового способу 

життя. Досліджено роль соціального педагога у формуванні здоровоо способу життя підлітків та 

взаємодію соціальних інститутів у цій роботі  

Ключові слова: дистантна сімʼя, здоровий спосіб життя, підлітковий вік, соцальний педагог, 

соціальні інститути, .  

 

Сьогодні важливим завданням сім‘ї та інших інститутів соціалізації є формування у підлітків 

потреби вести здоровий спосіб життя. Підлітки повинні усвідомити, що ведучи здоровий спосіб життя вони 

зможуть стати повноцінними членами суспільства, самореалізуватися та досягти успіху.  

Сім‘я є одним із соціальних інститутів, що має безпосередній вплив на формування способу життя 

дитини. Разом із зубожінням населення сьогодні з‘явилася інша глобальна проблема – поява дистантних 

сімей через виїзд молодих батьків, особливо жінок, на заробітки за кордон. Проблеми сім‘ї часто 

призводять до невиконання виховної функції, що спричиняє бездоглядність, дітей та підлітків, вживання 

ними алкоголю, наркотиків, тютюнопаління, причому виникає своєрідна мода на ці шкідливі звички, 

алкоголь та сигарети широко рекламуються у засобах масової інформації. 

Тому сьогодні на допомогу сім’ї у формуванні потреби вести здоровий спосіб життя та зміцненні 

здоров‘я підростаючого покоління повинні прийти не тільки заклади освіти але й інші соціальні інститути. 

Проблемами формування здорового способу життя сьогодні займаються Вакуленко О., Галустян Ю., 

Яременко О. та інші, формування здорового способу життя у підлітків вивчали ряд науковців і практиків 

Ганусенко Н., Зайцева З., Зиядикова Ф., Капська А., Козак Є., Оржеховська В., Цвірова Т., та інші. 

Проблеми дистантинтних сімей описали у своїх працях Мустаєва Ф., Трубавіна І., Пенішкевич Д. 

Особливості роботи з підлітками, батьки яких довгий час знаходяться за кордоном вивчали психологи 



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 2 0  ●  В И П У С К  3 1  

 

 

 
43 

Головіна О., Пислар О., Кочурка Ж. та інші. Однак питання формування здорового способу життя підлітків 

з дистантних сімей, ще достатньо не висвітлене в літературі.  

У даній статті ми маємо на меті розкрити особливості дистантних сімей та роль соціального педагога 

у налагодженні взаємодії соціальних інститутів для формування потреби вести здоровий спосіб у дітей та 

підлітків з дистантних сімей.  

Дистантні сім‘ї є потенційно неблагополучними, у них порушено зв‘язки з мікро - та 

макросередовищем, внутрішньородинні зв‘язки. У цих сім‘ях виникають специфічні проблеми: 

епізодичність виховних впливів на дітей, брак сімейних стосунків, що веде до емоційного відторгнення 

батьків дітьми, протиставлення батьківських відношень до дітей, неузгодженість батьківських поглядів на 

виховання дітей, непорозуміння дітей з мікросередовищем, а також проблеми адаптації членів сім‘ї до 

зустрічей та нових розлучень, стабілізація внутрішньосімейних стосунків, організація спілкування на 

відстані. Крім того можуть виникати конфлікти між батьками та дітьми, девіантна поведінка, алкоголізм та 

наркоманія серед дітей та підлітків, що залишилися без належного нагляду та інші проблеми. 

У підлітковому віці активно розвивається організм і формується особистість, її спрямованість, 

погляди, переконання, ідеали, інтереси. Крім того, переживаючи кризу підліткового віку, діти часто 

конфліктують з батьками, у них погіршується успішність та поведінка, проявляються акцентуації 

характеру.  

Дослідження психологів, і зокрема, Пислар О.В свідчать про те, що для 91,3% підлітків, батьки яких 

працюють за кордоном властива певна дисгармонійність, акцентуйованість характеру, що є в кілька разів 

більше, ніж характерно для підлітків цього віку. Пислар О.В. доводить, що хоча акцентуйованість 

характеру явище досить розповсюджене серед підлітків однак тимчасова тривала відсутність батьків є 

однією з провокуючих умов різних форм порушень поведінки підлітка, що викликані межовими нервово-

психічними розладами. Крім того на думку психологів такі підлітки проявляють підвищений рівень 

агресивності та тривожності, неадаптованість та дезадаптовність, різні види девіантної поведінки [2, с.47-

50]. Усе це безперечно відбивається на здоров‘ї підлітків. 

Здоровий спосіб життя – це спосіб життя, який уникає чинників ризику, порушення фізичного та 

психологічного здоров‘я та сприяє його зміцненню; це активна діяльність людей, спрямована на 

збереження і поліпшення здоров‘я [1, с.187]. Оскільки для дітей та підлітків з дистантних сімей ―чинники 

ризику‖ підсилюються й іншими вищезгаданими негативними факторами, то формування у них потреби 

вести здоровий спосіб життя є особливо актуальною соціально-педагогічною проблемою.  

Змусити людину вести здоровий спосіб життя не можливо, саме тому потрібно сформувати потребу у 

цьому. Потреби людини залежать від її цінностей, ідеалів, переконань які формуються завдяки школі, сім‘ї, 

ЗМІ та іншим соціальним інститутам.  

У час, коли велика кількість сімей зазнає матеріальних, соціальних труднощів і через це не веде 

здоровий спосіб життя, а отже і не спроможна пропагувати його підростаючому поколінню дуже важливо 

об‘єднати зусилля усіх можливих виховних інститутів, щоб сформувати потребу вести здоровий спосіб 

життя, що сприятиме зміцненню здоров‘я і гармонійному розвитку особистості. Досить важливо 

здійснювати профілактичну, попереджувальну роботу з дітьми та підлітками, формуючи у них погляди, 

переконання про здоровий спосіб життя та потребу у його веденні. Крім сім‘ї потенційні можливості для 

формування у підлітків потреби вести здоровий спосіб життя мають школа, позашкільні навчально-виховні 

заклади, релігійні общини, ЗМІ, ЦССМ.  

Шкільний психолог, соціальний педагог та заступник директора з виховної роботи повинні вивчати 

контингент учнів школи і особливу увагу приділяти підліткам з дистантних сімей. Соціальний педагог 

школи разом з іншими педагогічними працівниками та батьками чи опікунами, що на даний момент 

займаються вихованням дитини чи підлітка шукає спільні шляхи формування потреби у веденні здорового 

способу життя та способи подолання негативних впливів на дітей та підлітків. Формувати потребу у 

веденні здорового способу життя можна за допомогою найрізноманітніших форм та методів, головним 

критерієм у виборі форм та методів повинна стати їх ефективність та доцільність. Цікавою і ефективною 

формою роботи з підлітками є тренінги. 

Отже, вирішити проблему формування здорового способу життя у підлітків з дистантних сімей 

можливо лише об‘єднанням зусиль сім‘ї, громадських організацій, релігійних общин, позашкільних 

навчально-виховних закладів, ЦСССДМ, соціальних служб, ЗМІ, волонтерів, друзів, позашкільних 

закладів.  
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ТРУДНОЩІ ВИХОВНОЇ РОБОТИ З УЧНЯМИ З ДИСТАНТНИХ СІМЕЙ 

 

Стаття присвячена проблемі виховання учнів з дистантних сімей. Проаналізовано труднощі, що 

виникають в учнів з таких сімей та у роботі класного керівника з ними. Досліджено шляхи подолання 

труднощів та налагодження взаємодії з учнями професійно-технічного училища з дистантних сімей.  

Ключові слова: дистантна сім‘я, класний керівник, виховання, професійна підготовка, учні з 

дистантних сімей.  

 

Сім‘я є одним із найперших інститутів соціалізації, що допомагає людині знайти своє місце в 

суспільстві, адаптуватися до різних змін у ньому та виконує важливі суспільні функції. Не дарма ж 

кажуть: міцна сім‘я – міцна держава. 

Сьогодні досить поширеним типом стає сім‘я, члени якої тривалий час перебувають на відстані, з 

різних причин і, особливо, через те, що один або обидва батьків працюють за кордоном [2, 113]. Такі 

сім‘ї науковці називають дистантними, через те, що перебувати і спілкуватися їм доводиться на відстані. 

Під впливом вище згадуваних факторів сучасна сім‘я досить часто втрачає можливість добре виконувати 

свої функції і стає функціонально- неспроможною або неблагополучною. 

Дистантні сім‘ї на думку психологів не завжди стають неблагополучними, багатьом вдається 

адаптуватися до специфічних умов проживання і налагодити сімейне життя, однак багато з них є 

потенційно-неблагополучними, а велика кількість і неблагополучними. Це зумовлено тим, що у багатьох 

з них порушені зв‘язки з мікро- та макро- середовищем, внутрішньо родинні зв‘язки, структура сім‘ї, 

спроможність сім‘ї виконувати свої функції. У цих сім‘ях усі сили покладаються на те щоб одягнути, 

нагодувати, забезпечити усіма необхідними речами, тобто на виконання матеріальної функція, а інші 

функції можуть виконуватися зовсім мало, або й взагалі не виконуватися. Особливо негативно тривале 

роздільне перебування членів сім‘ї позначається на вихованні підростаючого покоління та забезпеченні 

особистого щастя людей. Діти з сімей трудових мігрантів періодично або постійно живуть в умовах 

неповної сім‘ї, що породжує специфічні проблеми виховання.  

Вчені, що вивчають проблеми неблагополучних сімей доводять їх негативний вплив на розвиток 

особистості дитини. Розглядаючи дистантні сім‘ї, можна відмітити такі проблеми сімейного виховання: 

епізодичність, непостійність виховних впливів на дітей, нестача близьких сімейних стосунків, емоційної 

підтримки батьків у складних ситуаціях, що веде до ―емоційного відторгнення ‖ батьків дітьми, 

протиставлення батьківських ставлень до дітей, непорозуміння дітей з близьким оточенням, членами 

родини, опікунами, неузгодженість поглядів батьків на виховання дітей, відсутність єдності вимог до 

дитини у сім‘ї. Крім того у цих сім‘ях постають проблеми адаптації членів сім‘ї до зустрічей та нових 

розлучень, стабілізації внутрішньосімейних стосунків, організації спілкування на відстані, профілактики 

сімейних конфліктів, проблеми споживацького ставлення дітей до батьків, проблеми зловживання 

алкоголем та інші [2, 113]. 

Досвід роботи класного керівника з учнями, батьки яких на заробітках за кордоном дає змогу 

визначити основні проблеми, з якими зустрічаються діти трудових мігрантів: проблеми у взаєминах з 

однолітками та невміння справитися з негативними емоціями; труднощі у взаєминах з одним із батьків 

(або опікуном); нереалізована потреба у спілкуванні з батьками; погіршення загального емоційного 

стану, емоційні розлади; особисті проблеми і в тому числі ті, які стосуються взаємин з протилежною 

статтю; конфлікти та непорозуміння у сім‘ї; проблеми у взаєминах з учителями, конфлікти з ними; 

потреба у самопізнанні, проблема статусу у колективі, проблема професійного самовизначення; проблема 

успішності; невпевненість у собі занижена самооцінка, потреба у розвитку навичок спілкування; пияцтво 

батька; незадоволення ставленням з боку опікунів; страх самотності, покинутості; поведінкові труднощі; 

проблеми адаптації до умов проживання без батьків; потреба у підтримці; вразливість до впливу 

неформальних угрупувань, ризик потрапити у погану компанію та інші.  

Спілкування з колегами педагогічні працівниками показує, що діти з неблагополучних дистантних 

сімей часто порушують дисципліну, погано готуються до занять, не виконують домашні завдання. 

Вчителі також скаржаться на часті пропуски занять, низьку мотивацію до навчання, зниження рівня 

навчальних досягнень, конфліктну поведінка, агресивність, неналежний зовнішній вигляд. Педагоги 

відзначають вразливість цих учнів, неврівноваженість, зниження настрою, негативні емоційні стани; 

низький рівень адаптації в класному колективі, конфліктні взаємини з однолітками, невміння знайти своє 

місце у класному колективі [1]. 
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Отже як показує досвід найбільшою проблемою для дітей з дистантних сімей є проблема 

спілкування та емоційна депривація (нестача уваги, любові, підтримки збоку рідних людей). Дефіцит 

спілкування з батьками впливає на загальний емоційний стан дітей, їхню самооцінку, викликає 

погіршення настрою, агресивність, схильність до конфліктної поведінки як у шкільному колективі з 

однолітками та учителями, так і в сімейному середовищі. Усе це певним чином впливає на соціальний 

статус у колективі, успішність, поведінку, взаємини з однолітками, вчителями, рідними.  

З огляду на це класний керівник, у якого є можливість тривалий час спілкуватися з такими учнями 

має стати мудрим наставником і навіть старшим другом. Для цього йому треба здійснювати особистісно-

орієнтований та індивідуальний підхід у навчанні та вихованні таких дітей, проявляти педагогічний 

оптимізм, дотримуватися принципу опори на позитивне. Педагогу важливо враховувати індивідуальні та 

вікові особливості таких учнів: особливості складного підліткового віку, національну та релігійну 

приналежність, особливості темпераменту, характеру, здібностей і потенційних можливостей.  

Досвід показує, що процес адаптації до навчання викликає труднощі у всіх учнів, а не лише з сімей 

трудових мігрантів, адже учням професійно-технічного училища необхідно звикнути до нових умов 

проживання, або до нового маршруту до навчального закладу, якщо дитина їздить з іншого населеного 

пункту. Крім того учням необхідно звикнути до нових умов навчання, до нового колективу однолітків до 

нових учителів та їх вимог. Особливо важко буває адаптуватися дітям національних меншин, які у школі 

навчалися рідною мовою і не достатньо володіють державною.  

Якщо дітям з повних сімей допомагають здолати ці труднощі батьки, то учні, у яких батьки за 

кордоном потребують допомоги від інших людей, саме майстер виробничого навчання, може стати такою 

людиною, другою мамою чи старшою сестрою, яка зрозуміє, підтримає, порадить, допоможе. 

Налагодження такого підтримуючого спілкування неодмінно позитивно позначиться і на якості 

професійної підготовки та успішності, адже дитина сприйматиме майстра як авторитетного наставника, а 

не лише як вчителя і контролера.  

Для досягнення успіху класному керівнику дуже важливо любити свою справу та любити своїх 

учнів. «Педагог без любові до дитини, це все одно що співак без голосу, музикант без слуху, художник 

без відчуття кольору» - писав Василь Олександрович Сухомлинський.  
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LIBERAL ARTS EDUCATION IN A GLOBALISED WORLD 

 

The article is dedicated to the study of a liberal arts education in the context of globalization. The author 

analyses which skills, knowledge and attitude can the liberal arts student obtained. There are also examined the 

existing liberal programs of the US university and their correlation with global competences. 
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With a constant scientific progress and rapid development of artificial intelligence it is becoming clear 

that in a decade or less most of currently existing professions will be substituted with the robotic technologies. It 

means that modern teenagers need to acquire those skills and knowledge which are easily transferable and may 

be applied to the professions which may not exist yet. 

That is why a usual emphasis on technical abilities should give its way to other vital skills or, in other 

words, global competences. Thus, the idea of liberal arts education which is very popular in the United States 

may come in handy.  

The idea of a liberal arts education is well summed up by Michele Myers [2], the president of Sarah 

Lawrence College, when she notes that liberal arts colleges provide ―an education in which students learn how to 

learn, an education that emphasizes the forming rather than filling of minds, an education that renders our 

graduates adaptive to any marketplace, curious about whatever world is around them, and resourceful enough to 

change with the times‖. 
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Considering such definition of a liberal arts education, the purpose of this article is to study the idea of 

integrating the main principles of liberal arts colleges into the Ukrainian education system by researching the 

existing programs of the US institutions of higher education. 

What makes a liberal arts college different from traditional research-type technical universities is an inter-

disciplinary approach with the emphasis on critical thinking, innovations and personal interaction with all 

members of the community [1]. 

The liberal arts education provides strong foundation knowledge in a wider range of subjects, in 

comparison with a degree specializing in a single subject. It is oriented on learning across a diverse field of 

studies which gives a potential graduate student the ability to choose among the wider range of specialities.  

 One of the main requirements of the 21
st
-century labor market is the ability to successfully cooperate in 

the culturally diverse environment. The liberal arts education, in its turn, will give graduates the necessary 

qualities that can enable them to adapt and succeed in the world, understand and communicate with other 

members of the community, and think globally while solving local issues [1]. 

Others skills gained from a liberal arts degree, according to H. Haidar [1], include: 

 problem-solving; 

 information literacy; 

 adaptability and organization skills; 

 cross-cultural understanding and foreign language skills. 

All of the above mentioned are essential for working in a global environment and focused on the 

sustainable development of the local community as well as of the world as a whole.  

Having studied the main features of a liberal arts degree, we can examine a practical approach towards 

liberal education based on the existing liberal arts courses. Michigan State University tried to bring global 

competencies into the liberal learning. In 2014 there was initiated a program called ―Negotiating Otherness: 

Forging Interdisciplinary Dialogue in a Globalized World‖ which was aimed at four of the original five global 

competencies aligned with higher education liberal learning goals: cultural understanding, effective interpersonal 

communication, responsible global citizenship, and integrated reasoning [4,  p. 5]. Participating students were 

encouraged to use their knowledge, skills and attitude to engage in diverse challenges facing humanity; to 

become active members of local, national and international communities aimed at the sustainable development; 

to demonstrate cultural awareness and intercultural understanding in decision-making with regard to diverse 

issues. 

Another Liberal Education program is offered atStanford University. Structured Liberal Education (SLE) 

offers the experience of a small liberal arts college to about 100 first-year students. SLE is anacademic program 

that encourages students to live a life of ideas in an atmosphere that emphasizes critical thinking and 

interpretation [3, p. 12]. 

Thus, as we can see on example of the prominent US universities, a liber arts education must become an 

integral part of the undergraduate education since it provides all the knowledge and skills necessary for modern 

globally oriented professionals. Furthermore, it will become the education of the future, when the number of 

technical professions dramatically reduces, and the world will need very flexible and well -rounded global 

community members. 

The prospect of implementing a liberal education into Ukrainian curriculum is still to be studied. 

However, it can be concluded that a liberal arts education can become an answer to the global problems our new 

generation will face.  
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The article describes the role of social and cultural competence in training of engineering students. The 

analysis of recent research and publications is presented. New opportunities for engineering students and young 

scientists in global world are considered. The key points of National Technical University of Ukraine ‗Igor Sikorsky 

Kyiv Polytechnic Institute‘ development strategy are highlighted. 
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Actuality. Today Ukraine is involved in many global integration processes. It is on the verge of joining the 

EU. Ukrainian universities provide their students with ample opportunity to join students‘ exchange programs, to 

participate in international education projects, to take part in international conferences, webinars, contests, etc. 

Moreover, university graduates can continue their studies abroad. Consequently, one of the main challenges that 

young people face in modern multicultural world is having a good command of the English language, as it is a 

means of international communication. 

The analysis of recent research and publications. Openness and accessibility of the achievements of world 

culture, globalization, widespread use of the Internet, participation in international events, media, travelling, 

personal contacts, etc. offer great opportunities for people to learn a lot about the life and behavior of people in 

other countries [1]. Accordingly, the interest in studying a foreign language, culture and communication with native 

speakers is constantly growing, because communication is not limited to the exchange of information. In the new 

social and economic conditions, language becomes an important element in international and interpersonal relations 

with the representatives of other countries. 

Professor V. Safonova developed socio-cultural approach in Russia in 1990-ies. She pointed out that socio-

cultural competence is necessary to every individual, including students, in order to get ready for intercultural 

communication [2]. 

The Common European Framework in its political and educational context explains, ‗A further 

intensification of language learning and teaching in member countries is necessary in the interests of greater 

mobility, more effective international communication combined with respect for identity and cultural diversity, 

better access to information, more intensive personal interaction, improved working relations and a deeper mutual 

understanding‘ [3, p. 5].  

Many scientists such as S. Ter-Minasova, V. Topalova, N. Sayenko and others studied the issues of 

intercultural communication as inseparable part of a competitive personality and training students for international 

cooperation and professional communication.  

Ukrainian professor H. Kryuchkov highlighted that humanistic perspective of language learning means 

facilitating international mutual understanding to develop scientific, cultural and educational potential of a 

person [4]. 

Another Ukrainian scientist R. Hryshkova considers that training of the future specialists in socio-cultural 

context, on the one hand, demands tolerance to other people, understanding of their traditions, habits, special 

features of doing business, national values, etc. On the other hand, this knowledge promotes formation of positive 

attitude to a foreign culture and to studying a foreign language among students [5, p. 10]. 

Socio-cultural competence is the willingness and ability to conduct a dialog of cultures, which implies the 

knowledge of the own culture and the culture of the country whose language is being studied. It is necessary to 

every individual in order to get ready for intercultural communication. It is an efficient tool for bringing up of an 

internationally-oriented personality that is aware of the relationship and the integrity of the world, the need for 

intercultural cooperation in solving global problems of mankind.  

The fact that Ukraine joined the Bologna process on May, 19, 2005 gave the opportunity to implement the 

strategy of European Integration, to help universities improve the quality of education and solve the problems of 

higher educational institutions‘ diploma recognition abroad, which greatly enhanced the ability of students to 

participate in exchange programs and summer internship, to study at European universities. However, it is clear that 

without advanced foreign language skills, particularly English, the implementation of the students‘ dreams is 

impossible.  
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Nowadays, the requirements to proficiency in a foreign language are significantly changing. Practical skills 

including the knowledge of Business English (different types of business letters, contracts, agreements, etc.) are 

essential for every specialist. In addition, making presentations, writing scientific papers and proceedings have 

become an inseparable part of ESP teaching.  

Moreover, National Technical University of Ukraine ‗Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute‘ has 

developed strategy for 2020-2025 in which the prior goal is to open up opportunities for both students and teachers 

to get good command of Business English. Creation of educational programs in English for Bachelors, Masters and 

postgraduate students is among the main tasks. Improvement of all international cooperation forms including 

academic mobility of students, young teachers and scientists has to promote training of the new generation 

scientific and managing staff with the English language skills brought up on the principles of global and European 

thinking, and European integration activities. In addition, the University should encourage students‘ joining the 

double diploma projects with universities of developed countries. Intensive participation of undergraduate and 

postgraduate students, young teachers and scientists in international training programs will lead to bringing up 

leaders with European mentality and new ambitions for the future of Ukraine [6]. 

Conclusion. To sum up, we can infer that advanced English skills and social and cultural competence 

motivate engineering students combine their professional knowledge with knowledge of a foreign language and 

facilitate understanding of the necessity and importance of this knowledge in international communication, open up 

great possibilities for new generation of students and scientists, for their self-development and promotion of their 

achievement in the world market. 
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Актуальність. Навчання іноземній мові, як засобу міжнародного спілкування стало одним з 

пріоритетних напрямків в сучасній освіті. І однією з основних компетенцій є комунікативна компетенція, 

яка розглядається, як здатність людини діяти в конкретній життєвій ситуації, вибудовувати спілкування і 

взаємодіяти з іншими людьми. 

Комунікативна компетенція відноситься до базових компетентностей сучасної людини. Виділяються 

кілька складових: лінгвістична (мовна), соціолінгвістична (вміння використовувати мовний матеріал 

відповідно до контексту), соціокультурна (вміння користуватися знаннями історії, культури, традицій і 

звичаїв країн, що вивчається), дискурсивна (вміння організувати мову, підтримати розмову, слухати 

співрозмовника, враховувати його точку зору), стратегічна (вміння ставити завдання, досягати мети, 

встановлювати контакт зі співрозмовником), і соціальна – вміння поставити себе на місце іншого і здатність 

справитися зі сформованою ситуацією [1]. В основі формування комунікативної компетенції у студентів на 

заняттях іноземної мови лежить практичний підхід, так як він розвиває самостійну, творчу активність 

кожного студента. 
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Основний матеріал. Навчання передбачає на початковому етапі спільну освітню діяльність під 

керівництвом викладача, а потім самостійну. Комунікативна компетенція передбачає знання про мову, її 

функції, розвиток умінь в області чотирьох основних видів мовленнєвої діяльності (говоріння, аудіювання, 

читання, письма). Комунікативна компетенція учня іншомовного спілкування – це здатність до 

повноцінного мовного спілкування у всіх сферах людської діяльності, з дотриманням соціальних норм 

мовної поведінки. Основне ж уміння, що формується в рамках комунікативної компетенції – це вміння 

створювати і сприймати тексти -продукти мовної діяльності. Вона включає в себе знання основних понять 

лінгвістики мови – стилі, типи мовлення, будову опису, розповіді, міркування, способи зв'язку речень у 

тексті і т. д. Існують компоненти ситуації, або мовні умови, які диктують вибір слів і граматичних засобів. 

Це, по-перше, взаємини між співрозмовниками та їх соціальні ролі. По-друге, місце спілкування 

(наприклад, спілкування викладача і студента на занятті, під час перерви, в дружній бесіді). Третій, дуже 

важливий компонент мовної ситуації, – мета і наміри говорити. Так, наказ, прохання чи вимога, звичайно, 

будуть відрізнятися від повідомлення, інформації або їх емоційної оцінки, вираз подяки, радості, образи 

тощо [3]. Таким чином, власне комунікативні вміння і навички - це вміння і навички мовного спілкування з 

урахуванням того, з ким ми говоримо, де говоримо, і, з якою метою. 

Шляхи реалізації комунікативної компетенції студентів полягають у тому, що форми, методи і 

прийоми роботи спрямовані на те, щоб зміст навчального матеріалу було джерелом для самостійного 

пошуку вирішення проблеми. 

Комунікативна компетенція забезпечує: 

- удосконалення умінь і здібностей спілкування в навчально-науковій, соціально-побутовй, 

соціально-культурній, офіційно-діловій сферах спілкування; 

- оволодіння формами мовного спілкування в процесі різних видів діяльності; 

- розвиток вміння і навичок роботи з навчальним науковим текстом та іншими джерелами 

інформації; 

- удосконалення умінь інтерпретації інформації відповідно до самостійно-знайдених і заданих 

умовами. 

Мета комунікативного підходу полягає в тому, щоб зацікавити студентів до вивчення іноземних мов 

за допомогою накопичення і розширення їх знань і досвіду. 

Вони можуть використовувати мову для реальної комунікації поза занять, наприклад, під час 

відвідування країни, що вивчається, під час прийому іноземних гостей або під час листування, обмін аудіо- 

та відеокасетами. 

У практиці викладання іноземних мов на сучасному етапі навчання ми використовуємо такі 

технології, як уміння вести дискусію, відстоювати свою точку зору, підкріплену аргументами, лаконічно 

висловлювати свою думку, вміння слухати і чути опонента - це важливі вміння, необхідні для формування 

комунікативної компетенції. 

На заняттях з усної практики англійської мови дуже часто підсумковими є дискусії з проблем певної 

тематики. 

В даний час викладачами широко застосовуються рольові ігри проблемної спрямованості для 

моделювання реальної ситуації спілкування на уроці іноземної мови. 

Рольова гра використовується для вирішення комплексних завдань, засвоєння нового матеріалу, 

розвитку творчих здібностей, а також формування комунікативної компетенції. На відміну від дискусії, у 

рольовій грі її учасники беруть на себе ролі персонажів, тобто «вживаються» в роль [2]. Це допомагає їм 

краще зрозуміти суть проблеми, перейнятися особливостями масової культури чужої країни і знайти різні 

способи виходу з даної ситуації від імені його персонажа. При використанні проектної технології навчання 

(методу проектів) іноземну мову в новій освітній парадигмі стає процесом самостійного оволодіння 

навчальною пізнавальною діяльністю. 

Висновки. Таким чином, розвиток комунікативної компетенції студентів позитивно впливає на 

професійний рівень майбутніх фахівців. Вивчення основ комунікативної компетентності у ВНЗ буде 

сприяти осмисленню майбутніми фахівцями її значущості для професійної діяльності. 
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Стаття присвячена сценічній інтерпретації п‘єси С. Мрожека «Горбань» на сцені ХДАДТ ім. Т.Г. 

Шевченка. Проаналізовано реакцію театральної критики та погляди акторів на використання та 

втілення нового для українського глядача матеріалу. Досліджено значимість постановки в контексті 

періоду 1990-х рр. та її вплив на розвиток та формування нових особливостей акторської школи.  
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Використання польської драматургії на території України – скоріше норма, ніж виключення. 

Історичні та географічні особливості розташування та взаємозв‘язку держав призвели до певного 

культурного обміну на найближчих до кордону територій, але чим далі були розташовані міста тим 

меншим був рівень впливу етнічних особливостей. Так, наприклад, використання здобутків польського 

театру протягом багатьох років було більш характерне для західного регіону незалежної України, хоча і 

на східній частині країни були спроби розібратися у «новому» для 80-хх років понятті – польська 

драматургія.  

Причиною достатньо пізнього використання, – на відміну від російської або європейської 

драматургії, – можна вважати цензурні заборони накладені тодішніми «соцтаборними» умовами 

існування країн СРСР. Однією з причин, була приналежність деяких митців до «чужих» радянському 

театру напрямків, як, наприклад, театр абсурду. Також причиною заборони на використання могла стати 

еміграція, як вийшло з Янушем Гловацьким. Багато видатних польських митців стали відомі світу вже 

після розпаду СРСР, театри відкривали для себе нових драматургів і поступово на афішах почали 

з‘являтися прізвища СлавоміраМрожека, ІренушаІрединського, ТадеушаРужевича та інших.  

Важливий експериментальний період у Харківському театрі ім. Шевченка припав на кінець 80 -хх – 

перша половина 90-хх років, власне, часи розвалу радянського союзу та формування вже Незалежної 

України. Як зазначає у своїй статті від 1989 р. Олександр Чепалов: «За допомогою колег з Польщі 

харків‘яни фактично «прорубали вікно в Європу»[5]. І справді, з 89 року до Харкова завітали багато 

різних невеличких театрів, студій та режисерів, котрі працювали в театрах. За пів року харківський 

глядач побачив спектаклі двох познаньських театрів «Ян» та «Майя», але О. Чепалов пише, що 

постановки «як мені здається, харківських театралів не дуже зацікавили». Більшуцінність, на думку 

рецензента, мають постановки в театрі Шевченка, а саме «Контракт» С. Мрожека (реж. 

НійолеАдоменайте) та «Оперетка» В. Гомбровича (реж. Грегож Мрувчинський). Хоча обидві вистави не 

мали широкої преси, все ж таки залишили за собою відбиток у згадках харківських глядачів. Дослідник 

Юліана Полякова характеризувала ситуацію кінця 80-хх наступним чином: «Ми прощалися зі своїм 

минулим, шукали спосіб вирватися з полону застарілих ідей» [4]. 

Недивно, що вже через декілька років театр знову звертається до польської драматургії. У 1993 році 

режисер Микола Яремків ставить виставу «Горбань».Учасники виставі відмічають, що постановка 

«Горбань» прийшлася харківській публіці до смаку, як згадує Олег Стефан, мала сцена тоді була над -

популярную серед театралів, бо використовувалася як експериментальний майданчик [1].  

Режисеру Миколі Яремківу вдалося створити атмосферу загадковості та таємничості і 

підтримувати її протягом всієї вистави. Як зазначив актор та режисер Олекса Кравчук: «матеріал Микола 

добре відчував, він балансував між таким парадоксом нашого часу і парадоксом нашого існування в 

ньому. І це був такий перший погляд, коли ми на себе дивилися з позиції такої соціальної драматургії, з 

драматургії парадоксу і абсурду». Музичний супровід, а саме польські композиції та пісні 80 -хх років, 

додавали унікального антуражу та підсилювали акторську дію. Гармонійна робота сценографії та 

світлової партитури, допомогла скластися пазлу під назвою «Горбань». «Все це додавало якоїсь 

магічності, відірваної від реального місця, часу і простору. – розповідає актор Олег Стефан. – Яремків 
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ретельно вибудовував пластичну поведінку персонажів. Робота над формою була подібна до музичної 

партитури маленького оркестру і це було дуже цікаво акторам» [1]. 

Юліана Полякова пише про постановку наступне: «Вистава, яка відбувалася на малій сцені театру, 

відзначалася тяжінням до символіки, до пластики…». Умовність та контрасти, на яких побудовано 

виставу, створили яскраву емоційну кардіограму дії. Сам режисер Микола Яремків в одному з інтерв‘ю 

казав: «Побутовий театр змушує актора бути «життєво вірогідним», а насправді – здебільшого 

фальшивим. Чому? Коли звучить ―пусте‖ слово, знецінюється і сенс тексту, гальмується дія. Намагаюсь 

надати дії руху, але рух цей не просто фізичний. В ньому зашифрований внутрішній діалог між дійовими 

особами, тобто прихований від глядача зміст їх взаємин» [5].  

Сюжет історії розгортається у пансіонати, хазяїн якого – Горбань. До нього приїжджають дві 

сімейні пари та студент-терорист-революціонер. Життя кожного з них зміниться завдяки мовчазній 

фігурі Горбаня, котрий, хоч і не впливає на конфлікти фактично, має в них не останнє значення. Все 

починається з Горбаня, котрий повільно виходить з темряви. У такі моменти Степану Пасічнику вдалося 

зробити свого героя справді жахаючим, на відміну від масових сцен де він на перший погляд здається 

досить невинним. Хазяїн пансіонату в якому і відбудуться трагедійні події постає перед глядачем 

людиною з таємничою посмішкою, за якою сховано щось неприємне. Це не «завмерлий оскал» офіціанта 

або закам‘яніле за багато років обличчя метрдотелю, це посмішка людини, котра ненавидить усіх, хто є 

навколо, але ховає це так глибоко, що лише очі видають справжні думки.  

Режисер пов‘язує класичну, східну театральну школу з особливостями польської вистави. Горбань, 

персонаж, котрий існує в першу чергу в лінії підтексту не виставляючисправжніх емоцій назовні. 

Натомість персонаж Олега Стефана – молодий провінцій юрист у своїх реакціях нагадує активний 

вулкан. Емоційні сплески, які переживає Онек, здаються перебільшенням та підкреслюють  абсурдність 

ситуації в якій знаходяться герої. Так само поводиться і Онка, художниця, дружина Онека – Оксана 

Стеценко. Режисер зробив цих двох персонажів схожими. Їх поведінка напочатку нагадує магніти з 

позначками «+» та «-» але з часом полярність змінюється і вони починають відштовхуватися один від 

одного все сильніше.  

Не менш гротескно виглядають аристократичні Барон та Баронеса. Юрій Головін майстерно 

відточив свій образ і протягом усієї вистави виглядає «рафінованим» багатієм, котрий сплітає брудні 

інтриги не знімаючи білих рукавичок. Наталя Головіна так само витримує свій образ в холодних тонах, 

що створює ще більшу різницю між персонажами. Не менш яскраво та самостійно – у гарному сенсі, - 

існують студент-терорист та Невідомий працівник таємних служб.  

Однією з особливо яскравих пластичних сцен можна виділити нічну прогулянку Онки та Баронеси 

з Горбанем. Завдяки скляній стіні, котра трохи, але все ж таки робить персонажів трохи розмитими, 

режисер створив умовну і разом з тим красиву, пластичну оргію.  Ця сцена, окрім естетичної складової 

ховає в собі значення любові, бо тут Горбань встає в повний зріст та позбавляється своєї вади. На думку 

Олександра Чепалова у цій сцені пластично розкриваються відносини між Баронесою та Онкою: «Только 

раз режиссер вольно или невольно приоткрывает эту завесу таинственной неопределенности, показывая 

средствами пантомимы некую пластическую оргию с участием двух женщин и преображенного любовью 

горбуна…».  

Відчуття наближення катастрофи, яке закладено в драматургії Мрожека було вдало підкреслено 

режисером, та трималося до кінця вистави, постійно лоскотаючи глядацькі нерви. Іронічний гротеск, 

котрий знаходиться у польській драматургії цього разу був радо прийнятий харківським глядачем 

протримався на сцені достатньо довго і був знятий лише з технічних причин, а не з непопулярності. 

Можна зробити висновок, що Микола Яремків знайшов спосіб втілити польську драматургію пов‘язавши 

особливості театру абсурду та смаків східної публіки отримавши такий синтез двох різних шкіл, котрий 

було радо прийнято на Харківський сцені театру ім. Шевченка.  
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ІННОВАЦІЇ ПІТЕРА ШУМАНА ТА ОСОБЛИВОСТІ ТЕАТРУ  

«BREADANDPUPPET» 

 

Стаття присвячена Пітеру Шуману та театру «BreadandPuppet». Проаналізовано історію 

створення«BreadandPuppet» та творчий шлях Пітера Шумана. Досліджено значимість в контексті 

постанов в період існування театру та їх вплив на розвиток та формування нових особливостей 

акторської школи. 

Ключові слова: американський театр, акторське мистецтво, «BreadandPuppet», театр ляльок. 

 

Театр «Bread&Puppet» не відомий в широких колах, але має величезний вплив як на культурне, так 

і на політичне життя Америки. У 1962 році лялькар Пітер Шуман заснував театр в Нью-Йорку. Назва 

театру походить з практики театру ділити хліб з простими глядачами. Основна ідея театру полягає в 

тому, що мистецтво життєвонеобхідно людям, як хліб. Ляльки театру – це гігантські маріонетки, якими 

керують ляльководи; інший варіант – це костюми, в яких виступають артисти. Перші ляльки були 

створені просто з пап'є-маше і «нанизані» на палицю. Лялькарі, стоячи внизу, повинні були керувати 

цими велетнями, які часто важила більше 30 кілограм. 

Театр став відомий під час в'єтнамської війни. Пітер Шуман і його команда виступали з різкою  

критикою ведення бойових дій на території В'єтнаму. Величезні ляльки, часто від десяти до п'ятнадцяти  

футів висотою, були неодмінним атрибутом багатьох демонстрацій, що проводяться в Нью-Йорку. Треба 

зважувати і на психологічну обстановку, яку створював театр. З одного боку – засудження дій влади, з 

іншого – ляльки, які створюють своєрідне відчуття свята. Таким чином виходило, що люди могли 

повністю відчути проблему, висловити свою громадянську позицію, але це не перетворювалось в якийсь 

балаган.  

У 1970 році театр переїхав в Вермонт, спершу в містечко під назвою Goddard College в Плеіфенді, а 

потім на ферму в Гловер, де він і знаходиться до цього дня.Артисти і лялькарі  живуть не багато. На 

фермах, по сусідству з будинками лялькарів,  в амбарах, живе домашня худоба. Будь-яке вільне місце 

використовується для зберігання ляльок, інвентарю, друкарні; в амбрах влаштовують музеї та виставки. 

Історія цього театру починається у Німеччині, у 1934 році, коли народився Пітер Шуман – гуру 

Breadand PuppetTheatre. Він вчився на скульптора і на танцюриста, а  потім у 1961 році амбітно емігрував 

до Америки, щоб повніше самореалізуватися. Там уже в 1963 році у Нью-Йорку він заснував театр, який 

прославився дивними виставами за участю гігантських ляльок та роздачею печеного хліба. Своїм 

незвичним мистецтвом Пітер Шуман намагався інтегрувати театр в життя, апелюючи до того, що театр, 

як і хліб, є однією із найнеобхідніших речей у житті людини. Так народилися безкоштовні вистави, до 

яких може долучитися  будь-хто. 

Пітер Шуман – пацифіст і проблематика його вистав також коріниться в ідеології пацифізму. Він 

присвячував свої дійства війні у В‘єтнамі, політичній ситуації в Чилі, проблемам расової дискримінації в 

Америці. 

Форми вистав були дуже різними: від камерних, поетичних, як, наприклад, «Вогонь» («Fire», 1962), 

«Джон Ерк» («JoanArc», 1977), до вуличних епопей типу «Крик людей за м‘ясом» («Peoplescryingfor 

meat», 1969) та «Христофор Колумб» (1991). 

В одному з інтерв‘ю Пітер Шуман розповідає про аспекти лялькового театру.На його думку, ляльки 

позбавлені будь-якої серйозності і відповідальності, з їх допомогою режисер може гратися 

із символічним навантаженням і не перейматися ані сприйняттям аудиторії, ані репутацією акторів. 

Вистави, швидшесхожі на буфонади, під час яких треба голосно символізовані суспільно-

політичні проблеми. 

Характерним персонажем для всіхвистав«Breadand PuppetTheatre» є величезна лялька на палиці, 

котра і є головним героєм. Зазвичайцій ляльці прикріплюю тьгігантські руки, якими керують окремі 

люди. Як скульптор Шуман надає перевагу простим, зрозумілим формам, головна ідея його ляльки – 

репрезентувати зміст вистави. 

У виставах «Breadand PuppetTheatre» повноцінним персонажем є музика, Пітер Шуман, починаючи 

із 1974 року, долучає до вистав класичні інструментальні колективи, хори («Masaniello», 1970; 

«Volkestein»,1978). У різні періоди своєї творчості Шуман запрошував також до своїх дійств акторів, 

нейтралізуючи їх присутність гіперболізованими масками.[2]. 
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Музиці в своїх акціях Шуман надає особливого значення. Це настільки важливо для розуміння його 

концепції театру ляльок і його філософії, що дозволю собі навести надзвичайно розгорнуту цитату. 

«Радикалізм театру ляльок ще більш очевидний в його відношенні до музики як такої – звуковиробицтву 

в своєму праві, що діє в своїй сфері, паралельно з візуальним театром, а не в підпорядкуванні від нього. 

Навички сприйняття музики, яких навчає ляльковий театр, діаметрально протилежні сучасному до неї 

підходу, коли музика є лише підручним інструментом під час відпочинку і роботи споживача і є чимось 

середнім між «музичкою» і шумовим ефектом, покликаним стимулювати той чи інший настрій в 

спустошених мізках. 

Саме це несерйозне ставлення, яке призводить до очевидного роздвоєння зорового і звукового 

ряду, або скоріше до спотворення другого заради першого, і не дає музиці бути собою в ім'я вищого 

художнього синтезу. Сучасний ляльковий театр страждає від магнітофона не менше, аніж від пінопласту. 

Як і в інших випадках винахідницька діяльність, характерна для ХХ століття, інженерний геній несуть в 

собі і вірус розпаду. На що тільки не придатний різнобічно обдарований касетний магнітофон, підзав'язку 

начинений чудесами, але саме він і шкодить сучасному ляльковому мистецтву як ніхто інший. Через це 

маленьке пристосування в світ ляльок проникає всюдисущий дух сучасної цивілізації. Він смердить і 

позбавляє наше ремесло волі до життя. Музиці боляче, як боляче і світутварин. Чому ж? Від 

бездуховного відношення до її суті, від експлуатації її расою шкідників і маніпуляторів, від перешкод, які 

чинить її розвитку і життя. Я вважаю ляльковий театр одним з можливих музичних контекстів, місцем, де 

музика могла б принести справжню користь, не руйнуючи себе», – говорив Пітер Шуман [3]. 

Одним із постійних учасників театралізовано дійства Breadand PuppetTheatre є кат, який часто 

з‘являється у вигляді терориста чи владної особи. Нерідко у виставах використовується декорація літака-

бомбардувальника, що знищує міста із мирними жителями. Цей літак-бомбардувальник може бути 

представлений майже у натуральному розмірі як у виставі «The Cry of the Peoplefor Meat» або зведений 

до рангу символу – маленької іграшки. 

Показовою є одна із останніх вистав «Breadand PuppetTheatre» – «Битва терористів і хоррористів» 

(від англ. Horror – жах, страх). «The Battle of the Terrorists and the Horrorists» – це чорно-біле шоу із 

танцями та лялькам, в якому є кілька кольорових сценічних атрибутів. Оскільки США збираються 

перемогти у війні з терористами, то Пітер Шуман знайомить громадян із  промоутерами цієї перемоги – 

«хоррористами». Під двома величезними банерами двох головних святих – Бог Всього та Бог Нічого – 

«хоррористи» демонструють всі етапи на шляху до перемоги. Вони розважають публіку для того, щоб 

пізніше її символічно знищити. Все закінчується сценою із великим кораблем, який пливе хвилями 

океану, уособлюючи гіркоту втрати численних людських життів. 

Ця вистава є сатирою на Бушівську «Війну із тероризмом», «хоррорист» – неологізм самого 

Шумана, вигаданого для вистави «Нow to Turn Distress into Success» («Як перетворити невдачу в успіх», 

2004). Для «хоррориста» мир – це військова перевага. 

У світі Breadand PuppetTheatre називають «анархічним, некомерційним, політично зарядженим 

досягненням мистецтва». І цим мистецтвом Пітер Шуман хоче пробудити людську свідомість, вказати на 

межі добра і  зла, змусити замислитись над тим, у якому світі ми всі живемо [2]. 

За всю історію існування театру, актори двічі вступали в серйозний конфлікт з владою. Перше 

зіткнення відбулося в 2000 році в Філадельфії, під час республіканської національної конвенції 

(Republican National Convention). Досить часто під час таких подій відбуваються масові демонстрації 

протесту, в одній з яких і взяли участь ляльководи «Breadand  Puppet». Пізніше вони опинилися серед 79 

людей, які були заарештовані в той день. Менеджер театру Лінда Елбоу скаже, що звинувачення поліції 

були необгрунтовані, «поліцейські просто вийшли в студію, заарештували людей і забрали ляльок.  Отже, 

теперляльки є злочинцями». 

Другий інцидент був пов'язаний з щорічним парадом в Нью-Йорку на честь Хелоувіна, де театр 

«Breadand Puppet» завжди брав участь. У 2001 році основною ідеєю театру було засудження дій влади в 

Афганістані. Але їхні гасла на тлі подій 11 вересня набули дещо інший характер. Влада угледіла в них 

пряму підтримку тероризму, і було прийнято рішення не допускати акторів для участі в параді. На щастя, 

цей конфлікт вдалося залагодити, і ляльки «Breadand Puppet» зайняли своєм ісце в параді. Погляди 

Шумана на мистецтво, на сучасний стан справ в художній культурі, особливо масової, сфокусовані в 

принципово важливою для нього точці, але, безумовно, набагато ширше [1]. 

«Вид сучасного лялькового мистецтва часто являє собою сумний приклад цієї безсилою 

серйозності. Нещасні тварини множать собою набір людських стереотипів, мертвенним личин з 

претензією на миле кокетство, за яким приховано відчай і сарказм», – казав Пітер Шуман. 

Поки театр нашого часу ось вже яке десятиліття віддається мріям про технічні інновації, які 

повинні збагатити сценічне мистецтво, а також наші почуття і відчуття, режисер і художник Пітер 
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Шуман твердо стоїть на протилежній позиції. Хитрощі техніцизму для нього підозрілі, в їх користь для 

підвищення і посилення художнього ефекту він категорично відмовляється вірити.  «Чи жива, як і раніше 

ідея про те, що мистецтво здатне перевершити само себе? Чи цікаво йому щось крім себе? Чи зможе 

театр ляльок піднятися над собою… і знову змусити богів говорити з людьми? [3]. 
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ВИТОКИ ТРАДИЦІЙНОГО ТУРЕЦЬКОГО ТЕАТРУ КАРАГЬОЗ 

 

Стаття присвячена історії зародження турецького театру силуетів Карагьоз. Проаналізовано 

походження театру пласких ляльок на території Туреччини. Досліджено етимологію самоназви Карагьоз, 

та його основні сюжетні і стилістичні канони. 

Ключові слова: турецький традиційний театр, театр силуетів, Карагьоз, театр тіней. 

 

Тінь – романтично-таємничий образ, що має сакраментальний характер на кшталт дзеркала. У деяких 

мовах арабських народів, слова «тінь» і «душа» ідентичні, тому що в багатьох міфах, образ тіні, – це друге 

«я», як єгипетський дух-двійник «ка». Театр силуетів (та театр тіней) – завжди був дещо окремою, але не 

менш вагомою формою театру анімації. Зародившись ще у прадавньому Китаї, він супроводжував весь 

процес розвитку театру анімації до наших днів, паралельно розвиваючи та збагачуючи свої техніки та 

методи. 

Однак базова структура цієї форми не змінилася з часів династії Цзинь – екран+ліхтар+пласкі ляльки-

силуети. Це та формула, завдяки якій силуетний театр продовжує вражати глядачів у всьому світі. Взявши 

свій початок у Китаї театр силуетів дуже швидко набрав собі прихильників і серед інших країн Сходу. 

Серед них і індонезійський традиційний ваянг-куліт, індійський театр тіней толу-боммалата, толпава-кутху 

та ін, і наш сьогоднішній герой – турецький традиційний театр Карагьоз.  

Серед дослідників немає остаточної версії щодо історичного походження цього театру. Думки про 

західне походження театру Карагьоз оскаржують І.Кунош, Г.Якоб. Останній прийшов до висновку, що 

«Витоки Карагьозу як і інших традиційних театрів силуетів треба шукати в Китаї, звідки через персів він 

потрапив до турків» [1].  

В ісламському світі особливою популярністю користувався театр тіней о. Ява – тобто Ваянг куліт. 

Цей вид театру був створений на основі обрядових ритуалів, присвячених культу предків. У його 

репертуарі були використані сюжети індонезійського епосу, включаючи сцени з давньоіндійських сказань 

«Махабхарати» та «Рамаяни». Технічний устрій сцени, технологія виготовлення ляльки багато в чому 

схожа з Карагьозом. У ваянг-куліті чітко простежуються норми мусульманської сегрегації чоловічої та 

жіночої статі: у давнину чоловіки дивилися вистави тіньового театру з боку ляльковода даланга, котрий 

керував пласкими фарбованими ляльками за допомогою довгих тростин, тримаючи їх обома руками. А от 

жінки та діти не були допущені до таємниці вистави, і тому дивилися її з іншого боку. Мартинович 

стверджує, що на його думку, карагьоз та ваянг-куліт розвивалися паралельно, і мали одного і того ж 

предка в особі традиційного китайського театру тіней.[2] 

Перші згадки про ці театралізовані вистави силуетів датуються VIII-IX ст. саме на Близькому Сході. 

Дослідник театру анімації країн Південно-Східної Азії та Близького Сходу О.Шипс у своїх працях описував 

«Карагьоз» як вид театру, котрий в Туреччині тоді називали «Kukla oyunu». Шипс вбачає коріння цієї назви 

у латинському cucculla, і робить висновок, що витоки цього театру слід шукати ще в Античності. Пізніше 

Туреччина, що мала тісні зв‘язки з Венецією та Генуезькою державою передала цю назву грецькому 

Карагезису[3].  

Також існують свідчення вірменських театрознавців, зокрема Г.Левоняна у праці «Театр давньої 

вірменії», за якими турки «поділилися» цим театральним дійством і з вірменськими князями. 

Турецький тіньовий театр Карагьоз отримав свою назву від імені головного діючого народного 

персонажу. «Карагьоз» перекладається дослівно як «чорне око», хоча турецькою воно звучить як 

«карагезлю». Цей вид театральної вистави став дуже популярнім серед міського населення вже у першій 

третині ХХ ст., тобто у відносно недавньому минулому. Карагьоз функціонував поряд із близькими 

театральними жанрами як то Отра-ойну (театр живих акторів) та виставами вуличних оповідачів меддахів. 

https://disqus.com/home/forums/teatreua/
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Меддах – професія народного оповідача, складаю чого своїм репертуаром значу частину вуличних (або 

таких що відбувалися в приміщенні – зазвичай в кав‘ярні) розваг для чоловічої частини турецького 

суспільства, особливо у нічні часи мусульманського поста рамазана. Як відомо, їсти та пити під час 

рамазана мусульманин міг тільки після заходу сонця, тоді ж наступав і час розваг, які розмежовували 

подачу страв.  

Академік В.А. Гордлевський gід час свого перебування у Туреччині звернув увагу на діяльність 

турецьких карагьозчиків-лялькарів в Стамбулі. Так у серпня 1926 р. він спостерігав як проводиться обряд 

сюннет (свято обрізання) та свято Курбан-байрам, які, за його словами, завжди супроводжувалися 

театралізованими виставами, що йшли цілу ніч. Серед цих вистав були орта-ойну, меддахи і традиційний 

тіньовий карагьоз. Тут же він стверджує що тіньовий силуетний театр карагьоз виник раніше за інші два 

жанри, у часи, коли релігією не дозволялося зображати живих людей [4]. А вже орта-ойну пішов від 

карагьозу, як спосіб замінити силуети живими акторами, однак наслідуючи ті самі сюжети. Раніше за 

Гордлевського у 1910 році Н.Мартинович випустив свою працю «Карагьоз» яка в основній своїй масі 

складала переклад п‘єс для карагьозу, записаних І.Куношем у особистих бесідах з карагьозниками від час 

перебування останнього у Стамбулі в 1905 та 1906 рр.  

Отож, згідно з цими джерелами зародження карагьозу та його становлення тісно пов‘язані з 

османською епохою в історії Туреччини. Великий вплив надав такж період, що передував становленню 

османів, у момент виникнення на території малої Азії ордену дервішів бекташи, послідовників Алі, 

двоюрідного брата пророка Мухамеда. Відомий турецький етнограф Б.Ноян говорив про цей час так « 

Сельджукські племена принесли до Анатолії феномен театральних тіньових вистав, які вони перейняли у 

Центральній Азії». А пізніше вже ці тіньові театральні традиції окріпли до самобутнього карагьозу. За 

одною з версій, вперше тіньовий театр Карагьоз дав свою виставу під час правління султана Орхана (1326-

1359).  

І.Кунош приводить дві версії. Згідно одної з них, головні дійові особи в цій виставі були мюсахибами 

тобто придворними. Це були два чоловіка Карагьоз та Хаджейват. Султан, розгніваний паплюжними 

сюжетами від найближчих осіб звелів їх стратити. Та улюбленець султана шейх Кюштері, прагнучи 

умилостивити султана, влаштував лялькову виставу, на якій показав на сцені «страту обох акторів», і це 

спрацювало – султан змінив своє рішення. За іншою версією Карагьоз був робітником при будівлі мечеті у 

м.Бурса, а Хаджейват – наглядачем. Своїми нескінченними жартами ці двоє відволікали від роботи інших 

будівників, і тому будівництво мечеті затягнулося. Коли головний архітектор дізнався, хто винен у 

затягування будівництва, він звелів стратити обох.  

Натомість через деякий час султан у Стамбулі засумував, і згадавши, що чув про двох веселунів-

жартівників Карагьоз та Хаджейвата, звелів привезти їх до палацу. Через те, що жартівники вже були 

страчені, шейх Кюштері вирішили оригінально війти із скрутного положення та показати султанові тіньову 

виставу, де силуети грали вічних веселунів Карагьоза та Хаджейвата.  

Таким чином ми бачимо, що у обох версіях причетність до створення театральної силуетної вистави з 

традиційними потім головними героями Карагьозом та Хаджейватом вам шейх Кюштері. На це вказує і те, 

що довгий час традиційні вистави карагьозу починалися пісенькою семаї, котру виконував Хаджейват. 

Потім Хаджейват декламував «вірш-завісу» перде-газель. А далі йшов пролог у якому Хаджейват завжди 

згадував ім‘я шейха Кюштері.  
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ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ, ТВОРЧІЙ ТА 

ЖИТТЄВИЙ ШЛЯХ Т. Л. ГРІНІК 

 

Стаття присвячена висвітленню творчої та педагогічної діяльності Т. Л. Грінік. Проаналізовано 

життєвий шлях. Охарактеризовано та досліджено напрями творчої та педагогічної діяльності Т. Л. 

Грінік. 

Ключові слова: вистава, актриса, педагог, режисер, творчість. 

 

Життя та творчість актриси Харківського драматичного театру імені Т. Г. Шевченко та викладача зі 

сценічної мови у Харківському національному університеті мистецтв імені І. П. Котляревського – Тетяни 

Грінік, не може не надихати. Такою людиною, як Тетяна Леонідівна хочеться пишатися та брати з неї 

приклад, бо це завзята, працьовита, талановита та неймовірно мудра людина, яка живе на сцені у кожній ролі 

та вчить своїх студентів не тільки сценічній мові, але і людяності. 

Батьки майбутньої актриси сповідували культ Пушкіна, перевага віддавалася роману у віршах «Євгеній 

Онегін» на честь Тетяни Ларіної вони і назвали свою дочку.Тетяна Леонідівна розповідала,що з самого 

дитинства займалась у багатьох кружках, і на різні танці ходила, і на балет, і до музичної школи. 

Навантаження було дуже великим, тому кожного місяця Тетяна Леонідівна на сімейних нарадах питала 

батьків, який з кружків їй можна покинути. Найбільш за все їй не хотілось грати на піаніно, як згадую сама 

Грінік: «Чому я так багато займалась танцями? Тому що коли я питала у батьків, що мені можна покинути, я 

завжди шалено сподівалась, що тато дозволить покинути музичну школу.Тому що у музичній школі мені 

дуже подобались тільки два предмети – хор та музична література, я обожнювала вікторини «Упізнай 

мелодію». Але тато не дозволяв кидати заняття з музики, тому доводилось кидати танці. Але без танців я 

могла витримувати лише місяць, тому за життя встигла позайматися і народними, і сучасними, і бальними 

танцями. У старших класах Т.Л. Грінік займалась водяним поло – це катання на байдарках по горних річках. 

Це досить екстримальний вид спорту. 

Про період вибору майбутньої професії Тетяни Леонідівни можна сказати багато цікавого. Наприклад 

те, що вона не відразу зважилася вступати до театрального, вона як слухня надонька, після сімейної наради 

думала вступати на космічне програмування. Ходила з мамою на консультації, потім на факультет креагенної 

фізики, а потім на філологічний факультет. І ось, коли вже у школі написали характеристику до вступу на 

філологічний факультет в університет імені В. Н. Каразіна, за іронією долі не було набору, і тому батики 

вирішили спитати у доньки – «ким вона хоче бути?» –  «Актрисою» – відповіла Тетяна Леонідівна. «Батько 

кричав дуже «Ні! Ніколи! Ні за що! Це жахлива професія, ні грошей, ні нормального життя… » Але ніякі 

розмови не допомогли. Тетяна Грінік вже остаточно вирішила ким вона хоче бути. 

На той час мати Тетяни Леонідівни якраз викладала у Харківському університеті мистецтв танці. І щоб 

зрозумітичи треба її донці вступати на акторський факультет, чи ні, домовилась про консультацію з тодішнім 

завідувачем кафедри майстерності актора драматичного театру та кіно з народним артистом України – 

Євгеном Лисенко. 

Тоді головний корпус театрального відділення було зруйновано, тому заняття студентів проводилися у 

консерваторії, по театрах, і Тетяна Леонідівна прийшла на консультацію у Домі Художньої Самодіяльності, де 

тоді Євген Васильович готував виставу зі студентами четвертого курсу. «Коли ми увійшли Євген Васильович 

сказав всім про перерву, студенти сіли у глядацькій залі, а мене він попросив вийти на сцену. Мама ледь 

умовила його, щоб попросив студентів вийти на вулицю. Я вийшла на сцену, знітилась шалено, прочитала 

йому якийсь маленький віршик. І тоді він зрозумів, щомені краще давати завдання, і сказав: «А тепер прожени 

мати звідси». Я перелякалась, спочатку лагідно та ввічливо просила маму вийти, Лисенко кричав, що це все не 

те. Він мене довів до того, що я кричала, плакала, тупотіла ногами, і виштовхувала її звідти. І тоді він зупинив 

мене, попросив мене заспівати та станцювати. І після того вони з мамою поговорили і мені було дозволено 

готуватись до вступних іспитів до ХНУМ ім. Котляревського». 

Часу до іспитів було дуже мало, тому Тетяні Леонідівні допомагала вчитель з університету, разом із нею 

вони і підготували вступну програму-монолог Ліпочки з п‘єси О. Островського «Свої люди – розрахуємось», 

байку Л. Глібова «Жаба та Віл», прозу Б.Лавренева «Сорок перший». На іспиті з танцю майбутня актриса 

танцювала запальний чарльстон .Курс набирав О. Беляцький, а у приймальній комісії разом з ним були 

В. Мащенко, А. Стародуб. 

Так у 1985 році Тетяна Леонідівна Грінік вступила до Харківського університету мистецтв на курс до 

Олександра Григоровича Беляцького, видатного режисера та актора. Старшим педагогом був Анатолій 
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Володимирович Стародуб та ще одним педагогом – Віталій Миколайович Мащенко. Навчалася Тетяна 

Леонідівна за звичною для театральних закладів програмою, спочатку, на першому курсі, були етюди на 

тварин, потім на предмети, а вже потім на виправдане мовчання. 

«Я добре пам‘ятаю, що коли ми з моєю подругою – однокурсницею Оленою Пріступ готували етюд на 

виправдане мовчання про блокадний Ленінград, ми не їли тиждень. І тоді на показі Беляцькому так плакали, 

коли говорила одну єдину фразу «Тату, там хліб». Тоді цей наш етюд узяли на екзамен». 

На третьому була поставлена перша дипломна вистава «Зірки на ранковому небі» за п‘єсою О. Глініна, 

яку студенти грали на малій сцені театру Шевченка. Тетяні Грінік дісталась зовсім не характерна для неї роль 

– Анни, прибиральниці-алкоголічки. Мати Тетяни Грінік не вірила, що її донька зможе зіграти таку складну та 

не близьку до неї роль. Та й мало хто взагалі вірив. Однак завдяки старанням, наполегливості та 

цілеспрямованості у Тетяни Грінік усе вийшло. Після цієї вистави увесь курс, з сімнадцяти чоловік, 

Олександр Беляцький узяв до Харківського театру Шеченка. 

Наступною дипломною виставою, яка вже гралась у репертуарі театру Шевченка була вистава М. 

Куліша «Мина Мазайло», у ній Т.Л. Грінік грала манірну старорежимна класну дама Баронову-Козіно. Довга 

мишачого кольору сукня, пенсне, з претензійною витонченістю приставлене до носа. Характерно для 

колишньої вихованки інституту благородних дівиць. По-інтелігентському прищурені короткозорі очі. 

Баронова-Козіно, котра залишалась не при справах, немов би цураючись чужого їй побуту ходить на пуантах 

– у прямому й переносному значенні. Ось де стала в нагоді актрисі балетна виучка! В тім ходіння на пальцях, 

атитюди (ніжка вперед), тюрбушони (ніжка назад) для неї не були самоціллю, а лише засіб експресивної 

подачі образу. Її героїня може догідливо скласти у молитві руки, зробити кислу гримаску, у відповідь на грубе 

слово, знепритомніти від надлишку почуттів. Разом з тим вона жваво танцює разом з усіма у канкані, 

зберігаючи при цьому світські манери, більше схожі на кривляння. 

1989 року Тетяна Леонідівна Грінік стала актрисою Харківського Державного Академічного 

українського драматичного театру імені Т.Г. Шевченка. 

Роль, яку Тетяна Грінік отримала несподівано для себе – роль Корделії в спектаклі «Король Лір» за 

трагедією Шекспіра, де актриса вперше зустрілася на одному сценічному майданчику з майстрами 

шевченківського театру. В новинку була, й режисерська естетика заслуженого діяча мистецтв Ігоря Бориса, 

котрий замислив складний спектакль про непередбачуваність поворотів долі, про руйнівний біг часу і 

марність суєтних честолюбних бажань. Корделія – Т. Грінік чиста, пряма, непохитна, викинута в море 

пристрастей і дрібних амбіцій. Вона як острівсеред таких же відособлених персонажів спектаклю, що 

поліфонічно розвивається. 

Наступна важлива роль у кар'єрі Т.Л.Грінік була роль Евлалії Кадміної у виставі «Свята грішниця 

Евлалія»,режисера М. Яремківа.Тим, хто знав Тетяну Леонідівну, важко було уявити її в образі фатальної 

жінки. Тендітна висока дівчина з першого погляду підкорює своєю чарівністю і безпосередністю дитини. 

Ще однією зі значних ролей у скринці Тетяни Грінік є роль у виставі «Сьома свічка», у якій вона грає 

роль Янгола. У цій виставі партнером по сцені є видатний актор Леонід Семенович Тарабарінов, який грає 

Художника. Леонід Семенович був видатним чоловіком, який вчинив великий вплив на Тетяну Грінік. Леонід 

Семенович був професором кафедри майстерності актора Харківського інституту мистецтв ім. І. П. 

Котляревського. Народним артист СРСР. Членом Національної спілки театральних діячів. Сама Тетяна 

Леонідівна казала про нього : «Вдячна долі, що була партнеркою Леоніда Семеновича в багатьох спектаклях. 

Це було випробуванням з величезним знаком «плюс». Л. С. Тарабарінов був приголомшливим артистом, 

відчував мою найменшу неправду на сцені, він помічав мої найдрібніші нюанси в ролі, аж до зміни зіниці 

ока». 

Видатною роллю актриси була роль у дебютній виставі, як режисера Сергія Бережко «Маленькі 

подружні злочини»,за п‘єсою французького драматурга Єріка Ємануеля Шмітта, де Тетяна Леонідівна зіграла 

Лізу. Її героїня – і жертва, і кат свого чоловіка, який загрався у свої власні ігри. В образі Лізи і в багатьох 

інших ролях Т. Гриник привертає зваблива м'яка жіночність актриси, що зовсім не скасовує моментів гострої 

характерності в ролі, а також – її музична пластика рухів і жестів, тонкість почуттів, перелітають через рампу, 

нарешті, – краса. 

У Харківському Державному академічному драматичному театрі ім. Т.Г.Шевченка Тетяна Грінік зіграла 

багато ролей, серед яких: Прісінька «Шельменко денщик», Лючі «Хрещений батько», Маркіза Піті-Піті 

«Оперета», Муза, Доля, Катерина, Оксана «Шлях», Люсіль «Експромт», Іріна Мазер «Темна кімната», Проня 

«За двома зайцями», Люсі «Скорботне Ларго», Оксана «Ніч перед Різдвом», Софія «Лихо з розуму», Піп-Бо 

«Мікадо», Придворна дама, друга відьма «Макбет», Янгол, Белла, Лушка «Сьома свічка», Аня «Вишневий 

сад» ,Софія «Хто винен», Санітарка «Один день Івана Денисовича», Рене «Маркіза де Сад», Марія «Войцек» 

,Фея «Сон літньої ночі», Лізі «Маленькі подружні злочини», Мег «Примадонни», Алла Владимирівна 

«Зойчина квартира», Актриса «Б» «Акторська гримерна». 
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Роботу викладачем в ХНУМ ім. Котляревського Тетяна Леонідівна почала не одразу. Спочатку в 

університет її запросили у 2003 році як викладача майстерності актора, але тоді у Тетяни Леонідівни було 

багато роботи у театрі Шевченко,вона багато гастролювала і їй довелося піти з університету. 

«Викладати майстерність актора мені не дуже подобалось, так, це цікаво. Бо мені хотілося використати 

все те, чому я навчилась за все моє життя, а на майстерності актора це можна було робити дуже поступово аж 

на випускних виставах. А ось на сценічній мові, вже починаючі з першого курсу можна було і співати, і 

танцювати, і використовувати ритм» . 

Потім у 2006 році їй запропонували викладати сценічну мову у Харківський національний університет 

мистецтв. На своїх заняттях Тетяна Грінік використовує вправи з йоги – даоське дихання, Сур‘янамаскар, 

дихання «Ха». Використовує дихальні вправи О. Стрельнікової та М. Щетинина, та багато іншх. Як каже сама 

Тетяна Леонідівна вона хоче перш за все навчити своїх учнів бути людиною, самі випускники та учні Тетяни 

Леонідівни її дуже люблять та вдячні їй за майстерність, за відданість та за знання. 
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ПОСТАНОВКИ П’ЄС М. КУЛІША В НЕЗАЛЕЖНІЙ УКРАЇНІ 

 

У статті проаналізовано перші постановки п‘єс М.Г. Куліша у незалежній Україні, розглядається 

розуміння режисерами незалежної України традицій театру «Березіль», закладених Лесем Курбасом. 

Ключові слова: М.Куліш, Березіль, вистава, Курбас, режисура. 

 

«Мина Мазайло»: комедія, яка була заборонена понад півстоліття. Через шість десятиліть після 

прем‘єрної вистави «Мина Мазайло» режисером Лесем Курбасом на сцені «Березолю», у березні 1989 р. 

вистава «Мина Мазайло» знов з‘явилася на афіші театру ім. Т. Г. Шевченка – спадкоємця курбасівських 

традицій. На цей раз вистава була поставлена режисерами О. Біляцьким і А. Стародубом. Сценографією 

займалася художниця Т. Медвідь. Консультантом вистави був один із березільців – Л. Сердюк. На прем‘єрі, 

що відбулась 25 березня 1989 року, були присутніми очевидці першої постановки «Мини Мазайло», а саме 

курбасівці Р. Черкашин і Ю. Фоміна. Повернення вистави після тривалої заборони викликало неабияку 

зацікавленість глядача. Кінець «перебудови» та різні соціальні прояви у суспільстві «гармонійно» 

вписувалися в політику репертуару. Тому, п‘єса М. Куліша виявилася актуальною і влучною. Отож, виставу-

маніфест було відроджено. 

«Комедія, яку було заборонено понад півстоліття» – саме так охарактеризував публіцистичний жанр 

твору О. Біляцький. Актори вишукуються на сцені, щоб разом голосно промовити цю, вже історичну, фразу. І 

вже потім ми бачимо ранкову гімнастику, яку так спритно й жваво виконували дочка Мини Мазайло Рина (О. 

Приступ) та її подруга Уля Розсоха (Т. Турка). Гімнастика тоді була дуже модною. Гротескні костюми й 

умовний грим, якими оперували актори, яскраво передавали весь цей «трагічний» сміх. Розпочинає інтригу 

Рина, якій страшенно кортить змінити мужицьке прізвище на «людське». Рина, немовби режисер, організовує 

все так, як сама того бажає, видаючи «артистам» ролі. Зі спогадів актриси Т. Турки: «Щоб створити потрібний 

образ, треба зрозуміти авторський твір, зрозуміти свою героїню, уявити її і спробувати переконати всіх, що ця 

кумедна дівчина – це справді ти. О. Приступ йшла від авторської природи». З великою пристрастю актриса О. 

Приступ грала роль Рини, жваво стрибаючи по сцені. Вона активно вишукувала, винюхувала все, що їй було 

цікавим, входила в азарт. Партнеркою ж була актриса Т. Турка, яка грала граційну, м‘яку, чутливу, і що, 

найважливіше, закохану Улю, яка була готова геть на все заради обіцяного кохання. Разом вони створили 

неабиякий тандем молодих непосидючих дівчат, кожна з яких мала власну мету.  

Справжнє театральне видовище було у всьому, що робить тьотя Мотя – актриса О. Стеценко. Як пише 

рецензентка Л. Попова: «В ній і тип, і епоха. І це не лише лисяча горжетка надягнена за модою двадцятих 

років, а й особлива манера рухатись і вимовляти слова, що видає її міщанську сутність». Актриса не декларує 

запеклий шовінізм Матрони Розторгуєвої, а скоріше, виводить це з характеру самовпевненого, 
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самозакоханого, сповненого люті до всього людського єства. Дядько Тарас, мазайлів брат – О.Любченко, «у 

якого навіть кури говорять по українському, навпаки, запеклий націоналіст. Його мета будь-що відстояти 

«шароварну» Україну. Як пише рецензентка Ю. Коваленко: «Неприховано молодий, довговолосий, з писаним 

українським лицем, О. Любченко, разом з тим, зробив свого Тараса далеко не ідеальним, скоріше уїдливим 

штукарем, якому були притаманні риси хитрого хохла». Саме він вигадав трюки з кулеметом, дулею, білим 

прапором, піднятим після переконливих «доводів» Тьоті Моті. Страшне, потворне суспільне явище він шукає 

у зовнішніх проявах характеру. Тут і нахабство, і боягузтво. Блискуче обігруються неосяжні шаровари, у 

глибині яких були сховані папірці з власними «доказами» його чіткої позиції. Неймовірно цікавим був 

зображений режисером Мокій (О. Стефан). Актор був одягнутий, ну майже як П‘єро, у довгому балахоні із 

блакитно-червоною пов‘язкою. В режисурі О. Біляцького образ Моки прочитувався ідеально просто. Актор О. 

Стефан зіграв зворушливого романтика-ідеаліста, який був щиро захоплений «укрмовою». Він неначе 

розумний арлекін ходив собі і думу думав. З рецензії Ю. Коваленко: «Мрійливість Моки Стефан наголошував 

у пластичному малюнку ролі. Це актор вигадав, щоб у хвилину розпачу Мока «грав» на власному 

трикольоровому шалику, мов на бандурі: ―Ой спусти, місяць, роги… засвіти по діброві…». І все таки, окрім 

дум, захоплення й голослів‘я – нічого. Отож, образи важко поділити на позитивні та негативні. Усі персонажі 

одночасно типові та живі, вони всі притримуються протилежних поглядів, де кожен виголошує свою думку, 

як істинно вірну.  

Слід зазначити, що вистава живе дуже довго і грає її вже не одне покоління акторів: Мина (Р. Жиров, М. 

Терещенко), Лина (Л. Захарчкук, О. Бабенко, Майя Струннікова), Рина (В. Святаш), Мокій (С. Гусєв, 

Е. Моргун), Уля ( Катерина Матвєєнко), Тьотя Мотя (О. Стеценко, І. Кобзар), тощо.  Отже, повернення 

вистави «Мина Мазайло» слід розглядати і як повернення до незабутніх настанов Л. Курбаса про те, що 

«театр є передусім мистецтвом слова», про те, що «театр має навчитись говорити». І він, як бачимо, говорить! 

Вистава «Маклена Граса» за режисурою С. Пасічника як територія пошуку нової театральної 

мови. Свою «Маклену Грасу» актор і режисер С. Пасічник поставив у 1993 році на малій сцені театру Т.Г. 

Шевченка. Попри те, що це була друга вистава починаючого режисера, вона вправила враження на багатьох 

глядачів. Зі статті рецензентки Л. Либуркіної: «Вітер…шалений, оскаженілий вітер, що впивається в волосся, 

шкіру, голову, і прямо в мозок, в кожну його клітинку.». І насправді, відчуття наскрізь крижаного, 

незахищеного простору сцени, вибудованого очима і серцем Степана Пасічника. Отож, мала сцена була 

укладеною усіляким ганчір‘ям. Це могла бути звичайна тканина або речі акторів, які вони вдягали просто на 

сцені. Вистава була сповнена трагічним протистоянням людини та суспільства. Дія відбувається у підвалі 

будинку, де мешкає сім‘я Граса. Голод, безробіття, бідність і сирітство стали основою цієї історії. Гнітючої 

атмосфери додавали звисаючі до самого низу мотузки, ніби підсказуючи усім нам, що вихід лише один – 

смерть. Так чи інакше, крихка шия кожного опинеться у тій мотузці. Катастрофа в якій опиниться сім‘я Граса 

наспавді стосується усіх і режисер це майстерно прописує в акторських діалогах. Треба зазначити, що чотири 

актори, а це: Юрій Головін, Наталія Головіна, Олексій Кравчук, Галина Євсюкова грали декілька ролей. Вони 

змінювали образи, фарбували обличчя, створюючи умовну маску, тощо. Четверо акторів грали всі 

шістнадцять персонажів пєси «Маклена Граса» Миколи Куліша. Отож, перед акторами стояла задача гнучкого 

і моментального психологічного перевтілення, а також, освоєння ексцентричного стилю гри. І кожен з них, 

створюючи одного й того самого героя, використовували свою власну неповторну емоціональну палітру. Це 

був певний експеримент молодого режисера Степана Пасічника: «Театр створює територію для пошуку нової 

театральної мови, нових засобів виразності, нових форм, гри з текстами. Дуже часто експериментом 

називають саме мову художника», – зауважує режисер. 

Якщо спробувати оцінити авторський задум вистави «Маклена Граса», стає очевидним, що С. Пасічник 

поставив собі нелегке завдання. Тому, що п‘єсу М. Куліша «Маклена Граса», разом з «Народним Малахієм», 

«Миною Мазайлом» та «97» завжди відносили до так званого театру соціальної драми. У виставі ж театру ім. 

Т. Шевченка «Маклена Граса» звучить скоріше як інтимна, чуттєво-психологічна, а інколи і мелодраматична 

поезія, що переповнює людські серця нестерпним жалем. Людина у виставі неначе пташка, яка заплуталася у 

неволі власних пороків, заплуталася у золотавому повітрі сцени, розділеного надвоє. І все тут іде по колу: по 

колу хворої уяви самої Маклени. На питання журналістки Тетяни Терен щодо вистави «Маклена Граса», 

режисер відповів: «Це була пошукова робота за драматургією М. Куліша. Тоді Харків її не сприйняв. Було 

чотири актори, які виконували 16 ролей. Сьогодні глядач більше готовий до такої форми. Я не 

експериментував свідомо. Просто подаєш це так, як ти чуєш. І якщо робота відрізняється від 

загальноприйнятих норм, її починають називати експериментом. Але експерименти без мети – не потрібні. 

Наша мета – повернути глядача в театр». 

Криза – то роз‘єднання і понівечення всього того, що так довго, по цеглинці будувалося усе життя. 

Немає за що заціпитися на цьому вселенському протягу. Ну хіба що за крюк, як підраховує маклер (пан 

Зброжек). Режисер вибудовує певний вакуум спогадів, за які б могли зачепитися своїми життями герої 

вистави, проте, вони лише марення: чи то провулочок з могутніми деревами, чи то дівчина з очами, як у 
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ранкової зорі, або прекрасна животворна мелодія – лише марення. І де це відчуття безкінечного життя? Чи це 

лише гнітюче існування… І все починається спочатку – по зловісному колу, куди режисер спеціально втягує 

глядача, будуть кружляти люта проповідь божевільних й у той же момент, абсолютно нещасних людей: «Стає 

незрозуміло де глядач, де актори, до кого вони звертаються, до себе чи до тебе… І знов ми бачимо провулок, 

дівчину, чуємо мелодію, слухаємо спогади і бачимо гіркі сльози». Що ж переможе – людина чи ідея? 

Зрештою, в середині у глядачам залишиться, напевно, лише безідейна гіркота. 

Вистава «Реформатор» як спроба осучаснення п’єси «Народний Малахій» за режисурою М. 

Яремківа. Прем‘єра вистави «Реформатор» відбулася 19 жовтня 2003 року на великій сцені театру ім. Т.Г. 

Шевченка. Беручись за «Народного Малахія», Микола Яремків дуже ризикував, адже вистава йшла у багатьох 

театрах в роки «перебудови», у Львові, Тернополі, Донецьку. У Польщі теж ставили «Народного Малахія» із 

авторською назвою «Реформатор». Режисер Микола Яремків зазначає, що назва є важливою ланкою в 

акторському і глядацькому сприйнятті. Всяка реформа людини – це утопія. Адже, якщо економіка ще якось 

піддається реформам, то з людиною все відбувається набагато складніше. І про це засвідчує комуністичне 

минуле. Моральний кодекс будівника комунізму, що висів чи не на кожному паркані, не сягав глибини 

людської душі. 

Малахій Стаканчик (актор О. Гава) у виставі М. Яремківа показаний людиною громадською, ну а як без 

цього, мислячою і здається, що розумною. Він шукає причини того, «що сталося з людиною?». Адже, 

пройшли війни та революції, які забрали життя мільйонів людей, проте, нічого не змінюється. Світ не 

змінюється. Отож, начитавшись творів К. Маркса і В. Леніна, Стаканчик зрозумів, здається, в чому суть. 

Персонаж О. Гави говорить чітко і рішуче про свої наміри відправитись у «блакитну далечінь». Ані сльози 

дружини, чи заперечення кума не зупиняють його. Окрім О. Гави , у виставі беруть участь актори: Л. 

Платонова, В. Висовень, П. Рачинський, С. Соловйова, Є. Плаксін, Г. Плохотнюк, Г. Чумаченько, О. Бабенко, 

Г. Каран, Т. Турка, І. Роженко, С. Бережко, Т. Грінік та інші. Режисер вирішує подивитися на класичну п‘єсу 

М. Куліша у зовсім іншому аспекті – не з точки зору сучасників автора, а очами людини ХХI ст. 

«Перенести Малахія з 1920-тих років минулого століття в наші дні дозволяє афористична, метафорична 

й символічна мова п‘єси М. Куліша та проголошувані політиками реформи: ринкові, соціальні, 

конституційні… В той час, як з екранів телевізорів вихлюпується насильство й порнографія» – зазначає 

рецензент Л. Логвиненко. При цьому, режисер зображує Малахія Стаканчика таким собі українським Дон 

Кіхотом, який воює з вітряками. І справді, подібно до того, як шляхетні вчинки іспанського лицаря 

обернулися для тих, кого він захищав, ще більшим лихом, так і реформатор Стаканчик стає причиною 

нещасть для тих, хто його любив. Зрештою, його донька потрапляє до будинку розпусти, господарі і мешканці 

якого одягнені в сучасні костюми. Актори видозмінювалися за допомогою умовних масок. Історія із Дон 

Кіхотом кумедно і трагічна водночас. Проте, спираючись на різних рецензентів, треба сказати про те, що для 

когось вистава може і була трагікомічною, як зазначено в програмці, а для когось зовсім ні: «Жанр вистави, 

якщо вірити програмці, зазначений як трагікомедія. Проте, ні комедії, ані трагедії на сцені не було. Заради 

чого натовп виряджених акторів топталися по підмостках сцени знає тільки режисер-постановник, який 

приховує цю таємницю від глядачів». 

Що стосується сценографії, якою яку створив О. Зеньковський, треба зазначити, що на фоні його 

декорацій можна розкривати взагалі будь-яку виробничу тематику. Сцена була обставлена таким собі 

парканом чи дерев‘яним тином. Актори були вдягнуті в селянську одежу і тільки Малахій у білу простирадло-

мантію, неначе якийсь пророк. Режисер М. Яремків запевнює, що вистава «Реформатор» не відноситься до 

вистав «легкого перегляду». Драматург жорстоко висміює фанатика негайних реформ, однак режисерська 

трагікомічна фігура зазнає фіаско. Як зазначає рецензент О. Аннічев: «Актор О. Гава зробив декілька 

невдалих спроб зацікавити глядача незавидною долею свого героя, однак, зрозумівши, що перемогти 

байдужих партнерів по сцені йому не вдасться, трішечки «побарахтавшись», махнув рукою і розчинився у 

сірій масі». Проте, може скластися таке враження, що в «осучасненій» М. Яремківом виставі, немає нічого 

яскравого та по справжньому феєричного. І все таки, дещо було: «Дорослі люди тягають по сцені дохлу курку, 

потім, збившись у кучу, ходять по сцені з якимсь тином, а із торту вистрибує гола дівчина» – зазначає 

рецензент О. Аннічев. Отож, що саме повинно було «осучаснити» або перенести події п‘єси М. Куліша в ХХI 

століття: чи-то мертва курка, чи-то гола дівчина, залишається питанням. 

Отже, проаналізувавши три вистави за драматургією М. Куліша, які були поставлені в період 

незалежної України, а саме: «МакленаГраса» Степана Пасічника, «Реформатор» Миколи Яремківа, чи то 

вистава, режисером якої ще був Олександр Біляцький – «Мина Мазайло», яку наразі виконує не одне 

покоління акторів-шевченківців, ми зробили висновок, що, по-перше: драматургія М. Куліша настільки 

багатогранна, сучасна і актуальна, що режисери будуть звертатися до класика ще не одне століття. По-друге: 

Досліджуючи режисерські методи, в котре передивляючись фотографії, відео з вистав, аналізуючи статті 

рецензентів, треба сказати про те, що драматургію М. Куліша можна ставити геть по різному: чи то буфонадо-

карикатурна, гротескова комедія «Мина Мазайло», яку О. Біляцький намагався відтворити за режисурою Л. 
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Курбаса, звичайно, знаходячи цікаві моменти і для свого авторського початку, чи то суто експериментальна 

вистава С. Пасічника «МакленаГраса», в якій режисер у повному сенсі слова створює територію для пошуку 

нової театральної мови, нових засобів виразності, нових форм та гри з текстами. Театр соціальної драми 

звучить у трактовці режисера С. Пасічника скоріше як інтимна, чуттєво-психологічна, а інколи і 

мелодраматична поезія, що переповнює людські серця нестерпним жалем. Людина у виставі неначе пташка, 

яка заплуталася у неволі власних пороків, заплуталася у золотавому повітрі сцени, розділеному надвоє. 

Режисер у виставі «розмовляє» з глядачем, втягуючи всіх в атмосферу гнітючої доби. Або ж вистава 

«Реформатор» за режисурою М. Яремківа, який, так чи інакше, також намагався експериментувати з 

драматургією М. Куліша, переносячи події п‘єси у ХХI ст. Він звертався до аналогії та проводив алюзії з 

іншим, на перший погляд, нічим не схожим персонажем Дон Кіхотом, який боровся з вигаданими вітряками. 

Інше питання, чи вийшло у режисера втілити все так, як було задумано, і найголовніше, донести той сенс до 

глядацької зали. Так чи інакше, кожен з режисерів звертається до курбасівської поетики і символізму.  

Режисери С. Пасічник та М. Яремків використовують у своїх виставах умовні маски, що дозволяє 

акторам легко і швидко перевтілюватися в геть іншого персонажа. О. Біляцький також використовує умовний 

грим у «Мині Мазайло». Мінімалізм, контрастність, фрагментарність й умовність вистав говорять нам не про 

що інше, як про закони виразності театру Л. Курбаса.  

Отож, вище проаналізовані вистави, безсумнівно, входять у контекст березільських традицій. Звернення 

березільців до драматургії М. Куліша – це ще одне підтвердження готовності колективу до дії, 

заглиблюватись у суть, готовності ризикувати, як колись, в свою чергу, ризикували своїм життям М. Куліш і 

Л. Курбас. 
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SLANG IN PROGRAMMING LANGUAGE 
 

The article focuses on usage of slang words and phrases in programming. The most common and fascinating 

slang phrases are taken into consideration. The paper presents the role of slang words in IT sphere and shows its 

peculiarities. 

Key words: slang words, slang phrases, programming, programmers, IT sphere. 

 

In the modern world, people like programmers occupy one of the most significant places. Indeed, in our 21st 

century, almost everything can be done using computer technology. But most people are only ―guests‖ in the world of 

computers and other electronics; the others are ―owners‖ of this world, programmers. 

Each of us in our circle has slang that is inaccessible to strangers. Programmers are no exception. For us, 

ordinary people, observing from the side the language that they use in their expressions seems incomprehensible, and 

sometimes even absurd. But everything unknown is always of interest that is why people want to understand the usage 

of slang words in IT sphere in order to be at least one step closer to the computerized modern world. The aim of this 

article is to show some slang words that are used in programming language. 

The word ‗slang‘ has nearly the same definition in different sources of information: according to Longman 

dictionary it is very informal and sometimes very offensive language that can be used by people who belong to a 

particular group (Longman dictionary, p. 1550). As for Cambridge dictionary slang is usually spoken than written 

language. Macmillan dictionary says that slang expressions are not suitable for formal situations 

There are some synonyms to slang words: informal language, colloquialisms, idioms, patois, and argot. 

Informal language is casual and often spontaneous between close people. Colloquialism consists mostly with 

contractions that are known by native speakers. In idioms the meaning is different from its components. Patois is 

nonlinguistic term to denote nonstandard language. Argot is language for a specific group of people. Dialect is a 

language particular spoken in some area. Considering all synonyms above, slang phrases have differences in great 

variety of aspects related to their usage. 

Working in different spheres, people try to communicate using some chat phrases and slang related to their field 

to amuse themselves, and to save their time first of all. There are a lot of such phrases. Among them:  

afap – as far as possible; 411 – information, data; idgi – I don‘t get it; g2g – got to go; lmk – let me know; bug – 

an error or fault; 

There still exists some difference between youth slang and other groups related. It services the communication 

between people of the same age and it based on the realities of youth. Youth are considered to be the members of the 
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closed society and to be independent. They do not want to use the same language and to be like the others. Standing 

out from the crowd makes youth speech more flexible and witty. 

In IT sphere there are still some common slang words that are used more often than the others. For example, the 

word brogrammer – a programmer – is a programmer who does not have the stereotypical characteristics inherent in 

this culture. In other words, when a person cannot determine if the suspect is part of his IT team or Sales team he may 

use this word. They also often use the value 404, which, in addition to a simple ―error‖ (404 Not Found), can also 

indicate someone ―off topic‖ or someone who has no idea what is going on. An interesting slang word is breadcrumbs 

– ―breadcrumbs‖ – debugging operators specially built into the program that serve as a guiding thread for finding the 

causes of program abnormal behavior during debugging, like breadcrumbs for the heroes of the fairy tale brothers 

Grimm wandering around the forest. 

How do programmers talk about users? Of course, it will not be surprising for us that when talking to each 

other, programmers will come up with words that are inaccessible to us, and ordinary users, but that will directly 

concern us. One of these words is CKI (Chair to Keyboard Interface error) – this abbreviation refers to computer 

problems that arise from users (users) due to ignorance of its basic functions. Questions from the section entitled ―Why 

is my computer not working?‖ When it is not plugged in or the monitor is not connected to the system unit. Also, it is 

called the ―code method‖ to tell the user that he does not know how to use the computer. Another abbreviation is 

PEBKAC, again about the problem between the chair and the keyboard. That is, about the user (Problem Exists 

Between the Chair and the Keyboard, same as CKI error). They come up with all this in order not to offend us, users 

who sometimes cannot figure out seemingly elementary things. 

What words do programmers use during a workflow? Now let's talk about words and phrases that many 

programmers use for business purposes, and which we may be interested in. In the circle of computer geniuses there is 

such a word as sandbox – ―sieve‖ or ―sandbox‖ – a special test environment for launching applications (a special area 

for the safe execution of programs). This is software that governs how other programs within this environment can 

interact with the outside, setting limits, and providing a false sense of freedom for internal programs. The ―Sandbox‖ 

section on the site designates a category for beginners and their posts (a kind of filter for new arrivals). They also have 

the term root – superuser (more precisely, a special account in the operating system, the owner of which has the 

authority to perform all operations without exception). Now we know how we can praise our friends or acquaintances 

who are involved in programming, because for them it will be a very pleasant nickname (Коршунова, с. 45). 

How do IT specialist call mistakes? There is also a name for the error, it is called showstopper – a hardware 

malfunction or a software error that leads to system interoperability. Another word is a bug that can stop the launch of 

a new product. An interesting fact is that they also call the artist, whose performance causes prolonged applause, 

threatening to disrupt the timing of the rest of the concert program. 

What words do they use to not be distracted during work? Programmers are often faced with a situation where 

they want to ask a person for something, but they see that someone is busy with something extremely important, at 

such moments they are warned in advance that it is not worth distracting a person from work. Programmers have their 

own slang word for this case – wired (in) – ―surrounded by wire‖ – during the programming process. This is when 

everything is in full swing, and a person cannot be distracted. Usually this kind of work takes place in the headphones, 

indicating that the subject is extremely serious about wanting, and any anxiety can lead to serious consequences. When 

programmers write code, they want to isolate themselves from the outside world in order to fully concentrate on 

business. 

What do they say when something fails? And, of course, like all people, they may not succeed at work. In such 

cases, they redo it, and if that doesn‘t work, then they solve the problem as they can, they call it kludge – a ridiculous, 

awkward, but surprisingly effective solution to the problem; ―Crutch‖ – a means of adding missing functionality or 

fixing serious software defects without proper redesign and testing of the system. They make it work somehow, fix it 

in hurry or a workaround; apply a ―crutch‖. 

Are programmers lounging and what is it called? When people think about the work of programmers, they 

always imagine them forever busy. It‘s like they have been going to programming for days on end. Is it really? Of 

course, it is not. They have a special word for this case. This word – moodle – idle; hanging out idle; do things as they 

become available. In real life this word means an open source learning platform that is free and helps with e-learning. 

Consequently, it is assumed here that slang phrases place a significant role in IT sphere. They help in 

communication to express everything in shorter way, more precise and in order not to lose friendly atmosphere. It is 

difficult for people from other spheres to understand and use all these phrases, but only deep understanding of the 

history and usage of slang words can enrich the life of communication. 

 
References 

1. Коршунова І.Г. (2016). Concerning classification of the youth slang. Міжнародний науковий журнал "Символ Науки" (4). 

2. Pearson Education limited (2016) Longman Dictionary of Contemporary English (6th ed.). England: Author. (Original work published 1987). 

 



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 2 0  ●  В И П У С К  3 1  

 

 

 
63 

Полякова Юлиана Юрьевна 

Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина 

Центральная научная библиотека 

 

ОБРАЗ АВТОРА В СТИХАХ И ВОСПОМИНАНИЯХ ОЛЬГИ МОЧАЛОВОЙ 

 

В статье рассмотрены мемуары малоизвестной поэтессы ХХ века Ольги Мочаловой и сопоставлены 

с ее поэзией. На основе стилистического анализа делается вывод о том, что для воспоминаний Мочаловой 

характерно сложное сочетание документальных фактов и поэтического восприятия мира. Поэтесса в 

своих воспоминаниях накладывает на реальный образ человека свое видение его личности, но при этом не 

рассматривает поступки портретируемого сквозь призму его творчества. 

Ключевые слова: воспоминания, поэзия, образ автора, лексика, стилистика. 

 

При изучении мемуарной литературы наряду с ценностью и достоверностью информации и 

литературными достоинствами текста исследователи уделяют внимание и личности самого мемуариста. 

Иногда образ мемуариста, воссозданный в воспоминаниях, оказывается даже важнее и интереснее, чем 

информация о других персонах или событиях.  

Особым жанром мемуаров является литературный портрет. Литературные портреты могут быть 

разнообразными по форме: эссе, очерки, биографии, зарисовки (эскизы), этюды. Как правило, человек 

изображается в них на фоне определенной эпохи, его образ вписывается в контекст литературно -

художественной и общественной жизни страны.  

При создании литературного портрета автор мемуаров не только фиксирует свое отношение к 

герою, но и воссоздает собственную биографию. Поэтому образ автора присутствует в тексте в виде двух 

модификаций: повествователя и героя собственной биографии. Если при этом мемуарист – поэт, то для 

его мемуарной прозы обычно характерна открытая лирическая интонация, которая иногда проявляется 

даже в особой ритмической структуре текста. При этом образ поэта, определяемый лексико -

семантическими и стилистическими особенностями его стихов, корректируется прозаическими 

заметками. 

Проблема воссоздания образа автора путем анализа его произведений давно интересовала многих 

литературоведов. Так, еще академик В. В. Виноградов в статье «Проблема образа автора в 

художественной литературе» писал: «Образ автора – это индивидуальная словесно-речевая структура, 

пронизывающая строй художественного произведения и определяющая взаимосвязь и взаимодействие 

всех его элементов. Самые типы и формы этих соотношений внутри произведения и в его целостном 

облике исторически изменчивы и многообразны в зависимости от стилей и систем словесно -

художественного творчества, которые, в свою очередь, определяются образом автора» [1, с.  151–152].  

Для воссоздания образа автора важны как анализ его стиля, так и выяснение общественно-

политических и эстетических взглядов автора с психологической и эмоциональной точки зрения. 

Поэтому, как указывает Ю. Мажарина, в мемуарах предметом исследования может стать не только стиль 

и сюжет, но и «личность автора, повествующего об индивидуальной неповторимости фактов, лиц, 

событий, явлений, за которыми раскрываются общие жизненные закономерности» [4, с. 200].  

Еще один аспект мемуарного творчества рассматривает А. Галич [2]. Он отмечает: «Мистецтво 

створення документального портрета полягає ще у відображенні духовного світу реальної особистості. 

Письменник повинен відмовитися від позиції своєрідного реєстратора зовнішності героя, але відтворити 

власне ставлення до нього» [2, с. 47].  

Кроме того, для литературного портрета характерно не только изображение личных встреч с 

героем, но и включение фрагментов исследования творчества изображаемого лица.  

Образ мемуариста характеризуют и авторские отступления. В них автор присутствует 

непосредственно, как повествователь, или выступает опосредованно в форме закадрового комментатора 

событий. Возможно и сочетание разных типов отступлений, например, лирических и документальных. 

При этом, по мнению Т. Колядич, «не просто происходит смена повествовательной интонации, но даже 

видоизменяется форма авторского ―я‖, персонифицируясь из лирического героя в объективного 

повествователя» [3, с. 90]. 

Сочетание двух этих ипостасей характерно для недавно опубликованных воспоминаний 

малоизвестного поэта ХХ века Ольги Мочаловой. Анализу этих воспоминаний с целью воссоздания 

образа автора и посвящена данная статья.  

Книга О. Мочаловой «Голоса Серебряного века» [5], включающая стихи и воспоминания поэта, 

была издана в 2004 г. на основе материалов фонда Ольги Мочаловой, находящегося в РГАЛИ.  
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Московская поэтесса Ольга Алексеевна Мочалова (1898–1978) в 1923 г. закончила этнолого-

лингвистическое отделение факультета общественных наук (ФОН) Московского университета. Еще 

будучи студенткой, она писала стихи и участвовала в литературной жизни столицы: посещала кружок 

поэтов во Дворце искусств, которым руководил В. Я. Брюсов, занималась в пушкинском семинаре, 

организованном Вяч. И. Ивановым, ходила на литературные диспуты и вечера, где встречалась со 

многими уже известными и начинающими поэтами. Затем Ольга Мочалова работала преподавателем 

русского языка и литературы в разных учебных заведениях Москвы. При этом она продолжала писать 

стихи, создав многочисленные сборники стихотворений («Рассветный час», «Второй "Домострой"», 

«Желанье лета», «Колючий груз», «Бедное богатство», «В разрывах туч», «Дорога вдаль», «Оборона», 

«Разлука» и др.), а также выступая со статьями о литературе.  

Особый интерес представляют воспоминания, над которыми Мочалова работала на протяжении 

нескольких лет (1956–1972). Повествуя о своих встречах с известными и малоизвестными поэтами, Ольга 

Мочалова прописывает и собственную биографию на фоне литературной эпохи. При этом она не касается 

не только общественно-политических, но и каких-либо важных историко-литературных событий. Можно 

предположить, что это – вполне осознанная авторская позиция. Подчеркнутая аполитичность Мочаловой 

вполне вписывается в понятие «внутренняя эмиграция», то есть сознательное устранение из собственной 

жизни социально-политической компоненты. Возможно, с этой позицией связано и отсутствие у 

Мочаловой печатных сборников. Наверно, это, с одной стороны, не могло не уязвлять поэта, но с другой 

– создавало иллюзию собственной политической и эстетической независимости. В стихах Мочаловой 

современность представлена только отдельными понятиями-маркерами. Например, в стихотворении 

«Москва летом», где описано, как скудная городская природа побеждает вечно занятых и вечно 

спешащих людей, упоминаются «метро», «милиционер», что позволяет отнести его к 30-м годам ХХ ст.: 

Ночь съедена белым полурассветом, 

Работами над метро… 

Врасплох и насильственно 

Каждое лето 

Все возрасты грабит восторг. 

Купайся в дожде, бухгалтер усталый, 

Стой с розой, милиционер! 

Пока по столице ветвями усатый 

Полнобокий проходит зверь! [5, с. 210]. 

Ее стихи не обжигают новизной формы или содержания, они всего лишь (на уровне эпитетов) 

отрицают общепринятые нормы. Но уже в 20-е годы поэзия Мочаловой привлекала внимание коллег и 

критиков: книга «Голоса Серебряного века» содержит отзывы В . Иванова, М. Цветаевой, Н. Гумилева и 

других собратьев по цеху. Наиболее точное определение ее поэзии, на наш взгляд, принадлежит перу 

поэта Георгия Оболдуева: «Скудные стихи, поэзия подвернутой мысли, хороши пропуски ассоциаций, 

мысль неметка, чутье верно, на редкость непевучи, язык среден и однообразен, попадается безвкусица, 

уродливость, болезненность, переходящая в «болезнь» карельской березы… В общем – настоящая поэзия 

в плохих стихах» [5, с. 278]. Похоже, Мочалова сознательно не стремилась сделать свою поэзию более 

понятной, и это – вторая причина, по которой ее стихи почти не публиковались.  

Воспоминания Мочаловой, вошедшие в книгу «Голоса Серебряного века», делятся на два цикла: 

«Литературные встречи» и «Литературные спутники». Первый цикл включает в себя воспоминания об 

известных поэтах: А. А. Ахматовой, К. Д. Бальмонте, В. Я. Брюсове, И. А. Бунине, Н. С. Гумилеве, 

С. А. Есенине, Вяч. И. Иванове, В. Т. Кириллове, М. А. Кузмине, Б. М. Лапине, О. Э. Мандельштаме, 

В. В. Маяковском, С. Я. Парнок, В. Пясте, Ф. Сологубе, М. И. Цветаевой. Во второй цикл вошли 

портреты не только таких выдающихся поэтов, как Николай Гумилев, Борис Пастернак, Вячеслав 

Иванов, Аделина Адалис, но и их менее известных собратьев по перу – Алексея Петрова, Маргариты 

Тумповской, Михаила Малишевского, Варвары Мониной, Георгия Оболдуева, а также многочисленных 

авторов, входивших в 1920-х годах во Всероссийский союз поэтов.  

Раздел «Литературные встречи» отличается большей фрагментарностью, лаконичностью, 

беглостью зарисовок. Они включают, помимо собственных впечатлений, многочисленные отзывы о 

поэтах других людей. Поэтому непроверенные сведения, сообщаемые Мочаловой, иногда по своей 

интонации приближаются к литературным сплетням. А сам автор воспоминаний предстает в них 

сторонним, но пристрастным и зорким наблюдателем. Эти заметки содержат много фактических ошибок, 

но при этом могут быть полезными при общей характеристике литературной жизни 1920–1930-х годов.  

Особенно наглядно это проявляется в очерке, посвященном Марине Цветаевой. Мочалова 

рассказывает о своих встречах с Мариной Ивановной, происходивших до отъезда Цветаевой в эмиграцию 
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и после ее возвращения. В описании молодой Цветаевой подчеркивается ее человеческая и творческая 

особость: «Взгляд уплывающий, видящий сквозь обычное. Походка – отталкиванье от земли. Речь – 

бормотанье и выстрелы. Трудно было проложить к ней путь: превосходящая поэтической зрелостью, но 

не слишком старшая по возрасту, да и девицами не интересуется» [5, с. 52]. И резким контрастом 

выглядит портрет Цветаевой 1940 г.: «Седоватый завиток надо лбом, бледно-голубые глазки, выражение 

беспокойное и недоброе. Казалось, сейчас кикимора пойдет бочком прыгать, выкинет штучку, оцарапает, 

кувыркнется. Разговаривала она судорожно быстро, очень раздражительно, часто обрывая собеседника» 

[5, с. 57]. Слушая стихи Мочаловой, Цветаева «разливалась потоком попутных мыслей», но в итоге 

сказала: «Вы – поэт без второго рождения, а оно должно быть» [5, с. 59]. Вероятно, имелось в виду, что 

мнение о поэте формирует широкая читательская аудитория, ее разнообразные отклики, а это возможно 

лишь в том случае, когда стихи опубликованы. В итоге главным в воспоминаниях Мочаловой 

оказывается ощущение собственной смутной обиды на то, что Цветаева воспринимала ее не как поэта, а 

всего лишь как человека, способного помочь ей в разрешении бытовых проблем.  

Заметки о Цветаевой по смыслу и тональности перекликаются с воспоминаниями о двоюродной 

сестре Мочаловой, поэтессе Варваре Мониной из цикла «Литературные спутники». В этом разделе перед 

читателем достаточно откровенно раскрываются дружеские и любовные связи московских поэтов 

второго десятилетия ХХ века. Мочалова выступает здесь уже как активный участник событий, 

рассказывая не только о других, но и о себе, о той роли, которую она сыграла в жизни разных людей. При 

этом Мочалова дает анализ творчества каждого поэта с привлечением обширного стихотворного 

материала. 

Открывает цикл очерк «Поэтическая спутница. Варвара Монина». Мочалова описывает жизненный 

и творческий путь своей сестры и соперницы. В разделе «О поэзии Мониной» Мочалова рассматривает 

неизданные сборники стихов поэтессы и характеризует ее поэтику, скорее как поэт, чем как 

литературовед: «В. А. не выросла до полного овладения своим даром. Причины не только в слабости ее 

жизненной воли, но и в трудности исторического момента. Ее поэтический опыт не должен пройти 

бесследно. Так могла бы петь бело-розовая повилика, виясь на изгороди и останавливая прохожих над 

зацветшей могилой» [5, с. 77].  

В обоих циклах воспоминаний присутствуют очерки о тех, кто особо повлиял на становление 

Мочаловой-поэта: о Николае Гумилеве и Вячеславе Иванове. Мы более подробно остановимся на 

характеристике личности и творчества Гумилева, с которым Мочалову связывали романтические 

отношения и который, по-видимому, навсегда остался для нее идеалом поэта и мужчины. Поэтому эти 

воспоминания названы кратко: «Навсегда. Николай Гумилев». Рассказ о случайном знакомстве на юге в 

Ялте, в 1916 г. постепенно переросшем в роман, перемежается записанными по горячим следам 

высказываниями Гумилева на литературные темы [5, с. 39]. Похоже, наибольшее впечатление на 

Мочалову произвело ярко выраженное мужское начало Гумилева: «Он нес с собой атмосферу мужской 

требовательной властности, неожиданных суждений, нездешней странности» [5, с.  96]. Их нечастые 

встречи во время его приездов в Москву описаны Мочаловой с несовременной сдержанностью, когда, 

вроде бы, ничего определенного не сказано, но при этом сказано все: «Десятилетия он снился мне 

ежедневно. Проходил мимо, смотрел, и в глазах была сияющая нежность. Слов не было. Потом пропало и 

это. Разумеется, я любила других. Но среди других, неизбежно развенчанных, уцелел он один» [5, с. 103].  

О поэзии Гумилева Мочалова говорит как поэт, причем больше о содержании, чем о форме: 

«Думается, основная его тема – потеря рая. Он был там. Оттуда сохранилась память о серафимах, об 

единорогах. Это не поэтические ―украшения‖, а живые спутники души. Оттуда масштабность огненных 

напряжений, светов, горений» [5, с. 105]. Роман двух поэтов, едва начавшись, был оборван в 1921 г. 

расстрелом Гумилева. Но удивленное восхищение человеком и поэтом она пронесла через всю жизнь. 

Особо зафиксирована Мочаловой поэтическая перекличка с Гумилевым – дан перечень его стихов к ней 

и ее стихов к нему [5, с. 109–113].  

Второй учитель Мочаловой – Вячеслав Иванов – предстает в ее воспоминаниях олицетворением 

«горного духа». Обычно воспоминания о нем содержат насмешки и яд – слишком неоднозначная была 

фигура. Но Мочалова пишет об Иванове с уважительным восхищением: «Даже не вникая в суть его 

высказываний, можно было на собеседованьях любоваться многообразием оттенков, которыми он 

переливался. Женственность, младенческая беспомощность опущенных рук, что -то от птицы, от камня, 

от колебания ветвей. Лицо ученого, мудреца, провидца… Голос его не имел сравненья по своему 

музыкальному звучанью – выверенный звук, легко взлетающий, прозрачный, серебряный. Великолепное 

знание людей и умение властвовать ими» [5, с. 124]. Мы видим удивительную для молодой девушки 

наблюдательность и точное понимание того, что красота явления в целом может и должна затмевать 

мелкие бытовые подробности.  
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Ольга Мочалова предстает в своих мемуарах не только как пристрастный критик, как летописец не 

столько событий, сколько душевных движений. Эффект непосредственности и естественности 

повествования достигается у нее сочетанием различных психологических планов (план повествователя и 

план героя автобиографии). Обиходно-бытовая окраска стиля мемуаров, имеющих слегка иронический 

оттенок, упрощенный синтаксис, отрывистость и обрывы придают мемуарам сходство с лирикой 

Мочаловой. В рассказах о современниках разговорно-обиходная лексика ведет к снижению образов 

только в том случае, когда этого желает сам автор. 

Постепенно в мемуарах вырисовывается и образ самой Ольги Мочаловой. Перед нами человек 

изначально взрослый и трезво мыслящий, наделенный наблюдательностью и острым умом, делающим 

возможным общение на равных с ней старших товарищей по цеху. Психологический автопортрет 

Мочаловой позволяет судить о степени достоверности самих воспоминаний – с одной стороны, автор 

склонен преображать, преобразовывать действительность, накладывать на реальный образ человека свое 

видение, с другой – никогда не рассматривает поступки портретируемого сквозь призму его творчества. 

В этом случае мерилом погрешности, углом отклонения от реальности является творчество самого 

автора. Характеризуя особенности подобного явления, Т. Черкашина отмечает: «Проте доволі часто події 

зовнішнього життя автора показані з проекцією на його індивідуальне життя, тому і в мемуарах, і в 

літературних портретах є також фрагментарна автобіографія автора, яка знаходиться на периферії 

сюжету, у той час як автор постає у якості головного наратора й другорядного персонажа» [6, с. 117].  

Анализ воспоминаний Мочаловой позволяет сделать вывод о том, что, хотя они писались уже в 

1960-е годы (с привлечением более ранних записей), основой их стало сочетание документальных фактов 

и поэтического восприятия мира. Эта тенденция совпадает с общим развитием мемуарного жанра в 

литературе Серебряного века, наследницей которой мы вправе считать Мочалову. Анализ ее 

опубликованного наследия показал необходимость его дальнейшего изучения с целью выявления 

автобиографических параллелей в лирике и мемуарах, создающих особое метатекстовое пространство 

творчества Мочаловой с общими для поэзии и прозы героями. 
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ХОРЕОГРАФІЧНІ МАЛЮНКИ ТАНЦЮ МОДЕРН 

У ТАНЦЮВАЛЬНОМУ ДОРОБКУ МАРТИ ГРЕМ 

 

У дослідженні йдеться про творчість М. Грем у річищі хореографічного мистецтва, визначальне та 

феноменальне явище її діяльності. 

Ключові слова: танцівниця, танцювальне мистецтво, модерн, постановки, новийтип танцювальної 

драми, хореографічні візерунки. 

 

У балеті все було усталено: положення рук, м'які плавні переходи від пози до пози. У танці Грем 

(особливо на ранньому етапі) на перше місце вийшли незграбні рухи. Усе спершу було різко, уривчасто, 

напружено. 

Техніка Грем формувалася поступово протягом багатьох років. Танцівниця завжди засуджувала 

дилетантизм і вважала, що танцівник повинен розвивати своє тіло, щоб зробити його слухняним 

інструментом для танцю. Займатися цим потрібно завжди і безперервно, і для повного володіння 

можливостями тіла потрібно багаторічний тренаж. Спочатку, заперечуючи, як всі артисти цього напрямку, 

балетний театр, Грем демонстративно відкидала і класичний тренаж. Пізніше артистка зрозуміла, що без 

глуздо ігнорувати те, що є плодом досвіду, і взяла для себе з класичного танцю все, що їй здавалося 

корисним. Але майстрів «танцю модерн» хвилювали й інші проблеми. Нове мистецтво танцю харчувалося 

соками рідної землі, вбирало в себе те, чим було просякнуте повітря країни. Прагнучи осягнути себе і своїх 
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сучасників, танцівники задавалися питанням: як склався національний характер народу? Як відбилося в 

ньому історичне минуле? Як вплинули на його формування традиції, життєві обставини, місцеві природні 

умови? Особливу увагу привертав ранній «піонерський» період з історії Сполучених Штатів. Так виникли у 

Марти Гремтанці «Стародавнім істерії» (комп. Л. Хорст, 1931), «Кордон» (комп. Л. Хорст, 1935), 

«Американський документ» (комп. Рей Грін, 1938), «Весна в Аппалачских горах» (комп. А. Копленд, 1944). 

Звертаючись до минулого, хореографи прагнули в цьому минулому вловити основне і найважливіше для 

майбутнього. Їхні танці розповідали про американських піонерів: про силу, терпіння, наполегливість, 

суворість тих перших, що завоювали нові землі, розчищали цілину, йшли вперед по «великій дорозі» 

(згадаймо «Пісню великої дороги» Уолта Уітмена, заклик Р.У. Емерсона «візок прив'язати до зірки»). 

Вільна ініціатива, демократизм у взаєминах –ці риси характеру були зумовлені самими обставинами, самим 

оточенням. Коли Марта Грем ставила «Кордон» або «Весну в Аппалачских горах», в танці переважали руху 

широкі, впевнені, вільні, відкриті, було чути відгомін веселих народних американських кадрилей.[3].  

Марта Грем в танці «Лист світу» (1940) звернулася до переживань американської поетеси Емілі 

Дікінсон, в чиїх віршах відбилася боротьба пуританського релігійного містицизму з вільнодумством. Її 

приваблювало і творчість англійських письменниць, сестер Бронте («Смерті і входи», комп. Х. Джонсон, 

1943. Протягом 1940-х років постановки Марти Грем набули одночасно великої масштабності і все більш 

витонченого психологізму. В основі була завжди емоція, але вона висловлювала у театральній формі.  

Перша «повнометражна» робота Грем–«Клітемнестра» (музикаХалима Ель-Дабх, 1958) стала 

результатом поєднання таланту з майстерністю. Пізніші постановки Грем – «Федра» (музика Роберта 

Старера, 1962), «Напів'ява – півсон» (PartReal–PartDream, музика Мордехая Сетера, 1965), «Давні часи» 

(ArchaicHours, музика ЮджинаЛестера, 1969) і «Діяння світла» (ActsofLight, музика НормансДеллоДжой, 

1981). 

Трупа Марти Гремо тримала міжнародну популярність після гастролей Європою та Близьким 

Сходом. Постійним місцем перебування як трупи, так і школи Грехем, став «Центр сучасного танцю Марти 

Грем» в Нью-Йорку. У 1957 був знятий фільм «Світ танцівниці» (A DancerWorld), де в живій формі 

розкриваються основні ідеї Грем і прекрасно представлена її трупа. Її книга «Зошити Марти Грем» (The 

Notebooks of Martha Graham, 1973) проливає світло на джерело натхнення Грем як танцівниці і хореографа. 

У 1984 Грем отримала орден Почесного легіону.  

У мистецтві Марти Грем народився новий тип танцювальної драми, де розповідь стосувалася не 

скільки зовнішніх подій, скільки рухів душі. Її називали «Шекспіром танцю». Особливо охоче зверталася 

Марта Грем до образів античних і біблійних, церковних міфів. Це балети про Ирода (одночасна постановка 

на музику П. Хіндеміта, 1944), Медеї («Печера серця», комп. С. Барбер, 1946), Едіпата Іокасте («Подорож в 

ночі», комп. У. Шумен, 1947), Аріадни і Тезея («Ззвісткою в лабіринт», комп. Дж. К. Менотті, 1947), Жанни 

д'Арк («Діалог серафимів», комп. Н. Делло Джой, 1955), та ін. [2]. Вона надавала глибинного аналізу душі 

своїх героїв і героїнь, вловлюючи найтонші емоції, проникаючи в підсвідоме. Танець ставав засобом 

самозаглиблення. Це було суголосно з тенденціями сучасного мистецтва та літератури, де особлива увага 

наділялася психологічному аналізу індивіда, розкриваючи емоційний досвід, виявляючи приховані мотиви 

вчинків. Такий танець відповідав також потребам сучасної людини, аби вирішувати психологічні проблеми 

за допомогою психоаналізу, який в ті роки набув широкого резонансу. 

Як бачимо, хореографічна спадщина Марти Гремпосідає чільне місце в історії танцювального 

мистецтва. Вона – великий хореограф, велика жінка, велика творча особистість ХХ століття. Як тільки її не 

називали в американській пресі: «Танцівниця століття» ... «Ікона століття», її діяльність не можна розвіяти 

у віках. 

Її творчість – визначальне та феноменальне явище. Грем – поліфункціонально обдарована 

особистість, позаяк була не тільки танцівницею і хореографом, а й відомим композитором музики до своїх 

балетів, в більшості випадків сама створювала костюми. Словом, Грем була різнобічно обдарованою 

творчою особистістю, немов Дягілєв, Фокін і Бенуа в одній особі. 

Домінантною особливістю Марти Грем був рух як засіб самовираження людської душі (на жаль, цю 

основоположну частину вчення Грем послідовники залишили без уваги, займаючись в основному 

«переміщенням тіла в просторі»). Грем вважала, що танець – це «інструмент самого життя», мова душі. 

Тіло, за словами Грем, зберігає пам'ять про найважливіші людські стани, саме в танці розкривається суть 

людини. 

Марти Грем добре знала не тільки європейську культуру, але і культуру Сходу. У тканину її 

хореографіївключені пози і руху традиційних фольклорних танців східних культур, східна символіка. Таке 

поєднання було ексклюзивним та новітнім явищем в історії хореографії. 

Специфіка творчості Марти Грем полягає в тому, що все, про що вона говорила – здійснювала в своїх 

постановках. 
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Хореографічний візерунок танців Грем більш обмежений, ніж, скажімо, мова класичного танцю або 

мова сучасних модерністів. Але комбінації і композиції нескінченно винахідливі і підпорядковані змістом. 

Кожен жест точний і символізує стан душі героя.  

Актуально споглядаються та виконуються її надбання сучасниками, позаяк ми відчуваємо у них 

відлуння епохи, категоріальні виміри людського життя, просякнуті філософічностю і осмислюємо своє 

буття крізь призму світового бачення хореографа-новатора. 
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ВІКТОРА МУЖЧИЛЯ НА ПРИКЛАДІ ДУМИ ДЛЯ МІШАНОГО ХОРУ 

«ВМИРАЛА РІЧКА» 

 

Статтю присвячено розгляду естетики творчості сучасного харківського композитора Віктора 

Степановича Мужчиля, твори якого є наріжним камінням сучасної музичної культури України. Особлива 

увага приділяється аналізу авторської концепції композитора «Екологія культури». В якості матеріалу 

дослідження обрана дума для мішаного хору «Вмирала річка». 

Ключові слова: екологія культури, естетика, творчість, жанр, філософія. 

 

Сучасний харківський композитор Віктор Степанович Мужчиль по праву вважається неординарним і 

самобутнім музикантом. Його творчість вже у наші дні стала наріжним каменем української музики кінця 20 − 

початку 21 століть. Розглянемо естетику творчості Віктора Мужчиля. 

Спершу зазначимо, що жанровий акцент композитор зробив на хоровій музиці – а-капельній і з 

інструментальним супроводом. Жанри кантати, ораторії, думи, музичної проповіді, хорового концерту 

являють собою майданчик, на якому яскраво проявляються творчі інтереси Мужчиля. З точки зору семантики 

творчості можна виділити провідний напрямок, який прямим вектором – послідовно і детально – 

розбудовується композитором − це пошук істини. Істина життя, істина творчості − як дзеркала життя, 

ставиться Мужчилем на чолі кута з метою показати світу шкідливий вплив ерзацу англо-американської 

культури, повсюдно насаджуючогося в розум підростаючого та зрілого поколінь. Дієвим знаряддям боротьби 

композитор обрав повернення до першовитоків, як можливість «піти на друге коло» і почати все заново, що 

втілилося в активному використанні фонем, привнесення в суто концертний твір елементів пластики (quazi 

містерія − найдавніший жанр!), що веде до сценізації цілого. Безпосередність типу висловлювання (не 

мелодизована мова співаків, пантоміма) в якості прийому виконання знімає з музики наліт холоднокровної 

відчуженості і веде до емоційного зближення слухача зі лунаючою матерією. 

Музикознавець Олена Заверуха стверджує, що «У творах В. Мужчиля необхідно звернути увагу на його 

філософський світ, в якому домінує подвійність граней, несучи в собі відбиток двох філософій, а саме звуку і 

логосу. Звук і логос є невід'ємними один від одного в світогляді та діяльності композитора, тому мислення 

наділене неординарністю. Його творчість визначено майстерністю викладу авторського задуму в логосі, 

розкриттям словом значення того, що сприяє осягненню музичного образу. Для створення сучасного хорового 

твору з власною технікою письма В. Мужчиль велике значення надає підбору словесного тексту». 

При цьому у тематичному аспекті спадщина Мужчиля чітко ділиться на два типи жанрових моделей − 

духовна музика та світські твори. Духовна музика представлена такими творами, як музична (духовна) 

проповідь «Глас волаючого в пустелі» (на канонічні тексти з Біблії і вислови святих отців церкви, 1993), 

"Поклоніння Святої Марії" (1999), хоровий концерт-дума «Хай святитися ім'я Твоє» (слова українських 

поетів, 1990), духовний концерт «Возлюби ближнього свого» (1993), «Lacrimosa» (1991). Світська гілка 

хорового творчості В. Мужчиляхарактеризується моноораторією «Не будьмо байдужим» (сл. А. 

Завгороднього, 1983, 2-а ред. 1985), яка, нажаль, не зберіглася, монооперою «Пісні кохання» (слова Ю. 

Саакяна, 1988), опусом «Гімн рідного міста», кантатою без назви (1977), думою «Косів батьку жито» (слова А. 

Кравченка-Русіва, 1985), думою «Вмирала річка» (слова Т. Шаповаленко, 1992), музичним фейлетоном 

«Сімейна ідилія» (слова Р. Аркадьєва, 1994), одою Україні «Краю мій» (1991). 
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Показово, що тематичний параметр твору не веде до очікуваного об'єктивного вибору способу виконання 

− як духовна, так і світська музика може бути виконано і акапельно і з інструментальним супроводом. На 

думку Олени Заверухи: «Він [В. Мужчиль] − мислячий музикант з властивим почуттям відповідальності за 

долю мистецтва і культури в цілому. У своїх творах композитор відчуває непоборну потребу пізнати істину, 

від якої залежить майбутнє культури та людства. Композитор розуміє, що мистецтво – це не просто діяльність 

художника, а вищій прояв духовності як сенсу людського життя». 

Таким чином хорова творчість В. Мужчиля належить жанру музичного заповіту, що звертається до 

всього людства.  

Дума для мішаного хору «Вмирала річка» написана в 1992 році на вірші Т. Шаповаленко. Даний твір, за 

задумом композитора, звертається до слухача з актуальною проблемою екології в широкому значенні цього 

слова − екології культури, екології навколишнього світу (незпроста на титульному аркуші думи поміщені, з 

одного боку, зображення прозорої річки, що протікає крізь квітучі луки, а з іншого боку розташовані 

фотографії вмираючих риб, димлячих труб заводу, забрудненого різним сміттям берега озера). Дослідник О. 

Заверуха про даний твір висловлює наступні спостереження: «В широкоформатних полотнах хорового 

мистецтва проявляється вся глибина мислення композитора [Віктора Мужчиля − Ф. К.]. Загальна ідея творів 

композитора − втрата людиною почуття гармонійності, глибини і святого. Втрата віри, довіри між людьми 

служить головною причиною духовного занепаду. Конфліктність, постійні суперечності вкоренилися у 

свідомості людей і почали непереборною якістю стилю життя суспільства. Саме ця проблема самопізнання 

людини, очищення душі та усвідомлення духовних цінностей розкривається в таких творах, як дума для 

мішаного хору «Вмирала річка», у ній музика насичена багатоплановими образними вимірами: вона 

метафорична, а способи її виразності вибудовують стилістику постмодерну в художнє ціле. Для В. Мужчиля 

як філософа музики дуже важлива тема навколишнього середовища, яка є невід 'ємною від людини і екології 

культури. Саме ця тема стала основою задуму хорового твору «Вмирала річка» (слова Т. Шаповаленко), яка 

оголює образ вмираючої природи. У творі композитор втілює дві теми: тема культури, яка втілена жанром 

кобзарської лірики думи, що є ознакою національної ментальності, і тема екології, про що вказують віршовані 

рядки: «Вмирала річка. Важкенько так, як тітка Настина» з яких починається твір, є доказом цього. 

Жанр думи втілений притаманними їй функціями: заплачки, уступів і кінцівки. Їх використання створює 

жанрово стилістичні і ладогармонічні ознаки: мовні інтонації, семантика твори заснована на секундово-

терцієвих інтонаціях; використання речитативно-декламационноготипу викладенні твору; взаємозв'язок 

інтровертності і екстравертності в фольклорному жанрі; використання контрастної поліфонії; використання 

різних засобів музичної виразності: плагальність, диатонічність мелодики, народно-пісенна основа тематизму. 

Основою хорового письма є певний інтонаційний і ладовий комплекс – драматизм та наголошення 

трагічних аспектів змісту. Стони страждальці-річки звукозображально втілено секундовими інтонаціями в. 2, 

м. 2, де ритмічний малюнок доповнює емоційний стан; образ чайок, як символ польоту, свободи і життя є 

атрибутом плачу за долю культури в творі, що втілено у вербальному ряді: «Били чайки себе в груди, що ж 

воно тепер буде». Характеризується даний виклад концентрованим тематизмом, який будується на інтервалах 

секунди і терції, використанням швидкого темпу, поступовим включенням хорових партій в октавні унісони, 

де згодом відбуваються фактурні нашарування; використанням різних інтервального ходів на кварту, квінту, 

сексту, септіму, з поверненням на тон «мі». 

Тепер, коли ми висвітлили естетичну сторону думи «Вмирала річка», перейдемо до її детальному аналізу. 

Композиція складається з трьох розділів − вступного (заплачка), основного (уступи) і заключного 

(кінцівка). 

Вступ adagio (до ц. 4) починається неінтонованими словами "Вмирала річка" у соло тенора на тлі 

протяжного звуку "А" у других альтів. Потім підключається соло сопрано з вокалізом звуку "М" а альти, тим 

часом, divisi виконують простягнуту секунду (улюблений інтервал композитора). Після цифри 1 починають 

звучати сопрано, альт, тенор і соло сопрано. Сопрано імітують тенорів − починає розгортатися поліфонічна 

техніка письма. Перед цифрою 3 повноваго звучить вже вся вертикаль (підключаються баси). Встановлюється 

думний лад, що підкреслює зв‘язки з фольклорним першоджерелом – жанром думи. Паралельно зі 

збільшенням кількості що лунають голосів відбувається динамічне creshendo − все це знаменує перехід до 

основного розділу. Гліссандуючі звуки в якості фонематичного ефекту освіжають колорит хорової партитури. 

Основний розділ відкривається речитативом secco в партії сопрано, представлений чотирма ланками 

низхідній секвенції з використанням інтонацій секунди і терції, потім і у альтів на тлі органного пункту басов 

і тенорів. З цифри 5 альти починають виконувати спадну поступову мелодійну лінію, яка стає контрапунктом 

до партії сопрано. Незабаром (з цифри 6) додаються баси і тенора − вони також контрапунктують до головної 

теми сопрано. З цифри 8 сопрано і альти об'єднаються і вже разом «протистоять» басам і тенорам. З цифри 10 

весь масив хору об 'єднується в єдиній «вакхічний» скандування слів, йому контрастує соло сопрано. Мелодії 
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хорових партій, слідом за текстом думи, побудовані на повторенні чотиритактів – «сохла, меркла, поки не 

висхла вся». З ц. 12 відбувається поступове відключення голосів. 

З ц. 13 до ц. 17 відбувається зміна метра 2/4 на 4/4, темп adagio поступається місцем moderatopocoallegro, 

починається "перекличка" між окремими партіями хору при допомоги повтору слів «Били чайки собі в грудях, 

що ж воно тепер буде як було» контрапункти зникають. 

З цифри 17 повертається темп adagio, розмір 2/4, партії підрозділяються divisi, що призводить до 

максимального ущільнення фактури. «Що ж воно тепер Буді, люди?» дана фраза повторюється двічі, спершу 

на ff з використанням середнього регістру теситури партій, потім на рр з відходом у низький регістр, немов 

затуманити. Даний епізод можна вважати зв 'язкою переходом до фіналу репризі − заключного розділу думи. 

Цифра 18 знаменує початок фіналу. Як і у вступі тут звучить вокаліз у виконанні соло сопрано, а потім і 

соло альта на звук «А». З ц. 20 всі партії неінтоновано запитують «Що ж воно тепер Буді, люди?» − цим 

риторичним питанням завершується дума. 

Таким чином даний опус можна назвати оригінальним твором композитора Віктора Мужчиля, в якому 

він з'єднує класичну манеру хорового співу з речитативним промовляння окремих слів і фраз. Гармонійні 

зв'язки у творі вишукуються за допомогою вертикального додавання горизонтально розвиваючихся ліній 

мелодій у голосів хору що дає в кінцевому підсумку свіжі, соковиті і експресивні звучності. О. Заверуха 

зазначає, що дума «Вмирала річка» викладена досить цікаво: композитор проводить одночасно два пласта 

систему логосу і систему письма, для яких характерна закономірність: 1) в епізодах, де відсутній літературний 

текст (система логосу) [вступний розділ − Ф.К.] вся виразність втілюється в музичній мові, де техніка письма 

складається з складного ритмічного малюнка, і хроматизації мелодії; 2) в епізодах, де присутня літературний 

текст логос виступає основним змістовним елементом з ознакою драматичної дії, а інші види техніки письма 

зводяться до мінімуму, немовби поступаються «правом» виразною функції. Композитор використовує двічі 

гармонійний мінор з елементами думного ладу твору, який майстерно використовується у характеристиці 

психологічного стану для створення плачу (афект), чому сприяють секундово-терцієві інтонації». 

Вперше в історії музичного мистецтва композитор звернувся до теми екології природи, гармонійно 

з'єднавши її з проблемою екології культури. 
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БАРОКОВА ЕСТЕТИКА ТА КРИЗА ГУМАНІЗМУ 

У СОНЕТОТВОРЧОСТІ ДЖОНА ДОННА 

 

Подане дослідження репрезентує поетику Джона Донна у бароковому контексті доби.Основною 

ознакою поетики Джона Донна є картина світу, яка відтворює своєрідність мистецького бачення й 

способи художнього опанування дійсності, яка вирізняється складністю, багатогранністю, 

суперечливістю.  

Ключові слова: бароко, мікрокосмос, макрокосмос, сонет, тлінність, химерність. 

 

Бароко, або Барок (нім. Barock, від італ.barocco: вибагливий, химерний), – напрям у мистецтві, 

передусім в архітектурі, малярстві та літературі XVI – XVIII ст. Бароко у романських мовах вживалося 

значно раніше на позначення фігури силогізму у схоластичному міркуванні, різновиду фінансової операції 

чи перлини неправильної форми. Напрям засвідчував зміну світоглядних моделей, зумовлену кризою 

ренесансних націоналістських концепцій (прояви антропоцентризму, індивідуалізму, агону титанів, що 
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переростав у нещадну та безперспективну боротьбу між ними. Сумнів у всесильності розуму спричинював 

розчарування, недовіру до амбітних спроб індивіда дорівнятися Богові [2, с. 116]. 

Бароко стало періодом величних концепцій, пишних форм, потягу до надприродного і водночас 

земного, спіритуалізму та буйної фантазії, тенденцій до метаморфоз, травестій, театралізації, поєднання 

трагічного та комічного, прекрасного і потворного, величного і низького [2, с. 116].  

XVIІ ст. – вагома ланка у світовому письменстві, позаяк подарувало такі талановиті особистості, як 

Гонгору, Кеведо, Донна, Мільтона, Буало, Ґріфіуса та ін. Ця епоха, зіткана із найпотаємніших сторінок, які 

символізують найперше контрастність і захоплюють особливим драматизмом. Це швидкоплинність, 

тлінність всього земного, ніщо не вічне у світі, все зникає на обріях світобудови. 

Лірика Джона Донна була знаковою та особливою для тодішньої еліти, зокрема молодих людей з 

університетською освітою. Вона була високоінтелектуальною, особливою для культурного та освіченого 

читача, і викликала масовий резонанс в інтелігентних колах. Мова сатир та елегій відтворювала той 

настрій, дух скептичної та витонченої поезії. 

Варто зазначити, що інтелектуалізм став характерною рисою англійської лірики XVII ст. Якщо 

порівнювати з творчістю Шекспіра, для якого була важлива гра слів, то для Джона Донна була 

пріоритетною думка. 

Характерною рисою його віршів була короткість, афористичність, точність, уміння сказати все 

необхідне в декількох рядках. Віртуозний володар пера умів відтворити афористично сутність часу, життя, 

плин віків, поєднуючи це все у сплав розуму, знання, просвіти, далекоглядності, філософічності. 

Основною ознакою поетики Джона Донна є картина світу, яка відтворює своєрідність мистецького 

бачення й способи художнього опанування дійсності, яка вирізняється складністю, багатогранністю, 

суперечливістю.  

Література у період XVI-XVII століть славилася також великими науковими відкриттями, позаяк 

учені пізнавали, осмислювали багатогранність, широкість, безмежність світу, і все це стає основним 

предметом творчості для талановитих письменників доби бароко. 

Грандіозність світу у творах Джона Донна розкривається через зображення поєднаних, як в межах 

мікрокосму окремої людини, так і в макрокосмі Всесвіту, земного й небесного, вічного й тлінного, 

минулого, теперішнього та майбутнього. Важливими складовими картини світу є категорії часу й простору, 

в яких розкриваються проблеми об‘єктивного й суб‘єктивного. Так, місцем дії у творчості письменника є 

увесь всесвіт. А людина в Джона Донна постійно знаходиться на перехресті різних просторів і часів. 

З‘ясуємо, в яком річищі творив свої шедеври Джон Донн. Це форма сонету. Сонет (італ. sonetto, від 

лат. sonus: звук) – ліричний твір твердої строфічної форми, який складається з чотирнадцяти рядків 

п‘ятистопного або шестистопного ямба, тобто двох відкритих чи закритих катренів із перехресним 

римуванням і двох траверсів тернарного римування за основною схемою ababababccdeed, хоч можливі й 

інші варіанти: ababababcdecdeтощо [3, с. 415]. 

Перша збірка сонетів мала любовну тематику, що цілком відповідала способу життя «Джека Джонна» 

(«JackDonne»), так називав себе Джон Донн в юності, позаяк увесь свій час витрачав на жінок, книги, театр, 

морські військові походи. На ранніх етапах творчості у Джона Донна пріоритетною є тема любові, кохання 

до протилежної статі, переживання ліричного героя стосовно цього почуття на емоційному та 

інтелектуальному рівнях, сприймання почуття розумом і серцем. Пояснення цього явища на тлі Всесвіту, 

його закономірне звучання у людському тілі. Це можемо прослідкувати у «SongsandSonets», «Elegies», 

«LettersinVerse». 

Яскраво видніються ознаки бароко у поезії «The good-morrow». Автор зображує потаємний, 

обмежений, ціннісний світ для двох закоханих, де панує кохання. Автор звертається до земного, рутинного 

і до вічного (міфічних образів, мотивів). У вірші наявний Всесвіт, який пов‘язаний вічними нитками 

минулого, теперішнього і майбутнього. Чоловік і жінка, в розумінні автора, це велетенський всесвіт, який 

ділиться на дві півкулі, світ можливий тільки там, де є ці дві особи, позаяк вони виформовують світ у світлі 

гармонії, довершеності і любові.  

Оскільки для бароко характерна дихотомія Життя – Смерть, то у поетичній канві прослідковуються ці 

поняття. Життя у цій іпостасі мінливе, суєтне, непередбачуване, тлінне, крім того, містить у собі здатність 

до безкінечного руху, оживлення, оновлення, вічного розвитку. 

Бароко синтезує у собі сплав живописності, гротеску, містики, алегорії, гіперболи, риторики, 

контрасту, ускладнених сюжетів і композицій, заплутаної інтриги, висвітлення одних і тих самих подій під 

кутом зору різних персонажів. 

Метафора відіграє визначальну роль, позаяк вона спів ставляє непоєднувані на перший погляд 

поняття та явища: комічне і трагічне, піднесене і потворне, аскетизм і гедонізм, християнство й язичництво, 
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світ духовний і фізичний, світло і темряву, таким чином, добитися високої емоційності, експресивності, 

філософської глибини, водночас вишуканості.  

Отож, як бачимо, визначальною рисою бароко є посилений інтерес до незвичайних, навіть химерних 

художньо-поетичних засобів: вона тяжіє до яскравих, небуденних метафор, порівнянь, алегорій, контрастів, 

антитез із загостреною полярністю (наприклад, солодкий біль, радісне страждання, муки радості тощо). 

Метою таких вибагливих художніх засобів є бажання здивувати, вразити читача особливими поєднаннями 

слів, мовними протиставленнями, незвичними співзвуччями, дивовижними, дуже складними образами. 

Поети відкривають для себе і для читача спільне між словом і музикою, словом і живописом. 

До названихстильових характеристик барокосліддодатигнучкість, мінливість, примхливість. 

Характерними особливостями бароко є також пишність, барвистий декор, контрастність, емблематичність 

та метафоричність. У літературному різновиді цього стилю, метафоризм часто поєднується з дотепом, 

гострою, швидкою думкою, побудованою на контрастах і антитезах (кончетизм, консептизм). 
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Харківська державна академія культури 

 

ВНЕСОК К.С. СТАНІСЛАВСЬКОГО Ї ЙОГО СИСТЕМИ У РОЗВИТОК 

ТЕАТРАЛЬНОГО МИСТЕЦТВА 

 

Стаття присвячена дослідженню системи К.С. Станіславського, проаналізовані праці, спогади та 

архівні документи К.С. Станіславського, досліджено внесок «системи» у розвиток теального мистецтва. 

Ключові слова: система, театральне мистецтво, К.С. Станіславський, робота актора. 

 

Неможливо переоцінити вплив Костянтина Сергійовича Станіславського на театральнее мистецтво. 

Видатний актор, режисер, реформатор, а головне – Великий Майстер, своєю діяльністю він визначив напрями 

розвитку театру і для наступних поколінь. З ім'ям К.С. Станіславського пов'язана ціла епоха театрального 

мистецтва. Створена ним система акторської творчості належить справжньому і майбутньому театру. У ній 

розроблені основи, що забезпечують подальший прогрес театрального мистецтва. 

«Результатом искании всей моей жизни является так называемая моя "система", – пишет 

Станиславский, – нащупанный мною метод актерской работы, позволяющий актеру создавать образ роли, 

раскрывать в ней жизнь человеческого духа и естественно воплощать еѐ на сцене в красивой художественной 

форме» [1, с. 98]. Так визначає К. Станіславський мету розробленої ним системи акторської творчості. 

Система Станіславського – наука цілісна, єдина та структурна; вона складається з частин, кожна з яких 

в свою чергу є складним цілим, що, знову ж таки, поділяється на частини. Тому при вивченні системи 

Станіславського як науки, дуже важливо з однієї сторонни вникати в усі її тонкощі, тобто засвоювати її в 

деталях і в деталях деталей, а з іншої – потрібно точно знати місце кожної з них, їх призначення, їх ролі як 

складових єдиного цілого. Основа системи полягає власне в освоєнні її цілісності, її єдності – вивчення 

взаємозв‘язків та взаємозалежності всіх її частин. Його система пропонує методи, за допомогою яких можна 

захопити душу, і захопити її саметим матеріалом, який вибере для цього сам художник. Вона навчає актора 

бачити свої особисті та загальнолюдські недоліки і як з ними боротися. Вона також пропонує різноманітні 

методи, якими він може користуватися працюючи над данною п‘єсою і роллю. Економлячи сили і час актора, 

ці методи найкоротшим шляхом підводять його до сутіп‘єси (аборолі), її основної ідеї і таким чином 

дозволяють йому якнайвдаліше охопити те, щобуло дорогим для автора п‘єси, і злитися з цим дорогим самим 

тісним, дружнім чином.Актор, щопереймається в момент творчості будь-якою системою, уже тільки через це 

грає погано. Система існує для того, щоб допомагати природному творчому процесу, а не для того, щоб 

змінити його. Актор творить на сцені так, як того потребує система тільки в тому випадку, коли йому в 

процесі творчості нема коли думати про неї. К.С. Станіславський писав: ―Система не «поваренная книга»: 

понадобилось такое-то блюдо, посмотрел оглавление, открыл страницу – и готово. Нет, это целая культура, на 

которой надо расти, воспитываться годами. Еѐ нельзя вызубрить, еѐ можно усвоить, впитать в себя так, чтобы 

она вошла в плоть и кровь артиста, стала его второй натурой, слилась с ним органически раз и навсегда, 

переродила его для сцены. «Систему» надо изучать по частям, потом охватить во всем целом, понять еѐ 

общую структуру и состав. Когда она раскроется перед вами, точно веер, тогда только вы получите о ней 

точное представление‖ [2, c. 83]. 
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Область сценічної творчості К.С. Станіславський звіряв науковими відкриттями І.І. Павлова і 

І.М. Сеченова, досліджуючи органічну природу думки, як результат продуктивного живого мишленія. 

К.С. Станіславський першим у Росії заговорив про розслаблення м'язів, вивчав закони природного спілкування і 

правдивої поведінки, прагнув використовувати силу емоційної пам'яті, розуму і волі в акторській практиці. Мова 

– її темп, ритм, інтонації, паузи – вивчалисяїм і знаходили психотехніку для роботи над роллю. 

Якщо переглянути рукописи та записні книжки Станіславського періоду 1928-1938 років, можна 

зустріти нотатки, озаглавлені "тренінг і муштра". 

Під такими заголовками він записував різноманітні вправи та етюди (часто конспективно, іноді – тільки 

назвою). Тут і вправи, що тренують акторський апарат – уяву, творчий слух, навички уявної мови, розвиток 

сприйняття органів почуттів тощо. Тут і завдання з пластики, ритміки, нотатки щодо поводження з плащами і 

шпагами. Тут і мовнівправи, і вказівки по поставі, ході, жестах.  

З усього видно, щовін представляв собі майбутню працю як збірник вправ з усіх розділів акторської 

психотехніки. 

«Система» озброює актора не тільки тим, що закликає згодитись з загальними принципами, а й тим, що 

розкриває чисельні та різноманітні конкретні закономірності, яким підкорений творчий процес, що веде до 

втілення наскрізної дії та надзавдання. Кожна із частин системи збагачує і доповнює іншу. Вилучити із 

системи хоча б одну з частин – означатиме зруйнувати її як науку. 

Сам К.С.Станіславський казав: «Я, Станиславский, систему знаю, но еще не умею или, вернее, только 

начинаю уметь ее применять. Чтобы овладеть разработанной мной системой, мне надо родиться во второй раз 

и, дожив до шестнадцати лет, начать свое актерство.» Таким чином, для того, щоб оволодіти системою 

К.С. Станіславського, необхідно глибоко, щиро та по-справжньому бажати оволодіти своїм мистецтвом завтра 

краще, ніж володієш ним сьогодні. Якщо досвідчений актор, або ж учень театральної школи в глибині душі 

задоволений собою, своїм талантом, своїм вмінням, то перш ніж його самовдоволення, рано чи пізно, не 

зруйнується, не варто приступати до вивчення системи. «Чем талантлевие артист, – писал К.С.Станиславский, 

– тем он больше интересуется техникой вообще и внутренней в частности. М.С.Щепкину, М.Н.Ермоловой, 

Дузе, Сальвини верное сценическое самочувствие и его составные элементы были даны от природы. Тем не 

менее они всегда работали над своей техникой. Тем более об этом надо заботиться нам, более скромным 

дарованиям. При этом не следует забывать, что просто способные никогда не станут гениями, но благодаря 

изучению своей творческой природы, законов творчества и искусства скромные таланты породнятся с 

гениями и станут с ними одного толка. Это сближение произойдет через систему и в частности через «работу 

над собой» [c. 35, 3]. 

Автор «системи» на своєму особистому прикладі дає змогу зрозуміти, як важливо кожен день існувати 

без відриву від справи, котра є сенсом усього життя, зрозуміти, що для пересування уперед, треба кожного 

дня прикладати максимум зусиль. Це підтверджує робочий день Станіславського: «С 10 утра до 12.30 я занят 

в своей оперной студии. С 1 часа дня до 5 часов работаю на репитициях в художественном театре, от 5 до 7 – 

занимаюсь текущеми делами, от 7 до 8.30 обед и отдых, от 9 до 11 снова репитиция, а с 11 и иногда дочаса 

или двух ночи – снова занятия делами. Как видите – жизнь трудная» [c. 113, 4] Це день, коли він сам не грав 

на сцені. А в місяць у ньогобуло по 15-20 вистав. Засновник Московського Художнього театру (МХТу). Він 

унаслідував від батька добросовісне та серьйозне ставлення до кожної справи, за яку брався, вміння доводити 

цю справу до переможного кінця. Він навіть не уявляв, не розумів, що можна інакше.  

Таким чином, К. С. Станіславськии ̆ створив практично й науково  обґрунтовану теорію образного 

перевтілення актора, яка маєназву «Система Станіславського», що сформувала цілі покоління талановитих 

акторів і режисерів в Україні та за кордоном . Доречі, список відомих акторів-прихильники системи 

Станіславського:Мерилін Монро, Чарльз Спенсер Чаплін, Джеймс Дін, Марлон Брандо, Монтгомері Кліфт, 

Едріан Броуді, Роберт Де Ніро, Харві Кейтель, Аль Пачіно, Меріл Стріп, Дастін Хоффман, Едвард Нортон, 

Ентоні Хопкінс, Джонні Депп, Міккі Рурк, а також список акторів, що, удостоїлися призу Станіславського: 

2001 – Джек Ніколсон, 2002 – Харві Кейтель, 2003 – Фанні Ардан, 2004 – Меріл Стріп, 2005 – Жанна Моро, 

2006 – Жерар Депардьє, 2007 – Даніель Ольбрихський, 2008 – Ізабель Юппер, 2009 – Олег Янковський 

(посмертно), 2010 – Еммануель Беар, 2011 – Хелен Міррен, 2012 – Катрін Дєньов.  

Тому, ми можемо додати наостанок, що система К. С. Станіславського живе і кожного дня допомагає 

акторам з різних куточків земної кулі вдосконалювати та збуджувати свої творчі здібностіі наближатися до 

хвилин чистої та правдивої творчості. 
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Якимов Дмитро Олегович 

Харківська державна академія культури 

 

СТВОРЕННЯ СЦЕНІЧНОГО ОБРАЗУ ЗА МЕТОДОМ 

К. С. СТАНІСЛАВСЬКОГО 

 

Стаття присвячена дослыдженню характерних ознак «системи Станіславського». Проаналізовано 

вплив та значення «Системи» для створення сценічного образу. Досліджено методику роботи актора за 

«Системою Станіславського», обгрунтовано значення системи як методологічної основи мистецтва 

сценічного перевтілення.  

Ключові слова: Станіславський, система, сценічний образ, актор, сценічне перевтілення, репетиція. 

 

Існує велика кількість необхідних прийомів творчого процесу, які залежать від багатьох людей в театрі, 

це – костюмери, реквізитори, декоратори, звукорежисери, освітлювачі, а також режисер, який повинен уявити 

собі майбутню виставу та бути організатором всього процесу, і, звісно – актори. На останніх, в свою чергу, у 

відсотковому співвідношенні найбільша відповідальність, адже саме актор виходить на глядача. Що повинен 

зробити актор, щоб його частка праці в колективі мала вагоме значення? Звісно, це знати свою роль, текст та 

суть свого персонажа. На прикладі системи Костянтина Сергійовича Станіславського розглянемо важливі 

аспекти роботи актора в створенні сценічного образу.  

Мета роботи: дослідити методику системи К. С. Станіславського щодо створення актором сценічного 

образу. Обгрунтувати значення системи К. Станіславського як методологічної основи мистецтва сценічного 

перевтілення.  

Актуальність: творчо-сценічне сходження від «природного себе» до персонального втілення сценічного 

образу потребують високоякісної фахової підготовки актора, володіння ним мистецтва інтерпретації 

персонажа на сцені або перед камерою засобами міміки, жестикуляції й голосу. Чільне місце в системі 

К. Станіславського тому посідає його теорія «вживання у роль», тобто ототожнення актора з його 

персонажем. Таке мистецтво потребує поглибленого вивчення належної режисерської й акторської техніки з 

властивою їй сукупністю вправ та прийомів. 

Одне з перших, що має зробити актор працюючи над новою ролю – це саме роман життя. Власне 

«роман життя» – це переказ артистами літературного матеріалу по лінії дій своїх персонажів, але – неодмінна 

умова – «через себе», від свого імені, наближаючи тим самим роль до себе, себе – до ролі. Живий сценічний 

образ народжується лише від органічного злиття актора з роллю. Щоб краще розуміти свого персонажа, 

актору необхідно подумки поставити себе на його місце і ―побувати‖ в тих різноманітних ситуаціях, в яких 

довелося побувати персонажу. Необхідно обов‘язково ставити собі питання: ―А що б я робив (або робила) 

будучи в положенні свого персонажа?‖, ―А як би я повів (або повела) себе, якби це сталося зі мною?‖, ―Щоб я 

вчинив (або вчинила) в цій або іншій ситуації?‖, ―А чи зробив (або зробила) б я так само як мій персонаж?‖... 

Тому дієвий аналіз п'єси та ролі створює, на думку Станіславського, найсприятливіші умови для пізнання 

творчості драматурга та механізм виникнення процесу перевтілення актора в образ. 

Етюдний метод – це пошук актором вірного психофізичного самопочуття персонажа на сценічному 

майданчику, але не в образі, щоб не виникало враження, ніби актор прикидається кимось, а залишаючись 

самим собою, при цьому діючи не текстом ролі, а своїми словами. Декілька репетицій подібного виду 

допоможуть актору зняти зайві затиски, провести пошук голосу, пластики та інших компонентів, які 

впливають на створення сценічного образу. В етюдах швидше і продуктивніше, більш усвідомлено і емоційно 

розкриваються надзавдання і наскрізна дія, як самої п‘єси, так і кожної дійової особи, що забезпечує 

органічний творчий підйом.  

Власне принцип перевтілення. Глибинна суть системи К. Станіславського – поставити актора в 

запрограмовані рольові обставини й спонукати діяти «від себе» під час роботи над роллю – реалізується лише в 

контексті єдності побудованого образу та власної живої природи актора, оскільки в створенні сценічного образу 

в ролі головного матеріалу використовується унікальна індивідуальність самого актора. Стати іншим, 

залишившись собою, – ось найважливіша вимога, яка показує процес творчого перевтілення актора в 

принциповій відповідності зі системою К. Станіславського. К. Станіславський наполягав, щоб актор, інтегруючи 

в собі внутрішні й зовнішні риси персонажа, переконливо ототожнюючись з образом, контролював «свій сміх і 

свої сльози. І в цьому двоїстому житті, в цій рівновазі між життям та грою полягає мистецтво». 

Творчий стан складається зі взаємозв'язаних елементів:  

Сценічна увага – основа внутрішньої техніки актора. Станіславський вважав, що увага – це провідник 

почуття. Увага може бути довільною і мимовільною. Залежно від характеру об'єкту розрізняється увага 

зовнішня (поза самою людиною) та внутрішня (думки, відчуття). 
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Сценічна свобода має дві сторони: зовнішню (фізичну) і внутрішню (психічну). Зовнішня свобода 

(м'язова) – цей стан організму, при якому на кожен рух тіла в просторі витрачається стільки мускульної 

енергії, скільки цей рух вимагає. Зовнішня свобода – результат свободи внутрішньої. 

Сценічна віра народжується через переконливе пояснення і мотивування того, що відбувається, тобто 

через виправдання (по Станіславському). Виправдати – означає пояснити, мотивувати. Виправдання 

відбувається за допомогою фантазії. Глядач повинен вірити тому, в що вірить актор. 

Сценічна дія – це матеріал акторського мистецтва. Класичне визначення дії – вольовий акт людської 

поведінки, спрямований до певної мети. У дії найнаочніше проявляється уся людина, тобто єдність фізичного 

і психічного. Актор створює образ за допомогою своєї поведінки і дій. Їх відтворення і складає суть гри.  

До принципу перевтілення важливо віднести такі аспекти як характер та характерність. Характер – 

внутрішня суть людини, індивідуальний склад його думок і почуттів. Характер – сукупність стійких 

індивідуальних особливостей особи, що складається і проявляється в діяльності і спілкуванні. Характер 

виражається в характерності (сценічною). Характерність – є спосіб виявлення характеру, його зовнішня 

форма. Сценічний характер виникає з усвідомлення внутрішніх основ особистості, якій належить постати зі 

сцени, а потім народжуються зовнішні риси ролі. Істинно творчо створений сценічний характер утворюється в 

процесі складного і глибокого взаємодії особистості актора з особистістю героя. Окремо з ―системи 

Станіславського‖ утворилося нове поняття, таке як ―союз чотирьох‖, до нього входять вже вище згадані 

характер і характерність, а також ―зерно ролі‖ та пристосування. ―Союз чотирьох‖ має бути ретельно 

продуманий, нафантазований, тільки тоді він наповнить глибоким змістом всю роль, допоможе в процесі 

спілкування, залежить від глибокого проникнення в драматургічний задум автора. Кожний з чотирьох 

елементів має особливість, що пов‘язана з ―психікою‖ та ―фізикою‖. Це їх об‘єднує. Пристосування – 

особлива внутрішня і зовнішня психофізична форма спілкування людей, в роботі актора над створенням 

сценічного образу, пристосування є одним чи з не найважливіших факторів, так як впливає не тільки на 

внутрішнє відчуття, а й безпосередньо на зовнішні – поведінку персонажа. Пристосування – це «забарвлення» 

фізичних дій, яка залежить від глибини і сили психофізичного самопочуття. Чим складніше завдання і 

передане відчуття, тим яскравіше і тонше повинні бути пристосування, тим різноманітніше їх функції та види. 

«Зерно ролі» – це таке психофізичне самопочуття, така особливість, яка дозволяє артисту жити не 

тільки в запропонованих обставинах, заданих автором, а й в будь-яких інших ситуаціях. «Зерно» – це 

темперамент, поняття емоційне, що не умоглядне, безпосередньо пов'язане з характером. «Союз чотирьох» 

забезпечує єдність і цілісність образу, надає йому неповторність і «персональну чарівність». 

Висновок: Теорія акторського образного перевтілення на основі її перевірки практикою акторської 

майстерності Костянтина Сергійовича Станіславського стала предметом практичного інтересу театральних 

вітчизняних та зарубіжних діячів протягом усього ХХ – початку XXI ст. Актор у відомому сенсі – професія 

унікальна. У драматичного артиста ін-струментом створення нової якості – образу – є тільки його 

психофізичний апарат, його свідомість, його емоційна система. В той час, коли у музиканта є музика і 

інструмент, у балет-ного і оперного артистів – музика. Коли йдеться про акторський сценічний образ, то 

мається на увазі той вид художнього образу, який створюється за допомогою ти-пізації шляхом відбору, 

порівнянь, вирахування з життя багатьох прообразів і так далі. На драматичній сцені артист є творцем і 

складовою частиною образу. Образ, що твориться актором на сцені, існуючи в загальній системі спектаклю і 

входячи в іншу художню цілісність – спектакль, – має і свою самостійну цілісність як витвір творця (актора), 

яке існує за своїми певними законами, має свій простір і час. Сценічний образ – це не тільки те, що одягнуто 

на актора. Це сукупність зовнішнього вигляду, емоцій, які ви транслюєте, рухів, які ви робите, слів, які ви 

говорите. Працювати над створенням сценічного образу актор повинен як на репетиції, де повинен повірити у 

запропоновані обставини так і вдома, міркуючи над тим, які деталі зроблять образ багатшим, точнішим. 

Створення переконливого сценічного образу з невід‘ємними механізмами перевтілення потребує не лише 

високого сценічного професіоналізму, а й належного загального культурно-освітнього рівня актора. 
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Ігнатьєва Наталія Михайлівна 

Харківська державна академія культури 

 

РИТМІКА В ПРОЦЕССІ ВИХОВАННЯ АКТОРА 

 

У статті розкрито необхідність розвитку почуття ритму. Показано початок роботи над 

усвідомленням свого тіла. Проаналізовано роботу над розвитком професійних психофізичних якостей 

актора в процесі занять з ритміки. Вказано взаємозв‘язок ритміки, сценічного руху і сценічного 

фехтування в продовження розвитку необхідних актору якостей.  

Ключові слова: ритміка, виховання актора, вміння і якості. 

 

У процесі виховання і розвитку пластичної виразності актора в більшості театральних вузів існує такий 

предмет як «Ритміка». Він може входити в курс «Основи сценічного руху» як його складова частина або бути 

самостійною навчальною дисципліною. У одних студентів заняття викликають величезний інтерес і 

захоплення, для інших ритміка незрозуміла і виникає питання – навіщо вона потрібна?  

Перш за все, поняття ритму виходить із тлумачень пов‘язаних з музикою і поезією, а ритмікою 

називається розділ теорії музики, що описує ритм і закони його застосування. Але оскільки, ритм – це 

постійне, мірне чергування, співмірність, узгодженість у часі і просторі всіх елементів і виразних засобів, його 

присутність відчуваєш і в хореографії, і в кіно, і в театрі, і навіть в мистецтвах зовні статичних – в живописі, в 

скульптурі, в архітектурі.  

Ритм закладений в саму природу, в життя – в серцебиття, в дихання (вдих-видих), в зміну дня і ночі, в 

приливи і відливи світового океану, в пульсацію всесвіту. І якщо театр – творче відображення, відтворення 

дійсності в художніх образах, то і ритм на сцені повинен бути художньо перетвореним, що нелегко дається в 

театральній умовності. Але саме в ній, в цій умовності, необхідно найбільш точно тримати ритм, змінюючи 

його залежно від подій, що відбуваються, бо кожен жанр, кожне почуття має свій ритм.  

Щоб вибудувати свою сценічну поведінку відповідно до задуму драматургічного матеріалу, акторові 

необхідно володіти добре розвиненим почуттям ритму. Це внутрішнє відчуття само по собі не виникає і не 

приходить, але його можна відчути через рухи тіла, зростити в собі. 

Практичні заняття по ритміці ґрунтуються на використанні музичного матеріалу і, звичайно, сприяють 

розвитку музичного слуху, музичної пам‘яті і ритму. Звичайно, тут дуже важлива самостійна робота студента 

з розвитку сприйняття музичного матеріалу через прослуховування класичної та сучасної інструментальної 

музики.  

Але основними завданнями в дисципліні «Ритміка» є виховання вміння: 

 поєднувати рухи тіла з рухом музики; 

 підкорювати свою фізичну поведінку загальному ритму, зберігаючи при цьому індивідуальність; 

 працювати в різних темпах (повільному, помірному, швидкому) та вільно переходити від одного до 

іншого; 

 спілкуватися з одним партнером або з групою партнерів; 

 узгоджувати свої рухи під час колективного виконання; 

 орієнтуватися у часі, просторі та ритмі;  

 знаходити своє місце у просторі сцени; 

 координувати рухи ніг та рук; 

 контролювати своє м‘язове напруження та знімати зайве напруження м‘язів; 

 відпрацьовувати дрібні деталі, домагаючись точного руху; 

 поєднувати мову або вокал з рухом. 

В процесі ритмічного виховання одночасно йде робота над розвитком професійних психофізичних 

якостей актора, таких як: 

 «слухати і чути, дивитись і бачити». Слухати – пасивне начало. Можна слухати людину, але нічого 

не чути, бо в цей час подумки перебувати в іншому місці, думати про когось або про щось, вирішувати якісь 

проблеми, мріяти, складати плани і т. ін. Чути – активний початок, що проявляє інтерес до того, що говорить 

співрозмовник. Щоб правильно почути завдання педагога, а в подальшому режисера, необхідно подумки його 

повторити і уявити внутрішнім зором, що потрібно буде робити. А як важливо чути свого партнера на 

майданчику! Адже сьогодні той самий текст він може вимовити з іншою інтонацією. Уміння чути і реагувати 

на найменші зміни тренується на заняттях з ритміці умінням відгукуватися на агогічні, тобто одномоментні 

зміни в музиці [2].  

Аналогічно і з поняттями «дивитися і бачити». Чи спостерігали Ви, як людина шукає річ, яка лежить 

буквально перед його очима? Бачити – активна дія, що звертає увагу на різні дрібниці і деталі. На заняттях по 
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ритміці вміння «бачити» тренується в моменти спостереження за партнерами – це і студент, і викладач, який 

працює зі студентом у виправленні помилки: 

 в умінні побачити помилку в рухах партнера і, навпаки, точного виконання;  

 зрозуміти різницю між цими виконаннями;  

 зрозуміти, як можна виправити помилку;  

 перевірити на собі і проаналізувати – «як я виконую»;  

 якщо є помилка – виправити її. 

До речі, одночасно йде процес усвідомлення свого тіла і своїх рухів, про який говоритиму пізніше; 

 пам'ять – найважливіша пізнавальна функція, яка робить можливим розвиток і навчання суб‘єкта. Це 

процес накопичення, збереження і відтворення знань, умінь і навичок. Для акторів вона потрібна не тільки для 

того, щоб вивчити текст ролі. Існує кілька видів пам'яті:  

 словесно-логічна – яка відтворює слова, тексти, наші думки;  

 емоційна – пам'ять на почуття. Актор повинен вміти повторити знайомі, раніше пережиті відчуття, і 

прожити їх ніби заново в особі виконуваного персонажа;  

 моторна або рухова – запам‘ятовування, збереження і відтворення різних рухів. Вона активно 

розвивається на всіх рухових дисциплінах – від ритміки і хореографії до сценічних боїв і фехтування;  

 образна – пам'ять на різні уявлення, образи, звуки, запахи, картини природи і життя. Вона допомагає 

виконавцю зрозуміти акторське завдання, включитися в його виконання, вибудувати внутрішнє життя 

персонажу. 

Пам'ять буває короткострокова і довгострокова. Акторові важливо вміння переводити знання і 

навички з короткострокової в довгострокову пам'ять. Особливо це стосується пластики. Будь-яку пластичну 

схему (на початку – вправ по ритміці, а далі – схеми сценічних боїв, як кулачних, так і фехтувальних) 

потрібно доводити до напівавтоматичного виконання, щоб потім техніка не створювала перешкод, а, навпаки, 

допомагала виконати акторські завдання; 

 уява. Часто уяву і фантазію використовують як синоніми, але вони мають відмінності. Уява – вміння 

на основі свого власного або чужого (непрямого) досвіду уявити події або явища, що існують у житті. 

Фантазія – вміння уявити події або явища, яких не існує в житті. Виходячи з цих визначень, можна сказати, 

що на ритміці більшою мірою тренується уява, яка тісно пов‘язана з образним мисленням, коли ставляться 

завдання у вивченій вправі. «… Жоден етюд, жоден крок на сцені не повинен проводитися механічно, без 

внутрішнього обґрунтування, тобто без участі уяви» – писав К. С. Станіславський [3]; 

 багатопланова увага. Увага – виборча спрямованість сприйняття на той чи інший об‘єкт, вміння 

зосередитися на ньому, тобто проявити підвищену цікавість до предмету вивчення. Багатопланова увага – 

вміння утримувати в свідомості кілька об‘єктів одночасно. Під час виконання вправ по ритміці студенту 

доводиться стежити за ритмічним малюнком, за пластичною схемою вправи, за рухами рук і ніг, за 

розподілом тіла в просторі, контролювати м‘язову напругу, вимовляти текст або співати, чути музику, 

стежити за партнерами і їх діями, пам‘ятати акторські завдання. Те ж саме відбувається і під час роботи над 

кулачними боями і сценічним фехтуванням. «…Сценічне мистецтво, як при підготовці ролі, так і при 

повторному виконанні її, вимагає повної зосередженості всієї духовної і фізичної природи актора, участі всіх 

його фізичних і психічних здібностей» [3]; 

 образне мислення, внутрішнє бачення, бачення внутрішнього зору, кінострічка видінь – це 

синоніми, що говорять про вміння внутрішньо бачити зорові образи того, про що думаєш відповідно до 

запропонованих обставин та подій у заданій темі. В житті, розповідаючи про якусь подію, у людини всередині 

виникають картинки, які допомагають яскравіше згадати і точніше передати в оповіданні цю подію. Образне 

мислення безпосередньо допомагає уяві, фантазії, вмінню розуміти завдання, поставлені педагогом або 

режисером, виконанню акторських завдань; 

 почуття партнера – внутрішній зв'язок, який утворюється між артистами при словесному і 

безсловесному спілкуванні. Завдяки цьому почуттю повинна виникати взаємодія не тільки як виконавців, а й в 

якості персонажів, вибудовуючи їх взаємовідносини згідно драматургічному матеріалу;  

 почуття дистанції – відчуття простору, відстані між партнерами. Дистанція має величезне значення в 

сценічних боях і в сценічному фехтуванні. Вона створює безпечне виконання елементів. На заняттях по 

ритміці починається робота з розвитку почуття дистанції без безпосереднього контакту з партнером, тобто 

студенти знаходяться на майданчику, рухаються, виконують вправу, не стикаючись один з одним. Також і на 

заняттях зі сценічного руху. Але вже в кулачному бою йде безпосередній контакт, коли доводиться робити 

захоплення, поштовхи, кидки і т. ін. Відчуття й усвідомлення свого тіла допомагає контролювати його рухи. У 

сценічному фехтуванні з'являється зброя і необхідність виховання в собі відчуття зброї, її довжини, ваги і 

можливостей. Від цього буде залежати почуття дистанції у фехтуванні;  
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 усвідомлення свого тіла і своїх рухів. «Працюючи з актором, треба добиватися результатів не за 

рахунок багаторазового повторення однієї вправи, а за рахунок усвідомленого підходу до того, як ця вправа 

виконується» [1]. Без усвідомлення свого тіла будь-які заняття з пластики можуть бути шкідливими, бо 

розвиватимуть гнучкість тільки по формі, а не по суті. Усвідомлення дає акторові можливість зробити своє 

тіло слухняним. Тілесний апарат актора повинен підкорятися корі головного мозку, а не керувати ним. Актору 

необхідно навчитися бачити себе ніби зі сторони, але внутрішнім зором, відчувати власне тіло та його рухи. 

Тільки тоді він зможе контролювати своє тіло та навчати його певній послідовності та формі рухів. Адже 

танок, сценічний бій або сценічне фехтування мають свою пластичну схему, непритаманну акторові у житті. 

Йому ж потрібно змусити своє власне тіло рухатися так, ніби він займався ними з дитинства. До того ж, вони 

відрізняються по формі, тобто з техніки виконання, і акторові потрібно володіти тілом так добре, щоб легко та 

швидко схоплювати різну техніку. Усвідомленість дозволяє акторові удосконалювати тілесний апарат і з 

його допомогою відображати внутрішнє життя людини;  

 вміння вибудовувати рухи логічно, точно і доцільно відповідно до сценічного завдання. 

Спочатку студенти вчаться вибудовувати логіку фізичних дій у вправах по ритміці, ґрунтуючись тільки на 

словесних вказівках викладача. Потім вони відпрацьовують, прибираючи зайві дрібні рухи, що заважають 

точному виконанню. Далі – перевіряють, скільки м‘язової енергії вони витрачають на виконання вправи, чи 

немає у них затискачів або, навпаки, занадто розслаблених м‘язів. Саме такий процес повинен відбуватися і на 

заняттях зі сценічного руху. У сценічному бою і фехтуванні логіка дії вибудовується відповідно 

драматургічного матеріалу, пропонованих обставин і сценічним завданням. 

Як бачимо, багато якостей взаємодіють одна з одною, допомагаючи і одночасно розвиваючись, але для 

їх розвитку потрібна копітка внутрішня робота самого студента, а викладач лише спрямовує і підказує, що 

необхідно зробити для розвитку психофізичних якостей. 

Розвиток і удосконалення всіх умінь і навичок тільки розпочинається на заняттях з ритміки і триває під 

час практичних занять по сценічному руху, і, особливо, по сценічному бою і сценічному фехтуванню, що 

дозволяє застосовувати їх, коли необхідно найбільш точно створити та безпечно виконати умовний кулачний 

бій або бій з холодною зброєю, побудований за принципом справжнього бою, але що підкоряється законам 

сценічного життя.  

 
Список використаних джерел 

1. Карпов Н. В. Уроки сценического движения / Н. В. Карпов. – М., 1999. 

2. Розин М.Я. Ритмика (Музыкально-ритмическое воспитание) / М.Я. Розин. – Х.: ХГАК, 2004. – 76 с. 

3. Станиславский К.С. Собр. соч.: в 8 т. / К.С. Станиславский – М.: Искусство, 1954-1957. – Т.1 1954. – 514 с. - Т.2. 1954. – 422 с. – Т.3. 1955. – 502 с.  

 

Гаджиєва Інна Сергіївна 

Харківська державна академія культури 

 

ВНЕСОК СПАДЩИНИ ЯПОНСЬКОГО ТЕАТРУ У РОЗВИТОК 

ТЕАТРАЛЬНОГО МИСТЕЦТВА 

 

Стаття присвячена японському театру Кабукі та Но, проаналізовані праці, архівні документи. 

Ключові слова: театр Кабукі, театр Но, театральне мистецтво, робота актора. 

 

У сучасній Японії кабукі лишається доволі популярним жанром – він найпопулярніший вид 

театрального мистецтва серед усіх традиційних японських драматичних жанрів. Багато провідних акторів 

кабукі часто знімаються у кіно і на телебаченні (відомий актор-онаґата Бандо Тамасабуро V зіграв декілька 

ролей (у тому числі й жіночих) у кінофільмах). 

У деяких театральних трупах жіночі ролі знов стали виконувати жінки, а після Другої Світової війни 

був сформований повністю жіночий колектив кабукі Ітікава Кабукі-дза. Пам'ять засновниці жанру, Окуні, 

була увіковічена в статуї в кіотському районі Понтотьо у 2003 році. 24 листопада 2005 року кабукі ввійшов у 

«Третю Декларацію шедеврів усного спадку людства» ЮНЕСКО. 

Не зважаючи на багаті традиції театру Но і Кабукі, на стрімкий розвиток театру західного стилю в ХХ 

ст. і унікальні техніки театру 1960-1970-х рр. (виникнення танцю буто, лабораторні пошуки Тадаши Судзукі), 

сьогодні сучасний театр в Японії переживає не найкращі свої часи. Основними причинами цього є недостатнє 

фінансування та потужний розвиток індустрії розваг – від ТВ-шоу Такеши Кітано до кібер-плантацій ігрових 

автоматів, в яких грузнуть мільйони дорослих японців щовечора після роботи. 

Сучасний японський театр можна умовно розділити на чотири сектори: комерційний, традиційний, 

публічний і фріндж-авангард (шьоґекіджьо). За класифікацією японського театрального критика Кьоко Івакі 

японський театр можна взагалі розглядати як такий, що є лише розважальним і такий, що є предметом 
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мистецтва. В такому ракурсі розважальним є і комерційний, і публічний, і традиційний театри. В театр, що за 

основну ціль ставить розважати, глядачів ходять подивитися на зіркових акторів, в іншому театрі їх цікавить 

«меседж», ідея спектаклю. 

До комерційного театру відносяться всі бродвейські мюзикли, шоу, «Супер Кабукі» (осучаснені 

вистави Кабукі-стилю з використанням надпотужних технологій сценічного звуку та світла). Вистави театру-

ревю «Такарадзука», де грають лише жінки, теж відносяться до комерційного театру, навіть враховуючи 

унікальність їх стилю – суміш паризького ревю 1920-х рр. та бродвейського мюзиклу. 

Публічний сектор займають великі, технічно оснащенні дорогі театри, такі як Токійський Метрополітен 

Театр – художній керівник Нода Хідекі, СПАК (мистецький центр в Шідзуоці) – художній керівник Сатоші 

Міяґі. Традиційний сектор включає вистави театрів Но, Кабукі та Бунрако, основна сцена – Національний 

театр в Токіо. Глядачами традиційного театру є туристи, а також вірна і прихильна аудиторія здебільшого 

похилого віку. Вдень біля головного входу в Кабукі театр Комплексу Національного театру в Токіо можна 

побачити чергу з літніх японців, одягнених в традиційні строкаті кімоно, з традиційними зачісками, в 

очікуванні вистави Кабукі. 

Авангардний театр в останні 20 років розвивається доволі повільно. Самі японці як одну з причин цього 

називають кризу японської економіки 1992-го року, після якої ще важче стало займатися ризикованими 

професіями, зокрема театральними. Зараз молоді японці віддають перевагу роботі в державному секторі з 

гарантованими зарплатами і соціальними пільгами.  

Більшість молодих режисерів театру не можуть собі дозволити мати постійну трупу, тож їх театральні 

компанії складаються з одного-двох учасників (засновник/лідер та продюсер), а актори варіюються від 

проекту до проекту. Так працює режисер-драматург Дайсуке Міура і його компанія potudo-ru та режисер 

Акіра Такаяма і його компанія Port B. 

Окрім Кабукі весь інший театр в Японії є проектним, а не репертуарним, що фактично унеможливлює в 

30-мільйонному Токіо впродовж 2-3-ох тижнів помітити вартісний спектакль і встигнути обговорити його. 

Японці здебільшого ходять на вистави відомих режисерів, як Нода Хідекі та Юкіо Нінаґава, які часто 

використовують в своїх постановках зіркових акторів. Інші ж режисери шьоґекіджьо мають лише локальне 

театральне визнання і зазвичай є популярнішими в Європі, ніж в Японії. Дайсуке Міура, Акіра Такаяма 

показували свої вистави на німецьких та австрійських фестивалях, але є невідомими японському загалу. Тому 

зусилля продюсерів молодих театральних колективів зверненні на закордонні ринки та закордонні театральні 

фестивалі. Звісно, перші роки своєї діяльності молоді японські трупи можуть мати характер театрального 

гуртка любителів, але після знаходження та встановлення власного стилю стають цікавими зразками 

унікального сценічного мистецтва. 

В Японії фактично відсутня система грантів, державної та не державної підтримки сучасного театру, як 

в Англії чи Німеччині. Держава здебільшого піклується про утримання традиційного театру – Но, Кабукі та 

Бунрако є безумовною цінністю, занесеною до списків нематеріальних культурних надбань світу ЮНЕСКО. 

Сьогодні глядачі мають змогу подивитися вистави традиційних японських театрів у близькому до оригіналу 

вигляді. Але якщо раніше той же Кабукі був народним театром, фактично масовим, ще й певною мірою 

опозиційним до влади (ці вистави заборонялося відвідувати самурайському прошарку), то сьогодні це 

формалізований театр, єдиною ціллю якого є консервування форми. До того ж, світ традиційного театру є досі 

дуже закритим, робота актора передається з покоління в покоління династії, іноді всиновленим чи взятим на 

вихованням дітям.  

Тож попри збереження унікального виду традиційного театру, не можна не помітити, що цей театр 

знаходиться у підвішеному стані – він не еволюціонує та не є актуальним для молодого покоління. Більш того, 

він забирає забагато ресурсів на своє існування, що частково блокує розвиток нового театрального мистецтва 

Японії. 

Слід зазначити, що канон театру Кабукі дуже суворий і статичний. Знання ритуалу й неухильне 

дотримання всіх його регламентацій, у тому числі й тих, що давно втратили первісний практичний зміст, 

мають особливе значення: глядач відчуває не тільки зв‘язок з мистецтвом, а й зв‘язок з історією; особлива, 

неповторна аура едоського життя охоплює не тільки сцену, а й зал, відбувається магічний провал у часі, 

причому ефект цей настільки сильний, що його відчуває навіть іноземець, що вперше потрапив на подібний 

спектакль. У цьому театрі нема стільців, глядачі сидять на дзабутонах (плоскі подушки для сидіння), вони 

складені в різнокольорові стовпчики. 

Кабукі, вільна і народна в своїх витоках сценічна форма, змогла увібрати в себе багато чого з мистецтва 

бродячих акторів і домогтися синтезу різних музичних і танцювальних жанрів і стилів акторського виконання, 

що не проникали крізь жорсткі канони рафінованого мистецтва Но. Театр Кабукі виявився особливо 

сприйнятливим до асиміляції ідей «знедолених», створюючи на цій основі естетично витончені вистави. Саме 

ця здатність об‘єднувати головне і другорядне, піднесене і буденне продовжує забезпечувати популярність 
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Кабукі в Японії. Якщо театр Но ґрунтується на проникненні в глибини людських душ, то в центрі уваги 

Кабукі опиняються повсякденні життєві явища. Однак вистави обох в рівній мірі залишають враження 

прекрасного, залучають строгістю форми, і тим самим доповнюють один одного. 
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КОМУНІКАТИВНІ СТРАТЕГІЇ САМОПРЕЗЕНТАЦІЇ 

У АНГЛОМОВНОМУ ПОЛІТИЧНОМУ ДИСКУРСІ 
 

У статті представлений матеріал про комунікативні стратегії та тактики, що 

використовуються у сучасному англомовному політичному дискурсі. Розглянуто поняття ―політичний 

дискурс‖, ―комунікативна стратегія‖ та ―комунікативна тактика‖. Проаналізовано комунікативні 

стратегії та тактики, та досліджено мовні засоби, за допомогою яких реалізуються ті чи інші 

комунікативні стратегії та тактики у політичному дискурсі. 

Ключові слова: політичний дискурс, політична промова, Дональд Трамп, комунікативна стратегія, 

комунікативна тактика. 

 

У житті сучасного суспільства політика як сфера діяльності людини займає одне з чільних місць. На 

відміну від усіх інших галузей діяльності вона характеризується своїм дискурсивним характером і політичні 

дії є, як правило, мовними діями. На сьогодні ще більше лінгвістів зосереджують увагу на проблемах 

взаємодії мови та влади, та засобах маніпулювання.  

У даній роботі метою нашого дослідження є комунікативні стратегії самопрезентації, які забезпечують 

кооперативну мовленнєву діяльність у промові Дональда Трампа під час передвиборної кампанії в Нью-Йорку 

22 червня 2016 року.  

До основних ознак політичного дискурсу відносимо: системність, прагматичну завершеність, 

відсутність суворих структурних обмежень. Варто сказати, що передвиборна промова є політичним 

спілкуванням, необхідним для того, щоб переконати виборців активно підтримати кандидата [3, с. 73].  

Для того щоб здійснити комунікативний вплив на слухачів, мовець використовує певні комунікативні 

стратегії. Розглядаючи комунікативну стратегію як когнітивний процес, вважаємо, що вона націлена на 

досягнення певної комунікативної мети за допомогою застосування мовних засобів. Мовленнєва стратегія 

являє собою сукупність мовленнєвих дій, спрямованих на вирішення загального комунікативного завдання 

мовця. Досягнення такого завдання можливе за умов використання визначених комунікативних тактик. 

Стратегія передбачає комплекс мовленнєвих дій, в той час як тактика описує конкретні мовленнєві дії, які 

передбачають досягнення впливу на конкретному етапі спілкування. 

Комунікативна тактика – це сукупність мовленнєвих дій, які виконуються в тій чи іншій послідовності, 

та реалізуючи чи не реалізують комунікативну стратегію [1, с. 38].  

Під стратегією в політичному дискурсі розуміється реалізація намірів мовця, які спрямовані на 

досягнення певної мети спілкування, відповідає статусно-рольовим та психологічним особливостям учасників 

процесу спілкування, що обумовлено певним комунікативним досвідом.  

Існує велика кількість класифікацій комунікативних стратегій, але більшість дослідників сходяться на 

думці, що саме стратегія самопрезентації, маніпуляції та конвенції є основними типами комунікативних 

стратегій. Комунікативні стратегії відрізняються одна від одної ступенем відкритості, симетрії та способу 

комунікації. Тобто, самопрезентація є пасивною комунікацією, маніпуляція є активною комунікацією, а 

конвенція – інтерактивною. Відповідно, основними засобами для самопрезентації є послання, для маніпуляції 

– повідомлення, для конвенції – це діалог [2]. 

Кожна із вищезгаданих стратегії характеризується використанням тих чи інших тактик, що також 

залежить і від типу дискурсу.  

Дані аналізу політичного дискурсу дозволяють простежити використання комунікативних стратегій та 

тактик, які впливають на адресата. Оскільки, політична промова є заздалегідь написаною та продуманою, то і 

вибір комунікативних стратегій та тактик є ретельним, що і дозволяє досягти бажаної кінцевої мети.  
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Стратегія самопрезентації є основною в політичному дискурсі. За допомогою використання даної 

стратегії, можна продемонструвати свої найкращі якості та створити позитивний імідж політика. Наприклад, 

акцентувати увагу на своє походження, свою професію та її значення. Саме з використанням цієї стратегії і 

формується думка про політика.  

В проаналізованій політичній промові можна простежити використання таких тактик як:  

 тактика самосхвалення: ―I have always had a talent for building businesses and, importantly, creating jobs. 

That is a talent our country desperately needs‖ [4]. ―I have built an amazing business that I love and I get to work 

side-by-side with my children every day‖ [4]. 

 тактика позитивного позиціонування: ―If I am elected President, I will end the special interest monopoly 

in Washington, D.C.‖ [4]. 

Стратегія маніпуляції, застосована політиками, є найефективнішою на думку дослідників. Саме тут 

можна виділити тактики звинувачення та приниження, що направлені на дискредитацію опонентів. Дані 

тактики спрямовані на представлення дій опонента у негативному світлі, роблячи акцент на його негативних 

характеристиках. Наприклад, ―I want the whole world to know it: she lied to my face, and you don‘t want this 

person to be president‖ [4]. ―She lacks the temperament, the judgment and the competence to lead‖ [4]. ―She gets 

rich making you poor‖ [4]. 

Дональд Трамп використовує займенник ―she‖ 47 разів, що майже завжди супроводжується негативним 

коментарем. Займенник ―she‖ зустрічається в промові також поруч із такими дієсловами як ―delete‖, ―betray‖, 

―sold out‖, ―hurt‖. Дональд Трамп використовує такі мовні засоби для того щоб намалювати карикатуру Х. 

Клінтон для аудиторії.  

Наступна стратегія, яку використовує Д. Трамп — стратегія конвенції, яка характеризується, 

насамперед, використанням тактики інтеграції. Дана тактика використовує прийом окреслення свого кола та 

включає адресата в коло ―своїх‖: ―We got here because we switched from a policy of Americanism – focusing on 

what‘s good for America‘s middle class – [4]. ―We reward companies for offshoring, and we punish companies for 

doing business in America and keeping our workers employed‖ [4].  

Д. Трамп використовує займенник ―we‖ 43 рази у своїй промові. Займенник ―we‖ зустрічається також і 

в наступних реченнях: ―The fact is, we can come back bigger and better and stronger than ever before – Jobs, jobs, 

jobs!‖ [4]. ―We are going to put America First, and we are going to Make America Great again‖ [4]. ―That‘s what 

we mean by America First‖ [4]. 

Дана політична промова у Нью-Йорку здійснила сильний вплив на аудиторію завдяки використанню 

проаналізованих стратегій так тактик. Після даної промови шанси на перемогу Д. Трампа зросли щонайменше 

на один відсоток. 
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Стаття присвячена інтерпретації образу Анни з опери Ю.Мейтуса «Украдене щастя» на прикладі 

2-ї арії. Проаналізовано музичний матеріал другої арії Анни — як одної з ключових характеристик її образу 

в опері Ю. Мейтуса «Украдене щастя» (спираючись на досвід виконавського аналізу, адже обидві арії 

героїні знаходяться в роботі і репертуарі автора дослідження). Досліджено особливості взаємодії 

композиторського та виконавського підходів у втіленні образу Анни. 

Ключові слова: Ю.Мейтус, інтерпретація образу Анни, досвід виконавського аналізу. 

 

Творчість Ю.Мейтуса, як композитора, який стояв біля витоків формування української 

композиторської школи ХХ століття, залишається досі актуальною і, зокрема, його опера, що рідко 

виконується, «Украдене щастя», яка за правдивою думкою Ю.Малишева, є «значним внеском в розвиток 
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реалістичного оперного мистецтва» [6, с.26]. Новаторський для української опери тип музичної драматургії 

- аріозно-мелодійна музична драма - «тісно пов'язаний разом з тим з її кращими традиціями, які немислимі 

без широкого мелодійного дихання, справжнього bel canto» [6, с.25]. Досі існує незаслужено мала кількість 

записів цієї опери, а відповідно мала кількість варіантів інтерпретацій образів, смислових текстів і 

підтекстів, і дана робота в цьому сенсі має практичне значення з виконавської точки зору.  

2-га арія-монолог Анни «Вже семий день ...» - це момент в опері, коли Анна постає вже не боязкою 

слабкою жінкою, розгубленою, яка підкоряється долі. Ми бачимо жінку, що повністю у владі згубної 

пристрасті, сильного кохання до Михайла, жінку, яка переступила вже всі моральні підвалини суспільства і 

того соціального строю, в якому вона живе. Це момент, коли героїня чекає Михайла і її головна мета і 

думка - це якнайшвидша зустріч з ним. Їй вже нічого втрачати, вона не в силах подолати себе, та навіть не 

намагається це робити. Арія-монолог написана в складній двочастинній формі, де: I частина: А 

«говоріння», період), В (власне арія, модулюючиий період повторної будови). Програш. II частина - проста 

3-частинна форма (соль мінор): А (а, а1 - період), програш, В (Allegro), А1 (Tempo I, скорочена реприза), 

Кода-обрамлення: А (музичний матеріал з I частини). 

Вступом до монологу Анни є прелюдія до III дії 1 картини. Це момент перелому драми, тут ми 

виразно чуємо, як справедливо відзначають Л.Архімовіч і І.Мамчур, як відбувається авторське осмислення 

подій, музика передає психологічну оцінку подіям, «увага перемикається на Анну (вводиться, так би 

мовити, великий план)» [2, c.62]. Це ніжна і сильна любов, томління й щирість, це невловимий і 

незрозумілий страх разом з тягою до цього почуття. Оркестрова прелюдія логічно підводить до арії-

монологу Анни - центральному в її характеристиці. Вступ - Анна мотає пряжу і рахує нитки - оркестровий 

супровід малює безперервними секстолями шістнадцятих монотонність роботи мотовила - «Одинадцять, 

дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять» - немов дивлячись в одну точку і машинально, слова 

ніби декламуються на звуковисотності « ре1 »- мовна теситура (в клавірі - parlando, говіркою), 

промовляючи, немов заклинання. 

І далі йде експозиційний розділ. Взагалі вся арія крутиться навколо одного мотиву - немов 

нав'язливої ідеї - Гурмана. Цей мотив «Вже семий день его нема» спочатку звучить в мажорі, але тільки в 

експозиції, а далі нав'язливо повертається в однойменному соль-мінорі. Цей мотив-тема, як образ 

замкнутого кола, в якому опинилася героїня і вихід з якого вона сама для себе закрила. Першу фразу 

підхоплює в акомпанементі початок теми нездійсненого щастя і далі «Боюсь його» - знову характерний лад 

з IV високим степенем в мінорі і мелодія вокальної партії продовжує розпочату раніше в партії оркестру 

тему нездійсненого щастя на словах «без него жить не можу» - немов підсумок, та в той же час сміливість 

кинутися в вир ганьби (спадаючий пасаж) і одночасно щастя, з головою: сильно, експресивно. Далі майже 

зловісно і вже трагічно в похмурому мі-бемоль-мінорі звучить той же мотив в динаміці piano і буквально 

зліт до кульмінації цього розділу: «Без нього світ немов тюрма» - пунктир підсилює значення висхідного 

гострого збільшеного тризвуку і потім ніби питання самій собі: «Ох, нащо, нащо серце я тривожу?» - 

зламана мелодика цієї фрази передає надломленність життя героїні. Фраза близька до мовного питання 

завдяки своїй інструментальної природі зламаної мелодійної лінії. 

Далі йде виразна зв'язка - інтермедія оркестру, заснована на інтонаціях теми нездійсненого щастя, 

яка підводить нас власне до арії. «Який страшний, який грізній» - повторюється вже заявлена тема першої 

частини - 1-ша фраза - викладена восьмими по звуках розкладеного мінорного квартсекстаккорду, як 

констатація факту і тут же друга фраза «Який грізній» контрастом звучить майже лякаюче IV високий 

ступень в соль-мінорі - це і її страх, і жах - далі виразна мелодика передає на словах «Яка жахлива в него 

сила» одночасно і біль, і захоплення; відхилення тут в мінорну тональність домінанти посилює разом з 

ритмічним остинато синкоп в акомпанементі відчуття тривожного очікування і нездоланного потягу та 

прагнення до цієї забороненої пристрасті. 

«Що перед ним нікчема мій! Комаха!» - повторює мотив мелодії зі стрибком на зменшену кварту і 

його заповненням, одночасне дублювання партією оркестру паралельно з тими модулюючими 

хроматизмами, що сходять униз, малюють немов стогін героїні і «Комаха!» - стрибок на кварту вгору і 

одразу ж на квінту вниз дає подібність мовної, декламационої, інтонацієї: вимовляється і звучить з 

презирством та одночасно безсиллям, що посилюється нагнітанням напруги в оркестровій партії синкопами 

і висхідним ходом восьмих в акомпанементі, що підводять до чергового сплеску емоцій. Посилений 

остинатним ритмом оркестру, що немов передає биття серця, інтонаціями на mf лейтмотиву кохання з 

паралельним низхідним хроматичним ходом басу, та одночасним передаванням немов вирішеності і вироку 

ситуації, тональна нестійкість в цей час на словах «Честь я загубила» - ця мелодія на тлі розвиненої 

оркестрової партії, яка малює психологічний стан Анни, є по суті частиною партитури, гармонійно 

зливаючись з нею. Завдяки довгого і короткого пунктиру з'являється відчуття ритму, стилізованого під 

траурний марш - честь втрачена назавжди і безповоротньо. 
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Далі знову, немов приспівом, повертається головна музична фраза арії, практично точна ритмічно 

(«Забула все. Але дарма! Без него і життя нема!») - тут вже більше розвинена партія оркестру: 

акомпанемент посилює психологізм імітаційним відповіддю-продовженням, доходячи в кульмінації фрази 

до повного дублювання мелодійної лінії, саме оркестр відображає той спектр переживань, який охоплює 

головну героїню. 

Як вірно зауважив B. Самітов, «фактурні зміни відображають як особистісно-стильове мислення 

композитора, так і особистісно-перевтілене розуміння художнього образу» [7, с.23]. Саме таким чином 

оркестрова фактура далі виходить на перший план, за допомогою поліфонічних прийомів письма, 

розширенням діапазону фактурних пластів, безперервним супроводом тріольних восьмих, що підсилюють 

схвильованість і пристрасність героїні. Мелодія спочатку спускається вниз - «Що схоче він, усе вчиню я, 

піду на смерть» - в цей час в оркестрі, навпаки, сила цього рішення героїні і її переконаність передаються 

висхідними секвенційними мелодійними вигинами, вокальна партія немов «пірнає» в «безодню» 

акомпанементу і в момент кульмінації цієї фрази - «Ох, як люблю я! Ох, як люблю я!» - з новою силою і 

пристрастю звучить емоційним сплеском над оркестром - мелодія побудована за принципом секвенції, а 

низхідні мотиви і тональна нестійкість передають стан самої Анни - в той час як в мелодії спадні інтонації - 

в оркестрі, навпаки, хвилями «злітають» вгору мелодичні оберти, розширюючи діапазон фактури - немов 

малюючи розбіжність і протиріччя внутрішніх бажань й прагнень героїні з жорсткими рамками соціального 

строю. 

Далі слідує невелика зв'язка, що підводить до головної кульмінації всього монологу, середині - 

Allegro - починається subito piano, буквально промовляючи початкові репліки - «Боюсь его, его люблю - без 

волі, думки, без жалю, без сорому, без каяття». На цих мовних інтонаціях в оркестрі виразно звучать 

інтонації теми нездійсненого щастя Анни, яке як би штовхає її в цю безодню емоцій, ганьби і щастя. І як 

крик душі, сильно і пристрасно, майже скандуючи «Він, він - усе моє життя», і ще більш натхненно «усе 

моє життя» - твердження, стрибок на малу сексту в мелодії, на сі-бемоль2, модуляція в тональність мі-

бемоль-мажору, як символ нерозв'язності ситуації - квінтовий тон - нестійкості і нерозв'язності конфлікту. 

Спочатку оркестр дублює вокальну партію (на словах «усе моє життя»), підводячи до кульмінації, потім 

партія оркестру фактурно «розростається», підхоплюючи Appasionato на інтонаціях теми нездійсненого 

щастя fortissimo і приймаючи на себе функцію головного носія основного смислового навантаження, музика 

тут поглиблює і розширює зміст словесного підтексту. Оркестром малюється обстановка граничного 

напруження сил. У цій частині монологу - Allegro - істинний вибух почуттів, неможливість їм протистояти. 

Заключний розділ викладу музичного матеріалу (реприза) знову починається з теми-"заспіву", 

практично без змін в порівнянні з першим проведенням цієї теми, в соль-мінорі, на словах «Для него 

совість я приспала, свою присягу поламала». Фактично, однотемність цієї арії-монологу виходить з 1-го 

мотиву-ядра «Вже семий день его нема» (яка на початку, завдяки мажору, ще звучить як надія, і далі 

модифікує свій смисловий підтекст з огляду на своє мінорне проведення), і саме ця основна «нав'язлива» -

думка пронизує собою усю арію Анни. І знову в кінці цього розділу фраза «І світ увесь немов тюрма» (на 

початку монологу - смислова арка - до «Честь я загубила»), монотонно, приречено звучить в ритмі 

пунктиру, нагадуючи траурне забарвлення, на фоні «порожніх» октав-синкоп, що звучать в оркестрі, 

малюючи стан занепокоєння й безнадії. Як епілог-підсумок, немов передчуття, на переінтонованій темі 

нездійсненого щастя - просвітлений вокаліз на piano, немов тихий плач, на тлі витриманого 1-го ступеня до-

гуцульського ладу завершує монолог: оркестр м'яко повторює тему-«заспів», як відгомін, посилюючи 

відчуття ніжності і надії на щастя Анни. 

Кода, як репрізне проведення матеріалу вступу, (першого розділу першої частини складної 

двухчастной форми), обрамлення, повертає нас до монотонності, замкнутості світу, замкнутості ситуації: 

секстолі безперервних шістнадцятих і проговорюється «Дев'ятнадцять, двадцять, двадцять і одна, і дві, і 

три...» - звучать в мовній теситурі, як вирок приреченості, на останніх словах - майже боязкий схлип «і дві 

... і три».  

Висновки: 

1. Оскільки це аріозно-мелодійна музична драма, близька за стилем до веризму (мелодія у 

Ю.Мейтуса не втрачає властивостей протяжності і кантиленних), то виконання вимагає хорошого довгого 

вокального дихання, володіння кантиленою, legato, гнучкості голосу і тембрально рівності з одночасною 

силою звучання в кульминаціях, довгої думки фраз, усвідомлення взаємозв'язку слова та музики, плавності 

мовної лінії. Необхідний хороший інтонаційний слух і хороша координація вокального апарату з точки зору 

дихання і з позиції складної музичної мови. 

2. Виконання арій вимагає від співачки глибокої емоційної чуйності, великих душевних сил і 

фізичної витривалості, важливим є також акторське осмислення образу-ролі. Цей образ не терпить 

надмірного захоплення експресивністю, зайвих емоцій і істерики, він проникнутий глибиною трагедії 
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героїні. Нюанси від pianissimo до наповненого fortissimo, не перехідного на крик. Вибір темпів, особливо з 

огляду на їх часту зміну, повинен відповідати природності звучання вокальної мови. 

3. Фактура музичного матеріалу визначає амплуа голосу. Партія підходить для міцного ліричного, 

лірико-драматичного (спінтового) або драматичного сопрано, тобто для голосу, володіє польотом, щоб 

«прорізується» оркестр і бути озвученої частиною його насиченою фактури. 
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У статті окреслено проблеми викладання навчальної дисципліни «Країнознавство» іноземним 

студентам першого року навчання, проаналізовано досвід та описано створені навчально-методичні 

матеріали. 

Ключові слова:країнознавство, навчальна програма, навчальний посібник, іноземні студенти, 

соціокультурна компетенція. 

 

Сучасний етап розвитку освітньої галузі України, зокрема навчання іноземних громадян у закладах 

вищої освіти нашої країни, вимагає від науковців вирішення низки методичних питань. Більшість 

дослідників єдині в підходах щодо умов задоволення пізнавальних потреб, формування комунікативних 

умінь і лінгвокраїнознавчої компетенції, які б сприяли якнайшвидшій адаптації іноземних громадян до 

умов навчання в Україні. 

Для виконання цих умов чинним навчальним планом для підготовчих факультетів (відділень) для 

іноземних громадян, затвердженим МОН України 21 грудня 1999 року, крім вивчення мови навчання як 

основної дисципліни, передбачено вивчення нормативної дисципліни «Країнознавство». [7]. Крім того, 

Тимчасовою програмою навчальної дисципліни «Українська мова як іноземна» [11; 39-40]. виділена 

«соціокультурна змістова лінія», що передбачає «формування соціокультурної компетентності іноземних 

громадян … шляхом розвитку інтересу в них до соціально-культурного життя в Україні, українських 

звичаїв, традицій, національних особливостей культури і побуту, історичного минулого, сьогодення, 

зацікавлення духовними скарбами і видатними постатями, загальнолюдськими моральними 

нормами» [11; 39]. 

Питанню формування лінгвокраїнознавчої та соціокультурної компетенції присвячені роботи 

багатьох дослідників. Зроблені спроби укладання навчальних програм з країнознавства (Л. Новицька, 

Т. Плотнікова та ін.), навчальних посібників з цієї дисципліни (Л. Азарова, Л. Горчинська, В. Щербаков, 

Л. Васецька та ін.).Проте ще й досі в методиці викладання країнознавства іноземним студентам в Україні не 

існує єдиного підходу до укладання навчальних програм та методичних матеріалів, які б враховували 

національне розмаїття іноземних студентів, їхні комунікативні потреби першого року навчання, майбутню 

професійну спрямованість, отже подальші наукові дослідження в цій царині є актуальними. Принагідно 

зазначимо, що викладачів країнознавства для іноземних студентів не готує жоден ЗВО України. 

Здебільшого цю дисципліну викладають філологи або історики. 

Мета статті – висвітлити проблеми та чинники, що сприяють підвищенню ефективності вивчення 

країнознавства іноземними студентами– представниками різних культур і релігій, описати досвід, набутий 

викладачами навчально-наукового центру з підготовки іноземних громадян «УМСА» у викладанні 

«Країнознавства», створені навчально-методичні матеріали. 

Проведений аналіз процесу соціокультурної адаптації іноземних громадян у процесі вивчення мови 

та країнознавства дозволив виокремити чинники, що сприяють цьому процесу та негативні тенденції, що 

уповільнюють його. Результати проведеної диференціація іноземних громадян у залежності від впливу 
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рідної культури та релігії на адаптаційні процеси, дослідження комунікативних потреб різних груп 

іноземців, що проходили підготовку до вступу в академію, з огляду на швидкість та ефективність процесу 

їхньої адаптаціївикладені в наукових публікаціях, зокрема [2,3]. Теоретичні положення методики 

викладання країнознавства іноземним студентам на початковому етапі навчання були реалізовані в 

навчальній програмі з країнознавства для іноземних студентів підготовчих факультетів (відділень) та 

навчальному комплексі, що включає навчальний посібник «Тексти для читання з народознавства», 

методичні вказівки для аудиторної роботи іноземних студентів з країнознавства, контрольні тести та 

кросворди. 

Результати науково-дослідної роботи впроваджені в навчальний процес навчально-наукового центру 

з підготовки іноземних громадян «УМСА» у межах курсу «Країнознавство» та як елементи навчальних 

комплексів з мови навчання (української чи російської), що забезпечують дотримання «соціокультурної 

змістової лінії» програми мовної підготовки. 

Викладання курсу «Країнознавство» іноземним слухачам, що готуються до вступу у заклади вищої 

освіти України, має певні особливості, пов‘язані зі специфікою матеріалу, що вивчається, етнокультурними 

та психолінгвістичними особливостями суб‘єктів навчання, адаптаційними та мотиваційними чинниками, 

які впливають на процес формування знань, умінь і навичок з дисципліни. 

З огляду на те, що в «УМСА» проходять підготовку представники майже 60 країн світу, програма та 

навчальні матеріали з країнознавства, на нашу думку, мають враховувати ментальні та етнічні особливості 

представників різних культур, забезпечити підґрунтя формування толерантного ставлення до представників 

іншої культури через вивчення історії та традицій українців. 

Навчальні посібники з країнознавства, що укладаються викладачами підготовчих 

факультетів/відділень для іноземних громадян, здебільшого висвітлюють географічне положення, 

державний устрій й історіюУкраїни [5,8], деякі додають окремі теми соціокультурного характеру [12]. 

Укладаючи робочу навчальну програму з країнознавства, ми виходили з того, що ця дисципліна не є 

основною для майбутніх медиків, а отже потребує мінімізації матеріалу, добору яскравих фактів, які б 

мотивували іноземців до вивчення історії, матеріальної й духовної культури народуй традицій країни, в 

якій вони проживатимуть щонайменше шість років та сприяли їх інтеграції в українське суспільство, тому 

теми з історії держави складають менше половини обсягу навчального матеріалу. 

Робоча програма з «Країнознавство», що затверджена цикловою методичною комісією з підготовки 

іноземних студентів «УМСА» та використовується у навчальному процесі, визначає мету та 

змістдисципліни. Основними завданнями курсу визначені забезпечення знань основ історії України, 

культури і традицій її народу, розвиток пізнавальних здібностей слухачів. У процесі вивчення курсу 

країнознавства реалізується комунікативна мета навчання, а саме, накопичення й збагачення лексичного 

запасу; перенесення вмінь та навичок використання мовленнєвих одиниць, сформованих на заняттях з мови 

на матеріалі нейтрального стилю навчально-побутової сфери, на науково-публіцистичний стиль 

соціокультурної сфери.  

Зміст дисципліни включає: 

- загальні відомості про Україну (географічне положення, територія, кордони, адміністративний 

устрій, населення, державні символи, органи державної влади, права та обов‘язки іноземних громадян в 

Україні); 

- основні відомості з історії України (Київська Русь; українські землі у XIV-XVII ст.; виникнення та 

еволюція козацтва, Запорізька Січ, Визвольна війна 1648-1654рр, Гетьманщина; Руїна; ліквідація 

Гетьманщини; Україна в ХІХ ст., українці в боротьбі з царською владою, Тарас Шевченко; відродження 

української держави, Україна між двома світовими війнами; голодомор 1932-1933рр.; Україна у другій 

світовій війні та в повоєнний період; проголошення незалежності й Україна в ХХІ ст.); 

- матеріальна та духовна культура українців (основні галузі виробництва; ремесла та промисли, оселі 

українців у давнину та сучасне житло; родина та родинні стосунки; національний одяг та кулінарія; народні 

знання та вірування; національні свята; українська словесна й музична творчість тощо). 

Реалізація цієї програми вимагає від викладача врахування недостатнього знання слухачами мови 

навчання, дефіциту спілкування іноземців з носіями української культури, що призводить до нерозуміння 

менталітету українців, їхньої поведінки в побутових повсякденних ситуаціях й може призвести до 

конфліктних ситуацій саме через незнання усталених норм. 

Серед методичних аспектів викладання країнознавства варто зауважити обов‘язкове врахування 

викладачем етнічного складу групи, організацію та проведення занять у атмосфері доброзичливості, 

толерантності, поваги до думки представників іншої культури, сприяння подоланню упередженого 

ставлення до звичок і потреб членів студентської спільноти. 
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Вивчення країнознавства передбачає не лише засвоєння певного об‘єму знань, а й формування та 

розвиток навичок в основних видах мовленнєвої діяльності. Викладання тем з історії України викликає у 

викладача певні труднощі через необхідність адаптації та мінімізації матеріалу до рівня знань мови 

слухачами на цьому етапі, а у слухачів – через нерозуміння автентичних термінів та понять(козак, Січ, 

писанка тощо). 

Необхідність забезпечення навчального процесу вимагала створення посібника, який задовольнив би 

пізнавальні потреби іноземних слухачів, разом з тим формуючи толерантну у спілкуванні мовну 

особистість. Укладений нами навчальний посібник [1] апробований протягом п‘ятнадцяти років, 

змінювався й доповнювався. Посібник містить 16 адаптованих текстів, лексична і граматична 

наповнюваність яких співвіднесена з програмою з мови. Власне тексту передує назва теми, план, словник 

нових слів і термінів з перекладом на англійську, французьку, арабську мови. Після кожного тексту є 

питання і завдання до теми для самопідготовки і контролю. 

У традиційній формі практичного заняття під час слухання пояснення викладачем нового матеріалу 

закріплюються навички аудіювання. Працюючи з методичні вказівками для аудиторної роботи, слухачі 

осмислюють нову країнознавчу інформацію, а під час читання тексту, написання конспекту 

відпрацьовуються навички виділення головної інформації, письма. 

Більшість слухачів, що проходять підготовку в нашій академії, сповідують іслам. Їхнє виховання 

проходило в відмінному від українського соціокультурному просторі, багато реалій української історії 

цьому контингенту слухачів незрозумілі. Тож не нав'язування загальновідомих правил, а спокійна виховна 

інформація, обумовлена темою заняття, психологічно комфортно сприймається іноземцями.  

Одним із дієвих психологічних моментів під час пояснення нового матеріалу є емоційне забарвлення 

інформації, як позитивної, так і негативної. Правдивість, об'єктивність викладу фактів дійсності викликає 

довіру у слухачів. 

На заняттях з розділу "Матеріальна і духовна культура українців" широко використовуються 

завдання типу: "Назвіть спільні та відмінні риси національної кухні України і батьківщини", "Порівняйте 

основні види господарської діяльності українців та жителів вашої країни", щодопомагають подолати 

психологічні труднощі, бо, розповідаючи про реалії рідної країни, студент немов віртуально занурюється в 

звичне для нього середовище й почувається безпечно. 

Особливості вивчення країнознавства іноземними студентами на етапі передвищої освіти є 

актуальними й потребують науково обґрунтованого методичного та інформаційного забезпечення, творчого 

використання інноваційних форм і методів навчання з урахуванням національних відмінностей  
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СУЧАСНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ІНДУСТРІЇ ГОСТИННОСТІ 

 

Розглянуто ринок послуг гостинності підприємства готельного бізнесу під час обслуговування 

туристів та інших категорій громадян, який повинен забезпечити не лише високий рівень комфорту 

проживання, але й постійно підвищувати сервісне обслуговування клієнтів, пропонувати широкий вибір 

додаткових та супутніх послуг, зокрема інформаційні, побутові, посередницькі, послуги бізнес-центру, 

організації дозвілля.. 

Ключові слова: гостинність, бренд, туризм, культура, споживання. 

 

Сучасний світ перебуває в стані парадигмальної трансформації, алгоритм якої є невизначеним і 

непередбачуваним. Цивілізаційно-культурне протистояння в країнах західної демократії спричиняє 

порушення системи взаємодії багатокультурних спільнот, що, формуючись упродовж тисячоліть, 

встановили звичаї та традиції оптимальної гостинної взаємодії в результаті міжкультурного діалогу. 

Відновлення втраченої рівноваги повинно стати імперативом сучасної гуманітарної політики. Одним зі 

шляхів цього відновлення є культивування середовища, у якому процвітатиме справжня гостинність.  

У туризмі й через туризм індивід «відривається» від звичного домашнього комфорту, побуту, 

стилю життя, свідомо обмежує кількість речей, якими користується, харчується інакше, ніж удома, тощо. 

Під час подорожі людина відчуває своєрідний дискомфорт, який гостинність має компенсувати і 

замістити відчуттям нового комфорту. Згідно з філософією гостинності, «інший» має створити для 

«подорожуючого» такі умови, за яких він не почувався би «чужим», «стороннім», «відторгнутим».  

Нині розвиток туризму поєднує одночасно процеси глобалізації з підвищенням цінності місцевих 

ресурсів. Світ стає все відкритішим, проте туристи шукають нових вражень, основаних на локальній 

ідентичності та культурі. 

Британський соціолог Дж. Уррі стверджував, що сучасний світ охоплений процесом 

«виробництва» і «споживання» місць, а його розвиток визначається множинністю мобільностей, їхньою 

поширеністю в усіх сферах індивідуального і суспільного буття.  

Туризм, перетворившись на глобальний феномен, переміщується зі сфери глобальних маргіналій у 

центр не лише практичного, а й академічного інтересу і доводить, що туристичні практики повинні бути 

осмислені у взаємодії з іншими глобальними феноменами. У сферу туризму потрапляють різні простори 

споживання, у межах яких відбуваються трансферні перевезення, готельний бізнес, подорожі, дизайн, 

виробництво глобальних символів, образів і об‘єктів глобалізованого світу. Дж. Уррі вважав, що 

мобільності сучасного суспільства символізують волоцюга, номад і турист, де перші два фіксують 

хаотичність рухів та неможливість перебування в певному місці, а турист уособлює й символізує 

організовані маси людей, що схильні нав‘язувати чужим місцевостям свої сенси та стандарти.  

Основною світовою тенденцією формування сучасного суспільства є перехід від сировинної та 

індустріальної економіки до сервісної, яка зумовлює взаємодію споживача й постачальника послуг, що 

виражається в повнішому задоволенні особистих (специфічних) запитів і потреб клієнтів. Таким чином, 

клієнтоорієнтованість стає головним орієнтиром діяльності підприємств індустрії гостинності, які є 

талановитими представниками сервісної економіки і чітко відображають її специфіку. 

Поряд із туризмом, готельна сфера є невіддільною частиною креативної економіки і економіки 

вражень, в основі якої бажання і потреби людини в набути нового досвіду. Як показала практика, 

застосування в просуванні готельного продукту інструментів, що впливають на отримання нових 

вражень, відчуттів і переживань, сприяє залученню постійних клієнтів, від яких залежить 60% доходів 

готельного підприємства. З точки зору економіки вражень ціна готельного продукту визначається не 

лише вартістю номера і додаткових послуг, але й можливістю гостя отримати нові позитивні враження; 

різною платною або безкоштовною сувенірною продукцією, що дозволить готелю закріпити за гостем 

статус постійного клієнта.  

Сфера діяльності індустрії гостинності пов‘язана з функціонуванням численних підприємств різної 

спрямованості і спеціалізації (готелі, ресторани, туристичні агентства, музеї, транспортні компанії, 

інформаційні центри), об‘єднаних спільною метою – задоволення будь-яких запитів та бажань 

споживачів. Немало вчених відзначають величезну кількість видів діяльності, що входить в індустрію 

гостинності.  
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Так, наприклад, Р. А. Браймеру зазначив: «індустрія гостинності є поняттям, що об‘єднує 

різноманітні форми підприємництва, які спеціалізуються на ринку послуг, пов‘язаних з прийомом і 

обслуговуванням гостей ... Складно надати повне і точне визначення гостинності, але кожен із нас може 

відразу помітити, коли вона відсутня». 

Під впливом зростаючого попиту на різноманітні види послуг гостинності відбувається їхня 

диверсифікація. Недостатньо задовольнити базові потреби туристів у розміщенні, харчуванні й 

пересуванні – перед підприємствами туристичного сектора постає нагальне питання про підвищення 

конкурентоспроможності своїх послуг не тільки в ціновому та якісному аспектах відносин, але й з точки 

зору їх унікальності і самобутності. Ці тенденції сфери гостинності відповідають загальним змінам у 

моделях споживання сучасних людей: зростаючому попиту на враження та емоції; запитом на 

креативність і залучення споживача до процесу виробництва послуг, підвищеного попиту на автентичну 

продукцію та послуги, появі постмодерністських стилів споживання  , що характеризуються інтересом до 

звичайних, повсякденних і утилітарних елементів життєдіяльності. Очевидно, щоб бути 

конкурентоспроможним, туристичні пропозиції території повинні передбачати різноманітні та актуальні 

продукти і послуги, відповідно до тенденцій споживання.  

Готель продає не тільки основні й додаткові послуги, об‘єднані в готельний продукт,  а ще й 

враження, тому готельний номер з красивим видом може коштувати дорожче, оскільки надає своїм 

гостям не лише комфортний номер, а й можливості, наприклад, отримати незабутні враження від чашки 

кави, випитої на балконі під час заходу сонця. Активними методами сприйняття вражень, що 

практикуються в сучасних готелях, можна вважати кулінарні майстер-класи, різні квести, інтерактивні 

музеї, проведення різних форумів, конференцій, майстер-класів в спеціально обладнаному конгрес-холі. 

Культурні, спортивні, економічні та політичні заходи; природні й природно-антропогенні ресурси є 

суттєвим фактором привабливості і визначають ступінь тяжіння туристів та бізнесменів в регіоні. Ще 

одним активним способом сприйняття вражень є театралізація, коли клієнт готельного підприємства не 

просто дивиться, наприклад, шоу в ресторані готелю, а бере в ньому активну участь. Для цього готелі 

залучають аніматорів, організовують театралізовані вистави для зустрічі гостей. Одним із активних 

способів отримання нових вражень є відхід від реальності, саме тому такими популярними є казино в 

готелях. Один із варіантів створення незабутніх вражень у готелі – прокат спортивного інвентарю, 

послуги інструктора з екстремальних видів спорту, чим вже активно користуються курортні готелі.  

Надзвичайно популярною нині стає організація вражень у тематичному контексті (східний стиль, 

світ Дикого Заходу, сільський стиль тощо), Наприклад, у готельному бізнесі це дизайн гостьових 

будинків, де кожна кімната оформлена в тематиці різних країн і міст, таким же прикладом є бутик-готелі, 

девіз яких – створення теплої, домашньої і навіть інтимної обстановки з урахуванням побажань гостей.  

Відкриття мережевих дизайнерських бутик-готелів у сегменті upscale (вище середнього) є одним із 

важливих світових трендів у сучасній індустрії гостинності. Це відповідь на запит споживачів того 

сегмента культурного туризму, які, обираючи мережевий стандарт якості, не хочуть жити в 

стандартизованих готелях. Їм важливо, щоб готель відбивав автентичність місця, запрошуючи, таким 

чином, до подорожі. Зазвичай прихильники бренду бутик-готелів – це люди від 28 до 45 років, активні 

мандрівники і бізнес-туристи, які багато подорожують і націлені на вивчення нових місць з різних сторін 

– історії, культури, архітектури, місцевої кухні. Зазвичай, це гості з рівнем доходів вище середнього, 

вимогливі до рівня технічного оснащення готелю, наявності якісного Інтернету. Крім того, це гості, 

готові до незвичайного досвіду, які бажають отримати індивідуальний сервіс і надають перевагу метушні 

великих готелів.  

В умовах конкурентного ринку послуг гостинності підприємства готельного бізнесу під час 

обслуговування туристів та інших категорій громадян повинні забезпечити не лише високий рівень 

комфорту проживання, але й постійно підвищувати сервісне обслуговування клієнтів, пропонувати 

широкий вибір додаткових та супутніх послуг, зокрема інформаційні, побутові, посередницькі, послуги 

бізнес-центру, організації дозвілля та ін. 

З‘явилися у клієнтів і нові життєві орієнтири, на які готелям слід зважати. Особливо це стосується 

потреби в спілкуванні та обміну враженнями під час подорожі. Серед основних трендів готельного 

бізнесу: наявність якісного, швидкого і бажано безкоштовного Інтернету, який замінив комерційні зони 

на території готелю з товарами для подорожей, газетами та журналами, також він відсунув телевізор і 

телебачення на задній план; розвиток бюджетних брендів лайф-стайл, зокрема для ділових мандрівників, 

сімейних туристів, молодих людей, екотуристів і Backpack (туристів з рюкзаками); у багатьох готелях 

зараз активно реалізується концепція «опен-лобі», коли зона ресепшену і ресторану поєднана і відкрита, 

що дозволяє гостям готелю проводити більше часу в неформальній обстановці, спілкуватися, зокрема в 
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соціальних мережах; додаткові розважальні послуги та наявність кімнат, де можна пограти в більярд, 

пінг-понг або настільний теніс, що дозволяє туристам знайомитися і спілкуватися, весело проводити час, 

перебуваючи в готелі; створення домашньої атмосфери в хостелах. На думку експертів, у майбутньому 

вони захоплять великий сегмент готельного ринку. Зараз з‘явилися заможні мандрівники, котрі 

спеціально селяться в хостелах, щоб краще пізнати культуру країни, до якої вони приїхали. Крім цього, 

майже у всіх хостелах є кухня, отже, можливість приготувати домашню їжу, а не їсти те, що пропонують 

у ресторанах.  

Сьогодні туристи бажають відчути реальну автентику – місцеву кулінарію, приготування їжі 

місцевими жителями, у їхньому власному будинку. Peer-to-peer dining – запрошення до столу, знайомство 

з національною кухнею, майстер класи з кулінарії, гастрономічні тури.  

Потреба на різноманітні види послуг гостинності відбувається поетапно, перш за все щоб 

задовольнити базові потреби туристів у розміщенні, харчуванні й пересуванні. Перед підприємствами 

туристичного напряму постає нагальне питання про підвищення конкурентоспроможності та високого 

рівня своїх послуг не тільки в ціновому та якісному аспектах відносин, але їх унікальності і самобутності. 

Сфера гостинності відповідає зростаючому попиту на враження та емоції; запитом на креативність і 

залучення споживача до процесу виробництва послуг, підвищеного попиту на автентичну продукцію та 

послуги, появі постмодерністських стилів споживання, що характеризуються інтересом до звичайних, 

повсякденних і утилітарних елементів життєдіяльності. Щоб бути конкурентоспроможним, туристичні 

території повинні передбачати різноманітні та актуальні продукти і послуги, відповідно до тенденцій 

споживання.  

З точки зору економіки вражень ціна готельного продукту визначається не тільки вартістю номера 

і додаткових послуг, але і можливістю гостя отримати нові позитивні враження; різну продукцію, що 

дозволить готелю закріпити за гостем статус постійного клієнта. Відмінною особливістю готельних 

послуг є те, що вони синтезуються на стику матеріальних (надання номерного фонду, харчування) і 

нематеріальних послуг (сервіс, атмосфера гостинності). 

 Отже, кожен народ має свою національну культуру, яка включає багатовікову історію кухні, 

численні і різноманітні традиції в гастрономічній культурі, регіональні кулінарні особливості, 

безсумнівно, є найбагатшим ресурсом для успішного формування та розвитку в будь-якій країні 

гастрономічного туризму. Останніми роками гастрономічний туризм став одним з найдинамічніших та 

найкреативніших видів туризму, що формує нові види закладів гостинності та сприяє диверсифікації 

туризму локального, регіонального та національного рівня які розвивають територіальний бренд.  
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ПЕРША СВІТОВА ВІЙНА В ОБРАЗОТВОРЧОМУ МИСТЕЦТВІ 

СІЧОВОГО СТРІЛЕЦТВА 

 

Стаття присвячена творчості представників січового стрілецтва, зокрема таких художників, як 

І. Іванця, Л. Ґеца, О. Сорохтея та О.Куриласа, проаналізовано їхній творчий доробок щодо зображення 

подій Першої світової війни. 

Ключові слова: Перша світова війна, образотворче мистецтво, Пресова квартира, січове 

стрілецтво, художники-баталісти. 

 

Важливим завданням сьогодення є ґрунтовне дослідження та об‘єктивне висвітлення усіх складових 

національно-культурних процесів в Україні, оскільки в епоху довголітньої бездержавності вони 

замовчувалися або брутально фальсифікувалися панівною владою, особливо це стосується доби визвольних 

змагань першої половини ХХ ст. Поміж тим, саме цей історичний відрізок став для українського народу 

періодом глобальних катастроф і глибинних суспільно-політичних трансформацій.  

В Україні, поряд із визвольним рухом, консолідуючою силою нації є українська культура. 

Література, музична творчість, образотворче мистецтво, театр є для українців в умовах бездержавності 

етнозберігаючим чинником, що не дає загинути нації. 

Образотворче мистецтво має величезні можливості для формування гуманістичного світогляду 

особистості, яка живе у сучасних складних умовах деформації духовності та функціонування ринкових 

відносин. Ознайомлення з розвитком мистецтва неможливо проводити взагалі, не звертаючись до його 

конкретного втілення в тій чи іншій культурі. Українське образотворче мистецтво патріотичного характеру 

− це ніби унаочнена історія розвитку національного менталітету і прагнення народу захистити свій край, 

свою Вітчизну. Глибинні громадянські почуття, ідеї боротьби за Батьківщину, образи її героїв-захисників 

відбиті у творах і народних митців-примітивістів, і високопрофесійних, по-європейськи освічених 

художників. 

На різних етапах свого розвитку українське образотворче мистецтво створювало самобутні, 

неповторні образи захисників різних історичних епох від часів походів київських князів-завойовників до 

сьогодення з його проблемами. Свого часу Іван Іванець сказав: «Ідея визвольних змагань як і взагалі 

історичне минуле, щойно через мистецьке оформлення ввійдуть живо у кість і кров нації, стануть 

органічним збагаченням свідомості і могутньою підоймою національної сили». 

Революція в Європі 1848 р. зумовила утворення й активну діяльність політичних і громадських 

об‘єднань, які формували національну ідеологію, напрямки розвитку української культури і мистецтва. 

Зокрема, вагомий внесок у збереження і примноження духовної спадщини народу, його традицій і 

ментальності, розвиток національної культури в першій половині ХХ ст. зробила творчість галицького 

стрілецтва, яка відображала прагнення українців до боротьби за незалежну і соборну Україну.  

Осередком стрілецької творчості став сформований у Львові в серпні 1914 р. Легіон Українських 

січових стрільців та створений спеціальний орган – Пресову кватиру «Стрілецька кадра» під керівництвом 

старшин Миколи Угрина-Безгрішного, Никифора Гірняка, Антіна Лотоцького та Юліана Буцманюка. 

Навколо них згуртувалися амбітні літературно-мистецькі сили, серед яких були і талановиті художники – 

Осип Курилас, Лев Ґец, Осип Сорохтей, Іван Іванець, Левко Лепкий. Ці мужні, патріотично налаштовані 

люди мали два гармонійно споріднені пріоритети: велику любов до Батьківщини та всеохопне бажання 

творити прекрасне х[1]. 

Творча спадщина січового стрілецтва потужним пластом увійшла в українську національну 

культуру. Стрілецтво стало творцем та носієм багатьох новаторських ідей та культурних цінностей для 

всього пробудженого до національного життя суспільства. Відтак стрілецька творчість, як одна з 

найважливіших складових ідейно-духовного життя військових формувань доби визвольних змагань 1914-

1923 рр., сприяла, насамперед, піднесенню морально-бойового духу українського вояцтва в напруженій 

тривалій боротьбі за незалежну і соборну Україну. Однак, за радянських часів творчі здобутки галицького 

стрілецтва всіляко замовчувалися. Були викреслені з історії вітчизняної культури імена, духовна і творча 
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спадщина талановитих високопрофесійних художників, композиторів, письменників, нерідко їхні праці 

нищилися.  

Події, пов‘язані з Першою Світовою війною 1914-1918 рр., знайшли відображення в полотнах 

художників-баталістів різних періодів. Коли митці змальовують події тієї війни, то це можуть бути як 

великі батальні картини, так і невеликі полотна, де відображені менш масштабні битви та сутички. Саме в 

цей час у батальному художньому напрямі з‘являється новий напрям, що зображує динаміку у рухах 

учасників баталії на полотні. Художники надихають життям та реалізмом події на своїх полотнах.  

Одним із найвідоміших художників-усусів став Іван Іванець. Він ще змолоду захопився зображенням 

сцен із сюжетами баталій, отримав необхідні навички у баченні й образно-художньому відтворенні воєнних 

подій, навчився фахово змальовувати амуніцію, зброю, коней. 

Від перших виставок у 1920-х років Іванець декларує себе як художник-баталіст, адже, крім того, що 

був учасником бойових дій, умів масштабно, надзвичайно виразно зображати події, які особисто переживав 

на «полі брані». Його твори подобались саме правдивістю та чуттєвістю зображень, вони «вихоплювали» та 

майже фотографічно фіксували найвиразніші моменти війни.  

Твори І.Іванця правдиво та вичерпно зображають військову тематику в українській образотворчості 

перших десятиліть ХХ століття. Його творчість, представляючи сцени військових змагань, надає 

можливість глибше й повніше уявити події, які відбувалися в українських військових підрозділах. Він 

змальовує бойові події, побут, людей, з якими був особисто знайомий; через художні образи передає і свої 

особисті переживання. 

 

 
 

Іван Іванець. «Невідомий стрілець» 

 

Основна увага художника була спрямована на відтворення атмосфери війни, відображення 

експресивності та пластичної напруженості боїв. Експресивна манера подачі матеріалу, підкреслена 

емоційність, правдивість у зображенні деталей подаються «на одному диханні».  

Стрілецька творчість Іванця – це роботи, здебільшого створені у польових умовах. Це документ часу, 

історія Українського Легіону в ілюстраціях. У творах, на жаль, у більшості знищених, митцю вдалося 

змалювати перемоги і втрати українських військовиків в нерівній і жорстокій боротьбі 1919-1920 років. 

До тих, хто зазнав і невизнання, і тривалого забуття входить і художник-графік Осип Сорохтей. 

Служив він художником у коші та мав невисоке військове звання. Ним була започаткована серія класичних 

портретів військової старшини. Свідченням цього є кілька виразних робіт з однаковою манерою 

зображення – «Портрет полковника УСС Вариводи», «Портрет капітана крайової оборони Лесняка» та інші. 

Ці твори знаходимо в оформленні стрілецького календаря-альманаху за 1917 рік. Послужний список 

польових командирів викликає захоплення. Це були справжні герої свого часу. Із захопленням і повагою 

ставився до них і Осип Сорохтей, адже ці портрети чи не єдині, які автор виконав у класичній манері. 

Рисунки не були підписані автором, як і більшість його творів, які ілюстрували сторінки періодичних 

видань УСС. Повернуті в анфас поясні зображення стрілецьких командирів вирізняються стриманістю та 

врівноваженістю. Очевидно, моделі спеціально позували Сорохтею. Вражає динамікою виконаний у 

традиціях української сатиричної графіки твір «Усусуси», опублікований в щотижневику «Назустріч». 

Роботи Осипа Сорохтея різко контрастують на загальному тлі стрілецької художньої творчості. У 

них присутній характер, своєрідна стилістика, експресія, внутрішня вибухова енергія. Микола Голубець 

свого часу дав високу оцінку сатиричним творам О. Сорохтея: «<...> Завважую й підкреслюю, що Сорохтей 

не творив своїх карикатур ad usum (для вжитку) проминаючої актуальности. Він творив їх незалежно, так 
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би сказати, від простору й часу й тому низка його карикатур буде колись документарним матеріалом для 

пізнання внутрішнього обличчя цілого ряду наших сучасників» [2]. 

Найцікавіші фрагменти стрілецьких листів, описи політичних подій, смішні історії з життя 

стрілецтва, телеграми, цікаві новинки і навіть стрілецькі шаради друкувалися спеціальними рубриками на 

сторінках рукописних журналів «Самопал» і «Самохотник».  

Варто згадати й про майстра олівці й угля Лева Ґеца. Його графічні твори вражали правдивістю та 

емоційністю подачі матеріалу, адже він працював безпосередньо у бойових умовах, що надавало змогу 

створити «достовірні», мальовані «з натури» портрети та шаржі із товаришів-усусів, окремі епізоди 

бойових подій, зафіксувати безпосередні авторські враження від побаченого. Його реалістичні та 

алегоричні твори демонстрували фахове володіння рисунком, уміння мінімальними художніми засобами 

передати образну глибину зображення, що надало художнику статусу літописця-ілюстратора складного та 

величного періоду в історії Галичини. 

 

 
 

Лев Ґец. «Могила» 

 

Активним діячем Пресової квартири був Осип Курилас, якого мистецтвознавці називають 

елегантним січовиком, іконописцем. Він залучався до праці над усіма мистецькими виданнями – 

листівками, календарями; ним створені галерея портретів Українських стрільців, ряд жанрових картин і 

листівок. 

 

 
 

Портрет Олени Степанів 
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Також він працює ілюстратором в сатиричних журналах тієї пори: «Самохотник», «Бомба», 

«Тифусна Однодівка», «Самопал», малює шаржі і карикатури. Осип Курилас є автором понад 200 портретів 

діячів УСС, багатьох рисунків, створених у місцях побуту УСС. Упродовж 1915-1921 років написав низку 

картин на тему війни «Бій на Маківці», «Після бою», «Розстрільна на Лисоні», «Семиківське побоїще» та 

багато інших. 

Під час визвольних змагань О. Курилас займався розробкою дизайну військових одностроїв, 

продовжув співпрацювати в сатиричному журналі "Республіканський Самохотник".  

Отже, Перша світова війна дала потужній поштовх до розвитку українського баталістичного 

мистецтва. Художники-усуси І.Іванець, Л.Ґец, О.Сорохтей, О.Курилас та інші створили напрямок в 

національному образотворчому мистецтві, який у художній формі представив події Першої світової війни, 

змалював героїзм вояків легіону УСС, в ілюстративних «епізодах» правдиво зобразив події, які стали чи не 

найпоказовішими в боротьбі за незалежність України в ХХ столітті. Метою художників-усусів стало – 

переосмислення та зображення страшної картини війни, створення своєрідного літопису життя 

українського підрозділу і підняття його духу на війні. 
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ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ ПΟНЯТТЯ «ВОЄННИЙ ЗЛОЧИН» У МІЖНАРОДНОМУ 

КРИМІНАЛЬНОМУ ПРАВІ ТА НАЦІОНАЛЬНОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ 

 

Стаття присвячена визначенню діянь, щο підпадають під поняття «воєнний злочин» та відносяться 

дο юрисдикції міжнароднихсудовихустанов. Проаналізовано історичний, законодавчий та доктринальний 

досвід становлення поняття «воєнний злочин». Досліджено основні критерії кваліфікації воєннихзлочинів 

на міжнародному рівні та критерії закріплення цих злочинів у національному законодавстві.  

Ключові слова: воєнний злочин, Міжнародний кримінальний суд, збройний конфлікт, звичаї ведення 

війни, військова агресія, міжнародний злочин.  

 

Військοва агресія Рοсійськοї Федерації на Схοді України та вчинення οкупаційними військами великοї 

кількοсті воєнних злοчинів на теритοрії нашοї країни, спοнукали у вересні 2015 рοку пοдати Міністерствοм 

закοрдοнних справ України заяву, щοдο визнання Українοю юрисдикції Міжнародного кримінального суду 

(далі – МКС) щοдο воєнних злοчинів скοєних на теритοрії країни після 20 лютοгο 2014 рοку. Де-фактο 

Україна стала «асοційοванοю учасницею» Римськοгο статуту, οскільки надала МКС юрисдикцію щοдο 

наймасштабніший злοчинів прοти міжнарοднοгο права, вчинених на її теритοрії, але не набула жοднοгο 

фοрмальнοгο статусу перед Судοм та не мοже кοристуватися ні οрганізаційними, ні прοцесуальними правами, 

щο надаються Римським статутοм. Саме ці чинники й визначають актуальність теми цієї наукової рοбοти та її 

важливість з тοчки зοру вітчизнянοї науки міжнарοднοгο права. 

Тематику вивчення воєнних злочинів в міжнародному праві в різний час у своїх працях досліджували 

такі видатні вчені як В.В. Мицик, А.В. Колесніков, І.І. Лукаш, А.Г. Кибальник, В.Г. Буткевич,Б.В. Щур та 

інші.  Так, В. Н. Кулєбякін та А. Ю. Скуратова зазначають, що під терміном воєнний злочин слід розуміти 

«порушення законів і звичаїв війни, серйозні порушення Женевських конвенцій 1949 року і Додаткових 

протоколів до них 1977 року».  В.М. Репецький та В.М. Лисик доходять висновку, що «воєнним злочином 

вважається міжнародний злочин, що умисно чи з грубої необережності вчиняється комбатантом та 

прирівняними до них особами чи щодо них цивільною особою під час збройного конфлікту і полягає у 

масовому і серйозному порушенні норм міжнародного гуманітарного права та посягає на осіб, їх права чи 

найважливіші принципи міжнародного гуманітарного права» [1, с. 125]. 

Метοю цієї статті є визначення діянь, щο підпадають під пοняття «воєнний злочин» та віднοсяться дο 

юрисдикції міжнарοдних судοвих устанοв, зοкрема Міжнарοднοгο кримінальнοгο суду, тааналіз 

національного законодавства, що регулює відповідальність осіб за вчинення воєнних злочинів.  

Вперше ідея створення міжнародного судового органу, до юрисдикції якого б входив розгляд справ про 

воєнні злочини, з‘явилась у післявоєнні роки Першої світової війни. Так, у 1919 році на Паризькій 

конференції було прийнято рішення про організацію Постійної палати міжнародного правосуддя 

(арбітражний суд) [2, с. 106]. 

У вересні 1928 рοку Міжнарοдна Асοціація кримінальнοгο права пοдала дο Ліги Націй прοект власнοгο 

статуту міжнарοднοгο кримінальнοгο суду. Згіднο з цим статутοм дο кοмпетенції такοгο суду вхοдилο 

«οбгοвοрення скарг пο οбвинуваченню держав у «несправедливій агресії» абο інших пοрушень міжнарοднοгο 

права, а такοж рοзгляд справ прο злοчини οкремих οсіб, щο οбвинувачувались в агресії чи в інших злοчинах 

які б трактувались, як міжнарοдні, οскільки вοни містять загрοзу мирнοму співіснуванню держав». Цей прοект 

такοж не був прийнятий Лігοю Націй.  

Таким чином, до моменту початку Другої світової війни міжнародне право мало у своєму 

розпорядженні кодекс поведінки у збройних конфліктах, але загальної процедури притягнення до 

відповідальності не існувало, хоча і робилися певні зусилля на міжнародному рівні: від включення окремих 

статей у міжнародний договір до укладення спеціальних угод. До того ж питання створення Міжнародного 

кримінального суду детально обговорювалося в Лізі Націй в 1920 і 1935-1937 роках.  

Першим міжнародним кримінальним судом з розгляду воєнних злочинів, створеним після 

Міжнародного військового трибуналу і Міжнародного військового трибуналу для Далекого Сходу, став 

Міжнародний трибунал по колишній Югославії, заснований 25 травня 1993 року для вирішення в судовому 

порядку справ про серйозні порушення міжнародного гуманітарного права під час збройного конфлікту в 

Хорватії, Боснії і Герцеговині. Декларувалися наступні цілі роботи трибуналу: залучення до судової 
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відповідальності «осіб, імовірно винних в порушенні міжнародного гуманітарного права»; запобігання 

можливих злочинів; встановлення справедливості по відношенню до тисяч жертв і їх сімей на території 

колишньої Югославії; сприяння відновленню миру на території колишньої Югославії через встановлення 

істини. 

За підсумками конфлікту в колишній Югославії в 1993 році Рада Безпеки ООН заснувала спеціальний 

міжнародний трибунал для притягнення до відповідальності фізичних осіб, винних у скоєнні воєнних 

злочинів, злочинів проти людства і геноциді, а також для припинення вчинення аналогічних злочинів в 

майбутньому. Це додало певний імпульс зусиллям Комісії міжнародного права, і в 1994 р Генеральної 

Асамблеї ООН був представлений проект статуту майбутнього міжнародного кримінального суду.  

Вперше перелік міжнародних злочинів був приведений в Статуті Міжнародного військового трибуналу 

1945 р. і Статуті Міжнародного військового трибуналу для Далекого Сходу 1946 р. 

Так, відповідно до цих документів міжнародні злочини поділяються на злочини проти правил і звичаїв 

ведення війни, злочини проти безпеки людства і злочини проти миру. Основним критерієм класифікації 

виступає безпосередній об‘єкт злочину. Відповідно до цієї класифікації під розумінням воєнних злочинів 

йдеться про загальносвітовий феномен кримінальної відповідальності за застосування злочинних методів і 

засобів ведення військових дій, що порушують базові принципи гуманності, захисту цивільних об‘єктів і 

мирного населення, обмеження воюючих у виборі методів і засобів ведення війни. 

Римським статутом 17 липня 1988 року (набрав чинності 1 липня 2002 р.)закріплений великий перелік 

воєнних злочинів, що віднесені до юрисдикції цього органу (ст. 8). Зокрема, для цілей Статуту воєнними 

злочинами визнаються серйозні порушення Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 р [3].Так, статтею 8 

Римського статуту закріплено понад 50 різних складів воєнних злочинів, які мають певні загальні 

характеристики.  

По-перше, це діяння, що заборонені міжнародним договірним правом (а в деяких випадках звичаєвим 

правом) і здійснюються під час збройних конфліктів. Так, в Елементах злочину, прийнятих додатково до 

Римського статуту, встановлено, що воєнним є такий злочин, що скоєно під час і у зв‘язку зі збройними 

конфліктами [4]. По-друге, з цих діянь одні заборонені лише під час міжнародних конфліктів, інші – під час 

внутрішніх конфліктів, треті – під час будь-яких збройних конфліктів. Слід зазначити, до юрисдикції 

Міжнародного кримінального суду відносяться воєнні злочини, вчинені як в ході збройного конфлікту 

міжнародного характеру, так і в ході збройного конфлікту неміжнародного характеру.По-трете, діяння 

вчиняються злочинцем, що представляє одну зі сторін конфлікту, а їх жертвою стає нейтральне особа або 

особа, яка належить до іншої сторони конфлікту. Також ці діяння повинні відбуватися систематично, 

масштабно, в рамках політики або попереднього плану. До того ж особа, яка вчиняє злочин, має 

усвідомлювати, що здійснює саме воєнний злочин, – мати умисел по відношенню до його зовнішніх ознак. 

Однак не передбачається, що така особа має оцінювати військові дії з точки зору норм міжнародного 

гуманітарного права.  

Женевські конвенції 1949 р. вперше регламентували статус цивільного населення на окупованій 

території, закріпили зобов‘язання держав щодо імплементації положень конвенцій в національному 

законодавстві та притягнення до відповідальності осіб, серйозно порушили конвенційні норми. Так, ст. 3, 

загальна для всіх Женевських конвенцій 1949 р. забороняє посягання на життя і фізичну недоторканність, 

жорстоке поводження і тортури, взяття в заручники, знущання над людською гідністю і принизливе 

поводження. У даному контексті воєнним злочином ці діяння вважаються в разі, якщо їх основна 

характеристика – вчинення в зв‘язку зі збройним конфліктом, під час збройного конфлікту.  

До того ж, п. 2 ст. 13 Додаткового протоколу II (1977р.) та п. 2 ст. 51 Додаткового протоколу I (1977р.) 

до Женевських конвенцій 1949 р. заборонено «акти насильства або погрози насильством, що мають на меті 

тероризувати цивільне населення», оскільки вчинення даних дій буде являти собою порушення положень ст. 

3, а отже, і загальновизнаних законів і звичаїв ведення війни і може кваліфікуватися як воєнний злочин. 

Також великий внесок у теорію кваліфікації воєнних злочинів було зроблено Міжнародним трибуналом 

по колишній Югославії, а саме у справою Душко Тадіча. Так вперше було окреслено критерії криміналізації 

воєнних злочинів, що згодом буде названо «тестом Тадича». Сформовано три наступні критерія: діяння 

повинно бути порушенням звичайної або договірної норми міжнародного гуманітарного права; діяння 

повинно бути серйозним – складати порушення найважливіших цінностей і спричиняти тяжкі наслідки для 

жертви; діяння повинно тягнути індивідуальну кримінальну відповідальність відповідно до звичаєвого або 

договірного міжнародного права [5]. 

Характеризуючи вплив звичаєвих норм на кваліфікацію злочинів як воєнних, слід згадати дослідження 

Міжнародного Комітету Червоного Хреста 2005 року стосовно звичаєвого гуманітарного права, що доказує, 

що серйозні порушення міжнародного гуманітарного права є воєнними злочинами. Так порушення 

розглядаються як серйозні, а отже, вважаються воєнними злочинами, якщо вони наражають на небезпеку осіб 

або об‘єкти, або зневажають важливі людські принципи [6]. 
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Дослідження демонструє, що законодавство багатьох держав не використовує прикметник «серйозні» 

щодо воєнних порушень, а воєнні злочини у відповідних нормативно-правових актах визначаються як будь-

яке порушення законів і звичаїв війни. Однак практика застосування даних актів показує, що ці держави 

обмежують воєнні злочини найбільш серйозними порушеннями міжнародного гуманітарного права ( такі як 

вбивство і жорстоке поводження).  

Наразі в міжнародному кримінальному праві під воєнними злочинами розуміються: 1) серйозні 

порушення Женевських конвенцій 12 серпня 1949 року в вигляді різних діянь, що передбачені Статутами 

судів ad hoc або Римським статутом щодо осіб або майна, що охороняються відповідно до положень 

відповідної конвенції; 2) інші серйозні порушення законів або звичаїв, що застосовуються у збройних 

конфліктах міжнародного характеру; 3) в разі збройного конфлікту неміжнародного характеру – серйозні 

порушення ст. 3, загальною для чотирьох Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 року, а також інші 

серйозні порушення законів і звичаїв, що застосовуються у збройних конфліктах неміжнародного характеру. 

Слід зазначити, що на національному рівні держави необмежені у праві визначити інші порушення 

міжнародного гуманітарного права як воєнні злочини. Відповідно до звичаєвого права, рішення держави 

криміналізувати те чи інше порушення міжнародного гуманітарного права не поширюється за межі цієї 

держави, зобов‘язання припиняти такі злочини не стає міжнародним, а юрисдикція щодо цих злочинів не стає 

універсальною.  

Аналізуючи українське законодавство, можна дійти висновку, про те, що саме поняття «воєнний 

злочин» на рівні понятійного апарату не застосовується. Система Кримінального кодексу України сформована 

таким чином, що міжнародні злочини тут знайшли своє відображення у статтях XX розділу «Злочини проти 

миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку» [7]. Наразі ХХ Розділом кримінального закону 

України закріплено наступні склади злочинів, що можна вважати воєнними злочинами: насильство над 

населенням у районі воєнних дій (стаття 433 ККУ); погане поводження з військовополоненими (стаття 434 

ККУ); незаконне використання символіки Червоного Хреста, Червоного Півмісяця, Червоного Кристала та 

зловживання ними (стаття 435 ККУ); мародерство (стаття 432 ККУ). Як бачимо, українським законодавцем 

значно звужено коло діянь, які на національному рівні вважаються свідомим грубим порушенням законів та 

звичаїв війни. 

Як слушно зазначає В. Базов, визначення поняття «воєнні злочини» повинно бути здійснене у строгій 

відповідності з тим, яке подається у ст.6 Статуту Нюрнберзького трибуналу, ст.ст.5, 8 Римського Статуту 

Міжнародного кримінального суду, Женевських конвенціях про захист жертв війни 1949 року і Додатковому 

протоколі I до них 1977 року та інших відповідних міжнародних договорах. Норми про відповідальність за 

воєнні злочини повинні бути систематизовані в національному законі в окремому розділі або ж в окремому 

документі разом з іншими міжнародними злочинами. Відокремлення воєнних злочинів в окрему главу може 

бути обумовлено як виконанням принципу pacta sunt servanda, так і важливістю чіткої побудови 

системи [8, c.102]. 

Аналіз основних міжнародно-правових норм свідчить про те, що для діянь, які кваліфікуються як воєнні 

злочинів в рамках норм міжнародного права, характерні наступні риси: по-перше, об‘єктом воєнного злочину 

виступає встановлений в міжнародному гуманітарному праві порядок ведення міжнародних і неміжнародних 

збройних конфліктів, що є складовою частиною інтересів миру і безпеки людства і світового правопорядку в 

цілому; по-друге, перелік воєнних злочинів як злочинів проти миру і безпеки людства встановлено в актами 

міжнародного права; по-трете, щодо воєнних злочинів можлива як національна юрисдикція держав, так і 

міжнародна юрисдикція. 

Невикористання українським законодавцем загальноприйнятого у міжнародному праві терміну 

«воєнний злочин», відсутність у національному кримінальному законі цілого ряду діянь, визнаних воєнними 

злочинами в міжнародному праві, не сприяє цілям правосуддя щодо покарання винних осіб, а також захисту 

осіб, що постраждали у наслідок порушення законів та звичаїв війни. 
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ШЛЯХИ ПОДОЛАННЯ ЗАТОРІВ В МЕГАПОЛІСАХ 
 

У статті проаналізовано шляхи та різні варіанти подолання заторів в мегаполісах. Також надано 

аналіз можливих способів подолання заторів в мегаполісах. Зроблено висновки та запропоновані шляхи 

подолання заторів в мегаполісах.  

Ключові слова: затор в мегаполісах, транспортний колапс, завантаженість доріг, пропускна 

здатність, транспортна мережа. 

 

Вступ. У всьому світі гостро стоїть проблема перевантаженості доріг, що призводить до кілометрових 

заторів і стресу учасників дорожнього руху. Така ситуація також створює серйозні ризики для здоров'я 

населення через погіршення стану повітря. Разом ці фактори досить негативно позначаються на якості життя 

жителів мегаполісів. Вчені дослідили, що затори на дорогах дуже негативно впливають на здоров'я. Недавнє 

дослідження показало: після години перебування в дорожньому заторі різко зростає ризик інфаркту. 

Виклад основного матеріалу. Дорожній затор
 
– стан транспортної мережі, що характеризується 

істотним зменшенням пропускної спроможності, збільшенням часу на переїзди та подовженням черг. 

Стосовно до автомобільного транспорту, дорожній затор – стан на дорозі, коли пропускна спроможність 

автомобільних шляхів або їх перетинів менша за необхідну [1]. 

Так, м.Київ увійшов у двадцятку міст світу із найбільшими заторами. Про це свідчать дані щорічного 

дослідження індексу руху транспорту в 2019 році Traffic Index на сайті компанії TomTom, яка займається 

виробництвом навігаторів та створенням програмного забезпечення для них [2]. У рейтинг увійшли 416 міст у 

57 країнах світу на шести континентах. У рейтингу міст з найбільшими заторами Київ посів 12-те місце у світі 

і третє місце в Європі. Гірша ситуація серед європейських міст лише в Стамбулі та в Москві. У порівнянні з 

2018 роком, де Київ займав 13-те місце у світовому рейтингу заторів, ситуація погіршилась. Середні втрати 

часу в столичних заторах у 2019 році становлять 53%, що на 7% більше, ніж минулого року. 53% – означають, 

що киянин/ка в середньому витрачає на дорогу на 30 хвилин більше на кожну годину часу. Середній рівень 

заторів у світі сягає 29%, в Одесі він – 47%, в Харкові 43%, в Дніпрі – 37%. 

З точки зору споживача існує певний парадокс: він замовляє таксі та думає, що доїде швидше та 

комфортніше. З цих двох переваг залишається друга, бо пасажирів, які їздять на таксі дуже багато. А вони 

ускладнюють загальний трафік та генерують приблизно на 47% більше викидів, враховуючи той факт, що 

водіям сервісів потрібно доїхати до наступного місця посадки клієнта або точки збору [3]. 

Який рік київські мости простоюють в заторах. Крім практично безперервних поточних і капітальних 

ремонтів, ускладнює ситуацію регулярна ранково-вечірня міграція близько 40% населення столиці з лівого 

берега на правий. За прогнозами транспортних експертів, до 2025 року середньостатистичний киянин 

витрачатиме на дорогу в офіс і назад додому 4 години [4]. 

З заторами в мегаполісах потрібно боротися до того, як вони з'явилися. Результативними будуть дії, які 

не дають заторам утворюватися, а не спроби точково усунення найшкідливіших заторів. Виправити ситуацію 

на локально неефективних місцях можливо, іноді для цього достатньо взяти якісь прості заходи – скажімо, 

прибрати лівий поворот і зробити розворот через 500 метрів після перехрестя. Звідти затор прибереться, але 

він не зникне зовсім, а просто перекочує в інше місце. 

Не потрібно будувати дороги і запроваджувати нові маршрути в мегаполісах. Рішення здається 

очевидним побудувати якомога більше доріг, щоб збільшити пропускну здатність транспортної мережі. 

Побачивши, що з'явилося багато вільних доріг, ще кілька мільйонів чоловік пересядуть на автомобілі, і ці нові 

маршрути теж будуть в заторах. Якщо нескінченно задовольняти зростаючий попит на дороги, рано чи пізно 

весь вільний простір в місті виявиться забудованим магістралями, де цілодобово стоять автомобілі. 

Багатьом автомобілістам подобаються безсвітлофорні магістралі. На жаль, вони також підсилюють 

транспортний колапс. Світлофори розріджують потік і не дозволяють йому згущуватися. В ідеалі завдання 

світлофора – підтримувати оптимальну щільність руху, при якій транспортний потік максимальний. У місті це 

досягається при швидкості близько 50 км / год. 

В умовах, які характерні для мегаполісів, коли бажаючих проїхати по дорогах більше, ніж вони можуть 

вмістити, найефективнішим заходом стає маршрутизація, тобто штучне зменшення привабливості певних 

шляхів. Наприклад, за допомогою введення плати за проїзд. Коли межа пропускної здатності перевищено, ви 

обов'язково будете витрачати якийсь ресурс, щоб компенсувати різницю між більш і менш ефективним 



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 2 0  ●  В И П У С К  3 1  

 

 

 
98 

маршрутом. Зазвичай ці ресурси - час і нерви, втрачені в заторах. Платні дороги дозволяють бажаючим 

компенсувати цю різницю не часом, а грошима. 

Часто здається, що затор утворився без причини. Але виникнення загадкових заторів є пояснення. 

Затор з нічого: як правило, на цій ділянці шляху сталося ДТП, яке давно розтягнули. Поки автомобілі 

були на місці, пропускна здатність дороги впала, скажімо, з 1500 до 1000 машин на годину. Після того як 

винуватці аварії покинуть місце події, затор зберігається, поки не проїдуть всі скупчилися машини. Якщо за 

годину зібралося 500 машин, то вони будуть виїжджати з затору «без причини» ще 20 хвилин, і весь цей час в 

хвіст затору будуть вставати нові автомобілі. 

 Затор в погану погоду: навіть за відсутності аварій завантаженість доріг виростає: водії прагнуть 

тримати безпечну дистанцію, щільність машин і пропускна здатність дороги падають. 

 Затор на іншій стороні від ДТП: подібні затори утворюються через цікавість автомобілістів. Навіть 

якщо водій загальмував трохи всі машини, що їдуть за ним теж змушені знизити швидкість. Пропускна 

спроможність падає, і ця хвиля уповільнення поширюється по потоку. Той же ефект дають машини, які мають 

намір перебудовуватися з ряду в ряд, – вони змушують пригальмовувати відразу кілька смуг. 

Шляхи подолання заторів в мегаполісах: 

1. Будівництво у великих мегаполісах багаторівневої дорожньої мережі. Так роблять в тій же Японії. На 

нижніх рівнях - районні дороги, на середніх - міжрайонні, на самих верхніх - магістралі, через які можна 

проїхати все місто без єдиної зупинки. Цей спосіб найбільш витратний, і більшість міст його не можуть 

потягнути фінансово. Але якщо держава зацікавлена в дорожній безпеці економічному та екологічному 

добробуті населення, гроші потрібно в першу чергу виділяти саме на ці цілі. 

2. Як не дивно, багаторівневі розв'язки не завжди допомагають поліпшити ситуацію в мегаполісі, тому 

будувати їх потрібно в строго обмежених місцях, там, де це виправдано. А в інших потрібно задуматися про 

пов'язаності доріг, щоб у автомобілістів було більше варіантів дістатися до потрібного місця. Тільки за такої 

умови автомобілі будуть відносно рівномірно розподілятися по дорогах, що різко поліпшить рух хоча б в 

районному масштабі. 

3. Якщо проаналізувати місця найбільшого скупчення автомобільних заторів, то крім місць перетину 

районних доріг з магістралями, основні центри тяжіння корелюються з торговельними та бізнес-центрами. 

Але у великих містах ми бачимо протилежне. У центральній частині зосереджено, напевно, 90% бізнес-

центрів і офісів. І коли їх «мешканці» дістаються на роботу на власній машині, це призводить до понадмірного 

завантаження центру. Треба розсереджувати місця роботи містян з центру на периферію міста. 

Для цього потрібно будувати мости, естакади, а залізничні колії в місті намагатися прибрати на інший 

рівень. Зрозуміло, що і цей спосіб вимагає серйозної грошового підтримки. 

4. Швидка ліквідація наслідків ДТП. Тут все просто. З одного боку, водії повинні розуміти, що при 

першій можливості потрібно прибрати автомобілі з проїжджої частини. Йдеться про аварії. Якщо це зробити 

неможливо (аварія серйозна, є постраждалі), то тут вже завдання міських служб оперативно зреагувати і не 

допустити затор. При всій, здавалося б, простоті вирішення цього питання водії продовжують чекати приїзд 

Державтоінспекції. Пропонується водіям оформлювати Європротоколи. Європротокол – спеціальний бланк 

повідомлення про настання дорожньо-транспортної пригоди, який заповнюється водіями-учасниками ДТП на 

місці аварії, потім надається страховику та стає підставою для виплати страхового відшкодування потерпілим. 

Європротокол може заповнюватися як в паперовому вигляді, на спеціальному бланку, так і в електронній 

формі, з використанням системи «Електронний Європротокол» [5]. Водії-учасники ДТП швидко оформлюють 

його, не чекаючи Державтоінспекції. Цей бланк видається автовласнику безкоштовно при оформленні 

договору обов‘язкового страхування транспортних засобів. Європротокол складається для того, щоб 

повідомити страхові компанії про настання страхової події. 

5. Часто причиною затору є дорожні роботи. Пропонується проводити їх в режимі спецоперацій. 

Звичайно ж, це не стосується масштабних робіт. Але те, що ямковий ремонт, очищення доріг від бруду, 

нанесення розмітки повинні виконуватися швидко і бажано не в години пік, не викликає сумнівів. Найкраще 

їх виконувати у вихідні та святкові дні, а також у нічний час. 

6. Розвиток громадського транспорту. Цей спосіб люто ненавидить більшість автомобілістів. Воно й 

зрозуміло. Жоден автобус не зрівняється по комфорту і зручності з власним автомобілем. Проте, якщо у влади 

вийде зробити громадський транспорт комфортним, якщо автобуси, тролейбуси і трамваї будуть ходити точно 

за розкладом, то багато водіїв перетворяться в пасажирів. На кожній зупинці має висіти електронне табло та 

інформувати пасажирів про прибуття наступного транспорту. 

7. Якщо у автовласника буде можливість залишити автомобіль на парковці і пересісти на автобус, 

бажаючих їхати на машині – наприклад, в перевантажений центр – стане в рази менше. Але для таких 

парковок потрібне місце. Міська влада необачно вважає, що краще віддавати подібні ділянки під будівництво 

житлових будинків або торгових центрів, створюючи тим самим ще більше навантаження на дорожній рух. 
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Потрібно створювати підземні паркінги, якщо не вистачає місця для наземних парковок. На жаль, пріоритети 

в міських чиновників дещо інші. Наші чиновники звернули свої погляди на автомобілі, які припарковані у 

дворах. Звісна річ, для столичних жителів було б набагато зручніше, якби легковики «відстоювалися» в 

підземних паркінгах. Але, на жаль, землю в Києві «дерибанять» не лише на поверхні, а й на глибині. Дійшло 

до того, що в деяких районах столиці підземні паркінги будувати вже просто ніде – підземелля зайняті 

престижними торговельними центрами. Та й витрачати кошти на таке дороге будівництво ніхто не поспішає 

[6]. 

8. Для запобігання пікових годин при пасажирних перевезеннях має застосовуватися зсув час початку 

та закінчення роботи організацій. 

9. Для мінімізації кількості одиниць рухомого складу на лінії треба запроваджувати диференційований 

за пасажиромісткістю випуск громадського пасажирського транспорту в різні години доби. В «пікові» має 

використовуватися виключно багатомісткий рухомий склад, в інші – середній та малий. 

10. Організація платного в‘їзду та перетину центру мегаполіса з метою запобігання його екологічного 

та транспортного перевантаження. 

Висновки. Знищити затори в мегаполісах неможливо, не змінивши соціальні стереотипи. Вирішувати 

проблему, як людям щодня добиратися в центр і назад, безперспективно. Потрібно мотивувати людей 

вибирати інші місця працевлаштування, крім центу. Але поки робочі місця сконцентровані в центрі реальних 

інструментів, які могли б підвищити мобільність мешканців, немає. 

Щоб вирішити проблему з заторами і зробити життя прийнятним для всіх, необхідний довгостроковий 

план розвитку мегаполіса, що враховує не тільки транспортну ситуацію. Логіка цього плану визначить, як 

будувати транспортну систему. А якщо нескінченно підлаштовуватися до поточних потреб автомобілістів, 

через 10 років можна посилити проблему, і вирішити її буде неможливо. 

Запропоновані шляхи подолання заторів в мегаполісах є актуальними на часі. Всі вони дієві, але на їх 

реалізацію потрібен час та інвестиції. 
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Сучасні політичні тенденції на міжнародній арені характеризуються загостренням кризових явищ, 

міждержавних, міжетнічних, міжконфесійних протиріч, посиленням так званих гібридних війн та 

кібертероризму. На даному етапі розвитку інформаційного суспільства стрімкого поширення набувають 

їдеї цифрової держави, електронного урядування, кібербезпеки, діджиталізації, держави у смартфоні. 

Проте, попри позитивні аспекти інформатизації політико-управлінських процесів дедалі більше вчених 

акцентують увагу на негативних наслідках та загрозах даних перетворень. 

Найбільш ґрунтовними теоретичними дослідженнями даного феномену є праці таких зарубіжних та 

вітчизняних авторів, як Д. Бел, Н. Грицяк, Й.Масуда, Ф. Уебстер та А. Крайнов, К. Мей, Д. Ріфкін, 

Ю.Харарі, О.Четверікова, Ф. Фукуяма, К. Шваб та інших. 

В політичній науці не має однозначного тлумачення поняття «цифрового авторитаризму». Ми 

трактуємо його як режим управління, для якого характерним є придушення інакомислення та контроль 

владних структур за суспільством із використанням інформаційних технологій. Крайньою його формою 
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може стати «цифровий тоталітаризм», як режим тотального стеження, порушення прав особи та втручання 

в приватне життя громадян. 

Ще Й. Масуда [1], описуючи можливі моделі майбутнього, попереджав про загрозу цифрової 

диктатури та автоматизованої держави, що зазіхає на індивідуальні права та свободи громадян. Він вважав, 

що розвиток комп‘ютерних технологій попри всі позитивні інновації в економіці та освіті, неминуче 

призведе до їх застосування в політичній сфері і державному управлінні. 

Більшість вчених погоджуються з думкою, що будь яка спроба «відстежувати» людей за допомогою 

сучасних технологій навіть під приводом посилення безпеки та протидії тероризму, по своїй суті є 

втручанням в приватне життя людини та ігноруванням презумпції невинуватості. Інформаційне суспільство 

стоїть на порозі новітніх механізмів пропаганди, психологічного впливу та засилля дезінформації. 

Також слушним, на наш погляд, є твердження, що роботизація та автоматизація всіх сфер життя 

суспільства може призвести до глобальних депресивних станів та посилення соціальної напруги, 

спричинених зростанням безробіття, страхом користування мережею Інтернет через ризик втрати 

персональних даних (біометричних, банківських, медичних тощо), що можуть бути використані 

злочинними угрупованнями.  

В філософсько-політичному контексті найгіршим наслідком цифрового авторитаризму може стати 

тотальне стеження за діяльністю всіх громадян з метою попередження протестних настроїв, приховування 

незадоволення владою, придушення інакомислення, маніпулювання колективною свідомістю. В таких 

умовах реальністю стане узурпація влади та порушення будь яких прав і свобод людини. По суті 

суспільство ризикує перетворитись на керовану біомасу, що обслуговує невеликий прошарок еліт, які 

володітимуть новітніми технологіями тотального стеження. Відтак базові політичні цінності плюралізму, 

свободи, гуманізму, рівності, братерства, солідаризму, толерантності, недоторканості особи, 

невідчужуваності природних прав та власності зазнають краху.  

Яскравим прикладом втілення цифрової диктатури в сучасному світі є впровадження в тридцяти 

містах КНР так званої системи соціальних рейтингів, де за «позитивні» чи «негативні» вчинки кожній особі 

нараховують або знімають бали. При чому низька кількість балів (менше 600) іноді доходить до абсурдних, 

на наш погляд, позбавлень людини можливостей виїзду закордон, користування транспортом, проживання 

в готелях, медичного обслуговування, відвідування закладів громадського харчування тощо. Показовим є 

стимулювання «доносів» на сусідів чи родичів за дрібні «порушення» шляхом нарахування додаткових 

балів. В результаті особи з низьким рейтингом стають ворогами та соціальними вигнанцями, що в свою 

чергу може призвести до різкого зростання соціальних хвороб та суїцидів. Будь яка критика влади в 

соцмережах відстежується спеціально створеними алгоритмами і автоматично видаляється. Також 

дослідники описують випадки застосування цифрових технологій в політичних цілях в РФ, Індії, Шрі-Ланці 

тощо, наголошуючи, що армія так званих мережевих ботів стала інструментом сучасної дипломатії та 

навіювання суспільству необхідних владі ідей і реформ. 

Приклад Китаю в глобальному масштабі породжує зацікавленість ідеями цифрової держави не лише 

серед авторитарних, а й серед демократичних країн. Спокуса тотального контролю над всіма сферами 

життя суспільства має всі шанси перетворити сучасну цивілізацію в цифрове рабство. Обґрунтування усіх 

окреслених загроз наводить у своїх працях відомий історик і футуролог Ю. Харарі. В нещодавньому 

інтерв‘ю каналу СNN [3] він наголошує, що важливим наслідком епідемії коронавірусу стане глобальний 

поворот до цифрового авторитаризму на основі тотального стеження. Налякане людство змириться з 

відмовою від приватності на користь здоров‘я, за яке доведеться платити цілодобовим біометричним 

моніторингом місцезнаходження, температури тіла, пульсу, всіх процесів, що відбуваються всередині 

людського організму і безпосередній близькості до нього. За словами дослідника, в найближчому 

майбутньому люди будуть ходити з біометричними пристроями на тілі чи навіть в середині нього. І, на 

превеликий жаль, можливості вибору: носити чи ні, швидше за все не буде.  

Дані твердження можуть спонукати до висновку про штучне створення та поширення даного вірусу, 

як своєрідної «зброї» проти прав і свобод особи з метою залякування людства та примушування до 

підкорення тотальному стеженню. І як результат, можливого формування цифрового авторитаризму в 

світовому масштабі. 
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