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ОТНОШЕНИЕ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ К ЗДОРОВОМУ ОБРАЗУ ЖИЗНИ 

НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Высшее учебное заведение как центр обучения и воспитания имеет огромные возможности 

воздействовать на образ жизни студенческой молодежи, формируя положительное отношение к 

здоровому образу жизни, ценностные установки на здоровье, поведенческие навыки здоровьесберегающей 

деятельности. Статья посвящена изучению отношения студенческой молодежи к здоровому образу 

жизни. Ключевые слова: здоровый стиль жизни, режим дня, здоровое питание, приоритеты студенческой 

молодежи. 

 

Программа Всемирной организации здравоохранения предусматривает решение вопросов 

оздоровления населения, в частности студенческой молодежи в двух направлениях: через систему 

улучшения реальных условий жизнедеятельности и систему обучения здоровью с элементами 

самообразования. 

Здоровый стиль жизни (ЗСЖ) – сложившиеся и актуализированные личностью формы и способы 

жизнедеятельности, не противоречащие требованию сохранения и укрепления здоровья человека, его 

духовных и нравственных кондиций. 

В 2015-2016 годах нами было проведено исследование отношения студенческой молодежи к 

здоровому образу жизни [5] в результате которого было установлено: 

1. Лишь небольшая часть студентов, рационально использовало свободное время. 

2. Большинство студентов положительно оценивало занятия физкультурно-спортивной 

деятельностью. 

3. Физическая культура и спорт привлекали студенческую молодежь прежде всего как 

специфическая сфера деятельности, в которой можно отдохнуть, развлечься, укрепить здоровье, поднять 

свой престиж. Значительно реже студенты оценивали физическую культуру как средство развития 

личности, понимали физическую культуру как вид личностной культуры. 

4. Физкультурная образованность и грамотность студентов часто была поверхностной. 

5. Примерно у половины студентов не сформирован ЗОЖ, и они имели неполные и поверхностные 

представления о нем. 

В 2019-2020 г.г. нами было проведено аналогичное исследование с целью корректировки учебного 

процесса и внеучебной деятельности. В ходе исследования было установлено, что более 65% студентов 

стремятся избавиться от вредных привычек. В то же время по данным исследований курит 20,3% студентов, 

употребляют алкоголь редко, по праздникам 68,2% опрошенных, употребляют алкоголь умеренно, 1 раз в 

неделю – 14,4%, не отказываются, когда предлагают выпить 12,6% юношей. 

Усталость студентов по дням недели следующая: больше всего устают в понедельник – 32,1%, в 

пятницу – 27,5%, в среду – 19,6%, в четверг – 12,5%, во вторник – 7,4%, в субботу – 6,8%, в воскресенье – 

2,2%. В целом по университету наблюдается тенденция снижения показателей физической 

подготовленности студентов. Основными причинами такого спада являются низкие физические данные 

абитуриентов, поступающих в университет, недостаточная мотивация студентов на физкультурно-

спортивную деятельность, недостаточная материально-техническая база для занятий физкультурой и 

спортом.  

Практические выводы на основании предложений участников опроса:  

1. Сделать занятия по физкультуре чаще (хотя бы 3 раза в неделю). 

2. Ставить занятия по физкультуре 1-ой или 2-ой парой. 

Проблемы обучения и воспитания здоровому образу жизни учащейся молодежи особенно актуальны 

для студентов в силу низкой культуры отношения к своему здоровью [1, 2, 3, 4]. Подтверждением этому 
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служит опрос, проведенный среди студентов 1-2-х курсов психолого-педагогического факультета БрГУ. 

Ранжирование средств, используемых студентами для сохранения и укрепления своего здоровья 

(высчитывалось количество случаев по каждому отдельному средству) представлено следующим образом. 

Так, самое популярное средство укрепления и сохранения здоровья среди студентов – правильное 

питание (48,7%). На втором месте – физические упражнения (42,2%). Отсутствие вредных привычек 

занимает третье место (31,3%); прогулки на свежем воздухе – четвертое (29,7%), затем идет утренняя 

гимнастика и закаливание – 15,4% и т.д. Анализ ответов респондентов свидетельствует о недостаточной 

осведомленности студентов о средствах укрепления своего организма и роли физической культуры в 

формировании здорового образа жизни. 

Высшие учебные заведения как центр обучения и воспитания имеет огромные возможности 

воздействовать на образ жизни студенческой молодежи, формируя положительное отношение к здоровому 

образу жизни, ценностные установки на здоровье, поведенческие навыки здоровьесберегающей 

деятельности [6].  

Особое место в системе такого воспитания мы возлагаем на систему взаимосвязанной организации 

учебной и внеучебной работы со студенческой молодежью. 

Основными задачами являются: 

1. Развитие положительной мотивации к здоровью как приоритетной ценности общества. 

2. Формирование у студентов потребности ведения здорового образа жизни. 

3. Владение определенными знаниями по вопросам здорового образа жизни. 

4. Овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление 

здоровья. 

Для решения вышеуказанных задач работа должна проводится в следующих направлениях: 

- проведение учебных занятий (лекции, практические занятия); 

- проведение оздоровительных мероприятий, направленных на сохранение и укрепление здоровья 

студентов; 

- организация встреч со специалистами в области здоровья (врач, психолог и др.); 

- выпуск буклетов, стенгазет, статей и др. по данной тематике. 

Таким образом, теоретическая, организованная работа должна быть направлена на приобретение 

студентами знаний в области здоровья, в процессе чего у них появляется убежденность в том, что ЗОЖ 

имеет тесную связь с физической культурой, а также закрепляется положительное отношение ко всем 

формам и методам физического воспитания, побуждается интерес к осознанным и самостоятельным 

занятиям физической культурой и спортом. Поскольку физическая культура – это путь к здоровью и 

социальной активности. 

Современные методики и научные разработки, дают возможность целенаправленно 

проанализировать эффективность физкультурно-оздоровительной работы среди студенческой 

молодежи [6]. С учетом природных условий, особенностью управления процессом физкультурно-

оздоровительного характера. Учет ответной реакции организма на предлагаемые воздействия или 

конкретные климатические условия обитания дает возможность значительно рационализировать и 

индивидуализировать процесс физического воспитания и совершенствования [1, 2]. 

Практическая деятельность, физкультурно0оздоровительной работы, должна строиться в виде 

циклов, имеющих различную продолжительность, в зависимости от целей и задач решаемых в конкретной 

группе занимающихся или индивидуально. Работа по пропаганде здорового образа жизни в вузе требует 

дальнейшего совершенствования.  
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В статті автор розглядає одну із проблем сучасної системи освіти – небажання дітей читати 

книги. Посилаючись на реформу НУШ, автор обґрунтовує важливість використання комп‘ютера на 

уроках літературного читання, розглядаючи технологію бук трейлеру як найбільш вдалий спосіб залучення 

дітей до читання книг. В статті розглянуто конкретні мультимедійні програми для створення 

буктрейлерів, різновиди буктрейлерів, а також проаналізовано практичний досвід використання цієї 

технології на уроках літературного читання в початковій школі. Ключові слова: буктрейлер, початкова 

школа, інформаційно-комунікаційні технології, уроки літературного читання. 

 

Постановка проблеми. Освіта і наука є пріоритетними чинниками розвитку соціально-

економічного, духовного та політичного життя будь-якої країни. Сьогодні визначальним фактором 

багатства країни є знання. У сучасних умовах євроінтеграції України на ринку освітніх послуг, 

беззаперечно, одним із головних факторів підготовки конкурентоспроможного фахівця-педагога є 

використання ним інноваційних технологій і методів навчання [3]. 

Портрет сучасного середньостатистичного учня, який від раннього дитинства був повністю оточений 

динамічним інформаційним середовищем, неможливо описати без уміння володіння комп‘ютером та 

роботи з ним. 

Відтак, інформаційні технології перетворюються на потужний засіб навчання, а їх використання в 

навчальному процесі стає все більш природним, результативним, ефективним та корисним способом 

передачі знань від вчителя до дитини. В зв‘язку з тенденціями до зменшення інтересу дітей до книг, 

застосування інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) в сучасній українській школі, відповідно до 

реформи НУШ (Нової української школи), повинне максимально супроводжуватись застосуванням ІКТ на 

всіх уроках в межах навчальної програми [4, c.12]. У випадку з уроками літературного читання, 

використання ІКТ може видатись чи не найпростішим, найцікавішим та найбільш ефективним 

інструментом опосередкованої мотивації дітей початкових класів до читання. Одним із найбільш 

поширених та відомих інструментів ІКТ, які вже досить широко використовують в українських школах, є 

технологія буктрейлеру. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Значні досягнення у розв‘язанні проблем інформатизації 

освіти і використання мультимедіа в професійній освіті здійснили такі вчені, як: Д. Бистрова, І. Гордєєва, 

С. Григор‘єв, В. Гріншкун, Н. Клемешева, І. Косенко, О. Скалій, В. Стародубцев, А. Федоров, О. 

Чайковська та ін. [4]. Особливу увагу ми вернули на практичні посібники педагогів, що викладають та 

діляться власним досвідом, порадами щодо специфіки використання можливостей комп‘ютера на уроках 

літературного читання (Бочевар А. Л., Петухова Л.Є., Коткова В.В. та ін) [2]. 

Аналіз згаданих вище досліджень та публікацій науковців показує, що наявна інформація про 

застосування ІКТ, зокрема, технології буктрейлеру, на уроках літературного читання у початковій школі ще не 

має вираженого систематизованого наукового характеру і радше носить характер практичного обміну досвіду. 

Мета статті – представити результати узагальненого та систематизованого теоретичного 

дослідження щодо методичних особливостей застосування технологій буктрейлеру на уроках літературного 

читання у початковій школі (2 клас). 

Виклад основного матеріалу. Використання ІКТ в початковій школі в рамках реформування та 

інформатизації освіти є непростим викликом як для вчителів, так і для учнів Воно вимагає певного рівня 

підготовки педагога як щодо умінь роботи з комп‘ютером, так і щодо контролю за роботою учнів з ним. 

Урок з використанням комп‘ютерів не є полегшеним для вчителя, а радше навпаки, ускладненням; 

водночас, ефективність засвоєння знань з такого уроку значно вища за в порівнянні зі звичайним [4, c. 22]. 

Найкращим способом впровадження ІКТ в навчальний процес визнається поєднання традиційних 

методів навчання та сучасних інформаційних технологій [2, c. 43]. Інтеграція комп‘ютера в шкільні заняття 

в цікавій, динамічній, ігровій формі забезпечує набуття первинних навичок користування комп‘ютером, 
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удосконалення знань з певних навчальних предметів, а також розвиток пам‘яті, просторової уяви, логічного 

мислення, творчих здібностей в молодшому шкільному віці [2, c. 24]. 

З точки зору дидактики, ІКТ забезпечують зворотній зв‘язок в процесі навчання, роблять процес 

навчання більш інтенсивним та дієвим, значно підвищують наочність навчального матеріалу, 

індивідуалізують навчання відповідно до можливостей сприйняття інформацію кожною дитиною, 

дозволяють з раннього віку навчати дітей колективній та груповій роботі, здійснювати більш простий та 

об‘єктивний контроль навчальних досягнень [5, c. 140]. Практичне використання комп‘ютера у школі не 

повинно обмежуватись на жодному етапі уроку: його можна використовувати як у процесі перевірки 

домашньої роботи, так і для вивчення й закріплення нового матеріалу, так і для контролю чи оцінювання. 

Таким чином, можемо зробити перший проміжний висновок про те, що широке впровадження ІКТ 

під час навчання в початковій школі здатне помітно полегшити роботу вчителя, а також зробити процес 

навчання для молодших школярів більш цікавим і ефективним. 

Урок літературного читання як один із уроків в навчальній програмі учнів 2 класів – це урок 

образного сприйняття світу. Він пробуджує уяву, фантазію учнів, сприяє розвитку розумових, пізнавальних 

здібностей, формує особистість кваліфікованого читача. Метою сучасного уроку літературного читання є не 

нагромадження знань про літературні твори та їх авторів, а пошукова діяльність, спрямована на 

формування вмінь і навичок щодо орієнтації в інформаційному просторі [4, c. 43]. 

Відтак, головною метою літературного читання в початковій школі є формування читацької 

компетентності учнів, яка є базовою складовою комунікативної і пізнавальної компетентності, 

ознайомлення учнів з дитячою літературою як мистецтвом слова, підготовка їх до систематичного вивчення 

літератури в основній школі [4, c. 48]. 

Для реалізації поставлених цілей під час уроків літературного читання в початковій школі вчителі 

можуть практично послуговуватись великим різноманіттям інструментів та засобів ІКТ. Найбільш 

поширеними та універсальними є: PowerPoint, Kingsoft Presentation, Movavi, MyTestX,UniTest System та 

ін. [1]. Водночас, можливості використання ІКТ на уроках літературного читання не обмежуються лише 

згаданим програмним забезпеченням і можуть бути розширені більш складними технологіями, до яких 

відносимо, зокрема, технологію буктрейлеру. 

Виходячи з словникового розуміння, поняття «буктрейлер» означає створення презентаційного 

ролика (найчастіше в форматі відео), присвяченого книзі (літературному твору); віртуальний образ книги; 

це свого роду реклама авторської книги, тривалість якої зазвичай не перевищує 2-3 хвилин [5]. Буктрейлер 

є однією із форм роботи з художнім твором й стоїть в одному ряду з традиційними книжковими 

виставками, переказами сюжету, аналізу художніх засобів, характеристик образів тощо. Головним 

завданням у створенні буктрейлеру є зацікавити читача тією чи іншої книгою. 

Відтак, буктрейлер може бути серйозним або іронічним, він може бути точною ілюстрацією твору 

або його вільною інтерпретацією, пародією на книгу і свідомим епатажем [5, c. 160]. 

Існує декілька видів буктрейлерів та принципів їх класифікації. Так, за способом візуального 

втілення тексту буктрейлери бувають [6, c. 22]: 

• ігрові (міні-фільм по книзі, відео можна зняти самостійно або використовувати уривки з екранізації 

книги); 

• неігрові (набір слайдів з цитатами, ілюстраціями, книжковими розворотами, фотографіями та ін.); 

• анімаційні (мультфільм по книзі). 

За змістовною класифікацією зустрічаються буктрейлери: 

• розповідні (які презентують основу сюжету твору); 

• атмосферні або емоційні (передають основні настрої книги і очікувані читацькі емоції); 

• концептуальні (транслюють ключові ідеї і загальну смислову спрямованість тексту). 

За дослідженнями Варданян М. В., освітній буктрейлер користується популярністю як серед майбутніх 

педагогів початкових класів, так і серед самих дітей початкових класів, які залюбки дивляться або самі готові 

створювати короткі фільми про улюблені книги. На сьогодні база бук трейлерів становить кілька тисяч відео, 

що розміщуються у вільному доступі в мережі (YouTube, соціальні мережі Facebook тощо) [1]. 

Важливо відзначити, що підготовку буктрейлера, зазвичай, проходить в декілька логічних етапів. 

На першому етапі здійснюють пошук відомостей про книжку і письменника. Серед популярних 

ресурсів, що постійно оновлюються, можна назвати такі: електронна бібліотека «Весела абетка», 

культурно-видавничий проект «Читомо», книжковий ресурс «Друг читача», літклуб «Букмоль», проект 

Національної бібліотеки України для дітей «Ключ: література юним читачам», проект підтримки дитячого 

читання «BaraBooka. Простір української дитячої книги» [1]. 
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Наступним етапом в процесі створення буктрейлеру є створення сценарію (продумати сюжет і 

написати текст). Залежно від виду буктрейлеру, сценарій може змінюватись: від розповідного, в якому 

підтримується інтрига щодо сюжету, до створення відповідного настрою книги засобами відео. 

Третім етапом можна виділити підбір матеріалів для відеоряду - картинки, ілюстрації книги, відео 

тощо. Також робота над відео передбачає підбір музикального оформлення або створення запису тексту. 

Останнім етапом роботи є, власне, монтаж відео у відповідній програмі: Windows Movie Maker, 

SonyVegas Pro, Movavi тощо [6, c. 20]. 

Як вже згадувалось вище, практика створення буктрейлерів за мотивами книги не обмежується лише 

можливостями рекламної кампанії в рамках презентації книги самими авторами, але й може виступати 

інструментом заохочення людей будь-якого віку до прочитання тієї чи іншої книги. Так, технологію 

буктрейлеру можна і рекомендовано застосовувати на уроках літературного читання в початковій школі [4]. 

Щоб зацікавити учнів на першому уроці, вчитель може продемонструвати школярам власноруч 

зроблений трейлер до книги, яка перебачена шкільною програмою, або й навчального підручника. Ще 

одним цікавим форматом застосування даної технології є завдання для самих учнів зробити власноруч 

буктрейлер до улюбленої книги. 

Можна запропонувати учням створити буктрейлер індивідуально або розробити спільний проект 

командою. Причому візуалізацію можна зробити за допомогою наявних в інтернеті світлин чи 

відеоматеріалів, або спробувати себе у ролі акторів і відтворити зміст у такий спосіб. Технічні можливості 

сучасних смартфонів в повній мірі дозволяють відзняти справжнє кіно навіть без особливих технічних 

налаштувань чи професійних навичок [1, c. 161]. 

Для учнів початкових класів завдання по створенню буктрейлеру може бути дещо видозміненим. 

Так, вчитель може залучити батьків до створення відео по книзі або запропонувати провести класний, 

шкільний конкурс по буктрейлерах. Мотивація у вигляді подарунку, нагороди або похвали буде доречною в 

цьому віковому періоді. 

Висновки. Практичний досвід педагогів та напрямок реформування системи освіти на державному 

рівні підтверджують необхідність широкого впровадження мультимедійних технології на уроках 

літературного читання в початковій школі. Замість звичних книжкових виставок і оглядів літератури в 

практиці викладання все більше здобуває прихильності такий спосіб просування книги як буктрейлер. 

Створення короткого відео за мотивами улюбленої книги може стати не лише цікавою практикою для 

педагога в якості ілюстрації цієї книги, але й слугувати творчим завданням для самих учнів. 
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ЗМІЦНЕННЯ ЗДОРОВ'Я МОЛОДІ ЗАСОБАМИ АКТИВНОГО ВІДПОЧИНКУ 
 

У статті проаналізовані активні форми відпочинку, як складова здорового способу життя молоді. 

Визначено, шляхом анкетування, зацікавленість студентів першого курсу Національного університету 

водного господарства та природокористування до таких форм активного відпочинку, як прогулянка, 

екскурсія, експедиція, похід. Ключові слова: студенти, здоров'я молоді, засобами активного відпочинку 

 

Актуальність. Сучасний ритм життя, інтенсивність навчального процесу, неоптимальне 

співвідношення праці та відпочинку, шкідливі звички сприяють зниженню обсягу рухової активності 

молоді та негативно відображається на стані здоров'я студентів. Спостерігається нестача рухової активності 

у студентської молоді близько 70 % [3].  
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У дослідженнях І .І. Вржесневського, Л. П. Товкун відзначається незадовільний стан здоров‘я 

студентської молоді. Науковцями встановлено, що впродовж терміну навчання у закладах вищої освіти 

чисельність підготовчої і спеціальної медичних груп значно зростає. Близько 90% студентів мають 

відхилення у стані здоров‘я, понад 50% – незадовільну фізичну підготовленість [2, 4, 5].  

Така форма активного відпочинку як туризм допоможе у зміцненні та загартуванню організму 

молодих людей, покращенні їх здоров'я, підвищує фізичну життєдіяльність організму. Різноманіття 

туристичної діяльності дають змогу молоді отримувати яскраві враження, дізнаватись корисну інформацію, 

укріпити здоров‘я, фізично розвиватись, набувати різних вмінь та навичок. 

Світ природи, взаємодіючи з людиною, виконує по відношенню до неї ряд важливих функцій: 

психотерапевтичну, реабілітаційну, естетичну, пізнавальну. Оздоровча функція туризму спрямована на 

використання природних об'єктів з метою позитивного впливу на організм особистості. Сучасні досягнення 

науки і техніки все більше позбавляють людину від фізичних навантажень в результаті чого різко 

зменшується рухома активність людей. Рухову недостатність треба ліквідувати штучно, за рахунок 

фізичних вправ. Найбільш доступними є гігієнічна гімнастика, прогулянка, екскурсія, походи [1]. 

Засобом гармонійного розвитку, зміцнення здоров‘я, виховання сучасної людини в Україні є туризм. 

Актуальність розвитку туристичної діяльності як суспільно-соціального явища підкреслена у змінах до 

Закону України "Про туризм" (2003) у якості засобів, покликаних охороняти і зміцнювати здоров‘я людей, 

забезпечувати змістовне дозвілля населення країни.  

Мета статті – проаналізувати активні форми відпочинку, як складову здорового способу життя 

молоді. Завдання – визначити зацікавленість молоді до активних форм відпочинку. 

Результати. Проведено анкетування студентів першого курсу Національного університету водного 

господарства та природокористування (м. Рівне) для визначення зацікавленості молоді до активних форм 

відпочинку. Отримані результати свідчать про бажання студентів проводити свій відпочинок активно. 26 % 

опитаних хочуть ходити у туристичні походи, 74 % цікавлять такі форми активного відпочинку як похід 

вихідного дня, прогулянки, екскурсії, експедиції.  

Прогулянка – найпростіша короткочасна форма туристичної роботи, яка доступна для широких мас. 

Проводиться з метою оздоровлення та загартування організму, та має елементи техніки туризму (подолання 

нескладних природних перешкод, елементи орієнтування на місцевості, елементи туристичного побуту). 

Туристичні прогулянки спрямовані на формування туристичних навичок, необхідних при підготовці 

спортивних походів. 

Екскурсія – колективні відвідування будь-якого об'єкту з науковою чи навчальною метою, для 

загального культурного розвитку. Експедиція з студентською молодцю (подорожі пошукового, 

дослідницького характеру) проводяться з метою вивчення, дослідження певного маршруту, території, 

одного чи декількох об'єктів з використанням будь-яких технічних засобів пересування або ж без них. 

Похід – це форма включення людини в природне середовище пов'язана з активними способами 

пересування, автономністю існування туристської групи. Залежно від складності походи бувають 

одноденними (походи вихідного дня), багатоденними, категорійними [1]. 

Саме такі форми активного відпочинку дають виняткову можливість на власні очі побачити красу 

рідної землі, познайомитись з історією, культурою, традиціями свого народу, загартуватись як фізично, так 

і морально. 

А також туризм є унікальним засобом рекреації та реабілітації для людей з проблемами здоров'я, так 

як його функції відповідають реабілітаційним завданням, включають різні механізми адаптації і 

самоадаптації. Завдяки туризму здійснюється терапія і профілактика психосоматичних захворювань. 

Відпочинок при цьому носить активний характер, включаючи різноманітні розваги, які допомагають 

відволіктися від монотонності побуту і навчання, пізнати світ ширше. 

Висновок. Аналіз наукової літератури показав, що у більшості сучасної молоді спостерігається 

нестача рухової активності та як результат – незадовільний стан здоров'я. Тому, використання активних 

форм відпочинку у повсякденному студентському житті найбільш дійових чинників реалізації завдань 

оздоровлення молоді.  

 
Джерела 

1. Грабовський Ю.А., Скалій О.В., Скалій Т.В. Спортивний туризм Навчальний посібник. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2009. – 304 с. 

2. Вржесневський І.І. Оцінка фізичних можливостей у системі медико-педагогічного контролю у процесі фізичного виховання спеціального відділення 

вузу: автореф. Дис. . канд. наук з фіз. виховання та спорту: спец. 24.00.02 «Фіз. культура, фіз. виховання різних груп населення». – К., 2011. – 20 с.  

3. Круцевич Т., Пангелова Н. Сучасні тенденції щодо організації фізичного виховання у вищих навчальних закладах // Спортивний вісник 

Придніпров'я. – 2016. – ғ 3. – С.109-114. 

4. Петрук Л.А. Федотов В.М. Фізичне виховання студентів спеціальних медичних груп: навчально-методичний посібник. – Рівне: НУВГП, 2012. – 112 с. 

5. Товкун Л.П. Фізична підготовленість студентів до занять фізичними вправами: сучасний стан проблеми / Л.П. Товкун // Молодий вчений. – 2016. – 

ғ 9.1 (36.1). – С. 157-160. 



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 5  

 

 

 
12 

Підгурська Оксана Петрівна 

Національний університет водного господарства та природокористування 

Пасевич Анатолій Михайлович 

Національний університет водного господарства та природокористування 

Кособуцький Юрій Федорович 

Національний університет водного господарства та природокористування 

 

ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗАНЯТЬ У СПОРТИВНИХ СЕКЦІЯХ ТА ГРУПАХ 

СПОРТИВНОГО ВДОСКОНАЛЕННЯ З ВОЛЕЙБОЛУ 

 

У статті проаналізовано організаційну роботу з фізичного виховання зі студентами першого курсу 

та внутрішню систему змагань у закладі вищої освіти. Визначено динаміку показників кількісного складу 

студентів першого курсу, які займаються волейболом у спортивних секціях та групах спортивного 

вдосконалення з волейболу. Ключові слова: студенти, волейбол, спортивні секції, групи спортивного 

вдосконалення. 

 

Актуальність. Навчання у вищому навчальному закладі потребує великих зусиль, напруженої 

розумової праці. Особливі труднощі доводиться відчувати студентам перших курсів, що на початкових 

етапах навчання у закладах вищої освіти ще тільки починають адаптуватися до складної інтелектуальної 

праці у вищій школі. Значна частина студентів не надає великого значення зміцненню здоров'я через 

особисте сприйняття даної проблеми, у зв‘язку із сформованою в молоді системи цінностей, де здоров'ю 

приділяється далеко не перше місце [6]. 

На думку таких науковців, як Т.Ю. Круцевич, Б.М. Шиян, В.А. Темченко, C.І. Присяжнюк, 

В.М. Кульчицький спортивна модель організації занять з фізичного виховання є найбільш актуальною 

формою. У вищих навчальних закладах проведено окремі дослідження спрямовані на вивчення 

ефективності академічних занять з фізичного виховання з пріоритетним застосуванням різних видів спорту 

які популярні у студентському середовищі [1, 5].  

Метою дослідження є висвітлення організаційної роботи з фізичного виховання зі студентами 

першого курсу у спортивних секціях та групах спортивного вдосконалення з волейболу. 

Завдання дослідження: 

1. Проаналізувати організаційну роботу з фізичного виховання зі студентами першого курсу та 

внутрішню систему змагань Національного університету водного господарства та природокористування 

(НУВГП). 

2. Визначити кількість студентів І курсу НУВГП у 2019-2020 навчальному році які займаються 

волейболом у спортивних секціях та групах спортивного вдосконалення з волейболу та провести 

порівняння з даними отриманими в університеті раніше. 

Результати досліджень. Дослідження проводилося у Національному університеті водного 

господарства та природокористування, м. Рівне. Організацією фізичного виховання і спортивно-масової 

роботи в університеті займається кафедра фізичного виховання. 

Під час організації занять з фізичного виховання студентам пропонувалася анкета, в якій 

першокурсники обирали секцію з виду спорту. Юнакам та дівчатам були запропоновані спортивні секції з 

таких видів спорту: футбол, волейбол, баскетбол, армспорт, міні-футбол, плавання, легка атлетика, 

настільний теніс, боротьба, гирьовий спорт, шахи, шашки, бокс та фітнес.  

Кафедрою фізичного виховання проводяться заняття за обраним видом спорту у спортивних секціях 

та групах спортивного вдосконалення. Відвідувати такі заняття студенти зобов'язані двічі на тиждень у 

групах спортивного вдосконалення та тричі на тиждень у спортивних секціях у поза навчальний і 

навчальний час. Це дозволяє досягнути кращого рівня загальної та спеціальної підготовки, удосконалювати 

спортивні якості, а також, при успішному виконанні контрольних вправ і нормативів з виду спорту, увійти 

до складу збірної команди факультету та університету. 

У цьому навчальному році 39 юнаків (16,9%) та 12 дівчат (10,1%), із загального числа 

першокурсників (350), обрали для спортивних занять саме волейбол (Табл. 1). У 2017-2018 навчальному 

році таких юнаків було 27 (16,0%) а дівчат лише 3 (2,1%). При порівнянні отриманих даних спостерігається 

зростання популярності волейболу серед студентів першого курсу, особливу зацікавленість даним видом 

спорту помітно серед дівчат. 

Кількість студентів І курсу, що займалися в секціях з різних видів спорту у 2017-2018 навчальному 

році становить 312, з них 168 юнаків та 144 дівчини та у 2019-2020 навчальному році таких студентів 

нараховується 350 – 231 юнаки, 119 дівчини. 
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Таблиця 1 

Динаміка показників кількості студентів І курсу НУВГП,  

що займаються в спортивних секціях та групах спортивного вдосконалення з волейболу 

Кількість 

Роки  

навчання 

юнаки дівчата 

кількість % кількість % 

2017-2018 27 16,0 3 2,1 

2019-2020 39 16,9 12 10,1 

 

Підтверджено на практиці та доведено теорією те, що студентська молодь віддає перевагу не 

оздоровчим заняттям фізичної культури, а заняттям, які мають спортивне спрямування. Основним 

компонентом таких занять є наявність змагальної діяльності і намагання досягнути найкращого 

результату [2, 3].  

Загальна кількість студентів, що займаються у спортивних секціях та групах спортивного 

вдосконалення залучені до спортивно-масової роботи в університеті та приймають участь у змаганнях 

різних рівнів: першість гуртожитку, першість курсу, першість навально-наукового інституту, першість 

НУВГП серед інститутів, першість міста, першість області серед закладів вищої освіти, вища студентська 

ліга України, універсіада України, чемпіонати Європи та Світу. 

Багатоступеневість внутрішньої системи змагань дозволяє студентам брати у участь у змаганнях 

різних рівнів протягом навчального року. Такій активності сприяє вірно розрахований календар спортивно-

масових заходів, підбір доступних видів спорту та можливість участі в них студентів з різним рівнем 

підготовленості.  

При систематичних заняттях волейболом у студентів формуються такі важливі якості, як швидкість, 

спритність, координація рухів, увага, реакція, мислення. Такі студенти, мають досить високу активність, в 

них виробляється певний стереотип режиму дня, підвищується впевненість у поведінці, спостерігається 

розвиток «престижних установок» та високий життєвий тонус. Вони в більшій мірі комунікабельні, менше 

бояться критики, виражають готовність до співробітництва, тому, що спостерігається більш високий рівень 

нервово-емоційної стійкості й витримка, серед них більше наполегливих та рішучих людей, що є лідерами в 

колективі [4]. 

Висновки. Організаційна робота з фізичного виховання зі студентами першого курсу НУВГП 

проводиться за обраним видом спорту у спортивних секціях та групах спортивного вдосконалення двічі-

тричі на тиждень. Добре організована змагальна діяльність дає змогу реалізувати потребу студентів у 

самоутвердженні та самовдосконаленні. Дозволяє досягнути високих спортивних результатів, гармонійного 

розвитку, домогтися зміцнення здоров‘я. Нами визначено, що у 2019-2020 навчальному році зросла 

кількість студентів, у порівнянні з даними 2017-2020 н. р., які обрали волейбол для занять фізичною 

культурою. Спостерігається значне збільшення кількості (від 2,1% до 10,1%) дівчат-першокурсниць у 

групах спортивного вдосконалення та спортивних секціях з волейболу. Кількість юнаків, що займаються 

волейболом також поступово зростає – від 16,0% до 16,9%. 
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ІЗОТЕРАПІЯ ЯК ЗАСІБ РОЗВИТКУ ДИТИНИ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 

 

У статті розглянуто можливості ізотерапії як засобу профілактики і корекції порушень емоційної, 

комунікативної й поведінкової сфер дітей дошкільного віку. Охарактеризовано різні форми творчої 

діяльності та ізотерапевтичні техніки; визначено чинники, що впливають на успішність 

ізотерапевтичного процесу. Автором наведені приклади завдань, які доцільно використовувати у роботі з 

вихованцями, різними за темпераментом та характером. Ключові слова: ізотерапія, образотворче 

мистецтво, дошкільний вік. 

 

У чинних Законах України «Про Освіту», «Про дошкільну освіту» підкреслено спрямованість 

дошкільної освіти як первинної освітньої ланки на забезпечення всебічного розвитку дитини дошкільного 

віку відповідно до її задатків, нахилів, здібностей, індивідуальних, психічних та фізичних особливостей, 

культурних потреб. Зусилля педагогічних працівників закладів дошкільної освіти спрямовані на виховання 

і розвиток особистості цілісної, особистості гармонійної, особистості творчої. Зашкодити ж повноцінному 

розвитку такої особистості можуть порушення поведінки, які проявляються вже у дошкільному віці і, 

зважаючи на свою нестійкість, можуть і обов‘язково мають бути подоланими. У зв‘язку з цим, важливим та 

актуальним завданням педагогів та практичних психологів закладів дошкільної освіти вважаємо 

профілактику і корекцію порушень емоційної, комунікативної й поведінкової сфер дітей дошкільного віку, 

а одним із шляхів його реалізації – перегляд існуючих методів та методик роботи з дітьми. 

Огляд сучасних журналів для працівників дошкільної освіти «Дошкільне виховання», «Палітра 

педагога», «Методична скарбничка вихователя», «Дошкільний навчальний заклад», «Вихователь-методист 

дошкільного закладу», «Практичний психолог: Дитячий садок» дав змогу констатувати, що одним із 

популярних та дієвих методів роботи у напрямку, що досліджується, є арт-терапія. Такі її види, як 

ізотерапія, пісочна терапія, музикотерапія, казкотерапія та інші позитивно впливають на особистість дитини 

– знижують тривогу, фізичну та психоемоційну напругу, допомагають подолати страх, невпевненість у собі, 

дають змогу самовиразитися, розвивають творчі здібності тощо.  

У контексті нашого дослідження цікавим знаходимо ізотерапію – терапію з використанням методів 

образотворчого мистецтва. Можливості ізотерапії досить значні: вона створює емоційний настрій у групі, 

полегшує процес комунікації з однолітками, зміцнює культурну ідентичність дитини, розвиває почуття 

внутрішнього контролю, сприяє розвитку творчої уяви, соціалізації дитини. У ситуації, коли вербальні 

контакти між дітьми у групі зазнають складнощів, ізотерапія виступає в ролі засобу спілкування, сприяє 

згуртуванню і взаємодії дітей. Висловлюючись через малюнок, дитина дає вихід своїм почуттям, бажанням, 

мріям, перебудовує свої відносини у різних ситуаціях і безболісно стикається з деякими страшними, 

неприємними, травмуючими образами. Це особливо важливо в корекційній роботі з невротичними і 

тривожними дітьми [3]. 

Разом з тим підкреслимо, що участь дитини в образотворчій діяльності у рамках корекційної роботи 

спрямована не стільки на те, щоб навчити її малювати, скільки на те, щоб допомогти здолати недоліки в 

поведінці. Тому цікавим є не стільки малюнок, його зміст і якість виконання, скільки особливості поведінки 

дитини в процесі малювання: вибір теми, сюжету малюнка; прийняття завдання, збереження або 

трансформація його упродовж малювання; послідовність виконання окремих частин малюнка, власна 

оцінка малюнка; спонтанні мовні висловлювання дитини, характер емоційних реакцій, наявність пауз в 

процесі малювання, особливості взаємодії з співавторами малюнка. 

Наприклад, перед імпульсивними дітьми (їм важко концентрувати увагу, вони часто відволікаються, 

квапляться, швидко виснажуються) доцільним буде формулювання таких завдань, як: продовжити 

малювати почате, не перескакуючи на інший сюжет; зосередитися на певній деталі малюнка і 

домальовувати її до кінця; подумки простежити і промовити (перерахувати) намальоване; обов'язково 

закінчити почате. З такими дітьми корисно, наприклад, малювати «вітражі» (дорослий зображує улюблений 

дитиною сюжет, наносячи чорною гуашшю «вітражну перегородку»; дитина повинна як би «вставити 

кольорові скельця», зафарбовувавши замкнуті контуром області зображення). Розфарбовуючи «вітраж», 

дитина сама вибирає колір для кожної області зображення, не виходячи при цьому за «перегородки». Така 

робота збирає, концентрує увагу імпульсивної дитини. 

Дітям інертним, в'ялим, обережним, хворобливо акуратним корисні завдання на розвиток фантазії, на 

змішування фарб, на використання великих поверхонь. Перед ними психологи радять ставити наступні 
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завдання: освоїти увесь простір листа, самому вибрати колір, змішати фарби (не боячись забруднити стіл і 

руки), продовжити сюжет, вигадати якомога більше нових тем, пофантазувати (з опорою на події, що 

сталися в реальному житті). 

Ефективною знаходимо й таку форму роботи, як спільне малювання, коли вередливі, агресивні, 

інертні, імпульсивні діти – всі разом – створюють загальний малюнок. Розвивається єдиний сюжет, що 

складається з окремих історій: у кожної дитини вона своя. Одночасно малюючи і коментуючи, діти 

взаємодіють один з одним. Така форма творчої діяльності особливо показана дітям з порушенням 

спілкування, які живуть кожен неначе у своєму окремому світі, відчувають всілякі страхи перед зіткненням 

з навколишньою дійсністю, які часто майже не вміють самостійно встановити контакт і працювати в 

команді з іншими дітьми. 

Прикладами ж технік ізотерапії, які використовуються сьогодні у закладах дошкільної освіти, є: 

 марання. У буквальному розумінні «марати» - означає «бруднити». Визначення терміну 

«марання» вибране у зв'язку з неструктурованістю зображень, відсутністю сюжету, поєднанням 

абстрактних форм і колірних плям. Окрім зовнішньої схожості зображень, є схожість у способі їх 

створення: ритмічності руху руки, композиційної випадковості мазків і штрихів, розмазанні і 

розбризкуванні фарби, нанесенні безлічі шарів і змішуванні кольорів. 

Найбільш насиченими по втіленню і емоційно яскравими є гуашові або акварельні зображення. 

Фарби ініціюють спонтанність, допомагають більш відкрито проявляти різноманітні емоції, досліджувати 

власні переживання. Завдання для дітей можуть бути різними: дошкільники можуть замазувати фарбою 

вхід в печеру; бризками, плямами, лініями створювати міста, явища природи, казкових істот; зафарбовувати 

кольоровою крейдою власний силует, намальований на підлозі. 

Робота на одному аркуші в парі або усією групою додає виразності результату, а також збагачує 

взаємодію дітей.  

 малювання пальцями. Малювання пальцями не буває не цікавим дитині. У зв'язку з 

нестандартністю ситуації, особливими тактильними відчуттями і нетиповим результатом зображення, воно 

завжди супроводжується емоційним відгуком. Новий досвід емоційного прийняття себе у процесі 

малювання, проби невластивих дитині характеристик поведінки, розширюють і збагачують образ Я. 

Зазначимо, що далеко не усі діти за власною ініціативою переходять на малювання пальцями. Деякі, 

зацікавившись і спробувавши цей спосіб, повертаються до пензлика або губки; деяким складно навіть 

приступити до нього. Як правило, це діти з жорсткими соціальними установками поведінки, а також ті, в 

яких батьки бачать «маленьких дорослих», від яких чекають зрілої поведінки, стриманості, розумності 

думок. Саме для цих дітей техніка «малювання пальцями» служить профілактикою і корекцією 

тривожності, пригнічення.  

 малювання сухим листям (сипкими матеріалами і продуктами). Ця техніка створення зображень 

не потребує опису та підходить дітям з негативізмом, скутістю, сприяє процесу адаптації в новому 

просторі, дарує почуття успіху. 

 техніка каракуль. Техніку каракуль доцільно використовувати у роботі з гіперактивними дітьми 

як інструмент розвитку ціннісних соціальних якостей - стриманості, контрольованості, терпіння, уважності, 

поваги, такту тощо. Зображення створюють без фарб, за допомогою олівців та крейди хаотичним або 

ритмічним нанесенням тонких ліній на поверхню паперу, де лінії можуть бути нерозбірливими, недбалими, 

невмілими або навпаки. Окремі каракулі можуть поєднуватись у цілий образ або абстрактне зображення, 

що допомагають активізувати дитину, дають відчути натиск олівця або крейди, знімають м‘язову напругу 

та ригідність. 

 техніка «Чарівний клубок». Ця техніка розвиває уяву і фантазію. Вона ідеально підходить для 

сором‘язливих дітей, які бояться малювати і грати. Це своєрідна альтернатива малюванню, де не буває 

«хорошої» чи «поганої» роботи. Техніку можна використовувати для гіперактивних, імпульсивних, 

агресивних дітей як в індивідуальній, так і груповій діяльності. 

Використання цих прийомів і технік з метою створення зображень є способом усвідомлення власних 

можливостей і навколишньої дійсності, моделювання взаємодії з оточенням, вибудовуванням взаємин із 

дорослими, а також способом вияву емоцій, зокрема негативних. Ця діяльність є засобом зниження 

психоемоційного напруження, агресивності, гіперактивності, тривожності у дітей [2]. 

Зауважимо, що успішність ізотерапевтичного процесу з дошкільниками залежить від ряду умов 

підбору техніки і прийомів створення зображень: 

 по-перше, техніка і прийоми повинні підбиратися за принципом простоти і ефектності. В 

жодному разі неможна припустити, щоб при створенні зображення за допомогою запропонованої техніки 

дитина зазнавала складнощі. Будь-які зусилля у ході роботи мають бути цікаві, оригінальні, приємні дитині. 
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 по-друге, цікавими і привабливими мають бути і процес створення зображення, і результат. 

Обидві складові в рівній мірі цінні для дитини, і це відповідає природі дитячого малювання, є його 

особливістю. 

 по-третє, образотворча техніка і способи малювання обов‘язково мають бути нетрадиційними, 

оскільки саме нові образотворчі способи мотивують діяльність, утримують увагу. Крім того, під час 

нетрадиційного малювання дитина отримує незвичайний досвід. Якщо досвід незвичайний, то при його 

отриманні знижується контроль свідомості, слабшають механізми захисту. Трохи фантазії, і на піску, 

приклеєному на папері, розцвітають квіти, плями перетворюються на метеликів, небачених тварин. Діти 

відчують свій успіх, адже вони зможуть перемогти злих чудовиськ, примирити іграшки [1]. 

Отже, проведене дослідження дозволило констатувати, що ізотерапія має значні можливості для 

формування гармонійної, психічно здорової особистості. Вона, сприяє розкриттю таланту дошкільника, 

нормалізує емоційний стан, розвиває комунікативні навички та вольові якості, що суттєво впливає на 

підвищення соціальної адаптації, забезпечує інтеграцію дитини у соціум. 
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ВИВЧЕННЯ МАТЕРІАЛУ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«НАУКОМЕТРИЧНІ ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ» 

ЯК ОБОВ’ЯЗКОВА СКЛАДОВА ПІДГОТОВКИ ДОКТОРІВ ФІЛОСОФІЇ 

 

У статті проаналізовано значення та структуру викладання навчальної дисципліни 

«Наукометричні інформаційні системи». Підкреслено важливість її викладання для підготовки докторів 

філософії. Наведено змістовні складові лекційного наповнення навчальної дисципліни. Ключові слова: наука, 

система, інформація, база даних, бібліографія. 

 

Ефективний розвиток сучасного наукового середовища неможливий без використання 

наукометричних баз даних – бібліографічних і реферативних баз даних з інструментами для відстеження 

цитованості статей, опублікованих у наукових виданнях. Нині широко використовуються Індекс 

цитування – це прийнята в науковому світі міра значущості наукової роботи ученого або наукового 

колективу, Індекс Гірша (h-індекс) – кількісна характеристика вченого, заснована на кількості його 

публікацій і кількості цитувань цих публікацій, Імпакт-фактор – формальний чисельний показник 

інформаційної значимості наукового журналу, який показує, скільки разів у середньому цитується кожна 

опублікована в журналі стаття протягом двох наступних років після оприлюднення журналу (збірника). 

Наукометрична база даних це також пошукова система, яка формує статистику, що характеризує стан і 

динаміку показників затребуваності, активності та індексів впливу діяльності окремих вчених і 

дослідницьких організацій. 

Навчальна дисципліна «Наукометричні інформаційні системи» повинна бути покликана ознайомити 

здобувачів освіти з основними принципами побудови та функціонування основних наукометричних систем.  

Інформаційна складова навчальної дисципліни повинна містити декілька взаємопов‘язаних між 

собою тем. Наприклад: 

Тема 1. Сутність дисципліни. Основні терміни (Наукознавство, сутність наукометричних баз та їх 

види. Наукознавство як вчення про загальні закономірності розвитку і функціонування науки (системи 

знань). Наукознавство у логічному, соціологічному, політичному, економічному, психологічному та інших 

аспектах. Поняття теорії як логічного узагальнення досвіду, суспільної практики, що відображають 

об'єктивні закономірності розвитку природи і суспільства, тобто система узагальнюючих у тій чи іншій 

галузі знань. Теорія науки як система узагальненого знання, пояснення різнобічності подій, ситуацій, що 

відбуваються у природі чи суспільстві. Пошукова система Google Scholar як безкоштовна пошукова система 

по повних текстів наукових публікацій всіх форматів і дисциплін. Наукометрична база даних Index 

Copernicus, історія створення, розвитку, принципи функціонування). 

Тема 2. Авторитетні міжнародні бази даних (Web of Science – пошукова платформа компанії 

Thomson Reuters, яка об'єднує реферативні бази даних публікацій у наукових журналах і патентів, у тому 
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числі бази, що враховують взаємне цитування публікацій. Охоплення Web of Science матеріалів з 

природничих, технічних, біологічних, суспільних, гуманітарних наук і мистецтва. Вбудовані можливості 

пошуку, аналізу та управління бібліографічною інформацією. Колекції Web of Science. Web of Science Core 

Collection. Science Citation Index Expanded. Social Science Citation Index. Arts and Humanities Citation Index. 

Conference Proceedings Citation Index. Book Citation Index. Scopus – найбільша в світі реферативна і 

аналітична база наукових публікацій і цитувань видавничої компанії Elsevier. Посилання на повні тексти. 

Бібліографічні описи, анотації та списки цитованої літератури. Функціонал платформи). 

Тема 3. Вітчизняні інформаційні бази даних (Національна бібліотека України імені 

В. І. Вернадського як головна всеукраїнська книгозбірня, загальнодержавний комплексний бібліотечно-

інформаційний, науково-дослідний, науково-методичний та культурно-просвітницький центр, найбільше за 

обсягом документно-інформаційних ресурсів книгосховище України. Структура бібліотеки, підпорядкована 

НАН України. Відділення історії, філософії й права. Значення для національної безпеки України. Каталоги 

та ресурси бібліотеки. Інформаційний ресурс «Наукова періодика України», принципи побудови та 

функціонування). 

Тема 4. Науково-метричні показники (Індекс цитування. Значущість наукової роботи ученого або 

наукового колективу. Величина індексу цитування. Кількість посилань на публікацію або прізвище автора в 

інших джерелах. Індекс Гірша (h-індекс) – кількісна характеристика вченого, заснована на кількості його 

публікацій і кількості цитувань цих публікацій. Хорхе Гірш. Імпакт-фактор. Авторитетність журналу. 

Формальний чисельний показник інформаційної значимості наукового журналу. Період цитування. Основні 

наукометричні показники та світові бази даних гуманітарного напряму. Специфіка функціонування). 

Тема 5. Інформаційне позначення наукових ресурсів (Універсальна десяткова класифікація (УДК) як 

міжнародна система класифікування документів. Міжнародність, універсальність, мнемонічність. Гнучкість 

системи класифікації. Допоміжні таблиці визначників, здатність відображати нові поняття за допомогою 

розподілу рубрик від загального до конкретного. Комбінування індексів. Застосування визначників. 

Використання для організації як вузькоспеціалізованих довідково-інформаційних, так і багатогалузевих 

фондів. Обмін інформацією між країнами. Авторський знак один з основних елементів вихідних відомостей 

друкованого видання. Любов Хавкіна. Умовне літерно-цифрове позначення. Прискорення розміщення та 

пошуку за алфавітом. Юрій Меженко. Визначення, використання та застосування в наукових розробках). 

Тема 6. Міжнародна реєстрація інформаційних ресурсів (Сутність та значення ISBN та ISSN, 

застосування DOI та ORCID. Значення, реєстрація та специфіка використання. ISBN як універсальний 

ідентифікаційний код, який проставляється на книгах і брошурах незалежно від способу їх виготовлення, 

розповсюдження, тиражу та обсягу. Міжнародний стандартний номер книги. Цифрова частина ISBN. ISSN 

як унікальний номер, що використовується для ідентифікації друкованого або електронного періодичного 

видання. Цифровий ідентифікатор об'єкта (DOI) як серійний номер, який використовують для постійної та 

унікальної ідентифікації об'єктів інтелектуальної власності будь-якого типу. Open Researcher and Contributor 

ID (ORCID). Відкритий, некомерційний проект для створення та підтримки реєстру унікальних 

ідентифікаторів дослідників, прозорого способу ув‘язки науково-дослідної діяльності та доступу до цих 

ідентифікаторів. Можливість ідентифікації наукових робіт, написаних різними вченими з однаковими 

іменами та прізвищами. Обліковий запис ORCID. Необхідність контролю за розповсюдженням даних. 

Інструменти для управління рівнем приватності даних). 

Таким чином, у результаті вивчення курсу студент оволодіває загальними та спеціальними 

компетентностями. Загальні компетентності: здатність до оволодіння системного наукового світогляду, 

загального культурного кругозору; здатність до абстрактного мислення, критичного аналізу та оцінки 

сучасних наукових досягнень, генерування нових ідей при вирішенні дослідницьких і практичних завдань; 

здатність здійснювати пошук, оброблення та аналіз наукової інформації, інтерпретацію результатів 

наукових досліджень; здатність працювати в міжнародному контексті та дотримуватися норм 

міжкультурної толерантності та професійної етики; здатність застосовувати сучасні інформаційні 

технології, бази даних та інші електронні ресурси, спеціалізоване програмне забезпечення у науковій, 

навчальній та творчій діяльності; здатність використовувати сучасні методи і технології наукової 

комунікації державною та іноземною мовами, володіти комунікативною культурою. Спеціальні 

компетентності: здатність виконувати оригінальні дослідження, вміти аргументувати вибір методу 

розв‘язування спеціалізованої задачі, критично оцінювати отримані результати та захищати прийняті 

рішення; здатність до застосування інноваційних технологій та методів, необхідних для розв‘язання 

комплексних проблем у галузі музичного мистецтва, інтегрування знань з інших сфер гуманітаристики; 

здатність до апробації результатів наукового дослідження, їх поширення та впровадження у практику на 

регіональному, національному та міжнародному рівнях; здатність дотримуватись етики досліджень, правил 

академічної доброчесності в наукових дослідженнях та науково-педагогічній діяльності; уміння 
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здійснювати підготовку текстів навчальних та наукових видань, навчально-методичного контенту із 

забезпечення навчального процесу. 

В результаті вивчення матеріалу навчальної дисципліни здобувачі мають знати сутність 

наукометричних баз та їх види, принципи побудови електронних каталогів, основні наукометричні 

показники та світові бази даних. Здобувачі повинні вміти користуватись пошуковими системами, 

наукометричними базами даних, електронними каталогами, визначати індекс УДК, авторський знак, 

орієнтуватись в номерах ISBN, ISSN, DOI та ORCID. Здобувачі повинні вміти аналізувати категоріальний 

апарат дослідження, результати пошуку інформації, наукометричні показники та інформаційні покажчики. 

Здобувачі повинні вміти оформлювати результати індивідуального завдання, самостійної роботи, наукової 

роботи. Здобувачі повинні вміти добирати літературу і додаткову інформацію відповідно до теми наукового 

дослідження. 
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ОСОБЕННОСТИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ АДАПТАЦИИ СПАСАТЕЛЕЙ 

К ЭКСТРЕМАЛЬНЫМ УСЛОВИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Статья посвящена анализу психологических трудностей прохождения службы в ОПЧС, 

рассмотрению специфики адаптации курсантов, выделению этапов и социально-психологических 

факторов, влияющих на успешность их адаптации. Проанализированы полученные результаты и выявлены 

личностные особенности, ведущие к успешной психологической адаптации в экстремальных условиях. 

Исследована психологическая адаптация к экстремальным условиям у представителей спасателей-

пожарных, которая позволяет разрабатывать более эффективные методы подготовки спасателей-

пожарных на начальном этапе обучения. Ключевые слова: средства массовой информации, культура 

безопасности жизнедеятельности, агитация, пропаганда, управление 

 

Психологическая адаптация к экстремальным условиям активно изучается психологами в различных 

профессиональных сферах, в том числе и в Министерстве по чрезвычайным ситуациям Республики 

Беларусь. 

Особенности адаптации служат исходной предпосылкой и постоянным условием эффективности 

деятельности работника ОПЧС и общения личности. Вместе с тем специфика профессиональной 

деятельности, постоянные физические нагрузки, переутомление, негативные последствия конфликтных и 

экстремальных ситуаций, дефицит времени и опасность для жизни и здоровья, оказывают существенное 

влияние на адаптацию личности и требуют должной психологической подготовки, совершенствования 

морально-деловых, волевых качеств и умений. 

Труд спасателя-пожарного относится к тем видам деятельности, отличительной особенностью 

которых является постоянное столкновение со стрессом. Чрезвычайные обстоятельства, являющиеся 

неотъемлемой частью профессионального опыта пожарных, создают экстремальные условия их 

деятельности в связи с угрозой для жизни, физического и психического здоровья работников, а также с 

угрозой жизни, здоровью, благополучию окружающих, с массовыми человеческими жертвами и 

значительными материальными потерями. Профессия спасателя-пожарного характеризуется следующими 

особенностями: экстремальными условиями (неопределенностью ситуаций и ожиданием ситуации), 

стрессовыми воздействиями и постоянной готовностью к риску. 

Понятие адаптации – одно из основных в научном исследовании организма, поскольку именно 

механизмы адаптации обеспечивают возможность существования организма в постоянно изменяющихся 

условиях внешней среды. Благодаря процессу адаптации, достигается оптимальное функционирование всех 

систем организма и сбалансированность системы "человек – среда". Психологическое содержание понятия 

"адаптация" является значительно более широким, чем в биологических науках, благодаря социальному 

звучанию, а именно необходимостью приспособления личности к новой социальной среде.  
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На данный момент исследованию адаптации посвящено большое количество работ, выполненных в 

рамках широкого направления, связанного с проблемой адаптации личности к изменяющимся условиям 

жизнедеятельности (К.А. Абульханова-Славская, В.А. Бодров, Л.Г. Дикая, А.С. Кислицина, А.Б. Леонов, 

А.Г. Маклаков, А.В. Орлов, Т.К. Рыкина, О.М. Щербакова и др.). Однако, несмотря на очевидную 

практическую значимость, проблема изучения психологических особенностей адаптации военнослужащих 

является далеко не изученной. Особенностью исследований психологической адаптации является то, что 

специфика служебно-боевой деятельности характеризуется высокой динамичностью, нестабильностью тех 

условий, в которых она протекает. 

Проблемой адаптации работников к воинской службе занимались ряд военных психологов 

(М.И. Дьяченко, Л.Ф. Железняк, Н.Ф. Феденко, А.И. Александров и др.), которые исследовали социально-

психологический аспект адаптации. Анализ теоретических позиций большинства исследователей 

показывает, что успешность адаптации зависит как от социальных факторов, так и от личностных качеств, 

таких, как: коммуникативные способности, самооценка, тревожность, интеллект, агрессивность, 

эмоциональная устойчивость и др. 

Специфика деятельности спасателей, особенности их профессиональной деятельности предполагают 

долгосрочное влияния на их психику стресс-факторов профессиональной среды, что в свою очередь 

предполагает снижение готовности специалистов к эффективному выполнению ими своих служебных 

обязанностей и ухудшению функциональных возможностей.  

Современные знания о структуре профессионального стресса, в первую очередь психологические 

последствия его влияния, в большей степени изменились в сторону усложнения самого понимания стресса 

и его составляющих. Это относится не только к определению самого понятия «стресс», но и методов 

оценки влияния стресса на непосредственные и отсроченные его последствия. 

Развитие комплексного компонента негативных воздействий профессионального стресса на психику 

личности все чаще приводит к невозможности своевременной адаптации и подтверждает необходимость 

дальнейшего совершенствования и создания новых подходов к формированию психологической 

стрессоустойчивости специалистов экстремальных профессий в процессе их профессионализации, где 

получение высшего образования и обучение в течение 4 –х лет является наиболее эффективным временем. 

Социальная значимость деятельности спасательных подразделений, постоянное повышение ее роли в 

обеспечении безопасности жизнедеятельности населения вызывает необходимость разработки и реализации 

новых технологий профессиональной подготовки и личностного становления данной категории 

специалистов. Становление личности специалиста МЧС Республики Беларусь осуществляется в процессе ее 

профессионализации и определяется правами, обязанностями и этическими нормами, которые находят свое 

отражение в свойствах и качествах зрелой личности, способной целенаправленно изменять внутренний и 

внешний мир по своим собственным законам. 

Существует мнение о том, что чрезвычайные происшествия природного происхождения люди 

обычно переживают гораздо легче, чем антропогенные. Такие стихийные бедствия как землетрясения, 

наводнения и пр. пострадавшие расценивают как «божью волю» либо действие безликой природы – тут 

ничего нельзя изменить. 

А вот экстремальные ситуации антропогенного характера, подобные трагедии в Беслане, настолько 

разрушительно действуют наличность, что не только дезорганизуют поведение человека, но и «взрывают» 

базовые структуры всей его личностной организации – образ мира. У человека разрушается привычная 

картина мира, а вместе с ней – вся система жизненных координат. 

К специфическим последствиям землетрясения, связанным с психическим состоянием людей, можно 

отнести развитие реакций дезадаптации, возникновение расстройств психики, связанных со страхом 

находиться в зданиях; страхом повторных подземных толчков; опасениями за жизнь своих близких. 

Степень тяжести последствий стихийных бедствий в каждом случае необходимо оценивать индивидуально. 

Для одного человека – землетрясение, разрушение дома, эвакуация, смена места жительства может стать 

крахом всего, вызвать острые переживания и тяжелые отсроченные последствия, для другого – лишь стать 

возможностью начать новую жизнь. 

Необходимость изучения влияния экстремальных факторов на психику человека привела к 

возникновению и активному развитию новой сферы психологической науки и практики – экстремальной 

психологии. 

Экстремальные ситуации существенно нарушают базовое чувство безопасности человека, веры в то, 

что жизнь организована в соответствии с определенным порядком и поддается контролю, и могут 

приводить к развитию болезненных состояний – травматического и посттравматического стресса, других 

невротических и психических расстройств. 
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Таким образом, успешность адаптации зависит как от социальных факторов, так и от личностных 

качеств, таких, как: коммуникативные способности, самооценка, тревожность, интеллект, агрессивность, 

эмоциональная устойчивость. 

Готовность к преодолению экстремальных ситуаций и деятельности в экстремальных условиях 

является динамически развивающимся целостным образованием личности, проявляющееся в единстве 

когнитивных, эмоционально-оценочных, поведенческих составляющих и которое обеспечивает 

преодоление экстремальных ситуаций наиболее адекватными стратегиями преодоления. 

Психологические ресурсы адаптации являются теми базовыми характеристиками личности, которые 

опосредуют воздействие на еѐ сознание и поведение. Недостаточность этих ресурсов повышает риск 

дезадаптации человека и развития у него симптомов посттравматического стресса. Ресурсы человека 

образуют реальный потенциал для успешной адаптации к неблагоприятным жизненным событиям, 

облегчают выбор и реализацию человеком стратегии активного совладания с жизненными трудностями. 

Адаптированность личности является результатом эффективного использования личностью в прошлом 

механизмов и ресурсов адаптации, которыми она располагает.  

На имеющиеся у пожарного-спасателя личностные психологические ресурсы во многом 

предопределяют избираемую ими стратегию адаптации. Именно эта стратегия в дальнейшем образует 

своего рода адаптационный стереотип личности. Наше исследование подтверждает точку зрения многих 

специалистов в области экстремальной психологии о зависимости от доминирующей в личности 

обучающегося тенденции, выбираются стратегии адаптации: - путем активного изменения ситуации или 

искажения общей картины ситуации угрозы, экстремальных условий и представлений о себе. Наибольший 

вклад в успешную адаптацию вносят те психологические личностные ресурсы, которые способствуют 

избранию активных стратегий.  

Таким образом, мероприятия направленные на повышение уровня адаптивности пожарного-

спасателя к экстремальным условиям несения службы при развитии базовых личностных ресурсов и 

эффективных стратегий адаптации к тяжелым жизненным ситуациям не только расширит понимание о 

жизнестойкости у обучающегося, но и повысит ощущение самоэфективности работника МЧС и его 

уверенность в преодолимости последствий опасных ситуаций. 
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CROSS-CULTURAL SOCIALIZATION UNDER CONDITIONS OF DISTANT LEARNING 

 

The work explores the situation with socialisation in higher school during the period of coronavirus 

lockdown. The problem of socialisation under such conditions is discussed. A way to provide cross-cultural 

socialisation is proposed. Key words: cross-cultural socialisation, social disadaptation, social medium. 

 

The lockdown has changed our lifestyle, priorities, plans for future, standards and routine. Studying process 

also has suffered great changes and the distant results of them can only be predicted.  

Distant learning is not something new in National Technical University ―Kharkiv Polytechnic Institute‖. It 

was developed and described in the works by V. Basov, O. Radchenko [1], V. Bashko, E. Kovtun, [2] and in some 

new followed as the result of coronavirus challenges in education, e.g by Y. Mokh and S. Sergina [3]. A lot of 

temporary articles are devoted to the stuff connected with organisational issues of studying process during the 

lockdown (quarantine). But we are disturbed by the questions referred to social and psychological aspects of 

studying during the action of quarantine measures.  

Being a part of socialising system a university gives not only knowledge but also experience of social 

practice. If students are not in a social medium, what about their socialisation? As other ordinary citizens they are 

supposed to follow rules and regulations of the urgent situation. The latter may differ in different countries but the 

general background is the same: as little social contacts as possible. A new wave of epidemic followed by a new 
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quarantine is predicted, that‘s why it is actual to determine ways and means of socialisation in higher school under 

such conditions. Sooner or later the COVID-19 problem will be solved but incomplete social skills may stay 

uncompleted and resulted in social disadaptation of a person.  

According to the academic program while their foreign language periods students develop their skills in 

describing graphs, schemes, tables, giving presentations, writing business letters, studying and reproducing CV etc. 

We think that the material may be used as a background for cross-cultural socialisation. 

At the time of the lockdown Ukrainian students were proposed to communicate with foreign students all 

over the world (via the Internet) to interview and gather necessary information resulted into analyses, diagrams, 

tables and reports. For example, they were given a task to represent in their presentations points of view of young 

people all over the world as for the peculiarities of their life in high school. During this process they, first of all, 

practice their language and communicational skills and are cross-culturally socialised by the means of this 

communication. 

So, even if circumstances are different studying process and educational medium are such a great ocean of 

possibilities that the solution can be found anyway. The coronavirus lockdown is sure to give new challenges and to 

ask for new solutions in the field of socialisation. 
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ФОРМЫ И МЕТОДЫ АКТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Аннотация: статья посвящена изучению вопросов обучения безопасности жизнедеятельности 

посредством активных форм и методов в педагогике. Ключевые слова: культура безопасности 

жизнедеятельности, педагогика, обучающийся. 

 

Проблема активности личности в обучении – одна из актуальных в психологической, педагогической 

науке, так и в образовательной практике. 

Проблема активности личности в обучении безопасности жизнедеятельности как ведущий фактор 

достижения целей обучения, общего развития личности, профессиональной ее подготовки требует 

принципиального осмысления важнейших элементов обучения (содержания, форм, методов) и утверждает в 

мысли, что стратегическим направлением активизации обучения безопасности жизнедеятельности является 

не увеличение объема передаваемой информации, не усиление и увеличение числа контрольных 

мероприятий, а создание дидактических и психологических условий осмысленности учения, включения в 

него обучаемого на уровне не только интеллектуальной, но личностной и социальной активности. 

Уровень проявления активности личности в обучении безопасности жизнедеятельности 

обусловливается основной его логикой, а также уровнем развития учебной мотивации, определяющей во 

многом не только уровень познавательной активности человека, но и своеобразие его личности. 

В соответствии с традиционной логикой обучения, включающей такие этапы, как первичное 

ознакомление с материалом, или его восприятие в широком смысле слова; его осмысление; специальную 

работу по его закреплению и, наконец, овладение материалом, т.е. трансформацию его в практическую 

деятельность. 

Выделяют 3 уровня активности: 

- активность воспроизведения – характеризуется стремлением обучаемого понять, запомнить, 

воспроизвести знания, овладеть способами применения по образцу; 

- активность интерпретации – связана со стремлением обучаемого постичь смысл изучаемого, 

установить связи, овладеть способами применения знаний в измененных условиях; 

- творческая активность – предполагает устремленность обучаемого к теоретическому осмыслению 

знаний, самостоятельный поиск решения проблем, интенсивное проявление познавательных интересов. 
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Теоретический анализ указанной проблемы, передовой педагогический опыт убеждают, что наиболее 

конструктивным решением является создание таких психолого-педагогических условий в обучении 

безопасности жизнедеятельности, в которых обучающийся может занять активную личностную позицию, в 

наиболее полной мере выразить себя как субъект учебной деятельности, свое индивидуальное «Я». Все 

сказанное выше выводит на понятие «активное обучение». 

Под активными методами обучения безопасности жизнедеятельности понимают такие способы и 

приемы воздействия на обучающихся, которые побуждают их к мыслительной активности, к проявлению 

творческого, исследовательского подхода и поиску новых идей для решения разнообразных задач, при 

осознании той или иной чрезвычайной ситуации и как вести себя в ней. 

Выделим следующие отличительные особенности активного обучения: 

- принудительная активизация мышления, когда обучающийся вынужден быть активным независимо 

от его желания; 

- достаточно длительное время вовлечения обучающихся в учебный процесс, поскольку их 

активность должна быть не кратковременной и эпизодической, а в значительной степени устойчивой и 

длительной (т.е. в течение всего занятия); 

- самостоятельная творческая выработка решений, повышенная степень мотивации и 

эмоциональности обучающихся; 

- постоянное взаимодействие обучающихся и преподавателя с помощью прямых и обратных связей. 

Таким образом, особенности активных методов обучения безопасности жизнедеятельности состоят в 

том, что в их основе заложено побуждение к практической и мыслительной деятельности, без которой нет 

движения вперед в овладении знаниями. 

Появление и развитие активных методов обусловлено тем, что перед обучением встали новые 

задачи: не только дать обучающимся знания, но и обеспечить формирование и развитие познавательных 

интересов и способностей, творческого мышления, умений и навыков самостоятельного умственного труда. 

Возникновение новых задач обусловлено бурным развитием информации. 

Познавательная активность означает интеллектуально-эмоциональный отклик на процесс познания, 

стремление обучающегося к учению, к выполнению индивидуальных и общих заданий, интерес к 

деятельности преподавателя и других обучающихся. 

Под познавательной самостоятельностью принято понимать стремление и умение самостоятельно 

мыслить, способность ориентироваться в новой ситуации, находить свой подход к решению задачи, 

желание не только понять усваиваемую учебную информацию, но и способы добывания знаний, 

критический подход к суждениям других, независимость собственных суждений. 

Познавательная активность и познавательная самостоятельность – качества, характеризующие 

интеллектуальные способности обучающихся к учению. 

Активные методы обучения должны вызывать у обучающихся стремление самостоятельно 

разобраться в сложных профессиональных вопросах и на основе глубокого системного анализа имеющихся 

факторов и событий выработать оптимальное решение по исследуемой проблеме для реализации его в 

практической деятельности как они будут вести себя в той либо иной чрезвычайной ситуации. 

Активные формы занятий при обучении детей основам безопасности жизнедеятельности – это такие 

формы организации учебно-воспитательного процесса, которые способствуют разнообразному 

(индивидуальному, групповому, коллективному) изучению (усвоению) учебных вопросов (проблем), 

активному взаимодействию обучающихся и преподавателя, живому обмену мнениями между ними, 

нацеленному на выработку правильного понимания содержания изучаемой темы и способов ее 

практического использования. 

Наиболее результативным является сочетание трех основных компонентов: 

1. Проблемность (выделение проблемы, ее постановка, поиск путей решения, решение через 

выявление и разрешение диалектических противоречий). 

2. Избранный метод (методы) проведения занятий. 

3. Соответствующая ему форма (формы). 

В дополнение к этому разрабатывается комплексное задание по данной теме, которое включает: 

целевые установки обучающихся на самостоятельную работу, методические рекомендации, основную 

литературу, необходимую для подготовки, проблемные задачи и задания, вопросы для самоконтроля 

обучаемых. 

Таким образом, единство и взаимосвязь активных методов позволяет осуществлять обучение как 

совместную творческую деятельность преподавателя и обучающихся, сотворчество и сотрудничество, 

значительно повысить эффективность и качество подготовки специалистов. 
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Таким образом, мы видим, что, основным объектом, у которого необходимо формировать культуру 

безопасности жизнедеятельности и который должен быть ее носителем, является человек (личность). 

Решить эту задачу можно только путем формирования культуры безопасности жизнедеятельности на 

индивидуальном уровне, осуществляя обучение в области безопасности жизнедеятельности.  

Комплексное и системное развитие культуры безопасности жизнедеятельности на всех указанных 

уровнях позволяет значительно повысить подготовленность населения к риску возникновения 

чрезвычайных ситуаций, повышает уровень духовно-нравственного воспитания, позволяет сократить 

людские потери и материальный ущерб в чрезвычайных ситуациях и является одним из основных факторов 

обеспечения стабильного социально экономического развития страны. 
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РОЗВИТОК ВНУТРІШНЬОГО ТУРИЗМУ В УМОВАХ НОВОЇ РЕАЛЬНОСТІ 

 

Стаття присвячена новому тренду на туристичному ринку світу – усамітненому відпочинку на 

природі. Висвітлено досвід канадської провінції Ньюфаундленд і Лабрадору у розвитку цифрового туризму. 

Зазначено його актуалізацію в умовах нової реальності для розвитку внутрішнього туризму. Ключові 

слова: туризм, занурення у природу, внутрішній туризм. 

 

Сфера туризму є однією з важливих видів економічної діяльності. У 2019 р. сфера туризму є 

вважалася третім за величиною експортним сектором світової економіки після палива і хімічних речовин, і 

на неї припадало 7% світової торгівлі. Кількість прибуттів туристів у червні п.р. зменшилася на 93% 

порівняно з 2019 р., а кількість прибуттів у першому півріччі п.р. зменшилась на 65% [1]. Це є 

безпрецедентним зменшенням в історії, яке спричинене закриттям міждержавних кордонів та 

запровадженням обмежень на поїздки у відповідь на пандемію COVID-19. При цьому під загрозою 

опинилися не лише робочі місця в сфері туризму, але і в суміжних секторах, включаючи продовольчі 

послуги, які забезпечують зайнятість для 144 мільйонів працівників у всьому світі. Враховуючи 

нестабільність економічної ситуації з часів незалежності, туристична індустрія України першою відчула на 

собі наслідки кризи, а вийде із неї останньою. Завершення карантину стало початком випробувань та 

пошуків шляхів відновлення. Представникам туристичного бізнесу необхідно знайти себе поза умовної 

«зони комфорту», відшукати нові нестандартні рішення, «перезавантажити» політику продажу та 

маркетингу, позиціонування на ринку і водночас переглянути затратну частину. Постає важливе завдання – 

розвиток внутрішнього туризму. Популяризація та промоція мають проводитись на національному рівні, а в 

свідомості громадян міцно закріпити розуміння «відпочивати вдома – допомогти власній країні». Цікавим в 

цьому відношенні є досвід малонаселеної провінції Канади – Ньюфаундленд і Лабрадор, яка за останні 

10 років демонструє зростання сфери туризму, завдяки унікальній туристичній програмі «Find Your self». 

Проекти цієї програми виграли більше 300 внутрішніх та міжнародних нагород, серед останніх проекти 

відслідковувати айсберги та конкурс із створення «Симфонії» з місцевих звуків [2]. 

Ізоляція перетворилася на головний тренд в подорожах. Туристи шукають нових враження, а 

втомлені від перенавантаження інформацією працівники офісів намагаються залишитися наодинці із своїми 

думками. Віддалені курорти, готелі посеред засніжених пустель, кемпінг важкодоступними місцями – 

ізолінія однаково привертає як ентузіастів, так і інтровертів. З‘являється можливість заплющити очі та 

зануритися у насолоду тишею та спокоєм, без нагадування про повсякдення. Ця відокремлена скеляста 

канадська провінція з прохолодним кліматом, куди складно дістатися враховуючи відстані та вартість, 

проте є можливість спостерігати за китами, айсбергами. Навесні гігантські глиби льоду віком приблизно 

10 тисяч років проходять парадом вздовж узбережжя цієї канадської провінції. Проте айсберги весь час 

переміщуються, тому було започатковано проект Icebergfinder.com. За допомогою цього сайту туристам 

стало простіше насолоджуватися видами айсбергів. Проте айсберг зацікавив багатьох людей завдяки своєму 

інтерактивному підходу – його відвідувачі мають можливість самим наносити айсберги на карту та 

завантажувати їх фото. Сайт називає свої користувачів амбасадорами та розміщує фото знайдених ними 
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айсбергів в своїй соціальній мережі. Уряд Канади оцінив проект та присудив йому Першу щорічну 

канадську премію у сфері цифрового туризму та ще інвертував 200 тис дол. у його розвиток. 

Ще однією успішною стала маркетингова програма «Symphony of Sound», яка дозволяє всім 

бажаючим взяти участь у створенні музичних композицій із звуків, які можливо почути лише в 

Ньюфаундленді та Лабрадорі. Гуркіт айсбергів, свист вітру та хвиль які розбиваються о скелі, спів китів. 

Шуми дикої природи доповнюють розмови місцевих мешканців (тут розмовляють на 200 діалектах) та 

звуки їх ремесел, а також голоси тварин. На сайті «Sounds from the Edge» відвідувачі мають можливість 

приєднатися до однієї з радіочастот, на яких транслюються аутентичні звуки місцевості. «Find Yourself» 

запустили власний конкурс, запропонував користувачам створити свій власний саундтрек Ньюфаундленда 

и Лабрадору. Переможець виграє можливість ознайомитися з регіоном особисто, а готові саундтреки зараз 

використовуються для просування дестинації. У період візуального контенту проект «Симфонія звука» 

вигідно вирізняється в інформаційному просторі – кількість переглядів найкоротшого з них досягло 200 

тис. Через унікальні проекти і яскраві рекламні ролики активісти привертають увагу до дестинації, 

вважаючи основною метою розвиток індустрії туризму та рідного краю. За 12 лет туризм перетворився на 

провідну недержавну галузь Ньюфаундленда и Лабрадору, а 2800 підприємств, які забезпечують 20 тис. 

робочих місць (4% від населення провінції) так чи інакше пов‘язані з туризмом. Отже, розвиток нових форм 

туристичної діяльності в Україні сприятиме швидкому відновленню сфери туризму на природоохоронних 

територіях на всій території України. 
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Адаптація в широкому розумінні – це процес пристосування особистості до умов навколишнього 

середовища. Наше дослідження має на меті виявити специфіку адаптації іноземних студентів до змісту та 

організації навчального процесу у ЗВО України. 

Переважна більшість іноземних студентів має низький рівень інформованості про політичну, 

економічну і соціальну системи України; про норми, звичаї, традиції та культуру народу; про існуючу в 

країні систему вищої освіти. Іноземний студент, включений в нове макро- і мікросередовище, відчуває 

природний дискомфорт. У початковий період адаптації іноземний студент перебуває в стані стресу: 

інформаційна перенасиченість на всіх рівнях (у навчальному процесі та поза ним); емоційне 

перевантаження (нові зв'язки, комунікації, комфортність, мовний бар'єр тощо); адаптація на побутовому 

рівні (самостійність в розподілі бюджету, самозабезпечення і самообслуговування та ін.) [1].  

Важлива функція у процесі адаптації, на нашу думку, належить саме підготовчим факультетам, які є 

початковою ланкою у процесі підготовки іноземних громадян до подальшого навчання у закладах вищої 

освіти, оскільки рівень адаптованості на початковому етапі навчання суттєво впливатиме на їх подальшу 

успішність. У зв‘язку з цим, навчальна програма підготовчих факультетів передбачає цілеспрямоване 

управління процесом адаптації і включає, окрім тематики аудиторних занять, проведення низки 

позааудиторних заходів, зокрема інформативно-виховних бесід. 

Провідна роль у соціокультурній адаптації іноземних студентів підготовчих факультетів відводиться 

куратору групи. Саме він виступає головною зв‘язковою ланкою між студентом та новим для нього 

оточуючим середовищем. Полінаціональність та полікультурність студентського середовища зумовлює 

http://soundsfromtheedge.fm/
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необхідність комунікації з носіями різних соціальних, етнічних, національних груп. Крім того, кожен 

студент має свої специфічні особливості: етнічні, національно-психологічні, психофізіологічні, особистісні 

та ін., що теж необхідно враховувати.  

Тематика виховних бесід, котрі проводяться протягом навчального року, має на меті поліпшити 

процес «входження» іноземців у новий для них соціокультурний простір і охоплює наступне коло питань. 

Першочергово до відома студентів необхідно довести інформацію про порядок оформлення посвідки 

на тимчасове проживання та адресу реєстрації, про правила проживання іноземців в Україні та пересування 

її територією (з метою запобігання порушень законодавства України та уникнення штрафів), а також про 

обов‘язковий медичний огляд іноземців, що вперше прибули на навчання до України. 

На початковому етапі студентів також слід ознайомити з організацією навчального процесу на 

факультеті (початок та закінчення занять, перерви, порядок відпрацювання пропущених занять тощо). При 

цьому слід приділити увагу організації робочого дня. 

У плані організації побуту важливою є інформація про правила безпеки життєдіяльності та 

санітарно-гігієнічні норми проживання у гуртожитку; про медичне обслуговування іноземців в Україні. 

Іноземцям цікаво буде дізнатись і про особливості української культури, тому одна з виховних бесід 

присвячена знайомству з національними та релігійними святами України. 

В ході подальшого навчання та підготовки до сесії проводяться бесіди про порядок складання заліків 

і екзаменів (у тому числі, про відпрацювання заборгованостей).  

На завершальному етапі студентам слід повідомити про правила закінчення підготовчого факультету 

та отримання документів, а також про можливості подальшого навчання у ЗВО України. 

Зі студентами, які на час літніх канікул залишаються в Україні, проводиться бесіда про дотримання 

правил безпеки під час літніх канікул, зокрема, правил поведінки біля водойм. 

Таким чином, можна дійти висновку, що виховна бесіда, як один з методів педагогічного впливу, є 

невід‘ємною складовою навчально-виховного процесу на підготовчих факультетах для іноземних громадян. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ГОТОВНОСТЬ К ВЫПОЛНЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАДАЧ 

КУРСАНТАМИ УНИВЕРСИТЕТА ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ МЧС БЕЛАРУСИ 

 

Аннотация: в данной статье рассматриваются вопросы изучения психологической готовности к 

выполнению профессиональных задач. Ключевые слова: психология, готовность, курсант 

 

В современных условиях происходит возрастание объѐма и сложности задач, связанных с решением 

проблем предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, обеспечения пожарной безопасности.  

Профессиональная деятельность сотрудников МЧС сопряжена с большими нагрузками, как в 

физической, так и в эмоциональной сфере.  

Одним из способов повышения эффективности деятельности, является учет индивидуальных 

особенностей сотрудников и определение степени их соответствия профессиональным требованиям и 

психологической готовности к профессиональной деятельности, поэтому актуальной является проблема 

выявления степени влияния психологической готовности к действию на эффективность деятельности 

выпускников нашего Университета.  

Проблему психологической готовности к различным видам профессиональной деятельности 

продуктивно разрабатывали К.А. Абульханова-Славская, Б.Г. Ананьев, В.П. Зинченко, Л.И. Божович, 

Л.С. Выготский, А.Д. и др.  

Одной из актуальных проблем современной психологии является проблема профессиональной 

готовности человека к различным видам деятельности. Профессиональная готовность к деятельности – это 

целенаправленное выражение личности, включающее ее убеждения, взгляды, отношения, мотивы, чувства, 

волевые и интеллектуальные качества, знания, навыки, умения, установки, настроенность на определенное 

поведение. 
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Такая готовность достигается в ходе морально-политической, психологической и профессиональной 

подготовки, является результатом всестороннего развития личности с учетом требований, предъявляемых 

особенностями профессии. 

Как считает доктор психологических наук, профессор М.А. Кремень «Опасная» профессия требует 

от человека: во-первых, специальной психологической готовности к работе в экстремальных условиях, тем 

самым предопределяя ведущее значение личностных характеристик индивидуума (мотивы, потребности, 

целевые установки, характер, воля); во-вторых, наличия достаточно выраженных врожденных задатков, 

обеспечивающих высокий уровень поддержания гомеостатических функций различных систем организма; 

в-третьих, исключительно пластичной нервной системы, позволяющей в течение жизни формировать 

гибкие функциональные системы в головном мозге, обеспечивающие такие творческие процессы, как 

интуиция, предвосхищение, эвристика.  

Как отмечает профессор М.А. Кремень люди «опасных» профессий (летчики, моряки, спасатели, 

водолазы, космонавты, крановщики, водители, операторы энергетических установок и других 

производственных объектов) обеспечивают прежде всего безопасность других, что образует нравственную 

основу «опасной» профессии. 

Профессионализм и компетентность пожарных спасателей зарождаются на нравственном 

фундаменте. Ключевым моментом в подготовке профессиональной надежности офицеров МЧС является 

формирование нестандартных действий, нетривиальных решений, вероятностного прогноза, т. е. тех 

стереотипных актов, которые и обеспечивают правильное принятие решений в нестандартной ситуации. 

Сегодня возникла жизненная необходимость в обучении профессиональной надежности людей в 

нештатных ситуациях. Это тем более важно, что сегодня нестандартность как условие жизнедеятельности 

приобретает массовый характер. 

К ведущим свойствам психики, которые обеспечивают успешность действий, относятся оперативное 

мышление и предвосхищение реакций (прогнозирование). Именно с помощью этих способностей человек 

может по отдельным признакам еще не произошедших событий предугадать ход их развития. 

Процесс формирования профессиональной надежности крайне важен, так как он позволяет углубить 

в человеке самое ценное – творческое начало. Только хорошо развитые творческие способности дают 

возможность создать эмоциональный буфер против главного стрессора – неопределенности информации и 

отсутствия полной уверенности в успешности принятых решений. Формирование действий по решению 

нестандартных ситуаций в конечном счете выходит на формирование профессиональной надежности. 

Развитие психологической готовности к деятельности в нестандартных ситуациях следует 

рассматривать как органическую часть трудового воспитания. 

Профессионал должен быть готов оказать помощь, пойти на риск, иногда – на жертву, ради спасения 

других. Вот почему подготовку к нестандартным ситуациям следует рассматривать как педагогический 

способ соединения трудового и нравственного воспитания. 

Можно с уверенностью утверждать, что психология и педагогика с их дидактическим арсеналом 

способны превратить тренажеры, стенды, компьютеры в инструмент познавательной активности. 

Необходимо закладывать основы подготовки к действиям в нестандартных ситуациях путем мысленного 

превращения неожиданного в ожидаемое, незнакомого в знакомое, а стало быть – и преодолимое. 

Профессиональная надежность обеспечивается союзом педагогов, психологов, командиров. И самое 

главное: сверхзадача профессионального обучения работе в опасных условиях состоит в воспитании 

потребности быть готовым действовать в опасных ситуациях не только согласно профессиональной 

обязанности, но и в согласии со своей совестью. 

Профессия понимается как общность, как область приложения сил, как деятельность и область 

проявления личности. Профессионал может преобразовывать свою профессиональную деятельность, внося 

в неѐ творческие элементы, расширяя область приложения своих сил, придумывая новые средства, приѐмы 

работы. 

Е.А. Климов предлагает возможную группировку этапов жизненного пути профессионала, выделяя 

следующие фазы: оптации, адепта, адаптации, интернала, мастерства, авторитета, наставничества. 

Фазы развития профессионала: 

1) Фаза оптанта или оптации. В данном периоде человек стоит перед проблемой выбора профессии 

или вынужденной переменой профессии и осуществляет свой выбор. Данная проблема может вставать и 

перед подростками, и будущими выпускниками средней школы, и профессионалами. Эта фаза завершается 

формированием реалистического представления о мире труда и своего места в нѐм, появлением 

профессионального плана. 
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2) Фаза адепта или профессиональной подготовки. По мере многолетней профессиональной 

подготовки у субъекта учебно-профессиональной деятельности происходят существенные изменения в 

самосознании, в направленности, информированности, умелости. 

3) Фаза адаптации молодого специалиста к работе. Имеются различия в социальных, деятельностных 

нормах учебного заведения и производственного коллектива. В связи с этим специалист должен понять, 

почувствовать новые нормы, регулирующие его поведение, образ жизни, манеры, внешний облик, освоить 

"технологические" тонкости профессии и должен научиться соответствовать этим нормам. Профессионал 

должен адаптироваться к работе. 

4) Фаза интернала. На данном этапе развития работник приобретает значительный опыт, имеет 

профессиональную направленность, способен самостоятельно выполнять основные профессиональные 

функции на данном трудовом посту. Специалист на данном этапе своего развития характеризуется 

состоявшимся "вхождением в профессию". 

5) Фаза мастерства. Данная фаза включает характеристики последующих за нею фаз: авторитета, 

наставничества. Субъект деятельности способен решать самые сложные профессиональные задачи. Мастер 

отличается от других специальными качествами, умениями или универсализмом, широкой 

ориентированностью в своей профессиональной области. Он выработал индивидуальный стиль 

деятельности, стабильно получает хорошие результаты деятельности. 

6) Фаза авторитета. Профессионал является мастером своего дела. Профессиональная деятельность 

характеризуется высокой успешностью. Несмотря на свой биологический возраст, он успешно решает 

профессионально - производственные задачи, опираясь на высокий уровень профессионализма, умелость, 

организаторские способности. 

7) Фаза наставничества. Авторитетный мастер своего дела в каждой профессии имеет 

единомышленников, учеников, которые перенимают его опыт, следуют ему. Жизнь профессионала, 

несмотря на его биологический возраст, имеет определѐнную перспективу, связанную с передачей опыта 

молодым профессионалам, отслеживанием их успехов, посильным включением в их дела. 

Таким образом, анализ нашей темы показывает, что помимо способностей личности и мотивации 

выбора профессии важное значение для успешности деятельности человека в избранной сфере имеет 

уровень развития у него профессионально важных качеств.  

Основными этапами в формировании профессиональной готовности к службе являются: 

последовательное проведение предварительного этапа (профессиональной ориентации и отбора), адаптации 

к обучению в УВО, основного этапа профессионального обучения в Университете и, наконец, успешной 

адаптации по месту службы. 

Таким образом, психологические аспекты профессиональной готовности к деятельности выражаются 

в целостности структуры личности и включают в себя убеждения, взгляды, мотивы, чувства, волевые и 

интеллектуальные качества, знания, навыки и умения. Такая готовность достигается всей системой 

морально-психологической и профессиональной подготовки с учетом требований, предъявляемых 

особенностями деятельности, профессии. 
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ПРОФІЛАКТИКА ДЕВІАНТНОЇ ПОВЕДІНКИ ЯК ВИД ДІЯЛЬНОСТІ 

СОЦІАЛЬНОГО ПЕДАГОГА: ВИКЛИКИ ДІДЖИТАЛІЗАЦІЇ 
 

У статті досліджено причини виникнення девіантної поведінки. Визначено напрямки 

профілактики девіантної поведінки в підлітковому середовищі. Розглянуто одну із сучасних форм 

профілактики в цій сфері. Ключові слова: профілактика, девіантна поведінка, підлітки, соціальний педагог, 

соціальна робота, діджиталізація. 
 

Актуальність обраної теми проявляється в тому, що нині наявна потреба у поглибленні 

педагогічного забезпечення профілактики девіантної поведінки в підлітковому середовищі, що обумовлено 

особливостями їх положення в інформаційному суспільстві, яке почало активно розвиватись в Україні.  
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Проблеми профілактики девіантної поведінки дітей та підлітків відображені в роботах 

В. Афанасьєвої, Л. Вольнової, О. Москалюка та інших науковців у цій сфері. Ними висловлені ідеї про 

адресність профілактичної роботи, про характер попереджувальної роботи з дітьми та розвиток соціальної 

творчості як альтернативи антигромадської поведінки. Метою нашої роботи є висвітлення основних засад 

профілактики девіантної поведінки в рамках діяльності соціального педагога у інформаційному суспільстві. 

Нині, не дивлячись на актуальність і необхідність превентивної діяльності, фахівці рідко 

включають у свою роботу технології профілактики девіантної поведінки. Педагогічне забезпечення 

організації профілактики девіантної поведінки в підлітковому середовищі пов‘язано з існуванням двох груп 

протиріч: одні пов‘язані з організацією профілактики, а інші - безпосередньо торкаються особистості 

підлітка [3, c. 119-120]. Відповідно, подвійний вектор значно розгалужує профілактичні заходи у цій сфері. 

Перша група об‘єднує протиріччя, що стосуються вибору ефективних форм, методів, технологій, 

прийомів організації профілактики майбутніми соціальними педагогами. Звідси випливає необхідність 

розробки системи підготовки соціальних педагогів до ефективного процесу організації профілактики серед 

підлітків з девіантною поведінкою. Пандемія COVІD-19 внесла свої корективи, що змусило педагогів 

звернутись до методів діджиталізації навчального та виховного процесу, що наблизило їх до своїх 

підопічних. Особливої уваги у даному випадку заслуговує фасилітація в онлайн-форматі, яка дозволяє 

перетворити джерело девіації у інформаційному просторі на інструмент виховання.  

Друга група суперечностей об‘єднує питання, що зачіпають самореалізацію, самоствердження 

підлітку. Саме система взаємин із соціальним середовищем і визначає спрямованість його психічного 

розвитку. Водночас смартфон, планшет та інші засоби комунікації змінює контакти підлітків з іншими 

членами суспільства, що згубно впливає на їх подальший розвиток. 

Своєрідність розвитку підлітка полягає в тому, що він включається в нову систему відносин при 

спілкуванні з дорослими і товаришами, займаючи серед них своє нове місце, виконуючи нові функції, які 

найчастіше обумовлені середовищем. Відповідно, головним завданням соціального педагога є побудова 

зв‘язку між онлайн та офлайн форматами задля забезпечення належної соціалізації своїх підопічних у 

суспільстві.  

Крім того, на основі аналізу досвіду роботи висококваліфікованих педагогів та науковців даної 

сфери можемо сформулювати деякі напрямки профілактики девіантної поведінки в підлітковому 

середовищі, а саме: 

1) програмування профілактичної діяльності. Однією з ефективних форм розробки програм і 

проектів є проектний семінар, що являє собою спеціально організовану форму взаємодії учнів, орієнтовану 

на поглиблений розгляд проектування своєї майбутньої життєдіяльності в умовах інформаційного 

суспільства в нашій країні; 

2) інформаційна та методична підтримка організації профілактики, що являє собою систему 

педагогічних дій, пов‘язану з нейтралізацією прогнозованих труднощів в роботі соціального педагога; 

3) соціально-педагогічний супровід підлітка в процесі профілактичних заходів, тобто супровід при 

цьому розуміється як надання підлітку сукупності засобів, спрямованих на успішну соціалізацію.  

Супровід підлітка в процесі профілактичних заходів має реалізовуватися у взаємодії всіх суб‘єктів 

профілактики (школа, сім‘я, соціум) [2, c. 157-160]. Водночас профілактичний потенціал цифрового 

простору суспільної взаємодії залишається ще недостатньо вивченим та місце в ньому соціального педагога 

ще не визначено.  

Профілактика дезадаптації дітей і підлітків – це процес тривалий і клопіткий, який не передбачає 

форсування подій, оскільки дозволяє не тільки вирішувати поодинокі проблеми дітей і їх батьків, а й 

запобігати тим, які можуть проявитися з часом у майбутньому. Крім того, величезний вплив на розвиток 

людини, особливо в дитячому віці, надають батьки, оскільки в сім‘ї зазвичай відбуваються перші 

вирішальні для становлення, розвитку та формування роки життя людини [1, c. 46]. Родини обов‘язково 

необхідно залучати у коло профілактичної роботи, а також визначати межі взаємодії батьків та дітей у 

соціальних мережах та месенджерах.  

Девіантна поведінка спочатку завжди буває невмотивованою, адже молода людина, як правило, 

хоче відповідати вимогам суспільства, але в силу соціальних умов, невміння правильно визначити свої 

соціальні ролі, незнання способів соціальної адаптації, вона не може цього зробити.  

Сучасною формою профілактики девіантної поведінки є соціальний контроль, де роль соціального 

педагога значно змінюється. Сучасні комунікатори та браузери розширяють можливості батьківського 

контролю, який відфільтровує асоціальні зразки поведінки, але тут також потрібні межі.  

Отже, дослідивши питання щодо профілактики девіантної поведінки як виду діяльності соціального 

педагога, ми можемо стверджувати, що основний зміст роботи соціального педагога в процесі організації 

профілактики девіантної поведінки – це створення атмосфери реального співробітництва і партнерства у 
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відносинах з неповнолітніми як офлайн, так і онлайн. У профілактичній роботі важливо лише одне: не 

спізнитися, не упустити момент, поки асоціальна сторона життя підлітка цілком і повністю не 

перетворилася б в його спосіб життя, не стала б відповідати його віковим та індивідуальним потребам. В 

свою чергу, є гостра потреба у розгалуженні авторських програм, методичних рекомендацій, навчально-

методичних комплексів з навчальних курсів, які допомагають вести підготовку соціальних педагогів до 

робити з девіантною поведінкою в рамках протікання інформаційних та вірусних пандемічних процесів. 
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Проаналізовано психологічні особливості підлітків, які схильні до Інтернет-адикції. Розглянуто 

причини та прояви Інтернет-залежності. Представлено дослідження особистісних особливостей 

підлітків, які мають залежність від Інтернету. Ключові слова: адикт, Інтернет-залежність, Інтернет-

адикція, соціалізація, психологічне здоров‘я. 

 

Актуальність дослідження. Найважливішою комунікацією цивілізації сьогодення є глобальна 

павутина під назвою Інтернет-мережа. У зв'язку з тим, що людська цивілізація вступила в еру 

інформаційних технологій, спостерігаються суттєві зміни в споживанні матеріальних та духовних благ 

людства. Комп'ютерні технології проникають в освіту, науку, економіку, політику, культуру тощо. Інтернет 

забезпечує інформаційний сервіз спілкування, дозвілля, професійної діяльності особистості. Інтернет 

необхідна всім - незалежно від професії, соціального статусу, вікових та тендерних відмінностей. Проте, 

значна доступність та зручність соціальних мереж несе ризики для їх користувачів, серед яких частіше за 

все називають можливість надмірного «занурення» у віртуальне спілкування, розриву реальних соціальних 

зв‘язків та формування залежності (адикції). Особливо великий ризик потрапити до залежності від 

соціальних мереж мають підлітки, адже сучасний стиль навчання у школі безпосередньо пов‘язаний із 

тривалим перебуванням в Інтернеті-мережі, а насиченість та інтенсивність навчальної діяльності обмежує 

можливості школяра в підтримці широких соціальних контактів в реальності. Саме проблема інтернет-

адикції у підлітковому віці знаходиться на першому місці, з чіткою та окресленою тенденцією до стрімкого 

зростання.  

Мета статті полягає у теоретичному дослідженні психологічних особливостей інтернет-адиктивної 

особистості підлітка. Мета поставила перед нами завдання аналізу проведених теоретичних досліджень 

феномену інтернет-адикції. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Дослідження проблеми залежності від Інтернету як 

поведінкової адикції широко висвітлено здебільшого у зарубіжній літературі у працях таких науковців як 

М. Шоттон, Д. Грінфілд, Дж. Грохот, К. Янг та інші Серед вітчизняних науковців, що присвятили свої 

дослідження проблемі Інтернет-адикції, можна назвати А. Войскунського, Л. Кулікова, Н. Чудову, 

А. Асмолова, Н.А. Цвєткову тощо. Також чимало представників психологічної науки звертаються до 

генезису інтернет-залежності та розкриття вікових особливостей психічного й особистісного розвитку 

особистості підлітків, які найбільше підлягають її впливу (Л. Бутузова, Я. Гошовський, Н. Гребенюк, 

О. Камінська, І. Кон, Н. Максимова, Є. Петрова). 

Результати теоретичного дослідження. З метою розкриття змісту поняття інтернет-адикції ми 

звернулися до ресурсів довідкової літератури. У Психіатричному енциклопедичному словнику поняттям 

«залежність» визначається « як стан людини або її поведінка, коли вона знаходиться у підкоренні іншої 

людини або ситуації» [4, с.329]. При цьому, крім залежності від психоактивних речовин, вказано на 

існування також залежності від певних ідей, особистостей, від азарту, від віросповідань тощо [4, с.329]. 

Залежність буває «фізіологічною, якщо сам організм має потребу в даній речовині для нормального 

функціонування, або психологічною, якщо ця потреба має афективну природу» [5, с.147].  
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У вітчизняній літературі поняття «залежність», «узалежнена поведінка», «адикція», «адиктивна 

поведінка» розглядаються здебільшого як тотожні. Термін «адикт» походить від латинського addicere - 

«благоволити», «сприяти». Адикція у сучасній науковій літературі визначається як пристрасть до певного 

роду діяльності, яка включає безконтрольне прагнення практикувати вид діяльності для досягнення 

бажаного психічного ефекту. В рамках проблеми Інтернет-адикції терміни «залежність від Інтернету», 

«надзмірне застосування Інтернету» також наповнюються однаковим змістом. 

Залежність від Інтернет-мережі, як вказує дослідник А. Войскунський, розуміється широко і включає 

в себе такі форми її прояву: пристрасть до роботи з комп'ютером (програмування, ігрова діяльність); пошук 

інформації у віддалених базах даних; пристрасть до опосередкованих Інтернетом азартних ігор, онлайнових 

аукціонів та електронних покупок; залежність від спілкування в чатах, від участі у групових іграх і 

телеконференціях; залежність від порнографічних сайтів, обговорення сексуальної тематики в чатах [1]. 

Крім того, існують загальні ознаки адиктивної поведінки: 

1.  стійке прагнення до зміни психофізичного стану; 

2.  безперервний процес формування і розвитку адикції;  

3. циклічність узалежненої поведінки; закономірне виникнення особистісних змін і соціальної 

дезадаптації;  

4. формування адиктивної установки, тобто сукупності когнітивних, емоційних і поведінкових 

особливостей, які викликають адиктивне ставлення до життя;  

5. надмірне емоційне відношення до об'єкту залежності; 

6.  перетворення об'єкту адикції у мету існування; заперечення залежності та її тяжкості [2]. 

Разом з тим, А.Є. Войскунський наводить такі критерії, що визначають залежність: пріоритетність, 

зміна настрою, толерантність, симптоми розриву, конфлікт та рецидив [1]. 

Виникнення Інтернет-адикції розглядається як наслідок зниження психологічної стійкості 

особистості [3]. Оскільки психологічна стійкість оберігає особистість від особистісних розладів, складає 

основу внутрішньої гармонії, повноцінного психічного здоров`я, то зниження психологічної стійкості 

призводить до дезінтеграції особистості, порушення регуляції поведінки та діяльності, розпаду системи 

життєвих цінностей, мотивів, цілей, що підвищує ризик виникнення залежності.  

Однією з найбільш вразливих категорій, що підпадають під вплив інтернет-адикції, є підлітковий вік. 

У процесі становлення особистості підліток сприймає Інтернет-мережу як основний засіб отримання 

інформації та комунікації. Оскільки особистість у підлітковому віці є ще не сформованою, вона 

залишається чутливою до впливу психологічних та соціальних чинників, що можуть призвести до її 

деформації. Підліток прагне забути про свої соціальні проблеми, з якими стикається в повсякденному 

житті, прагне відволіктися від страху до змін, отримати позитивні емоції. У цьому йому допомагає 

Інтернет. Слід зазначити, що у підлітковий період життя є складним, який проходить під тиском 

навчального закладу, родини та друзів. Часто підлітки не справляються зі своїми переживаннями, особливо 

тоді, коли вони посилені гормональною перебудовою організму. Їм необхідно звільниться від фрустрації, а 

вони можуть здійснити це анонімно в кібер-просторі. 

Важливою особливістю підлітка є сепарація від батьків та родини. Підліток бажає відокремитися від 

батьків, для того щоб самому будувати відносини з людьми. Він прагне бути незалежним і робити те, чого 

хоче сам. Інтернет надає йому для цього унікальну можливість. Якщо є бажання знайомитися з новими 

людьми, але при цьому залишатися вдома, то Інтернет дозволяє це робити одночасно. Вони шукають друзів 

і компанію для того, щоб відчувати себе частиною групи. Усі ці відносини є важливою частиною 

ідентифікації особистості підлітка. 

Висновки та перспективи подальших досліджень. Отже, Інтернет-адиккція є психологічним 

феноменом, який полягає у тому, що у підлітка виникає нав‘язливе бажання постійно перебувати у мережі. 

Інтернет-адикція супроводжується порушенням структури особистості підлітка, відірваністю від реального 

світу, порушенням зв‘язків із соціальним світом, зниження психологічної стійкості особистості, 

унеможливлює формування системи життєвих цінностей, мотивів, цілей підлітка, що призводить до 

дезадаптації особистості підлітка. Перспективи подальших досліджень вбачаємо у вивченні психологічних 

особливостей інтернет-адикції особистості, які є характерними для підлітків з різними формами деривацій, 

а також розробку програм корекції інтернет-залежності в підліковому віці. 
 

Джерела 

1. Войскунский А.Е. Актуальные проблемы психологии зависимости от Интернета // Психологический журнал / Войскунский А.Е. – 2004. – ғ 1. –- 

С. 90-100. 

2. Змановская Е.В. Девиантология: (Психология отклоняющегося поведения) / Змановская Е.В. – М.: ИЦ «Академия», 2003. – 288 с. 

3. Куликов Л.В. Психогигиена личности. Вопросы психологической устойчивости и психопрофилактики: Учеб. пособие / Куликов Л.В. – СПб.: Питер, 

2004. – 464 с. 

4. Психиатрический энциклопедический словарь / [Й.А. Стоименов, М.Й. Стоименова, П.Й. Коева и др.]. – К.: МАУП, 2003. – 1200 с. 

5. Шапар Б.В. Психологічний тлумачний словник / Шапар Б.В. – Х., 2004. – 640 с. 



С О Ц І А Л Ь Н О - Г У М А Н І Т А Р Н И Й  В І С Н И К  ●  2 0 2 0  ●  В И П У С К  3 5  

 

 

 
31 

Ренн Ольга Михайлівна 

Кандидат наук із соціальних комунікацій 

Українська академія друкарства 
 

УКРАЇНСЬКА ВИДАВНИЧА СПРАВА НА КАРАНТИНІ: 
ВИКЛИКИ ТА МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ РОЗВИТКУ 

 

Стаття має на меті окреслити загальні питання стосовно процесів, що відбулися та 

продовжують відбуватися у сфері української видавничої справи внаслідок пандемії covid-19. Це спроба 

з‘ясувати здобутки, з якими книговидання зустріло кризу 2020 року та відстежити варіанти 

антикризових заходів для українських видавців. Ключові слова: видавництво, видавнича справа, 

книговидання, пандемія.  

 

Ще у 2012 році дослідник Василь Теремко у своїй монографії «Видавництво ХХІ. Виклики і 

стратегії» констатував, що видавнича галузь в Україні «постійно перебуває як не в стагнації, то у 

передкризововму стані, різною мірою наближаючись до кризи» [4, с. 268]. І з цією тезою складно не 

погодитися: непрості соціально-економічні умови, несприятливі політичні рішення, активізація й 

інтенсивний розвиток книжкового піратства, відсутність системної та цілеспрямованої популяризації 

читання – ці фактори мали суттєвий негативний влив на розвиток українського книговидання. Утім до 

кризи 2020 року видавнича сфера в Україні підійшла із цілою низкою здобутків: 

- на ринку сформувалася ціла когорта видавців, і великих, і малих, універсальних та спеціалізованих; 

- відповідно – на книжковому ринку представлено достатньо широкий асортимент книжок, 

книжкової продукції для різних категорій читачів; 

- довкола видавців об‘єднуються лояльні споживачі, активне читацьке коло тих, хто стежить за 

роботою видавничих організацій, відстежує новинки, постійно купує книжки, читає та обговорює їх; 

- відлагоджено книжкову торгівлю: розвиток всеукраїнської мережі книгарень «Є», «Bookling», 

«Valizza» та ін., найбільшої інтернет-книгарні «Yakabo», власних книгарень та інтернет-книгарень 

видавництв (як наприклад: мережі книгарень видавництв «Видавництво Старого Лева» («ВСЛ»), «Vivat», 

«Навчальна книга «Богдан»), продаж книжок у гіпермаркетах та супермаркетах, на автозаправних станціях і 

т.д.; 

- успішно діє Український інститут книги - державна установа при Міністерстві культури України, 

що формує державну політику у книжковій галузі, провадить промоцію книгочитання в Україні, підтримує 

книговидавничу справу, стимулює перекладацьку діяльність, популяризує українську літературу за 

кордоном; 

- достатньо ефективно налагоджені міжнародні зв‘язки у галузі; українські видавці беруть участь у 

всіх найбільших міжнародних книжкових виставках і ярмарках, активно купують і, що особливо важливо, 

продають права на книжки. 

- ефективно функціонують достатньо потужні інтернет-видання про книжкову справу, такі як 

«Читомо», «Літакцент», «Друг читача», що прийшли на зміну спеціалізованим друкованим газетам і 

журналам. 

- і врешті решт – активно розвиваються книжкові блоги у соціальних мережах: фейсбуку, інстаграмі, 

ютубі і навіть мейнстрімному тіктоці, що безумовно сприяє популяризації читання, об‘єднує людей за 

інтересами, а відтак – стимулює купівлю книжок. 

Утім, замість закономірного і поступового розвитку видавничій галузі довелося підлаштовуатися під 

нові обставини, у чомусь – переформатовуватися, швидко реагувати на зміни. У час, коли практично весь 

світ пішов на карантин, суб‘єктам видавничої справи довелося зіткнутися із цілою низкою викликів. 

Фактично, замість того, щоб вкладати свої організаційні й творчі зусилля та фінансові ресурси у розвиток 

та зростання, видавцям усього світу довелося посилено працювати, щоб просто втриматися на плаву. 

Потрібно було зрозуміти, як працювати далі, як зберегти команду, як ефективно працювати дистанційно, 

шукати нові канали збуту та нові фінансові можливості. 

За час кризи внаслідок пандемії закрилося українське видавництво «Фонтан казок», окремі 

видавництва призупинили свою діяльність на невизначений термін (наприклад видавництво «Discursus»). А 

разом з тим, з‘явилися нові видавництва: «Портал» (видавничо-освітній проект, що спеціалізується на 

дитячих та підліткових книжках, що допомагають розуміти історію та культуру України у світовому 

контексті), «Лабораторія» (видавництво перекладних нонфікшн книжок), «Віхола» (видавництво 

українських нонфікшн книжок). У видавництві «Наш формат», що до цього часу основною спеціалізаціє 

мало видання якісних науково-популярних книжок, відкрили новий напрямок видавничої діяльності – 
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випуск у світ дитячої літератури. Безперечно, зовсім не криза стала спонукою відкриття нових видавництв, 

радше навпаки: розпочинати діяльність під час кризи – значний ризик, утім, можливо, свіжі репертуарні 

пропозиції – це саме те, що потрібно українським читачам. Природно, започаткуванню видавництва 

передує тривала робота з підготовки стартового репертуару, організації та відлагодження процесів, просто 

час запуску нових видавництв збігся із періодом карантину. 

Стосовно такої діяльності як читання, то на карантині з одного боку в людей вивільнилося більше 

часу на читання для дозвілля і саморозвитку (у цьому власне вбачаємо можливість для видавців, хоча тут 

конкуренцію книжці складають інтернет-ресурси, соціальні мережі, кіно). А з іншого боку необхідно 

враховувати не надто сприятливі впливи економічного та психологічного чинників (виклики, які слід 

подолати). Зниження прибутків або й цілковита втрата роботи, стрес від перебування у замкненому 

просторі, страх від невизначеності і страх захворіти на коронавірус, онлайн-робота і онлайн-школа – усі ці 

фактори, вочевидь, є не сприятливими. Наведені фактори також посилили конкуренцію між видавцями, за 

читача і за покупця, і за онлайн-презентації та онлайн-зустрічі. 

Більшість видавців, безперечно, зреагували на нові обставини. Спершу це були найпростіші і 

найочевидніші маркетингові заходи – акції, розпродажі, знижки від 30 до 70 %. Утім, постає питання, 

наскільки знижки 70 % не є згубними для бізнесу. Згодом почали з‘являтися тематичні книжки для дітей 

(«Робі та злюка в короні» Галина Буділова, Ольга Реньова, «Коронавірус. Книга для дітей» Елізабет 

Дженер, Кейт Вілсон, Ніа Робертс з ілюстраціями всесвітньо відомого дитячого художника Акселя 

Шеффлера (видавництво «Artbooks»), «Мій герой – це ти. Як діти можуть боротися з коронавірусом», 

«Казка про Нічницю, або як людям не хворіти» Мирослави Макаревич). Усі ці книжки розповсюджувалися 

безкоштовно, деякі з них як електронні, деякі – у вигляді традиційних друкованих видань. Окремі 

видавництва видали і дотичні до теми пандемії книжки для дорослих (наприклад: «Імунітет. Правда і міфи 

про щеплення», Еула Бісс, видавництво «Наш Формат», «Закони зараження. Чому певні речі поширюються, 

а тоді зупиняються», Адам Кухарський, видавництво «Урбіно»). Щодо репертуарних особливостей цього 

періоду варто також зазначити зацікавлення різноманітними інтерпретаціями теми ізоляції (наприклад, 

видання «ВСЛ»: «У дикій глушині» Джона Кракауера, та роману-антиутопії «За стіною» Марлена 

Гаусгофера), розважальними, веселими книжками, що здатні розрадити, відволікти від проблем та підняти 

настрій (наприклад, «Моцарт 2.0» Доржа Бату, чи «Бріджит Джонс. На межі здорового глузду» Гелен 

Філдінґ, або «Поштова лихоманка» Террі Пратчетта («ВСЛ»). Успішними стали і довгоочікувані раніше 

анонсовані нові книжки знаних українських письменників Софії Андрухович, Оксани Забужко, Петра 

Яценка, Ірени Карпи. Таким чином, карантинна криза спонукала видавців до перегляду свого репертуару, 

переформатування поточного видавничого плану, пришвидшення підготовки актуальних видань. 

Щоправда, за даними книжкової палати показники за кількістю назв і за накладами порівняно із 2019 роком 

впали катастрофічно [2]. Можливість для розвитку у такій ситуації у тому, щоб пропонувати такий продукт, 

від якого читач не зможе відмовитися, а для цього виняткове значення має розуміння запитів та потреб 

своєї аудиторії, постійна підтримка зв‘язку з лояльними читачами. Ще однією вагомою можливістю 

вважаємо розвиток та підсилення напряму виготовлення електронних книжок. Читання електронних 

книжок на карантині одержало додаткову перевагу – для покупки такої книжки не потрібно було йти на 

відділення пошти чи контактувати з кур‘єром. 

Саме на карантині, коли усі можливі види діяльності перейшли в онлайн, стало зрозуміло, наскільки 

важливою в книжковому бізнесі є офлайн-складова. Йдеться і про книжкові магазини, і про різноманітні 

книжкові фестивалі, виставки, ярмарки, зустрічі з читачами, презентації. Як відомо, покупка книжки – це 

дуже часто емоційна покупка, що у багатьох людей супроводжується приємними ритуалами, спілкуванням 

(саме тому все більшої популярності в Україні набувають книгарні-кав‘ярні). Виразною тенденцією 

останніх місяців є розвиток видавцями власних інтернет-книгарень. Так, на самому початку карантину 

відбулося значне підсилення соцмереж видавництв – відбувалося чимало подій: онлайн-презентації, 

онлайн-читання, вікторини, прямі ефіри, різноманітні інтерактивні заходи – усе це відіграло важливу роль 

для підтримки зв‘язків із читачами. Так, скажімо «ВСЛ», аби бодай у певний спосіб забезпечити емоційну 

складову покупки книжки випробував формат передзамовлення книжок з автографом Олега Сенцова. Та 

треба відзначити, що у певний момент відбулося перенасичення усіма цими заходами в інтернеті, люди 

втомилися і від постійного онлайну, зокрема, і від карантину, загалом. 

Попри те, що уже влітку відбулося послаблення карантину і книгарні поступово відновили свою 

роботу, усі великі книжкові фестивалі з огляду на те, що це є масштабні масові заходи змушені були 

переформатуватися в онлайн-фестивалі. Суттєвим недоліком онлайн-фестивалю є те, що жодна відео-

трансляція не здатна замінити атмосферу живого спілкування. Разом з тим, відкрилася можливість більше 

залучати іноземних зіркових гостей, які раніше не мали змоги долучатися до українських фестивалів. 

Позитивною рисою онлайн-формату є також і потенційне розширення аудиторії, оскільки до події можуть 
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долучитися люди з будь-якого міста чи країни. Однак, не варто забувати про фактор перенасичення онлайн-

подіями, про який ми вже згадували раніше. Для підтримки скасованого навесні «Книжкового арсеналу» 

було запущено флешмоб «Мій віртуальний Книжковий Арсенал 2020», це був захід підтримки не лише 

фестиваль, але й видавців, адже читачі виставляли фотографії з купленими онлайн книжковими новинками. 

Зараз, коли у онлайн-форматі триває Форум видавців, прихильники цього фестивалю також пишуть дописи 

у соцмережах, щоб підтримати Форум. 

Очевидно, що означена тема потребує ґрунтовних масштабних розгорнутих досліджень. І справжні 

наслідки кризи 2020 для видавничої галузі ми зможемо проаналізувати лише через деякий час. Однак уже 

зараз очевидно, що окремі кризові явища галузі відкривають нові цікаві можливості для розвитку. 
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РОЗВИТОК МИСТЕЦЬКОЇ ОСВІТИ КРАЇНИ 

 

Стаття присвячена аналізу роботи вищих мистецьких закладів України. Проаналізовано стан 

розвитку музичної освіти України. Досліджено роль музичних академій у підготовці професійних 

музикантів. Ключові слова: мистецька освіта, музика, музична академія, естетичне виховання. 

 

На сучасному етапі розвитку суспільства мистецька освіта України все впевненіше розкриває себе в 

системі світового культурного процесу. Стимулом для пошуків нових шляхів духовно-мистецької 

самоідентифікації українського народу стала відмова від культурних орієнтирів, які визначали напрями 

розвитку мистецтва у період радянської доби, коли нам нав‘язували чужі смаки та стиль життя. Проте нове 

тиcячoлiття вже в незалежній Україні пoрoдилo нoвi прoблeми в oблacтi миcтeцькoї ocвiти й ecтeтичнoгo 

вихoвaння пiдрocтaючoгo пoкoлiння. Причини цьoгo явищa вiдoмi i криютьcя нe тiльки в зaгaльнocиcтeмнiй 

coцiaльнo-eкoнoмiчнiй кризi 90-х рoкiв минулoгo cтoрiччя, aлe й у змicтoвнoму нaпoвнeннi caмoї cфeри 

худoжньoї ocвiти тa ecтeтичнoгo вихoвaння [1, с.28]. 

Не зважаючи на глобальні проблеми, що існують у всіх сферах на даний час, слід зазначити, що 

загалом система вітчизняної музичної освіти визнається однією із кращих у світі, що неодноразово 

доводили випускники українських мистецьких закладів – переможці різноманітних конкурсів та фестивалів. 

Наприклад, випускник Національної музичної академії України імені Петра Чайковського в Києві, піаніст 

Олексій Гринюк після перемоги на Всесоюзному конкурсі Дяґілева в Москві мав чимало успішних виступів 

на міжнародних конкурсах, серед яких можна виділити перемогу на престижному Міжнародному конкурсі 

молодих піаністів пам‘яті Володимира Горовиця в Києві, конкурсі піаністів у Шанхаї, конкурсі молодих 

концертних артистів у Нью-Йорку. Йому стоячи аплодують слухачі в концертних залах Франції, Англії, 

Польщі, Китаю, США, Мексики. 

Олексій Гринюк належить до славної когорти митців, що є нашою національною гордістю. Близько 

600 випускників Національної музичної академії прославляють нашу мистецьку освіту. Серед них – 

заслужені та народні артисти України, заслужені діячі мистецтв, доктори культурології, професори та 

кандидати мистецтвознавства, виконавці-інструменталісти, диригенти та композитори, оперні вокалісти та 

естрадні співаки. 

Сьогодні у Київській Національній музичній академії на 5 факультетах і 27 кафедрах здобувають 

освіту понад 1100 студентів, яких навчають 5 Героїв України, 5 академіків і 26 членів-кореспондентів 

Національної академії мистецтв України, 65 народних артистів, 94 професори, 31 доктор наук, 126 доцентів, 

108 кандидатів наук, 40 заслужених діячів мистецтв і 57 заслужених артистів України. 

Серед мистецьких закладів вищої освіти особливу роль у підготовці музичних фахівців також 

відіграє Одеська державна консерваторія, яка з 2002 року носить назву «Одеська державна музична 

академія імені А. В. Нежданової». Академія проводить підготовку виконавців, музикознавців, композиторів 

освітньо-кваліфікаційних рівнів бакалавр, спеціаліст, магістр. Враховуючи потреби сучасних мистецьких 
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закладів у нових фахівцях, в консерваторії додатково розпочато підготовку з трьох спеціалізацій – бандура, 

класична гітара, оперно-симфонічне диригування, а також відкрито новий напрям підготовки «Культура», 

спеціальність «Культурологія». При академії ще з 2002 року працюють наукова аспірантура та 

спеціалізована рада із захисту кандидатських дисертацій, а з 2009 року – докторантура [3, с. 15]. 

У 2007 році за результатами рейтингу Вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації, 

складеного ЮНЕСКО та Міністерством освіти і науки України, Одеська державна музична академія імені 

А. В. Нежданової посіла почесне перше місце серед українських вузів культури, мистецтва, живопису, 

скульптури й дизайну.  

Також знаний у всьому світі завдяки своїм випускникам найстаріший не лише в Україні, але й в усій 

Європі музичний заклад вищої освіти –Львівська національна музична академія імені М. В. Лисенка. 

Заснована ще у 1796 році Юзефом Ельснером – майбутнім вчителем Ф. Шопена – музична академія з того 

часу є провідним державним музичним закладом вищої освіти України, унікальним надбанням 

національної культури, який за результатами своєї діяльності здобув загальнодержавне та міжнародне 

визнання.  

В різні роки у Львівській музичній академії навчалися та працювали видатні музиканти, серед яких 

співаки А. Дідур, С. Крушельницька, М. Менцинський, О. Мишуга, що стали окрасою європейських та 

світових оперних сцен. По всій Європі та Америці з великим успіхом концертували піаністи Л. Мюнцер, М. 

Розенталь, Е. Штоєрман; прославляли національну музичну школу віолончелісти Б. Бережницький, Д. 

Данчовський, П. Пшеничка та А. Шмар. Далеко за межами Львова стали відомими музикознавці З. 

Яхимецький, З. Лісса, Ст. Лобачевська. Львівська музична академія була колискою для таких відомих 

композиторів як Д. Січинський, Я. Ґаль, Ст. Невядомський, Ю. Кофлер. Зберігаючи багаторічні традиції, 

сьогодні Львівська національна музична академія є центром музичної культури усього західного регіону і 

гордиться своїми випускниками, молодою генерацією музикантів – лауреатів міжнародних та 

Всеукраїнських конкурсів [2, с.10]. 

Професійних музикантів також готують інші заклади вищої освіти України – академії культури, 

університети, в яких є спеціалізовані факультети, тому можна впевнено сказати, що в української 

мистецької освіти є велике майбутнє та перспектива розвитку. 
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ІСТОРІЯ СТАНОВЛЕННЯ ВИЗНАЧЕННЯ «БІЛІНГВІЗМ» 

 

У запропонованій статті розкрито питання розуміння явища білінгвізму. проаналізовано 

теоретичний аспект становлення дефініцій «білінгвізм» та «двомовність». Досліджено погляди вчених 

щодо питання визначення понять (60-90-ті рр. ХХ ст.). Ключові слова: білінгвізм, двомовність, історія 

білінгвізму. 

 

У наш час люди різних країн мають можливість вільно взаємодіяти один з одним за допомогою 

сучасних технологій. Однак вкрай важливим залишається комунікативний аспект. Останнім часом 

проблема двомовності є актуальною у зв‘язку зі стрімким зростанням міжкультурних зв‘язків. У сучасному 

суспільстві все більше людей спілкуються на двох і більше мовах. Також володіння двома і більше мовами 

на сьогоднішній день вважається абсолютною нормою.  

Проблема білінгвізму почала розглядатися науковцями з середини ХХ ст. Вивченням цього явища 

займалися різні вчені (лінгвісти, психологи, психолінгвісти), зокрема, В. Ю. Розенцвейг, Л. В. Щерба, 

Д. Ю. Дешериев, І. А. Зимова, У. Вайнрайх, Х. З. Багіроков, В. П. Белянин, К. Х. Ханазаров і М. Брауна, 

А. Вайс ін. 

Білінгвізм як явище вивчали дослідники з різних позицій, існує безліч дефініцій, але жодної 

всеохоплюючої. Одне з перших визначень двомовності запропонував М. Браун ще в першій половині 

ХХ ст. Він зазначав, що під багатомовністю розуміється активне, вільне володіння двома або більше 

мовами на однаковому рівні, без урахування способу оволодіння ними [1, c. 115]. Також А. Вайс вважає, що 
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під двомовністю слід розуміти безпосереднє активне та пасивне використання двох мов однією особою [3]. 

Хоч, на відміну від М. Брауна, А. Вайс обирає показником не володіння, а використання мови, усе ж 

головним показником є компетентність мовця, а якщо судити за цим критерієм, то однозначно назвати 

двомовною особу або не назвати її такою досить складно. Усе залежатиме від розуміння того, наскільки 

добре людина має володіти мовою. Інше визначення, але вже багатомовності, наводить Г. Кріст: 

«… багатомовною може вважатися особа, яка на основі знання своєї рідної мови має обмежені знання як 

мінімум ще двох мов, які вона здатна використовувати в одній або в різних галузях дискурсу» [2, c. 208]. 

Необхідно відзначити, що досі немає єдиного розуміння терміну «двомовність» або «білінгвізм», 

через його багатоаспектність вивчення та дослідження різними науковцями. Думки з цього приводу 

розходяться. Наприклад, К. Х. Ханазаров пише що двомовність має місце там «де люди володіють другою 

мовою в мірі, достатній для спілкування і обміну думками з носіями другої мови...» [9] або схоже 

визначення знаходимо в працях В. Ю. Розенцвейга, де зазначається, що білінгвізм − це «володіння в 

достатній мірі двома мовами, що дозволяє регулярне переключення з однієї на другу в залежності від 

ситуації спілкування» [8]. Інші вчені, розглядаючи питання білінгвізму, говорять про те, що це не явище, а 

певний процес. Наприклад, Є. М. Верещагін визначає білінгвізм як психічний механізм, що дозволяє 

людині відтворювати мовленнєві послідовності, які належать до двох мовних систем (виходячи з 

психологічних процесів) [6, с. 130]. Піднімаючи питання про проблему двомовності, вчений зазначає, що 

той, хто використовує в спілкуванні тільки первинну мовну систему, може бути названий монолінгвом, а 

коли використовує для спілкування іншу, то носій двох мов називається білінгвом. Схоже У. Вайнрайх 

інтерпретує поняття «білінгвізм» − почергове використання двох мов; при цьому, особи, що це 

практикують, визначаються як двомовні. Він вважає що, «білінгвізм починається тоді, коли мовець однією 

мовою може продукувати повні осмислені речення іншою» [5]. Деякі вчені розглядають двомовність «як 

здатність тих чи інших груп населення пояснюватися двома мовами» [10], «здатність володіння двома 

мовами» [4], «володіння двома мовами досконало» [7]. Насправді ж, визначень може бути ще більше, так 

само як і класифікацій: все залежить від аспекту дослідження, чи розглянутим більш детально умов його 

функціонування, конкретного змісту двомовності або білінгвізму, значення його для носія. 

Також Л. Блумфілд дає визначення білінгвізму, де використовує його у зв‘язку з поняттям 

«багатомовність», зазначаючи, що «іноді вивчають іноземну мову настільки добре, що не можна відрізнити 

від тієї людини, що говорить як рідною, а саме «використання декількох мов в залежності від відповідності 

комунікативної ситуації» [11]. Інші ж вчені, вважають, що у переважній більшості ситуацій дві мови, якими 

володіє білінгв, перебувають у неоднаковому становищі, адже абсолютно еквівалентне володіння двома 

мовами неможливо. Абсолютний білінгвізм передбачає абсолютно ідентичне володіння мовами у всіх 

ситуаціях спілкування. Досягти цього неможливо. Це пов‘язано з тим, що досвід, який людина придбала, 

користуючись однією мовою, завжди буде відрізнятися від досвіду, придбаним з використанням іншої 

мови. 

Таким чином, можемо зробити висновок, що різноманітність трактувань поняття білінгвізму, або 

двомовності, свідчить про багатоаспектність та актуальність даної проблеми. Більшість наявних на сьогодні 

термінів білінгвізму та двомовності, хоч і виявляють певні розбіжності в їх дефініціях, усе ж зводяться до 

кількох основних, в основу яких покладено передусім прагматичний аспект.  
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СОЦІОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ПРОЯВУ БІЛІНГВІЗМУ 
 

Стаття присвячена розгляду соціологічних аспектів білінгвізму (двомовності) у суспільстві. 

Проаналізовано особливості білінгвізму як соціального явища. Звернено увагу на особливості впливу 

білінгвізму за віковими особливостями та на основні причини формування двомовності. Ключові слова: 

білінгвізм, двомовність, мовне середовище, соціолінгвістика. 

 

Суспільні відносини виступають складною системою соціальних взаємодій та мають 

багатоаспектний характер проявів у самому суспільстві. Важливу роль у формування суспільних відносин 

відіграє комунікативний аспект, зокрема проблема двомовності (багатомовності) у певному етнічному 

(національному) суспільстві, а також вплив використання та залучення декількох мов на формування 

мовного середовища, як у певній групі, так і в суспільстві у цілому. Теоретична соціологія опосередковано 

розглядає питання впливу мовного питання у дослідженнях, пов‘язаних з функціонуванням певної мови у 

суспільстві, емпіричні дослідження присвячені збору та аналізу розповсюдження двомовності на певних 

територіях, вивчають вибір мови особи-білінгва, в залежності від різних факторів, а також розглядають 

ставлення до мов у двомовних (чи більше) суспільствах та динаміку мовних ситуацій. 

Білінгвізм – функціонування двох мов для обслуговування потреб етнічного колективу та окремих 

членів, вирізняється від простого знання ще однієї мови на рівні з рідною мовою та передбачає можливість 

користування різними мовами і різних життєвих ситуаціях. При цьому підкреслюється, що поняття 

«двомовність» має два аспекти – психологічний та соціальний. Двомовність може характеризувати кожну 

окрему людину (психологічний аспект) або може мати місце масова або групова двомовність (соціальний 

аспект) [1, с. 16]. 

Між компонентами соціально-комунікативної системи сформувались складні функціональні 

відносини, що складають мовленнєву ситуацію. Соціолінгвісти вивчають вибір мови особи, що 

послуговується двомовністю, в залежності від різних факторів, а також розглядають ставлення до мов у 

двомовних (чи більше) суспільствах та динаміку мовних ситуацій. 

Як соціальне явище білінгвізм – це специфічний стан суспільного життя, за якого спостерігається і 

визнається факт функціонування, співіснування двох мов у межах однієї держави. Державний білінгвізм – 

різновид білінгвізму, коли населення певної країни володіє двома мовами, що визнані в цій країні 

офіційними. Від державного слід розрізняти регіональний білінгвізм – різновид білінгвізму, за якого двома 

мовами володіє населення певного регіону [5].  

Білінгвізм суттєво впливає на розвиток когнітивних властивостей індивідууму. У різних вікових 

категоріях осіб це відбувається неоднаково, однак у всіх прослідковується позитивний вплив використання 

двох і більше мов. Більшість дослідників білінгвізму відзначає, що діти-білінгви приблизно на рік 

випереджають своїх одномовних однолітків по швидкості та успішності виконання завдань, що тестують 

керуючі (виконавчі) функції мозку, насамперед довільну увагу (здатність до концентрації уваги). Білінгвізм 

в помітному ступені компенсує проблеми, пов‘язані з низьким соціоекономічним статусом дітей та впливає 

на виконавчі функції мозку та саморегуляцію [2]. 

Білінгвізм як особливість соціального середовища, в якому росте дитина, здійснює на неї достатньо 

сильний вплив, причому позитивний. Вчені Йоркського університету (Великобританія) дійшли висновку, 

що діти-білінгви демонструють більш точну та свідому поведінку в плані логічного аналізу, незалежно від 

складності запропонованого завдання або обставин, пов‘язаних з ним [4]. Прослідковано також, що 

білінгвізм не тільки сприяє тому, що ментально здорові люди-білінгви похилого віку мають перевагу перед 

монолінгвами в сфері виконання завдань та в інтелектуальних можливостях [2]. 

Дослідники Едінбурзького університету (Великобританія) з‘ясували, що володіння декількома 

мовами відсуває поріг старечої деменції в середньому на п‘ять років, і цей фактор не залежить від 

освіти [3]. Тобто знання декількох мов сприяє розвитку когнітивних функцій особистості. Можна виділити 

дві групи факторів, що впливають на мовну поведінку індивіда: об‘єктивні – реальність, в яку включений 

індивід в процесі своїх мовних інтеракцій (мовна поведінка, мовна ситуація в сім‘ї, школі, ВНЗ, тобто там, 

де відбувається соціалізація) та суб‘єктивні – внутрішня мотивація індивіда, причому найчастіше вона 

формується в сімейній обстановці. 
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Отже, що розповсюдження білінгвізму залежить не тільки від макросоціальних факторів, таких як 

урбанізація та соціально-професійна стратифікація, але багато в чому від особистісних характеристик, від 

обставин та умов, в яких особою набувався або, навпаки, не набувався білінгвізм.  
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Українське суспільство стурбовано падінням рівня математичної освіти. Розглядаючи ЗНО 2021 р. 

бачимо, що не більше 30% випускників шкіл володіють математикою на рівні базової освіти, що якщо б 

комісія визначила поріг тесту на рівні 12 балів, то тест з математики не склали б 27 % учасників ЗНО. Це 

все означає, що на математичних, природничих і інженерних спеціальностях нікому буде навчатись, тому 

члени експертної комісії при УЦОЯО прийняли рішення встановити пороговий бал для тесту ЗНО з 

математики на рівні 9 тестових балів. Згідно встановленого порогу, бал «склав/не склав» подолали 85 % 

учасників тестування. І при цьому, на технічні спеціальності подано у ВНЗ лише 3,4% заяв. Це означає, що 

на математичних, природничих і інженерних спеціальностях нікому буде навчатись. І це тільки квіті, а 

ягідок ждемо по переду.  

Аналізує результати участі українців у Програмі міжнародного оцінювання учнів – PISA, які 

опубліковані 3 грудня 2019 р., вони були не утішні, простий базовий рівень математичної грамотності не 

досягли - 36% наших 15-річних учнів. У підсумку, ми сьогодні маємо, не тільки не утішні результати участі 

країни в PISA, але і матеріальне відображення цього процесу.  

Однією з ініціатив, покликаних вирішити цю проблему, стало оголошення навчального року 

2020/2021 Роком математичної освіти в Україні. Впродовж нього планується впровадити найбільш нагальні 

й потрібні новації, а також закріпити думку про те, що математика потрібна кожному з нас у 

повсякденному житті. 25 червня 2020р. Уряд України,  згідно указу Президента України ғ31/2020, ухвалив 

заходи, які передбачені планом проведення року математичної освіти в Україні у 2020-2021 навчальному 

році.  

План Року математичної освіти передбачає такі заходи, які покликані забезпечити рівний доступ 

учнів до вивчення математики і застосування сучасних технологій навчання математики, удосконалити 

ресурсне забезпечення освітнього процесу, підвищити мотивацію школярів до вивчення математики та її 

застосування в житті, популяризувати математичну освіту. 

Зокрема, починаючи з травня 2021 року здобувачі повної загальної середньої освіти складатимуть 

обов‘язкову державну підсумкову атестацію у формі ЗНО з математики. Згідно з планом, протягом 

навчального року 2020/2021 передбачено: 

 збільшити кількості навчальних годин на вивчення математики в Державному стандарті базової 

середньої освіти; 

 впровадити курси ―Логіка‖, ―Математична логіка‖ у варіативну складову навчальних планів 1-11 

класів; 

 провести тренінги для вчителів початкових класів та вихователів закладів дошкільної освіти із 

застосування Легоматематики в освітньому процесі; 

 оснастити школи і профтехи, що забезпечують здобуття повної загальної середньої освіти, 

обладнанням для навчальних кабінетів і STEM-лабораторій; 

 створити каталог освітніх ресурсів з вивчення математики; 

 розширити мережі математичних гуртків у закладах загальної середньої та позашкільної освіти; 

https://mon.gov.ua/ua/news/obovyazkova-dpa-z-matematiki-z-2021-go-matematichnij-onlajn-resurs-i-muzej-nauki-uryad-zatverdiv-plan-roku-matematichnoyi-osviti
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 організувати математичні хаб-простори на базі вишів, що мають факультети (інститути) з 

підготовки вчителів. 

У квітні 2021 року також заплановано створити безкоштовний математичний онлайн-ресурс та 

розробити відповідний контент для учнів та вчителів математики. Та протягом червня-серпня 2021-го 

планується організувати літні «математичні школи» для вчителів та учнів, а на листопад заплановано 

відкриття Музею науки [26]. 

Також Міністерством освіти і науки був розроблений План заходів щодо популяризації природничих 

наук та математики. План розроблений на виконання указу Президента України від 03.06.2020 ғ210 «Про 

вдосконалення вищої освіти в Україні» [29]. У цьому плані пропонується:  

 впродовж 2022-2025 років планується забезпечити фінансування оснащення навчальних кабінетів 

та лабораторій, а також проведення дослідницької та практичної складової освітнього процесу в закладах 

позашкільної, загальної середньої, професійної, фахової передвищої та вищої освіти; 

 популяризації природничих наук та математики в Україні мають сприяти функціонування YouTube 

каналу навчального призначення для учнів; 

 впродовж 2021-2023 років відбудеться впровадження у навчальний процес електронних 

підручників з природничих наук та математики для студентів молодших курсів закладів вищої освіти 

педагогічних, природничих та технічних спеціальностей; 

 у 2022 році буде виділено фінансування для створення та функціонування заочно-дистанційної 

школи (Онлайн академічної школи) з вивчення природничих наук та математики; 

 планується модернізувати систему підвищення кваліфікації науково-педагогічних та педагогічних 

працівників з природничих наук та математики щодо навчання інтерактивним методикам викладання, 

оновленню контенту викладання; 

 з метою популяризації природничих наук та математики у 2021 році буде проведений 

Всеукраїнський форум вчителів та викладачів природничих наук та математики. 

Для забезпечення сучасного рівня математичної освіти в Україні потрібно створити умови розвитку 

математичної компетентності учнів з урахуванням кращих вітчизняних та міжнародних практик, вивчення 

та впровадження досвіду держав, які демонструють високі показники з математичної компетентності за 

результатами міжнародного дослідження якості освіти PISA. 

Сьогоденна українська математична освіта не орієнтує на практичне застосування отриманих знань, і 

не вчить пошуку знань, а вчить отримувати знання від викладача не бажаючи поширити свої знання. Не 

орієнтує на практичне застосування отриманих знань. Така метода не дає розвитку майбутніх вчених, 

конструкторів та пошуковців. Тому, математичні результати Україні закономірні і справа не тільки в 

об'єктивно сформованої економічної і демографічної ситуацію, а вперше у тому, що наша теперішня освіта 

вбиває талановитих учнів, не дає можливості розвитку особистості. На протязі останніх років, система 

середньої освіти була зорієнтована на гуманізацію освітніх процесів та відходження від розглядання 

практичних задач, побудови логічних ланцюгів або стохастичних завдань.  

У сучасному світі все більш необхідне застосування математичних методів в технічних, природних, 

інформаційних та суміжних науках, ця тенденція не завжди знаходить своє відображення в програмах 

шкільної, позавузовскої і вузівської математичної освіти. Сьогодні стоїть проблема більш пильного 

використання в навчанні математики психофізіологічних механізмів сприйняття інформації, розвитку 

математичних здібностей, і культури мислення особистостями учнів.  

Тому перед системою математичної освіти гостро стоїть завдання добитися максимальної 

об'єктивності в процесі навчання математики, і очевидно для цього необхідні розвинені уміння 

метакогнітивного рівня. 

В сучасній освіті метакогнітивний підхід розуміють як спрямованість навчального процесу на 

формування і розвиток основних метакогнітивних вмінь учнів шкіл та студентів коледжу, які 

розглядаються як новий, єдиний та цілісний освітній результат. У свою чергу, ефективність формування 

метакогнітивних вмінь при вивчанні математики залежить не тільки від змісту, але й організаційних форм, 

методів та засобів навчання, які використовує вчитель. У цьому проявляється один з основних принципів 

сучасної дидактики — єдності змістовного та процесуального компонентів процесу навчання. Тому для 

подальшого розвідку країни в науковій та технічній галузях потрібно, як можливо скоріше, змінити 

ставлення вчителів математики до викладання предмета, якщо наші учні діджиталізуються, то це треба 

робити і вчителю. Об‘єднання різних педагогічних, інформаційних та психологічних підходів до 

математичної освіти повинно привести до підвищення рівня підготовки спеціалістів в Україні.  
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ОСОБЛИВОСТІ ВИХОВАННЯ ФРАНЦУЗЬКИХ ШКОЛЯРІВ ТОЛЕРАНТНОСТІ 

 

У статті розкрито основні аспекти виховання толерантності школярів у Франції. Проаналізовані 

погляди французьких учених щодо виховання толерантності. Описано роль школи у вихованні 

толерантності в підростаючого покоління та роль держави в цьому процесі. Ключові слова: виховання, 

толерантність, школа, Франція, моральна та громадянська освіта.  

 

Сучасна французька система освіти орієнтована на кращі свої традиції та цінності, однією з яких є 

толерантність. Передавати цінності є місією школи наряду з передачею знань та вмінь. Виховання учнів 

французьких шкіл у дусі толерантності та поваги до іншого є необхідною умовою, що зумовлено актуальною 

політичною та соціально-економічною ситуацією, що склалася у Франції, починаючи з другої половини ХХ 

століття, а саме: збільшення потоку іммігрантів, які є носіями інших релігій, культур та цінностей, етнічна та 

культурна різноманітність населення країни, загострення соціально-економічних проблем у суспільстві, 

проблема дискримінації певних категорій населення, хвиля насильства, ксенофобії та тероризму.  

Метою статті є висвітлення досвіду французьких шкіл у вихованні толерантності. 

За оцінками спеціалістів, сучасна освіта Франції має на меті: виховання патріотизму та 

громадянськості, організацію взаємодії сім‘ї та школи в умовах соціального розшарування суспільства, 

формування здорового мікроклімату шкільного колективу та забезпечення безпеки у школах, гарантії 

рівності стартових можливостей для учнів та вчителів [1. С.28].  

Сучасні французькі науковці приділяють велику увагу толерантності як науково-педагогічній 

проблемі. Теоретичне обґрунтування сучасних підходів до виховання толерантності представлені у 

дослідженнях: М. Альте, Л. Белленжера, К. Боде, П. Бурдьє, Ж. Брюне, М. Гонтара, М. Дебесса, Е. Еспера, 

П. Жюкена, Ж. Капеля, С. Кольера, Л. Кудре, Ж. Куртуа, П. Ланжевена, Г. Лангуе, П. Леслета, А. Марейя, 

М. Марме, Г. М‘яларе, Ф. Одиж‘є, К. Пера, Ж. Пассерона, Ж. Репуссо, Л. Сева та інші. 

Французькі педагоги та науковці вважають толерантність синонімом таких понять як «розуміння», 

«доброзичливість», «милосердя», «поблажливість», «помірність», «ліберальність», «неупередженість» [2. С.52]. 

А, головним чинником за їх переконанням у формуванні толерантності є розвиток критичного мислення у дітей 

шкільного віку, «тільки звичка інтелектуальної жорсткості, пошуку об‘єктивності та критичного мислення може 

ефективно сприяти формуванню вільних громадян, а не підпорядкування сумнівним цінностям та ідеологічне 

вербування» [2. С.52].  

Виховання толерантності у школах Франції є системним та постійним процесом, організованим на 

державному рівні. Виховання толерантності здійснюється згідно принципів морального і громадянського 

виховання (принципу автономії, принципу дисципліни, принципу співіснування, принципу спільності) та 

ґрунтується на цінностях Французької республіки [3. С.7].  

Французькі вчені М. Алтьє, П. Буше, Ж. Бруне звертають особливу увагу вчителів та вихователів на 

багатоаспектність проблеми толерантності, яка має свої особливості в різних мікросоціумах: толерантність в 

міжособистісному спілкуванні; толерантність в етнічному аспекті, толерантність в релігійному аспекті [3. С.7].  

На думку французького педагога Д. Коллен, у дітей необхідно розвивати здатність дотримуватися 

цінностей, поважати їх. Серед цінностей, які варті уваги, автор називає, насамперед, істину та 

об‘єктивність, а також вірність, честь, повагу та толерантність. Прищеплення цінностей є результатом 

регулярних «вправ», виконання яких є складовою навчання у школі [4].  

Досліджуючи зміст навчально-виховної роботи у ліцеях Франції українська дослідниця Матієнко 

О.С., визначила, що він спрямований на оволодіння учнями фундаментальними загальнолюдськими 

цінностями, такими як: права людини, свобода, демократична законність, мирне співіснування, 

солідарність, індивідуальний світогляд, рівність шансів, бережливе ставлення до природи, індивідуальна 

відповідальність, толерантне ставлення до оточуючих. Протягом усього періоду навчання французькі 

ліцеїсти отримують базове уявлення про сутність демократичних основ життя у Франції, Європі та у світі. 

Починаючи з материнської школи, педагоги Франції намагаються прищепити учням, перш за все, такі риси 

як, людяність, правдивість, мужність, наполегливість, справедливість, навчити молодих людей творчо та 

плідно взаємодіяти з суспільством і, таким чином, досягнути статусу повноправних громадян, здатних 

сприяти росту як власного, так і суспільного добробуту [3. С.10].  

Процес формування толерантності у школах Франції здійснюється під постійним контролем 

http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=&P21DBN=&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9C%D0%B0%D1%82%D1%96%D1%94%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%9E.%D0%A1.$
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=&P21DBN=&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9C%D0%B0%D1%82%D1%96%D1%94%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%9E.%D0%A1.$
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=&P21DBN=&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9C%D0%B0%D1%82%D1%96%D1%94%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%9E.%D0%A1.$
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ефективності цієї роботи. Цей процес є системним, глибоко продуманим, постійним і охоплює всіх учнів. 

Він передбачає досить детальний аналіз сформованості як негативних, так і позитивних якостей 

особистості, що формується. Наприклад, французькі педагоги обов‘язково звертають увагу на наявність у 

дітей таких негативних якостей, як упередженість, зарозумілість, недовіра, егоїзм, зверхність, грубість у 

процесі комунікації, байдужість [3. С.7].  

А, державні освітні програми шкіл Франції, окрім спеціальних дисциплін, включають також 

«загальне ядро знань, умінь і культури» (фр. Socle commun de connaissances, de compétences et de culture) – 

сукупність знань, навичок, цінностей і поведінки, необхідних для успішного навчання та життя учня як 

особистості і як майбутнього громадянина, від 6 до 16 років.  

Щоб спонукати учнів французьких шкіл до толерантності учителі обговорюють найрізноманітніші 

теми, найчастіше це теми пов‘язані з соціальними відмінностями, вибором релігії, фізичні та культурні 

відмінності, труднощі у навчанні в окремих учнів, інвалідність, гомофобія, гендерна рівність, свобода 

думок, повага до іншого, суперечки між учнями, імміграція. Актуальні події також належать до питань 

обговорення між учителем і учнями, і це обговорення зосереджене на важливості толерантності як цінності 

та поведінки, яку вона зумовлює у тій чи іншій ситуації. Для успішної реалізації цього вчителі Франції 

використовують широкий спектр різноманітних форм і методів (як у навчальний, так і позаурочний час). 

Наприклад з форм це – урок, самоврядування, шкільні кооперативи, преса в школі, засоби масової 

інформації, відкритий мікрофон, засідання прес-клубу‖), конкурси (мистецтв і виставок творчих робіт, 

діяльності музичних і літературних віталень, театралізація, екскурсії (відвідування виставок, музеїв, 

театрів), міжнародні обміни (виїзди за кордон), позашкільні гуртки, об‘єднання за інтересами, клуби, 

пересувні виставки, конкурси та інше. З методів які використовуються це – бесіди, лекції, диспути, дискусії, 

позитивний приклад, негативний приклад, переконування, привчання, громадська думка, створення 

виховних ситуацій, тематичні рольові ігри, змагання тощо. 

У числі інновацій, що стали досягненням французької системи освіти й виховання в другій половині 

ХХ століття, є виникнення експериментальних навчально-виховних закладів нового типу, так званих 

відкритих шкіл. Виховання у відкритій школі передбачає тісні взаємозв‘язки з навколишнім світом, із 

соціумом, урахування різноманітних соціальних чинників, які впливають на формування особистості. Як 

приклад шкіл відкритого типу можна розглядати створення Ғ гірських, Ғ морських і Ғ зелених шкіл – 

своєрідних навчально-виховних комплексів, які сприяють взаємодії школи із соціальним середовищем (М. 

Гамб‘є, О. Ришар, М. Фарж‘є) [5. C.47]. 

Внаслідок терористичних атак, здійснених у Франції у січні 2015 року, починаючи з вересня того ж 

року, у французьких школах викладається обов‘язковий предмет «моральна та громадянська освіта» (фр. 

Еnseignement moral et civique). Метою моральної та громадянської освіти у Франції є сприяння розвитку 

здатності жити разом у нероздільній, світській, демократичній та соціальній державі. У новій програмі 

морального та громадянського виховання виокремлено чотири основні його принципи: 1) мислити та діяти 

самому та разом з іншими, вміти аргументувати свою позицію та вибір (принцип автономії); 2) розуміти 

законність норм і правил, що регулюють індивідуальну та колективну поведінку, поважати їх і діяти відповідно 

до них (принцип дисципліни); 3) визнавати плюралізм думок, переконань, вірувань та способів життя (принцип 

співіснування свобод); 4) будувати соціальні і політичні зв‘язки (принцип спільності громадян) (Ministère de 

l‘éducation nationale, de l‘enseignement sepérieur et de la recherche, 2015, June 25) [2. C.54-55]. 

А, висока ефективність виховання толерантності досягається ще й тому, що до цього процесу 

залучаються як сама особистість, так і сім‘я, школа, соціальні служби для молоді, громадськість 

(національно-культурні товариства та союзи, недержавні громадські організації, фонди), релігійні 

організації, державні органи (місцеві і центральні), світове співтовариство (міжнародні організації та 

фонди), засоби масової інформації. Саме створення виховного середовища і його вплив на процес 

виховання дає бажаний результат. Такої думки дотримуються вчені П.Буше, М.Дебесса, П.Факоне. 

Отже, виховання толерантності в учнів шкіл Франції є системним та постійним процесом. А 

основною особливістю виховання толерантності полягає в реалізації її на державному рівні. Сучасна 

педагогічна думка Франції, визначає толерантність як обов‘язкову властивість особистості, яка, однак, 

визначається певною суб‘єктивністю щодо меж та проявів, але також є набутою в результаті роботи 

системи освіти та виховання в цілому та вчителя зокрема. Одержані під час написання теоретичні й 

практичні положення щодо змісту, методів і шляхів виховання толерантності у сучасній школі Франції 

можуть бути використані і школами України.  
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ПЕРВИЧНЫЕ НЕЯВНЫЕ ЗНАНИЯ 

 

Статья посвящена проблеме типологии неявных знаний. В ней рассматриваются первичные 

неявные знания, сформировавшиеся у древнейшего человека. Анализируется роль подобных знаний в 

когнитивной системе современного человека. Ключевые слова: неявное знание, имплицитное знание, 

когнитивная система, типология. 

 

Проблема изучения сущности, специфики и роли неявных знаний в когнитивной сфере человека 

является актуальной для современной гносеологии, поскольку в конце ХХ века исследователи убедились 

не только в реальном существовании подобных знаний, предсказанном еще Платоном и Кантом. Работы 

над этой тематикой доказали, что имплицитные знания занимают важное место в познавательной 

деятельности человека и принимают участие практически во всех познавательных действиях. Однако, 

поскольку этот вопрос начал всерьез изучаться сравнительно недавно, проблема типологии неявных знаний 

практически не затрагивалась. Каждый исследователь, как правило, выбирал один из видов такого знания и 

работал над ним. Мы же хотим обратить внимание именно на проблему разработки единой целостной 

типологии неявных знаний. Целью статьи является рассмотрение нового подхода к типологии неявных 

знаний, основанного на историко-генетическом методе исследования. 

Основной материал. Начать работу над такой типологией логично с исторически самых первых 

имплицитных знаний, появившихся у предков человека и перешедших к роду homo sapiens. Этот вид 

неявного знания по своей сути является сугубо биологической информацией, доставшейся человеку от 

животных предков, следовательно, содержание этих неявных знаний у животных и у человека одинаково. 

Однако роль, которую они играют в познавательном процессе, принципиально отличается. Если для 

животных это единственный, высший вид знаний об окружающем мире и правилах взаимодействия с ним, 

то у человека этот тип неявное знание является фундаментом, основой более общего, но уже специфически 

человеческого вида имплицитных знаний – предпосылочных знаний. Первичные неявное знание становятся 

основой, на которой выстраивается специфически человеческое поведение и человеческие же способы 

взаимодействия с окружающим миром. Можно предположить, что этот фрагмент предпосылочных знаний 

играет важную роль в эмпирическом познании, в научно-прикладной исследовательской деятельности, 

очерчивая возможную область исследования, «помогая» выбирать наиболее подходящие объекты для 

экспериментов, влияя на выбор методов взаимодействия с реальностью – поскольку именно эти знания 

являются носителями информации о базовых принципах устройства и функционирования нашего мира. 

Следующая разновидность неявное знание – это знания, полученные в процессе аутопоэза, 

непосредственно-практического взаимодействия человека и мира. Если предыдущий тип определяет, с чем 

и как правильно взаимодействовать, то данный тип несет в себе информацию о последствиях определенных 

действий, которая в дальнейшем сохраняется и передается другим людям тем же неявным способом. Таким 

образом, содержание этого знания «развивает» и усовершенствует информацию из предыдущего типа, 

поскольку первое неявное знание остается практически неизменным, ведь оно содержит ключевую 

информацию о неизменных принципах и закономерностях реальности. А знание, полученное 

аутопоэтическим способом – это новое знание, и каждый раз другое по сравнению с предыдущим. Данный 

тип имплицитных знаний имеет особое значение, поскольку механизм его образования практически не 

изменился за все тысячелетия существования человечества, просто содержание подобных знаний 

преобразовалось в специфически человеческое, связанное с практической деятельностью современных 

людей. Именно этот тип неявного знания в свое время привлек внимание М. Полани и стал основным 

предметом его исследования. 

Наряду с представленными выше «первичными» типами неявного знания существует еще один столь 

же древний, но практически не ставший объектом научно-философского интереса. Речь идет об 

имплицитных компонентах естественного языка, которые до сих пор рассматривались исключительно в 

рамках лингвистики, причем преимущественно с прикладной точки зрения, при исследованиях проблемы 

перевода текстов или обучения иностранным языкам. В современных языках древнейший пласт подобных 

http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=&P21DBN=&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9C%D0%B0%D1%82%D1%96%D1%94%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%9E.%D0%A1.$
http://lib.iitta.gov.ua/5267/
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неявных знаний представлен ономатопоической (звукоподражательной) фонетикой. Эти звуки возникли и 

функционировали в человеческом социуме до появления слов, до понятийного оформления самых базовых 

знаний о мире. С ними тесно связаны образы-представления о соответствующих предметах, животных, 

явлениях. Интересно, что разные народы по-разному «слышат» объективно одни и те же звуки. Ярким 

примером подобного феномена можно считать крик петуха – на русском это «ку-ка-ре-ку», а по-английски 

«кокл-дудл-ду». С развитием естественного языка формируются более сложные имплицитные компоненты, 

например, безэквивалентная лексика, опирающаяся на лингвокультурные коды. Они, опять-таки, различны 

в разных языках, что и создает проблемы как при переводе с языка на язык, так и при обучении 

иностранному языку. Такие же проблемы создают и так называемые фоновые, или экстралингвистические 

знания, которые несут важную информацию о контексте высказывания, но сами, как правило, не 

осознаются. 

Выводы. Анализ показал, что неявные знания, сформированные на первых этапах человеческой 

эволюции, играют важную роль в когнитивной системе современного человека. Поэтому исследование 

данного феномена, а также разработка типологии имплицитных знаний необходима для дальнейшего 

развития научно-философских знаний о познавательной деятельности. 
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ОСОБЕННОСТИ РАЗРАБОТКИ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭУМК, ИЭУМК 

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

 

Статья посвящена особенностям разработки и использования в учебном процессе ЭУМК, ИЭУМК. 

Проанализированы структура электронных образовательных ресурсов, достоинства их применения в 

образовательном процессе. Ключевые слова: информационно-коммуникационная компетентность, 

электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК), интерактивный электронный учебно-методический 

комплекс (ИЭУМК), образовательный процесс. 

 

Проблема формирования профессиональной компетентности в современных условиях становится 

центральной в подготовке будущих специалистов социально-педагогической сферы. Это актуализирует 

создание педагогической системы и педагогического обеспечения процесса формирования 

профессиональной компетентности личности выпускника, отвечающей ее интересам и интересам общества, 

государства. 

Эффективное использование современных технологий в учреждении высшего образования может 

осуществляться только при условии сформированности информационно-коммуникационной 

компетентности педагога, которая основывается, в свою очередь, на информационно-коммуникационной 

грамотности. 

Лебедева М.Б., Шилова О.Н. под информационно-коммуникационной компетентностью 

предполагают не только умение педагога использовать различные информационные инструменты, но и 

эффективно применять их в профессиональной деятельности.  

Информационно-коммуникационная компетентность – готовность и способность будущего педагога 

самостоятельно и ответственно использовать современные технологии в своей профессиональной 

деятельности - является одновременно «продуктом», который приобретает субъект в процессе обучения и 

следствием саморазвития индивида, его личностного и «технологического» роста, целостной 

самоорганизации и синтеза деятельностного и личностного опыта [4].  

Исследователь Татаринцев А. И. пишет, что на современном этапе перехода к стандартам нового 

поколения, основанном на модульных технологиях, вопрос о качественной организации самостоятельной 

работы студентов становится особенно актуальным. Внедрение электронных учебно-методических 

комплексов в процесс обучения создает принципиально новые педагогические инструменты, предоставляя, 

тем самым, и новые возможности. При этом изменяются функции педагога учреждения высшего 

образования, и значительно расширяется сектор самостоятельной учебной работы студентов как 

неотъемлемой части учебного процесса [6]. 

Создание интерактивных электронных учебно-методических комплексов (ЭУМК) и интерактивных 

электронных учебно-методических комплексов (ИЭУМК) открывает принципиально новые перспективы и 

возможности для улучшения качества образовательного процесса в высшем учебном заведении. 
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Электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК) – программный мультимедиа продукт 

учебного назначения, обеспечивающий непрерывность и полноту дидактического цикла процесса обучения 

и содержащий организационные и систематизированные теоретические, практические, контролирующие 

материалы, построенные на принципах интерактивности, информационной открытости, дистанционности и 

формализованности процедур оценки знаний. 

Разработка электронного учебно-методического комплекса призвана облегчить работу 

преподавателя, взять часть его работы на себя. Так, например, тестовые задания могут проверяться самой 

программой, и затем автоматически выставляется оценка. За счет обязательной регистрации студентов при 

изучении электронного учебно-методического комплекса преподаватель имеет возможность постоянно 

получать отчет об уровне знания каждого студента, программа автоматически (при условии тестового 

контроля знаний) ведет балльно-рейтинговую систему. 

При работе с электронным учебно-методическим комплексом студент может самостоятельно 

выбирать способ получения информации, допустим, он может читать текст или воспринимать его на слух 

(если имеется функция озвучивания текста голосом). Студент также может посмотреть видеолекцию 

преподавателя, изучать необходимый ему материал на основе подборки интересных, тематически 

связанных статей. Кроме того, информация может быть предоставлена в виде статистических данных, 

цифр, диаграмм, графиков, таблиц, т. е. в виде инфографики, которая значительно облегчает восприятие 

данных.  

За счет интерактивной составляющей электронного комплекса студент сам регулирует глубину и 

объем необходимой ему информации, он может в онлайн-режиме пользоваться терминологическим 

поиском, встроенным в учебный комплекс, переходить по гиперссылкам и изучать тот или иной вопрос 

более подробно. Использовать, таким образом, данный комплекс могут учащиеся с разным уровнем 

подготовки, есть также возможность разбивать проверочные, тестовые задания по уровню сложности, тем 

самым расширяя целевую аудиторию. 

Для того чтобы разработать грамотную интерактивную составляющую электронного учебно-

методического комплекса, необходимо изучить особенности преподаваемой дисциплины, понять 

психологический портрет обучающегося, его интересы, уровень и опыт работы с обучающими 

программами и т.д. Кроме того, необходимо ясное понимание, какие из частей комплекса будут 

обновляться и какие необходимы интерактивные возможности как для студента, так и для 

преподавателя [1]. 

Как правило, электронный учебно-методический комплекс содержит аннотацию учебного курса, 

требования к уровню освоения содержания учебной дисциплины (компетенции), учебно-методическую 

карту и программу учебной дисциплины; учебную информацию в форме лекций, наглядно-

иллюстративного материала (презентаций, видеоматериалов), медиаресурсов, справочных материалов и 

т.п.; методические рекомендации по изучению курса, выполнению практических, самостоятельных работ; 

ссылки на информационные ресурсы (учебную и справочную литературу, образовательные сайты, учебные 

и научно-популярные фильмы); контрольно-измерительные материалы (тестовые задания и т.п.).  

На страницах электронного учебно-методического комплекса представлены не только теоретические 

материалы и практические задания с комментариями по их выполнению, но и ссылки на все необходимые 

дополнительные материалы в виде учебников, учебных пособий и т.п. Удобная организация материала 

позволяет из любой темы лекции или практического занятия перейти к тексту нужных документов и делает 

освоение учебной дисциплины более продуктивным и целесообразным. Контрольные задания 

предназначены для проверки знаний студентов по дисциплине( используются как для текущего, так и для 

итогового контроля знаний) и позволяют оценить, в какой степени студенты овладели необходимым 

учебным материалом [5]. 

Интерактивный электронный учебно-методический комплекс (ИЭУМК) – электронный 

образовательный ресурс, включающий систематизированные учебные, научные и методические материалы 

по определенной учебной дисциплине для организации учебного процесса и ориентированный на 

осуществление самостоятельной учебно-исследовательской деятельности обучающихся на основе 

технологий и методик электронного обучения.  

Достоинства ИЭУМК:  

1. Разнообразие форм представления информации подразумевает применение аудио-, видео-, 

графической информации, схем, таблиц и т.п. 

2. Дифференциация обучения, учет индивидуальных особенностей обучаемого.  

3. Интенсификация самостоятельной работы студентов, которая заключается в усилении 

деятельности самообучения, самоконтроля, самооценки обучаемого.  

4. Повышение мотивации, интереса и познавательной активности за счет разнообразия форм и 
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интерактивных методов работы. 

5. Использование различных форм представления информации . 

6. Своевременная и объективная оценка продуктов учебной деятельности студентов. 

Согласно Концепции информатизации системы образования Республики Беларусь на период до 2020 

года эффективное использование ИКТ предполагает, что: 

– существенно сокращаются временные и иные затраты участников образовательного процесса на 

решение тех или иных задач (например, при проверке контрольных работ); 

– повышается наглядность, эмоциональная насыщенность образовательной деятельности, мотивация 

обучающихся (например, при демонстрации качественных учебных материалов); 

– решаются образовательные задачи, которые невозможно или нецелесообразно решать без 

использования ИКТ (например, детальная диагностика пробелов в знаниях обучающихся, показ сложных 

виртуальных моделей, опытов, экспериментов) [3].  

Жук А.И., Минич О.А. отмечают, что в подготовке педагогических кадров в условиях цифровой 

трансформации образования главным ориентиром становится сетевая, распределенная педагогическая 

деятельность. При этом умения создания собственных моделей электронного обучения особенно важны для 

педагогов на различных уровнях системы образования. Следует отметить, что сегодня в общественном 

сознании изменился образ учителя – от пользователя ИКТ, к учителю – с «продвинутыми» ИКТ-

компетенциями. Преимуществами интерактивного электронного учебно-методического комплекса для 

студентов являются, в первую очередь, возможность диалога с виртуальной средой обучения: online-доступ 

к материалам учебной дисциплины, online-взаимодействие с преподавателем с помощью форумов «вопрос-

ответ», объективность системы оценивания результатов освоения курса [2]. 

Таким образом, разработка и использование в образовательном процессе ЭУМК и ИЭУМК позволяет 

выйти на новый уровень преподавания, идти в ногу со временем, реализовывать качественную подготовку 

компетентных специалистов в системе высшего образования, ориентируясь на лозунг: «Современный 

обучающийся – мобильный обучающийся!». 
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ТРЕНДИ В КОМУНІКАЦІЇ КОМПАНІЇ З АУДИТОРІЄЮ 

ЗА ДОПОМОГОЮ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ 
 

Статтю присвячено встановленню трендів комунікації компанії із її аудиторією через соціальні 

мережі. Було проаналізовано тенденції технічного розвитку соціальних мереж та напрями розвитку 

соціальних цінностей. У результаті дослідження з‘ясовано зміст та способи втілення трендів у 

комунікації за допомогою соціальних мереж компаній з їх цільовою аудиторією. Ключові слова: соціальні 

мережі, персональний бренд для керівника HR департаменту, цільова аудиторія, гейміфікація, формування 

бренду. 

 

Актуальність. Успішність взаємодії із цільовою аудиторією у соціальних мережах залежить від 

того, наскільки якісно компанія у своїй діяльності буде відповідати соціальним очікуванням та 

реалізовувати цінності, які є актуальними для тієї чи іншої частини суспільства. Саме тренди виступають 

показником таких цінностей в конкретний відрізок часу. Проте, їх реалізація має узгоджуватися із 
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стратегією просування компанії та її економічними можливостями, а також враховувати властивості уже 

наявного соціального капіталу. Крім того, необхідним є вірне розуміння змісту самих трендів задля 

уникнення ситуацій невірного їх втілення й наступного осуду з боку цільової аудиторії, що матиме 

негативний ефект. Дане дослідження дозволить визначити перелік діючих на сьогодні трендів комунікації 

компанії з аудиторією в соціальних мережах.  

Складність розуміння трендів комунікації компанії з аудиторією в соціальних мережах пов‘язана із їх 

соціальним та часто хаотичним способом виникнення, нестабільністю існування, на яку впливає наявна 

нестабільність у політико-культурному житті. Слід й ураховувати національні та територіальні особливості 

аудиторії із якою проводить комунікацію компанія, що теж впливає на популярність та актуальність 

окремих трендів, їх поширеність або ж локальний характер. Тому важливо розвивати зміст та варіації 

реалізації тренду, які можуть бути застосовані в межах діяльності компанії та дозволять уникнути помилок 

під час втілення трендів комунікації компанії з аудиторією в соціальних мережах на практиці.  

Мета даного дослідження полягає у встановленні переліку та з‘ясуванні змісту дійсних у сучасному 

суспільстві трендів комунікації, що можуть бути використані компаніями для взаємодії з їх аудиторією в 

соціальних мережах. 

Огляд джерел. Тренди комунікації компанії з аудиторією в соціальних мережах можливо розглядати 

в соціальному, економічному та культурному вимірах, що зумовлює їх міждисциплінарний характер та 

інтерес з боку науковців. Дослідженням різних аспектів даної теми займались такі вчені як: Т. Г. Бєлова, 

М. В. Бірюкова, О. В. Виноградова, Н. Ю. Войтович, Ю. А. Данько, О. В. Дейнега, Г. В. Довгаль, Л. В. 

Капінус, С.В. Ковальчук, О. Я. Малинка, Н. Р. Рабей, О. І. Рибіна, А. В. Сімонян, Л. Я. Турчин, Є. О. 

Угольков, І. А. Хмарська. Водночас, змінність трендів із плином часу зумовлює поступову втрату 

актуальності уже здійснених наукових робіт та визначає потребу в проведенні нових досліджень із 

урахуванням останніх технічних напрацювань та реальній соціального життя.  

Основний зміст. Соціальні мережі на сьогодні виступають одним із найзручніших способів 

комунікації компанії зі своєю аудиторію, оскільки вони дозволяють транслювати ідеї бренду 

безпосередньо, не спотворюючи інформацію, а саме спілкування відбувається без бюрократичних або ж 

формальних перешкод. Т. Г. Бєлова зауважує, що для сучасної людини є властивим прагнення отримувати 

все швидко, без втрати часу на рутину, оскільки час слід витрачати на розвиток чи творчість, а тому цю 

вимогу слід виконати виробникам [
1
, с. 19]. Соціальні мережі стають інструментом економії часу для 

аудиторії, що обумовлює його цінність для компанії та породжує конкуренцію між ними. Для того, щоб 

виграти конкуренцію, необхідно формувати міцний зв‘язок із аудиторію, а отже спілкуватися із нею її 

мовою, та на важливі для такої аудиторії теми, в конкретний період часу, чому й сприяють тренди.  

Словник іншомовних термінів ототожнює поняття «тренд» та «тенденція» [
2
], а Сучасний словник 

української мови, в свою чергу, під тенденціями розуміє «напрями розвитку чого небудь» [
3
]. Проте, таке 

тлумачення лише частково відображає сутність поняття «тренди комунікації», оскільки вказівка на напрям 

розвитку ще не визначає спосіб такого розвитку й допустимість застосування окремих методів, що є 

важливим для налагодження комунікації. Тренди комунікації в соціальних мережах, крім того, повинні й 

координуватися із особливостями тієї чи іншої мережі, адже, до прикладу, тренд до лонгрідів та 

сторітелінгу компанія не зможе втілити у Twitter. Вірно наголошує Л. В. Капінус про потребу в визначенні 

«методологічних та практичних основ поведінки особи в соціальних мережах, яка відображає специфіку 

цільової аудиторії, адже без цього просування чи позиціювання будуть марними» [
4
, с. 77]. Тренди 

допомагають зрозуміти специфіку аудиторії, вірно змінювати стратегію комунікації, де ключовим є не 

просування бренду компанії шляхом реклами, а формування цілісної позитивної суспільної думки про неї. 

Відповідно, під трендами комунікації компанії в соціальних мережах слід розуміти поведінкові патерни, 

реалізація яких у соціальних мережах дозволяє здійснювати взаємодію із аудиторією в найбільш швидкий 

та ефективний спосіб.  

Тренди комунікації є змінними, проте швидкість зміни залежить від великої кількості факторів, та 

відтворює процес розвитку самої аудиторії, трансформації її цінностей, дорослішання, а також відображає 

реакцію на зовнішні фактори, як позитивного, так й негативного характеру. А. В. Сімонян досліджуючи 

тренди спілкування в соціальних мережах відносить до них наступні: застосування гіф-анімації, аудіо та 

відео супровід поданої інформації, використання медіа вірусів (ідеї чи образи, що швидко поширюються 

                                                           
1 Бєлова Т. Г., Войтович Н. Ю. Сучасні тренди у маркетинговому середовищі підприємства. Науковий вісник Ужгородського національного університету, 

2019. ғ 23, Ч 1. С. 16-19. 
2 Словник іншомовних термінів URL: https://cutt.ly/pfAM0E6 (Дата звернення: 15.09.2020). 
3 Словник української мови в 11 томах, том 10. URL: https://cutt.ly/9fAM96g (Дата звернення: 15.09.2020). 
4 Капінус Л. В. Поведінка Інтернет-споживачів у соціальних мережах. Економічний часопис-ХХІ, 2015. ғ 7-8(1). С. 75-77. 

https://cutt.ly/9fAM96g
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інтернет-спільнотою) [
5
, с. 53]. Їх застосування компанією для комунікації із своєю аудиторією можливо 

лише частково, що особливо стосується медіа вірусів, які мають розважальний характер й далеко не завжди 

відповідають тим цінностям, що проголошує компанія. Однак, обов‘язковим залишається потреба у 

приверненні уваги, а гіф-анімація чи відеоконтент стають чудовими інструментами для цього, розширюючи 

можливості спілкування. Важливо наголосити, що змістовне наповнення контенту повинно відрізнятися 

залежно від самої соціальної мережі, адже короткі відео, що є звичними для Instagram, можуть не сприяти 

комунікації в Youtube, де для ознайомлення із певною темою аудиторія звикла витрачати більше часу.  

На тренді до створення відео контенту наголошує Л. Я. Турчин, оскільки відео «охоплює більшу 

кількістю людей», а виникнення тренду пояснює «підвищенням клієнтської прихильності; більшою 

окупністю; підвищенням лояльності та запам‘ятовуваності» [
6
, с. 81]. Поширення відео та його більша 

ефективність пояснюється спрощенням сприйняття змісту, полегшенням комунікації, оскільки візуалізація 

доносить ідею, звертаючись до образів, формує потрібне уявлення без залучення складних мовленнєвих 

конструкцій, а отже робить максимально наближеним до аудиторії. Крім того, відбувається звернення до 

емоцій та почуттів аудиторії, завдяки чому недовіра та скептицизм зменшується, а формальність відносин 

зникає. Таким чином, за допомогою відео, налагодження тісного зв‘язку компанії та аудиторії відбувається 

значно швидше, а встановлений зв‘язок є міцним. 

На думку А. О. Биркун, для бізнесу обов‘язковим є урахування тренду до «захисту психологічного 

здоров‘я та профілактики вигорань, турботи про особисті кордони, убезпечення від токсичної 

продуктивності» [
7
]. Втілення даного тренду, найперше, реалізується через формування персональних 

брендів працівників такої компанії та персонального бренду керівника HR, оскільки недотримання 

здорових відносин в межах трудового колективу означатиме фактичне нівелювання цінності від 

транслювання таких ідеї публічно. Варто зазначити, що психологічне здоров‘я та здорова продуктивність 

пов‘язані з концепцією натуралізму, тобто правдивому відтворенню життя компанії, навіть якщо таке має 

певні негативні аспекти.  

Дещо протилежною є думка І. А. Хмарської, що вказує на наявність тренду до кулхантингу, тобто 

«пошуку незвичайних ідей, які можуть бути втіленні в реальному житті, які мають відповідати інтересам 

сучасної цільової аудиторії» [
8
, с. 449]. Такий тренд не втрачає актуальності, адже для того, щоб аудиторії 

було цікаво комунікувати із компанію, висвітлення незвичних та сучасних думок є обов‘язковим. 

Кулхантинг не завжди стосується змісту інформації, але охоплює і форму її подання, вказуючи на 

неочікувані сторони уже звичного явища чи речі в житті. Компанії під час використання кулхантингу 

повинні орієнтуватися на рівень диджиталізації своєї аудиторії та можливості соціальної мережі. Також, 

кулхантинг визначає й нетривалість використання одного методу взаємодії із аудиторією та потребує 

постійного відстеження нових короткочасних популярних ідей, що слід враховувати під час побудови 

стратегії комунікації. 

О. В. Тодорова до трендів, які поширюються на корпоративну комунікацію включає: 

«різносторонність навиків працівників (письменника, фотографа, оператора); пітерпенство; 

перевантаженість ринку; творчість в межах колективу; ігроманію» [
9
]. Заохочення творчості в трудовому 

колективі, пітерпенства та забезпечення різносторонності пов‘язане із потребою конкурувати в соціальних 

мережах із зростаючою кількістю в них різних брендів із схожою ідеологією та аудиторією. Працівники, які 

в своїх облікових записах надаватимуть якісний контент, автоматично будуть й просувати бренд компанії, 

що зменшує витрати на маркетинг та робить його більш природним.  

Досліджуючи тренди інтернет-маркетингу, В. І. Федоричак зауважує про наступні: переваження 

відео; обов‘язковість застосування influence marketing; мікрорівень впливу; візуалізація; лояльність; 

інтегрованість каналів [
10

]. Об‘єднуючи наведені напрями, можливо помітити тенденцію до спрощення 

сприйняття інформації, що відбувається через візуалізацію та створення відео. Для компаній особливо 

важливим є застосування мікрорівня впливу за допомогою розвитку персонального бренду працівника, 

керівника HR департаменту. Щодо інтегрованості каналів, то сутність даного тренду полягає в 

транслюванні спільних ідей, незалежно від конкретної соціальної мережі, однак з варіацією способів їх 

подачі. 

                                                           
5 Сімонян А. В. Особливості використання соціальних мереж у діяльності громадських рад в Україні. Вісник Національного технічного університету 

України "Київський політехнічний інститут". Політологія. Соціологія. Право, 2018.  ғ 4. С. 52-56. 
6 Турчин Л.Я., Островерхов В. Сучасні тренди інтернет-маркетингу. Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України, 2019. ғ 24. С. 75-85. 
7 Биркун А. О. Тренди та антитренди маркетингу – 2020. URL: https://cutt.ly/yfA1ssk  (Дата звернення: 15.09.2020). 
8 Хмарська І. А. Інноваційні тренди на ринку маркетингових комунікацій та їх вплив на діяльність підприємств легкої промисловості України. Глобальні 

та національні проблеми економіки, 2018. ғ 1. С. 434-441. 
9 Тодорова О. В. Тренди в корпоративних комунікаціях. Зміни у сенсах і можливостях. URL: https://cutt.ly/mfFuYZ6 (Дата звернення: 15.09.2020). 
10 Федоричак В. І. Ключові тренди інтернет-маркетингу в 2020 році. URL: https://cutt.ly/efFuAao (Дата звернення: 15.09.2020). 
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Таким чином, урахування трендів під час комунікації компанії із аудиторією в соціальних мережах 

потребує об‘єднання тенденцій технічного розвитку та визначення способу їх поєднання, із тенденціями у 

спілкуванні в межах самої аудиторії, задля забезпечення можливості наступної взаємодії компанії із 

аудиторію та можливості для компанії стати частиною такої аудиторій й в майбутньому формувати її 

цінності. Серед діючих на сьогодні трендів комунікації компанії із аудиторію в соціальних мереж, варто 

виділити такі: гейміфікація взаємодії компанії із аудиторією; реальність комунікації; мінімалізм та 

природність; поєднання HR та PR. 

Тенденція щодо мінімалізму та природності, що спершу стосувалась виключно особистих брендів, 

поступово охоплює соціальні мережі та полягає у вимогах, як до зовнішнього оформлення бренду компанії, 

так й до зміни її цінностей. Проаналізувавши статистику соціальних мереж, Грей Вільямс доходить до 

висновку, що найбільш поширеними способами комунікації в соціальних мережах є ті, що «потребують 

найменших зусиль, як то вподобання (58%) чи відкриття посилань (60%), коли лише 38% аудиторії 

відкривали публікації новин, та всього 31% брали участь в обговорені певної теми» [
11

]. Тренд до 

мінімалізму дозволяє зменшити шлях аудиторії від виникнення цікавості до оволодіння інформацією щодо 

певної теми. Мінімалізм та природність дозволяють розвантажити візуальне наповнення в соціальних 

мережах та направити увагу на найбільш важливі теми. 

Н. С. Власюк зауважує, що фотографії в ідеальних обставинах стали нецікавими, а розчулити 

аудиторію ідеальному бренду стає все важче. Більш приємно спостерігати за тими профілями, що діляться, 

як перемогами, так й невдачами, адже відчувається, що спілкуєшся із живою людиною [
12

]. Для компаній 

дана проблема є ще більш гострою, адже потрібно зруйнувати стереотип про формалізованість та 

бюрократичність спілкування в межах компанії, обов‘язковість дотримання конфіденційності роботи та 

ієрархічність спілкування. Важливо розуміти, що самого облікового запису в соціальних мереж є 

недостатньо для того, щоб відбувалась комунікація із аудиторією, оскільки ініціатива до спілкування має 

бути проявлена саме компанією. Тому, наведену тенденцію варто реалізувати наступним чином: 

1.Концептуалізація візуального наповнення – даний напрям полягає у тому, що візуальне наповнення 

має відтворювати загальні цінності бренду. Мінімалізм у візуальному наповненні облікового запису 

пов‘язаний із транслюванням лише основоположних ідей, вибір же таких ідей залежить від соціальної 

мережі. До прикладу, візуальна концепція в LinkedIn має відображати професійній цінності в компанії, а в 

Instagram - визначати цілі та соціальні цінності компанії. Зі свого боку, природність полягає у відсутності 

спеціально поставлених фото, які не відповідають реальному стану речей у компанії.  

2.Розвиток особистих брендів співробітників – важливість даного напряму обумовлена тим, що 

невідповідність між цінностями працівників та самої компанії в соціальних мережах буде швидко 

виявленою. Аналогічною є ситуація щодо недотримання проголошених цінностей у фактичному 

виробництві, як то щодо використання не екологічних методів на підприємстві, допущення булінгу чи 

дискримінації в трудовому колективі. Розвиток особистих брендів працівників повинен відбуватися не 

шляхом контролювання змісту їх профілів в соціальних мережах, а завдяки налагодженню внутрішньої 

комунікації, а також проведенню навчання працівників способам взаємодії із аудиторією в соціальних 

мережах. Як наслідок, розкриття в соціальних мережах особистостей працівників компанії, як 

професіоналів та соціально забезпечених осіб, позитивно впливатиме на репутацію компанії та її бачення в 

суспільстві. 

3.Персоніфікація – даний напрямок є шляхом задоволення потреби аудиторії в особистому контакті. 

Так, навіть у випадку ведення облікового запису від імені усієї компанії, аудиторію слід познайомити із 

тими працівниками, що безпосередньо будуть з ними спілкуватися в соціальних мережах. Обов‘язковим є 

нагадування про можливість комунікації та відкритість компанії до пропозицій й взаємодії. При цьому, слід 

уникати надмірної нормативності мови та ідеалістичності візуальної складової, що й визначатиме 

природність. Завдяки цьому буде формуватися довіра з боку аудиторії та наближення до її цінностей, 

завдяки чому зв‘язок із компанією стане більш міцним, а просування бренду простішим. 

Також, до трендів комунікації компанії із аудиторією за допомогою соціальних мереж відноситься 

гейміфікація. Гейміфікація слугує урізноманітненню способів спілкування та більшому рівню залученості 

аудиторії. І. І. Присакар виділяє три основних складових гейміфікації: розпалювання духу змагальництва; 

система накопичування; наявність винагороди [
13

, с. 181]. Тобто, перед тим як застосовувати гейміфікацію, 

у будь-якій із її форм слід визначити, чому аудиторії буде цікаво брати участь у ній. Винагорода є найбільш 

ефективним методом стимулювання взяти участь, коли ж на наступних етапах має значення рівень азарту 

та особистої зацікавленості. Винагорода не обов‘язково повинна мати матеріальний характер, залежно від 

                                                           
11 Вільямс Грей. 23 Дивовижні Статистики в Інтернеті і соціальних медіа в 2020 році. URL: https://cutt.ly/TfFoDno (Дата звернення: 15.09.2020). 
12 Власюк Н. С. Тенденції в соціальних мережах на 2020 рік в далі. URL: https://cutt.ly/wfA8x8E   (Дата звернення: 15.09.2020). 
13 Присакар І. І. Гейміфікація: ефективна технологія впливу на лояльність споживачів ресторанних послуг. Економіка та суспільство, 2016. ғ 4. С. 179-185. 

https://cutt.ly/TfFoDno
https://cutt.ly/wfA8x8E


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 5  

 

 

 
48 

типу компанії та її цілей в соціальній мережі, вона полягатиме у більш близькому спілкуванні з особою, яка 

виграла гру або у формуванні спільного проекту разом із нею. Дух змагань є наслідком застосування 

гейміфікації, адже така передбачає залучення багатьох осіб та високий рівень конкуренції за отримання 

перемоги.  

Досліджуючи популярність гейміфікації, К. С. Кизименко вказує, що уже в 2017 році більше ніж 54% 

компаній США використовували її для контакту із споживачами. Ринок послуг щодо гейміфікації контактів 

поступово стає одним із найбільших і уже зараз є готові платформи для створення інструментів 

гейміфікації [
14

]. В соціальних мережах створюються спеціальні форми геймінгу, як способу взаємодії із 

аудиторією, серед яких опитування, голосування. Крім того, функціонал соціальних мереж дозволяє 

проводити тестування, отримувати відповіді на комплексні завдання у режимі реального часу, що 

заохочуватиме аудиторю проводити більше часу за взаємодією із сторінкою, і, як наслідок, надаватиме 

результат у вигляді кращого сприйняття репутації компанії.  

Тож, для ефективного застосування тренду гейміфікації обов‘язковим є динамічність, що 

визначатиме залучення аудиторії в режимі реального часу. Гейміфікація поєднує як розважальну ціль, так і 

ціль зближення з аудиторією, та може слугувати інструментом кращого пізнання її інтересів, цінностей, 

переконань, що надалі дозволять корегувати позиціювання бренду. Можливість впливу на рішення 

компанії, як один із видів винагороди за участь у грі, вказуватиме на відкритість компанії та формуватиме 

лояльність аудиторії. Аудиторія, що відчуває себе частиною компанії, фактично є лицем такої компанії та 

просуває її бренд у суспільстві. 

Ще одним трендом є реальність комунікації компанії з аудиторією у соціальних мережах, що 

здійснюється за допомогою коротких відео, які знімаються протягом дня та відтворюють фактичну 

ситуацію роботи, цінностей чи інших аспектів діяльності компанії. На основі практичних досліджень, 

автори Агенції розвитку локальних медіа «Або» доходять висновку, що системність у випуску сторіз 

Instagram піднімає залучення аудиторії та підвищує трафік на сайт не менше, ніж на 20-30% [
15

]. Сторіз 

використовуються в Youtube та Facebook, що свідчить про їх універсальність для відтворення тренду до 

реальності комунікації. Важливим є постійність викладу сторіз, що дозволить контактувати аудиторії з 

компанією в режимі реального часу.  

Слід наголосити, що реалізація у сторіз тренду до реальності не означає зменшення якості самого 

контенту або ж нехтування зацікавленістю аудиторії. Вірно підкреслює Ю. Ю. Челомбітко, зазначаючи, що 

період, коли у сторіз викладали будь-що, уже пройшли. Звісно, сторіз і сьогодні використовують для показу 

бекстейджу, а самі відео часто можуть бути необроблені, проте зроблені в єдиному стилі та за допомогою 

спеціальних програм сторіз підвищують залученість та формують стиль облікового запису [
16

]. 

Збалансованість у якості подачі матеріалу та якість змістовного наповнення є основою для втілення тренду 

реальності комунікації. Єдиний стиль для сторіз дозволяє аудиторії відрізняти компанію від інших 

облікових записів, за якими вони слідкують, та, відповідно, формувати очікування щодо побаченого й 

приділяти таким сторіз належну кількість уваги. Тренд до реальності комунікації унеможливлює надмірне 

змістовне навантаження, оскільки для його сприйняття потрібно використовувати більш зручні 

інструменти, що визначають наступну можливість повернення та перевірки наданої інформації.  

Таким чином, реальність комунікації компанії із аудиторію за допомогою соціальних мереж 

втілюється спеціальним інструментом, яким є сторіз. Вимогами до реалізації такого тренду є актуальність, 

гейміфікованість, легкість сприйняття, що вказує на доповнюючий характер відносно до основного 

контенту, яким заповнена стрічка облікового запису. Результатами вірного застосування тренду слід 

вважати підтримання емоційного зв‘язку із аудиторією та збільшення її активності в обліковому записі в 

певній соціальній мережі. Тобто, аудиторія включає слідкування за новинами з боку компанії до своєї 

рутини, що дозволяє компанії надалі формувати суспільну думку та виступати уже лідером думок. 

Поєднання HR та PR, як тренд комунікації компанії із аудиторією за допомогою соціальних мереж, 

формувався поступово із збільшенням технологічних пристроїв та доступу працівників й кандидатів до 

спілкування із HR відділом і між собою, за допомогою соціальних мереж. Така ситуація забезпечила більш 

легку можливість дізнатися про компетентність працівників компанії, дотримання у внутрішньому 

колективі проголошених цінностей та, власне, того, чи відбувається спілкування на особистісному чи 

професійному рівні. До прикладу, якщо обліковий запис керівника HR департаменту, з яким відбувається 

спілкування з кандидатом, є особистим, розкриває певні недоліки чи специфіку роботи, то у кандидата 

сформується таке ж бачення та очікування щодо компанії. Чим більше кандидатів будуть проходити відбір 

на посади, тим більше буде поширюватися небажана інформація у соціумі. Аналогічна позиція стосується й 

                                                           
14 Кизименко К. С. Гейміфікація як сучасний інструмент розвитку бізнесу. URL: https://cutt.ly/FfFpK9K  (Дата звернення: 15.09.2020). 
15 Агенція розвитку локальних медіа "Або". 5 експериментів зі сторіз в Instagram. URL: https://cutt.ly/gfFpg2o  (Дата звернення: 15.09.2020). 
16 Челомбітко Ю. Ю. Як підвищити ефективність Instagram Stories для бізнесу. URL: https://cutt.ly/6fFpwrg  (Дата звернення: 15.09.2020). 
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тих працівників, діяльність яких можливо відслідкувати у соціальних мережах та пов‘язати із діяльністю 

компанії. На вирішення наведених проблем і спрямовано об‘єднання HR та PR, яке дозволяє обирати вірні 

способи підтримання репутації, іміджу компанії в професійному середовищі, а також поєднувати 

професійне позиціонування із позиціонуванням для загальної аудиторії.  

На думку Г. І. Писаревської, результатами об‘єднання HR та PR є «зростання продуктивності; 

лояльність кадрів та зменшення їх плинності; професійний розвиток» [
17

, с. 180]. Проте, об‘єднання HR та 

PR матиме вплив і на загальне бачення компанії аудиторією, оскільки висвітлення за допомогою соціальних 

мереж тих методик управління, які запроваджуються для працівників, якщо вони співпадають із 

соціальними трендами до екологізації, підтримання психологічного комфорту, обумовлюватимуть 

прогресивність та популярність компанії. При впровадженні даного тренду можуть виникнути проблеми 

щодо навчання та розуміння HR-відділом своєї ролі в соціальних мережах, тому обов'язковим є проведення 

попереднього навчання та роз‘яснення суті й мети транслювання позитивного іміджу компанії у соціальних 

мережах через HR-відділ.  

Можливо резюмувати, що об‘єднання HR та PR, як тренд комунікації в соціальних мережах, 

спрямований на уніфікацію бачення компанії аудиторією та попередження виникнення дисонансу в 

кандидатів щодо цінностей компанії та її внутрішнього управління, що, набувши розголосу, може 

негативно вплинути на усю роботу по просуванню бренда такої компанії. Крім того, об‘єднання HR та PR 

виступає інструментом більш стійкого та економічно вигідного засобу реклами, адже задоволені 

працівники та професійність керівника HR департаменту формуватимуть позитивне ставлення до компанії 

та бажання бути її частиною у соціуму. 

Висновки. Слідування трендам у комунікації компанії із аудиторію за допомогою соціальних мереж 

направлене на збільшення емоційного взаємозв‘язку та сприйняття такої компанії, як частини спільноти, що 

розділяє та підтримує певні цінності. В умовах все більшого наповнення соціальних мереж та конкуренції 

за увагу аудиторії, тренди допомагають виділити компанію та продемонструвати аудиторії сучасність та 

прогресивність. Застосування трендів обов‘язково має бути видозміненим залежно від особливостей 

цільової аудиторії, самої соціальної мережі та загальної стратегії просування обраної компанією. 

Нехтування ж наведеними критеріями може призвести до втрати частини аудиторії або ж привернення 

уваги тієї частини аудиторії, що не розділяє цінності компанії, а тому не стане частиною соціального 

капіталу. Важливо розподіляти короткострокові тренди, застосування яких є необов‘язковим, та завжди 

повинно бути узгодженим із ідеологією компанії, та довгострокові тренди, які змінюють зміст самої 

ідеології та є основоположними для формування стратегії комунікації.  
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СЕМЬЕЙ В СТРУКТУРЕ СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

КОМПЕТЕНТНОСТИ КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 

 

В статье рассматриваются основные функции семьи и школы в воспитании ребенка, 

проанализированы основные направления социально-педагогической деятельности классного руководителя. 

Обоснована актуальность осуществления педагогической поддержки семьи как компонента социально-

педагогической компетентности педагога. Представлена разработанная структурно-функциональная 

модель педагогической поддержки семьи в процессе ее социального взаимодействия со школой. Ключевые 

слова: семья, классный руководитель, социально-педагогическая компетентность, социально-

педагогическая деятельность, педагогическая поддержка. 

 

Семья является самым важным и влиятельным микрофактором социализации личности. Воспитание 

в семье является уникальным феноменом социализации – с одной стороны, оно демонстрирует нормы, 

правила и возможные сложности совместного сосуществования, с другой стороны – безусловная 

родительская любовь создает условия для полного раскрытия всего личностного потенциала в онтогенезе 

сначала ребенка, а потом взрослого [1, с. 65]. 

Однако на современном этапе развития общества семья как социальный институт характеризуется 

нестабильностью во многих аспектах. Особенностью современной структуры семьи является постоянное 

увеличение количества неполных семей, образовавшихся вследствие разводов и высокого уровня 

внебрачной рождаемости. Кроме того, наблюдается рост нестабильности семьи и брака, связанной с 

увеличением количества конфликтных и неблагополучных семей. 

В ситуации семейного неблагополучия такой воспитательный институт как школа становится 

основным транслятором норм и ценностей, закладываемых в период развития ребенка, а учитель – 

основным проводником во внешний мир, обеспечивающим успешную социализацию личности. 

Современная школа представляет собой «открытую гуманную систему» (Р. В. Овчарова), 

осуществляющую взаимодействие со всеми социальными институтами, в том числе и с семьей. Наряду с 

семьей в центре внимания школы на сегодняшний момент находится личность ребенка, его всестороннее 

развитие, включенность в жизнь общества и полноценная адаптация в нем. Именно классный руководитель, 

одним из приоритетных направлений воспитательной деятельности которого является оказание поддержки 

в социализации ребенка, его успешной интеграции в общество, становится посредником между личностью 

и социумом.  

Ребенку необходим опыт позитивного социального взаимодействия (особенно в ситуации отсутствия 

данного опыта в неблагополучной семье), поэтому задача классного руководителя – включение ребенка в 

специально организованную воспитывающую, обучающую, развивающую среду. Решение данной задачи 

возможно при условии сформированности социально-педагогической компетентности учителя. 

Под социально-педагогической компетентностью педагога подразумевается «способность взять на 

себя ответственность за социально-педагогическую поддержку процесса социализации учащихся, 

совместно с ними вырабатывать решения и участвовать в их реализации, проявляя толерантность к разным 

этнокультурам и религиям, показывая пример сопряженности личных интересов с потребностями 

образовательного учреждения и общества в целом» [4, с. 237]. Социально-педагогическая компетентность 

характеризуется способностью учителя видеть актуальное состояние и перспективы социальной среды для 

развития ребенка. 

Одним из критериев социально-педагогической компетентности педагога выступает организация 

социально-педагогической деятельности. Содержание социально-педагогической деятельности классного 

руководителя включает осуществление диагностики воспитательных возможностей окружающего социума, 

вовлечение обучающихся и их родителей в различные виды социально полезной деятельности, организация 

досуга, что способствует решению проблем дезадаптации ребенка. Кроме того, в сферу профессиональной 

деятельности классного руководителя входит социально-профилактическая работа (профилактика 

асоциального поведения обучающихся, нахождение эффективных путей совершенствования системы 

воспитательной работы в классе, школе), пропаганда здорового образа жизни, соблюдение культурных, 

национальных обычаев и традиций. Важной с точки зрения взаимодействия двух наиболее влиятельных 

факторов социализации – семьи и школы – представляется семейно-терапевтическая деятельность 

классного руководителя. Это направление акцентируют внимание на содействии развитию и повышению 

воспитательного потенциала семьи, оказание социально-педагогической помощи и поддержки 
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дезадаптированным семьям [3]. Таким образом, классный руководитель, осуществляя целостную 

организацию процесса социализации детей и подростков, выполняет целый ряд функций социально-

педагогического характера, в том числе и по педагогической поддержке семьи. 

Педагогическая поддержка – это система методов действительно свободного и гуманного 

образования, полностью и всецело ориентированных на развитие и саморазвитие индивидуальности, на 

самоопределение и самореализацию ребенка, его индивидуальные образовательные процессы [2, с. 44]. 

Педагогическая поддержка может выступать как способ организации взаимодействия педагога и 

ученика по выявлению, анализу реальных или потенциальных проблем, совместному проектированию 

возможного выхода из них. При этом педагог, с одной стороны, является транслятором культурной нормы 

открытых, доверительных, партнерских взаимоотношений с ребенком. С другой стороны, он выступает тем 

человеком, который профессионально помогает осознать отношение к себе в проблеме, усвоить принцип 

ответственности за поступки и собственную жизнь, но при этом с обязательной позитивной установкой на 

самодеятельность [2]. 

Необходимость в организации педагогической поддержки семьи, в целом, и ребенка, в частности, 

возникает тогда, когда семья не может в полной мере обеспечить оптимальные условия для развития, 

воспитания и обучения ребенка, в результате чего возникают трудности в процессе его социализации. 

Разработка модели педагогической поддержки семьи в условиях учреждения образования 

обусловлена необходимостью оформления процесса педагогической поддержки, представления системы 

поддержки как четкой, однозначно понимаемой последовательности операций, действий, с учетом 

реальных условий педагогического процесса, позволяющей достигнуть поставленных целей и желаемых 

результатов. Объектом и субъектом модели педагогической поддержки выступают члены семьи как особого 

социального института.  

Разработанная модель опирается на содержательную, процессуальную и критериальную 

составляющую и содержит следующие блоки: - методологический, организационно-структурный, 

проблемно-содержательный и процессуальный. 

В организационно-структурный блок входят все субъекты педагогической поддержки, 

целенаправленно или спонтанно участвующие в этом процессе, а также специально созданные для 

выполнения функции педагогической поддержки структурные подразделения и все типы функционально-

деловых связей. На уровне данного блока создаются предпосылки существования системы как организации.  

Содержание разработанной модели педагогической поддержки семей представлено в проблемно-

содержательном блоке, который направлен на создание и реализацию условий, предусматривающих 

оказание комплексной педагогической поддержки. 

Согласно предлагаемой модели, целеполагание в педагогической поддержке семьи позволяет 

получить информацию о проблемах семьи на основе установления продуктивной коммуникации, создать 

условия для их понимания членами семьи, осуществить совместную постановку целей педагогической 

поддержки и путей их достижения. Целевой компонент предусматривает налаживание контакта не только с 

ребенком, его родителями, но и с заинтересованными ведомствами и структурами, способными в силу 

выполнения своих функциональных обязанностей обеспечить информационную помощь. Установление 

продуктивной коммуникации на данном этапе предполагает проведение социального расследования, то 

есть сбор всей необходимой информации на различных уровнях взаимодействия для оказания комплексной 

и своевременной поддержки.  

Деятельностный компонент предусматривает оказание дифференцированной адресной помощи и 

поддержки семей. Деятельность специалиста, реализующего данный компонент, включает повышение 

педагогической культуры родителей, что в значительной степени позволит предотвратить возникновение 

семейных проблем в будущем. 

Важной составляющей деятельности классного руководителя является организация 

консультирования, которое может быть направлено на осуществление поддержки в обучении и воспитании, 

обеспечение семьи информацией по вопросам социальной защиты, на организацию семейного досуга и т.д.  

Коррекционная составляющая деятельностного компонента педагогической поддержки семьи 

предполагает оказание помощи в ситуациях уже существующих трудностей. К примеру, в данном случае 

классный руководитель может способствовать налаживанию межличностных отношений в семье, где 

существуют трудности во взаимодействии, возникают конфликтные ситуации.  

Рефлексивно-прогностический компонент связан с анализом полученных результатов (обсуждение с 

успехов и неудач предыдущих этапов, констатация факта разрешимости проблемы или переопределение 

затруднения), корректировкой взаимодействия, планированием дальнейших действий. 

Процессуальная составляющая модели включает описание этапов педагогической поддержки семьи. 
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На этапе первичного вмешательства осуществляется первый контакт с семьей как социальной 

единицей, нуждающейся в оказании поддержки. В ходе этого этапа классный руководитель совместно со 

специалистами осуществляет сбор и анализ необходимой информации, определет пути преодоления 

трудностей. На этом же этапе осуществляется всесторонний анализ проблемы, который позволит 

определить реальные причины ее возникновения и найти оптимальное решение. Данный этап является 

диагностическим и совпадает с задачами и действиями, реализацию которых предусматривает целевой 

компонент модели педагогической поддержки семьи в условиях учреждения образования. 

Следующий этап – планирование – предполагает составление и утверждение индивидуального плана 

оказания поддержки и помощи. При составлении плана важно учитывать актуальную жизненную позицию 

обучающегося и семьи, существующие у них проблемы с точки зрения ребенка, членов семьи, 

специалистов, осуществляющих поддержку. При планировании помощи определяются виды и содержание 

помощи, а также круг специалистов, которые будут задействованы в оказании помощи. 

Третий этап – наиболее важный. Он реализуется в процессе исполнения деятельностного компонента 

и предполагает непосредственное оказание поддержки семье или обучающемуся, в частности, в 

соответствии с разработанным планом. На этом этапе оказывается консультативная, информационная, 

коррекционная, психолого-педагогическая, эмоциональная, социальная, материальная, реабилитационная 

помощь. 

На заключительном этапе проводится заключительная оценка динамики ситуации. Здесь должны 

быть достигнуты все поставленные цели и задачи. 

Методологический блок – это блок, который формируется на базе замыслов, ценностей, идей, 

принципов, определяющих стратегию системного развития.  

В качестве критериев эффективности педагогической поддержки семей в условиях учреждения 

образования могут выступать: соответствие поставленной цели потребностям семьи, включенность семьи в 

совместную деятельность по педагогической поддержке, включенность микросоциума в систему 

педагогической поддержки, наличие положительной динамики, результативность, соответствие 

полученных результатов поставленной цели. 

Реализация всех компонентов и составляющих модели педагогической поддержки семьи в условиях 

учреждения образования невозможна без опоры на принципы педагогической деятельности. Деятельность 

классного руководителя в рамках разработанной модели должна опираться на принцип непрерывности: 

педагогическое внимание должно носить постоянный характер, так как только последовательное и 

выдержанное в течение значительного временного отрезка взаимодействие педагога и всех членов семьи 

может дать позитивный результат.  

Принцип целостности предполагает, что деятельность специалиста по педагогической поддержке 

должна распространяться на все сферы жизни ребенка, выявлять, собирать воедино все составляющие 

данного процесса.  

Принцип диалогового общения рассматривается как необходимое условие осуществления 

педагогической поддержки. Именно в диалоге появляется возможность не только предоставить 

информацию, но и получить ее.  

Принцип системности предполагает комплексный анализ и оценку ситуации, учет всех факторов, 

влияющих на ее развитие, оценку их влияния, то есть рассмотрение проблемы семьи не как отдельно 

взятого случая, а как системы взаимосвязанных элементов. 

Принцип опоры на потенциальные возможности заключается в том, что учет возможностей, которые 

будут доступны семье по результатам проделанной работы классного руководителя, самих членов семьи, 

рассмотрение данного потенциала является эффективным фактором осуществления педагогической 

поддержки. 

Реализация данной модели возможна, если имеется адекватное учебно-методическое обеспечение 

образовательного и воспитательного процесса в целом и педагогической поддержки, в частности. Мы 

полагаем, что такое обеспечение должно осуществляться в двух направлениях. Во-первых, необходима 

разработка и применение технологии педагогической поддержки на разных уровнях, а во-вторых, 

разработка и апробация программ педагогической поддержки каждым заинтересованным субъектом, 

участвующим в процессе поддержки на разных уровнях. 
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ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ЗАСТОСУВАННЯ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ВИКЛАДАЧІВ ВИЩОЇ ШКОЛИ 

 

У статті визначається сутність понять: "Технологія", "Педагогічна технологія", "Комп‘ютерні 

технології навчання". Обґрунтовується специфіка застосування мультимедійних технологій у процесі 

професійної підготовки майбутнього викладача вищої школи. Важливим фактором є науково-технічний 

прогрес, який на даному етапі розвитку неможливий без мультимедійних технологій навчання. Ключові 

слова: професійна підготовка майбутнього викладача, викладач вищої школи, мультимедійні технології, 

інформаційні технології, медіа-освітні технології. 

 

Актуальність проблеми полягає в тому, що сьогодні навчання у сучасній школі має забезпечувати 

оптимальні передумови для самореалізації особистості, розкриття усіх закладених у ній природних 

задатків, її здатності до свободи, відповідальності й творчості.  

Важливим фактором, що визначає характер змін у системі освіти, є науково-технічний прогрес, який 

на певному етапі розвитку неможливий без комп'ютерних технологій. На сучасному етапі розвитку 

інформаційного суспільства мультимедійні технології є не просто необхідними, але й звичними засобами 

(рекламні монітори, автомобільні акустичні та навігаційні системи, домашні кінотеатри й кінопалаци) [1].  

На сучасному етапі розвитку суспільства інформаційні технології стали невід‘ємною частиною життя 

людини, вони перестали бути окремою обмеженою сферою економіки і бізнесу. Сьогодні вони виступають 

об‘єднувальною основою для побудови світового інформаційного співтовариства, активно впливають на 

визначення вектора світового прогрессу [9]. У цих умовах кардинальних змін вимагає й система вищої 

освіти.  

Впровадження інформаційно-комп‘ютерних технологій у навчально-виховний процес у вищій школі 

є доцільним і перспективним. Технологія – це наука про способи розв‘язання задач людства за допомогою 

технічних засобів. Педагогічна технологія – це науково обґрунтована педагогічна система, яка гарантує 

досягнення певної навчальної мети через чітко визначену послідовність дій, націлених на розв‘язання 

проміжних цілей, наперед визначений кінцевий результат. Будь-яка педагогічна технологія – це 

інформаційна технологія, оскільки основу технологічного процесу навчання складає отримання і 

перетворення інформації. Більш вдалим терміном для технологій навчання, що використовують комп'ютер, 

є комп'ютерна технологія. Комп'ютерні (нові інформаційні) технології навчання - це процес підготовки і 

передачі інформації, засобом здійснення яких є комп'ютер.  

Таким чином, інформаційно-комунікаційна технологія навчання (ІКТ) – це сукупність педагогічних 

методів і технічних засобів, направлених на реалізацію навчальної мети шляхом використання 

інформаційних технологій на основі комп‘ютерних мереж, що максимально забезпечує ефективність 

навчального процесу. Інформаційні технології стають потужним багатофункціональним засобом 

навчання [9]. 

Об‘єктом методики використання ІКТ у навчальному процесі вищої школи є процес навчання в 

умовах сучасності. Предметом методики використання ІКТ є педагогічні, санітарно-гігієнічні та технічні 

умови, за яких застосування ІКТ підвищує ефективність навчання.  

Завдяки ж використанню ІКТ навчальне середовище можна доповнити відео, звуком, анімацією. 

Сьогодні вже очевидно, що викладач який веде зайняття за допомогою мультимедійного проектора, 

електронної дошки та комп‘ютера, використовує під час підготовки до нього ресурси Інтернет, має якісні 

переваги перед колегою який користується "крейдяною технологією".  

Виховання має бути спрямоване на розвиток людини сучасного інформаційного суспільства, і школа 

має вчити користуватись необмеженим джерелом інформації – Інтернетом, та принаймні, спробувати 

навчити дитину відрізняти що є добре і корисне від злого. Активний розвиток та впровадження 

інформаційних технологій у різні сфери життя, в тому числі в освіту, ставить перед вищою школою 

завдання формування інформаційної культури. Комп‘ютерні технології – це потужний інструмент для 

одержання дитиною найрізноманітнішої інформації, ефективний засіб підвищення інтересу до навчання, а 

також мотивації, наочності, науковості тощо.  

Підґрунтям впровадження мультимедійних технологій до освітнього простору є властивість 

мультимедіа – гармонійне інтегрування різних видів інформації. За рахунок інтенсифікації сприйняття 

матеріалу стає можливим залучення до процесу пізнання як суб‘єктів навчальної діяльності. Разом з тим, 
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впровадження мультимедійних технологій в практику й досі залишається на дискутивно-

експериментальному рівні.  

У сучасних науково-педагогічних джерелах акцентується увага на високому потенціалі 

мультимедійних ресурсів (Н. Савченко, О. Шликова та ін.). Зокрема, у роботах Ю. Казакова, Л. Шевченко 

розкрито педагогічні умови застосування медіа-освіти в процесі професійної підготовки майбутніх 

викладачів вищої школи [7]. Окремі аспекти використання інформаційних технологій у практиці 

досліджувались в працях О. Суховірського, В. Шакотько, О. Шиман та ін. Крім того, на сьогодні набуто 

певний практичний досвід використання мультимедіа (Ю.Громова, І.Мураль, Л. Югова та ін.), який 

свідчить про невпинний інтерес педагогів-практиків до пошуку шляхів ефективного використання 

мультимедіа [3]. 

Застосовуючи мультимедійні презентації потрібно враховувати психофізіологічні закономірності 

сприйняття інформації з екрану комп'ютера, телевізора, проекційного екрану. Особливо складною для 

людського зору є робота з текстами. Важливо, щоб інформація була чіткою, доступною, пізнавальною, 

цікавою. Також необхідно включати завдання практичного спрямування, що дають змогу безпосередньо 

працювати з комп‘ютером. Доцільно використовувати низку навчальних комп‘ютерних програм із різних 

предметів [2]. 

Впровадження мультимедіа в освіту піднімає навчання на якісно новий рівень за рахунок 

використання в мультимедіа-ресурсах різних способів подання інформації. Вищі навчальні заклади 

передусім мають формувати творчого викладача, який може зацікавити, застосовувати мультимедійні 

засоби навчання (МЗН) для пробудження інтересу, активності в навчанні.  

Специфікою навчання є візуалізація навчального матеріалу, а одним з найбільш ефективних способів 

забезпечення її – наочно-образний підхід за допомогою МЗН. Підготовка фахівців, які володіють новітніми 

мультимедійними технологіями, є необхідною умовою для підвищення рівня знань суспільства загалом, так 

як сам класовод закладає основи знань людини.  

Процес підготовки викладача вищої школи із застосуванням мультимедійних технологій у вищих 

навчальних закладах висвітлюють у своїх працях В. Андрієвська, В. Імбер, Н. Оліфіренко, О. Суховірський, 

В. Шакотько, О. Шиман та ін. Однак, як свідчать дослідження, переважна кількість викладачів не готова 

використовувати ІКТ, мультимедійні технології у своїй професійній діяльності [1]. 

Готовність майбутніх викладачів вищої школи до впровадження медіа-освітніх технологій у 

професійній діяльності залежить від психологічної та навчальної підготовленості студентів, яка передбачає 

усвідомлення студентами необхідності оволодіння системою знань для впровадження медіа-освітніх 

технологій; психологічну готовність до інноваційного виду навчання; бажання застосовувати новітні засоби 

навчання на заняттях у ЗВО, належний рівень інформаційних знань [7].  

Із метою стимулювання студентів до оволодіння системою знань необхідних для впровадження 

медіаосвітніх технологій у професійну діяльність планується впровадження технологій під час викладання 

педагогічних дисциплін (сучасних педагогічних технологій, сучасних виховних систем і технологій, 

загальної педагогіки та основ корекційної педагогіки), формуючи тим самим медіа-освітньо-навчальне 

середовище.  

Передбачається врахування педагогом вікових, психологічних, індивідуальних особливостей учнів та 

студентів під час навчання із застосуванням медіа-освітніх технологій [7]. Впровадження медіа-освітніх 

технологій у процес професійної підготовки майбутніх викладачів − нагальна потреба часу, розвитку 

інформаційного суспільства. 

Система педагогічних умов застосування медіаосвітніх технологій у професійної підготовки 

майбутніх учителів передбачає визначення вимог до рівня знань, умінь, навичок медіа-освітньої 

проблематики студентами педагогічних вузів, введення ключових понять медіа-освіти у зміст дисциплін 

інформаційного, педагогічного та психологічного спрямування; формування критичного відношення 

аудиторії до програм телебачення та радіомовлення; інформації сайтів мережі Інтернет; мотивації студентів 

до засвоєння знань у галузі медіа-освіти, вивчення проблеми впровадження медіа-освітніх технологій у 

навчальні курси педагогічних та суспільних дисциплін, введення спецсемінарів та факультативів медіа-

освітньої спрямованості; підготовка навчально-методичного забезпечення та методичних рекомендацій 

щодо застосування медіа-освітніх технологій у професійній підготовці майбутніх викладачів вищої школи. 
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ПІДГОТОВКА ВИКАДАЧІВ ІНОЗЕМНИХ МОВ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В СФЕРІ 

ОСВІТИ ДОРОСЛИХ В ВАРШАВСЬКОМУ УНІВЕРСИТЕТІ РЕСПУБЛІКИ ПОЛЬЩА 

 

Стаття присвячена вивченню особливостей підготовки викладачів іноземних мов до роботи з 

дорослою аудиторією в одному з найпрестижніших вузів Польщі – Варшавському університеті. 

Проаналізовано освітні пропозиції університету щодо підготовки викладачів іноземних мов. Досліджено 

організаційно-педагогічні засади здійснення підготовки викладачів іноземних мов до професійної діяльності 

в сфері освіти дорослих. Ключові слова: викладач, іноземна мова, університет, статут, освіта дорослих. 

 

У зв`язку процесами євроінтеграції та глобалізації, підвищився інтерес до вивчення іноземних мов 

серед осіб різного віку та професій. Ми бачимо численні пропозиції щодо вивчення іноземної мови для 

дорослих, проте не всі викладачі володіють уміннями і навичками роботи саме з дорослою аудиторією. У  

зв‘язку з цим постає потреба у підготовці викладачів іноземних мов до роботи з дорослими, що і обумовлює 

актуальність даної теми.  

Пошук найбільш оптимальних підходів до підготовки викладачів іноземних мов обумовлює 

зростання наукового інтересу до вивчення досвіду європейських країн, зокрема Республіки Польща, яка є 

найближчим географічним сусідом України, має спільні риси суспільно-історичного розвитку і вже провела 

численні реформи у галузі реформування вищої школи. Крім того, Польща має давні традиції підготовки 

персоналу до роботи з дорослими.  

Наукові розвідки українських та зарубіжних вчених вже торкалися певних аспектів зазначеної 

проблеми. Дослідники І. Голуб, Ю. Грищук, М. Жулінська, О.В. Майборода вивчали різні аспекти 

реформування вищої освіти Польщі. Вчені О. Біляковська, К.М. Біницька, А. Василюк, А. Грабовець, 

Т.Є. Кристопчук, В.В. Павленко розглядали особливості педагогічної освіти. Праці І. Онищук та О. Круглія 

присвячені тенденціям розвитку іншомовної освіти у Польщі і Україні. Наукові розвідки С. Деркач, 

С. Каричковської, К. Міхулки, І. Орховської присвячені особливостям підготовки вчителів іноземних мов. 

Науковці Л. Лук‘янова, А. Вихрущ, А. Мушинський, О. Пастушок, присвятили свої наукові розвідки 

окремим аспектам освіти дорослих Республіки Польща. Проте, не існує досліджень, присвячених проблемі 

підготовки викладачів іноземних мов до навчання дорослих слухачів. 

Метою статті є вивчення та аналіз організації підготовки викладачів іноземних мов до навчання 

дорослих у провідному університеті Польщі – Варшавському університеті та виокремлення позитивного 

досвіду, який можна використати на філологічних факультетах університетів України.  

В Польщі є декілька способів здобути кваліфікацію викладача іноземних мов. Найбільш 

розповсюджений – це вступити на філологічний факультет за напрямком підготовки – «філологія». Можна 

також вступити на факультет прикладної лінгвістики і опанувати модуль з педагогічних дисциплін 

додатково. Проте існують і інші способи. Якщо людина закінчила філологічний факультет або факультет 

прикладної лінгвістики і тільки згодом вирішила зайнятися викладацькою діяльністю, їй потрібно 

додатково отримати кваліфікацію за напрямком підготовки «педагогіка». Викладати іноземну мову можуть 

також особи, які отримали освітньо-кваліфікаційний рівень магістра з будь-якої спеціальності в країні, де 

іноземна мова є офіційною мовою та мають педагогічну підготовку. Викладачами іноземної мови в системі 

освіти дорослих можуть працювати особи, які мають ступінь магістра з будь-якої спеціальності, склали 

міжнародний іспит з іноземної мови на рівні С1 або С2 та мають педагогічну підготовку (або довідку про 

здачу державного іспиту вчителя другого рівня з даної іноземної мови). Право викладати іноземну мову у 

всіх типах шкіл мають також випускники педагогічних коледжів іноземних мов [1]. 

Нормативними документами, регулюють підготовку викладачів іноземних в системі освіти дорослих 

є Закон про вищу освіту і науку від 20 липня 2018 року; Розпорядження Міністра науки і вищої освіти від 

25 липня 2019 року про стандарт підготовки до виконання професії вчителя; Розпорядження Міністра 
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національної освіти від 1 серпня 2017 року про конкретні рівні кваліфікації, необхідні вчителям; 

Загальноєвропейські Рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання. Відповідно до 

стандарту підготовки викладачів [1], підготовка бакалаврів філології триває не менше ніж шість семестрів, 

підготовка магістрів – не менше, ніж три семестри. Випускники, які отримали освітньо-кваліфікаційний 

рівень бакалавра, можуть працювати в дошкільних навчальних закладах та в початковій школі. Для роботи 

в усіх інших типах шкіл, включаючи заклади для освіти дорослих, необхідно мати освітньо-кваліфікаційний 

рівень магістра. Найменша кількість кредитів ECTS, яку необхідно отримати під час навчання на другому 

ступені підготовки викладачів – 90.  

Кількість семестрів, профіль навчання, кількість балів за європейською кредитно-трансферною 

системою (ECTS), необхідних для завершення навчання, кількість годин на проходження практик та 

здійснення наукових робіт за спеціальністю, зазначені у програмі навчання (program studiów), яку кожен 

вищий навчальний заклад укладає окремо.  

Відповідно до стандарту, підготовка викладачів включає предметну та педагогічну підготовку. 

Педагогічна підготовка складається з психолого-педагогічної та дидактичної підготовки. Дидактична 

підготовка охоплює основи дидактики та постановку голосу, а також дидактичну підготовку до викладання 

основного предмета (іноземної мови). Студенти обов‘язково проходять педагогічну практику. Стандарт не 

вказує кількості годин, які відводяться на предметну підготовку. Це питання залишається на розсуд вищого 

навчального закладу в рамках наданої автономії. Проте, в стандарті прописана мінімальна кількість годин і 

кредитів ECTS, які повинні відводитися на психолого-педагогічну підготовку, дидактичну та практичну 

підготовку.  

Розглянемо особливості підготовки викладачів іноземних мов в одному з найбільших та 

найпрестижніших вищих навчальних закладах Польщі – Варшавському університеті. Отримати підготовку 

за спеціальністю «викладач іноземної мови» можна, якщо навчатися на факультеті прикладної лінгвістики 

та додатково пройти спеціалізацію з педагогічної підготовки. Підготовка здійснюється з англійської, 

французької, іспанської, німецької, російської, та італійської мов. Кожен випускник володіє двома 

іноземними мовами на рівні С2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти та отримує право 

викладати одну або дві іноземні мови у всіх типах шкіл та навчальних закладів. Зарахування на навчання 

відбувається за результатами співбесіди.  

Однією з структурних одиниць університету є Центр підготовки викладачів іноземних мов та 

європейської освіти [2]. Центр проводить дворічне навчання другого циклу з підготовки викладачів 

іноземних мов. Основною спеціалізацією є викладання англійської мови, другою спеціалізацією - 

викладання французької, німецької мови або предмета «Знання про суспільство». Заняття проходять тільки 

на стаціонарному відділенні. Випускники Центру можуть здійснювати викладацьку діяльність в усіх типах 

шкіл та навчальних закладів.  

Навчання в магістратурі Центру розвиває весь спектр компетентностей 21 століття: підприємництво; 

здатність гнучко діяти в контексті змін інститутів та ринку; критичний аналіз та мислення; рефлективність; 

вирішення проблем; групова робота та управління командою; цифрова компетенція; транслінгвальна 

компетенція та транскультурналізм; інклюзія, міжособистісна та міжкультурна комунікація, широке 

психологічне, комунікаційне, культурне, соціальне та громадянське усвідомлення. 

Критеріями вступу є середня оцінка, отримана за диплом бакалавру та результат співбесіди з 

дидактики іноземних мов та питань з психолого-педагогічної підготовки, які вивчалися на першому 

освітньо-кваліфікаційному рівні. За середню оцінку в дипломі можна отримати максимум 50 балів (метод 

перерахунку: 5! - 50 балів, 5 - 45 балів, 4+ - 40 балів, 4 - 35 балів, 3+ - 30 балів, 3 - 25 балів). Співбесіда 

оцінюється за шкалою 0-50 балів. Для того, щоб претендувати на навчання, кандидат повинен отримати як 

мінімум 25 балів. Кінцевий результат - це сума отриманих балів. За обидва критерії можна максимум 

отримати 100 балів. Вступ на навчання відбувається на підставі рейтингового списку до досягнення 

обмеження місць. 

Співбесіда відбувається польською мовою. У вступній частині кандидат коротко представляє свої 

інтереси, спостереження та професійний досвід, а також плани на майбутнє. Потім кандидат повинен 

представити бачення своєї магістерської роботи - визначити предмет та проблему дослідження та спосіб, 

яким він планує ці проблеми дослідити. Після цього студент витягує дві картки з питаннями. Перелік 

питань для підготовки до вступного іспиту пропонується заздалегідь. Кандидат вибирає одну тему з двох 

запропонованих та повинен виступити з неї перед комісією, члени якої можуть задати йому додаткові 

запитання щодо цієї теми. Серед питань, які запропоновані у переліку є: роль віку в мовній освіті; 

багатомовність, мовна різноманітність, культурна свідомість у контексті мовної політики Європейського 

Союзу; мовна ситуація в Польщі (діалекти, діалекти, жаргонізми); процес вивчення іноземної мови 

дорослими; процес навчання майбутніх учителів; соціальні фактори в оволодінні іноземною мовою та інші.  
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Цикл предметної підготовки складається з таких предметів: «Академічне спілкування англійською 

мовою», «Англійська мова за професійним спрямуванням», «Глотодидактика - дослідження з мовної 

освіти», «Навички міжособистісного спілкування та ведення переговорів», «Мовознавство для вчителів», 

«Британська література для викладачів мови II», «Культура та історія та Великобританії викладачів мови 

II», «Культура та історія США для викладачів мови II», «Американська література для викладачів мови II», 

«Літературознавство та культурологія у навчанні мови», «Оволодіння іноземною мовою». Другою 

іноземною мовою є французька або німецька. Предмети з вивчення цих іноземних мов – це «Академічне 

спілкування французькою / німецькою мовою», «Французька / німецька мова за професійним 

спрямуванням», «Культура та історія німецьких / франкомовних країн для викладачів мови ІІ», «Німецька / 

франкомовна література для викладачів мови II», «Предметна дидактика». Заняття проходять в формі 

лекцій та практичних занять. 

Психолого-педагогічна підготовка містить такі дисципліни: «Педагогічна психологія», «Педагогіка 

молоді та елементи андрагогіки», «Предметна дидактика в вищих начальних закладах», «Предметна 

дидактика – нові технології навчання», «Планування занять з іноземної мови». Студенти проходять 

педагогічну практику як з викладання англійської, так і з викладання французької або німецької мов. 

Проходження педагогічних практик передбачене на протязі всього курсу навчання, починаючи з першого 

семестру. В цілому, на різні види педагогічної практики відводиться 150 годин. 

Курс навчання також містить предмети на вибір, серед яких – «Навчання з охорони здоров‘я та 

безпеки з долікарською допомогою (молодь та дорослі)», «Міжнародні тенденції в освіті», «Розвиток 

вчителя та планування кар‘єри», «Основи зміцнення здоров‘я та профілактики захворювань для вчителів», 

«Культура мови та спілкування», «Організація роботи школи з елементами освітнього права та закону про 

вищу освіту», «Захист інтелектуальної власності в роботі викладача». Студенти починають роботу над 

дипломним проектом з першого року навчання в магістратурі. 

Однією з пропозицій Центру підготовки викладачів іноземних мов та європейської освіти є 

отримання кваліфікації викладача іноземних мов в умовах післядипломної освіти. Навчатися можуть особи, 

які закінчити філологічні факультеті, але не мають педагогічної підготовки, або особи, які мають намір 

працювати вчителем англійської мови. Бажаючі отримати кваліфікацію викладача іноземної мови повинні 

мати ступінь магістра та пред‘явити сертифікат про ступінь володіння іноземною мовою на рівні С1. У 

випадку якщо особа не має сертифіката, рішення про вступ на навчання приймається додатково на підставі 

співбесіди. Курс навчання триває три семестри та відбувається на заочній формі по суботах та неділях 

кожні два тижні. Навчання закінчується складанням письмового іспиту після третього семестру. 

Навчальна програма (465 годин і 150 годин практики, 60 балів ECTS) включає такі дисципліни: 

загальна психологія з елементами клінічної психології; загальна педагогіка з елементами спеціальної 

освіти; основи викладання іноземних мов; педагогічна граматика; психологія освітніх етапів I, II та III; 

педагогіка освітніх етапів I, II та III; викладання предмету - раннє викладання іноземної мови; викладання 

предмету на ІІ та ІІІ етапах; ІТ-компетенції викладача; література країни за напрямком навчання; 

культурологія - новини про країни даного мовного простору; контексти сучасної освіти; сучасні проблеми 

педагогіки; тематична дидактика - нові технології; емісія голосу; дидактична практика. 

Висновки. У зв‘зку з процесами євроінтеграції та створенням єдиного освітнього простору, 

Республіці Польща вдалося значно модернізувати та вдосконалити систему вищої педагогічної освіти. 

Одним з шляхів досягнення цієї мети було надання автономії вищим навчальним закладам. Варшавський 

університет є одним із провідних вищих навчальних закладів у підготовці викладачів іноземних мов, 

сильними сторонами якого є велика увага до підготовки саме до роботи з дорослою аудиторією, а також 

порівняльні, культурні та європейські аспекти навчання викладачів іноземної мови. 
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ШЛЯХИ ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ СУЧАСНОГО МУЗЕЮ 

 

Стаття присвячена вивченню особливостей креативних форм музейної комунікації як інноваційних 

форм репрезентації музейних експонатів. Проаналізовано чинники, які визначають сучасні тенденції у 

розвитку музеїв, що стосуються зміни норм демонстрації творів і стандартів їх експонування. 

Досліджено музейну комунікацію як шлях долучення відвідувачів до особистої участі в роботі музею. 

Ключові слова: музей, музейна комунікація, креативні форми музейної комунікації, музейні експонати. 

 

Актуальність. Визначення музею як специфічного простору вимагає переосмислення музейної 

діяльності в нових соціокультурних умовах. Мова йде про візуальну мову та мову просторової комунікації, 

оволодіння якими передбачає сформованості базових комунікативних компетентностей як відвідувачів, так 

і музейних працівників. Особливо актуально звучить ця проблема у контексті включення музейного 

потенціалу до туристичного обігу.  

Огляд джерел. Проблема трансформації музею в багатофункціональний культурний центр 

досліджувалася вченими у контексті розвитку інформаційної структури музеїв (Р. Гураль, Р. Микульчик, Б. 

Столяров, В Худо та ін.); становлення музею як соціокультурного інституту (А.М. Розгон, А.Б. Закс, 

О.В. Іонова та ін.); активізації його комунікативної функції (Дунган Ф. Камерон, Д. Спілбоєр, М. 

Майстровська, М. Рутинський, В. Шевченко та ін.). В той же час залишаються недослідженими питання 

впровадження креативних форм музейної комунікації, можливості створення комунікаційного простору 

музею як відкритого простору для змістовного й семантичного наповнення різними видам комунікації. 

Метою нашого дослідження є визначення можливостей впровадження креативних форм музейної 

комунікації, які спрямовані не лише на пізнання, а й на співучасть і співпереживання; підготовка фахівців, 

які володіють мовою візуально-просторової комунікації. 

Важливою складовою музейної діяльності є музейна комунікація. Таку думку висловлював видатний 

німецький музеолог Фрідріх Вайдахер [1, с. 181]. Ми виходили з положення про те, що будь-який музей 

уявляє собою специфічний простір, в якому відбувається моделювання культурного дискурсу, який вчені 

визначають як «комунікативне поле музейної експозиції» [3]. При цьому важливим є не лише зовнішній 

комунікаційний простір, але, в першу чергу, внутрішня комунікація. Саме вона змушує людину думати, 

ставити запитання, запам‘ятовувати, провокує її активність.  

Пріоритетним положенням повинно стати: відвідувач – не споглядач, а творець. Кожна експозиція 

уявляє собою взаємодію між артефактами та контекстом, у якому вони були створені та демонструються. 

При цьому важливим є здатність відвідувачів сприймати не лише самі твори але й бачити всі стосунки, всі 

мотиви народження того чи іншого художнього твору або явища. На сьогодні існує цікавий досвід музейної 

комунікації, яка є інтерактивною, візуально й семантично насиченою дією. Мова йде про сучасні візуальні 

привабливі медійні форми – проєкти із додатком доповненої реальності; тактильні моделі експонатів; 

музичні аудіогіди; акустичні інтервенції; інсталяції; перфоменси; перебування в музеї за допомогою 

технології eye- tracking тощо.  

Важливим при цьому стає рівень володіння базовими комунікативними компетентностями, які 

дозволяють розуміти мову музейної експозиції, сприймати інформацію, яку містять музейні предмети. 

Усвідомлення важливості інтерактивних засобів спілкування з відвідувачами вимагають нових підходів у 

побудові експозицій, художнього та технічного вирішення представлення експонатів, а також роботи із 

сучасним відвідувачем. Зауважимо, що музейники мають розбиратися не лише в колекціях, але й у публіці, 

яка приходить до музею; вони повинні стати модераторами різноманітних ідентичностей.  

Формування сучасного музейного середовища як самодостатньої інсталяції вимагає використання 

особливих вербальних просторових висловлювань, креативних форм музейної комунікації, активізації веб-

сайтів з онлайн переглядами експозицій, з онлайн-флешмобами. Особливо актуальним є вирішення 

проблеми цифровізації колекцій в період пандемії COVID-19  

Музеї у всьому світі є як сховищами творів та артефактів, так і просторами для зустрічей, обміну 

знаннями та побудови соціальних зв'язків. Звіт UNESCO (2020) також вказує на те, що багато музейних 

установ розробили нові способи підтримувати контакт зі своєю аудиторією та генерувати альтернативні 
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фінансові ресурси, використовуючи цифрове середовище за допомогою віртуальних візитів та 

використання соціальних мереж [4]. 

Креативні форми музейної комунікації повинні стати основою музею як інституту сучасності, в 

якому візуалізація способів сприйняття культурно значущої інформації займає пріоритетне місце й впливає 

на формування національного культурного простору. 
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НЕОРДИНАРНІСТЬ ФОРМИ АВАНГАРДНОЇ ЛІТЕРИ 

 

Стаття присвячена авангардній літері, яка створює особливий колорит в дизайні та є мало 

досліджуваною в її зображальних якостях. На основі проведеного дослідження було проаналізовано 

особливості форм  авангардних комп‘ютерних шрифтів. Досліджено елементи авангардного стилю у 

шрифтових формах, неординарну пластику авангардних  шрифтів, в яких втілюється простота, 

практичність та новизна шрифтових форм. Ключові слова: авангардний шрифт, шрифтові форми, 

пластика, гротески, дизайн. 

 

Вступ. Авангардні явища присутні у будь-якому перехідному періоді в історії культури, але у XX ст. 

авангард стає могутнім феноменом художньої культури, який обіймає майже усі окремі види мистецтва, 

також шрифтове мистецтво в тому числі.  Річ у тім, що шрифт не тільки читають – шрифт сприймають як 

зоровий образ. У цьому естетичне значення шрифту, споріднене з графікою і живописом. Унікальні форми 

авангардного шрифту як і самий авангардний стиль додають композиції особливий образ, вже через те, що 

виражають ідеали та погляди того часу – не бути одноманітним, бути особливим та неординарним. 

Ці шрифти по справжньому з‘являються у вжитку в 19 ст. хоча подібна форма зустрічалась в античні 

часи і передувала розвитку антиквених шрифтів. Більшість авангардних шрифтів належать до групи 

гротесків або рублених шрифтів. Гротескові шрифти вживались у 19 ст., та цей час бачив в них щось 

вичурне та незвичайне, яке створює відчуття «стоп-ефекту», а тому вони використовувались переважно як 

акцидентні шрифти. А вже у наступному 20 ст. гротескові шрифти стали «шрифтами століття». Однією з 

причин є якраз розвиток та вплив авангардного стилю на всі прояви мистецтва, в тому числі шрифтового. 

Авангардна літера створює особливий колорит в дизайні та є мало досліджуваною в її зображальних 

якостях. 

Мета дослідження. Метою досліджуваної роботи є аналіз форм авангардного комп‘ютерного 

шрифту, дослідження елементів авангардного стилю у шрифті та взаємозв‘язку геометричних форм і 

шрифту, використовуючи принцип історизму, методи системності, порівняльного та мистецтвознавчого 

аналізу. 

Методологія та аналіз джерельної бази. У своєму виданні «Естетика» розділ « Авангард, модернізм 

та постмодернізм» Л. М. Газнюк та С. В. Могильова досліджують вплив авангарду на всі прояви мистецтва, 

але про шрифт тут згадується тільки на загальному рівні [1]. На основі викладеного матеріалу 

прослідковуються передумови виникнення авангардного шрифту, що є також важливим. Історичні форми 

гротескових шрифтів, які є основою авангардних шрифтів та виникнення на їх основі основних 

типографських шрифтів аналізує Петровский Д. И. у своїй книзі «Зримий глагол» [2]. Приділяється його 

увага певним шрифтовим формам, які переживши певні модифікації дійшли до нашого часу і до сих пір не 

втрачають своєї актуальності.  

Типограф та шрифтовий історик Фердинанд Ульріх у своїй статті «Коротка історія геометричних 

гротесків в німецькій культурі» яка вийшла у журналі «Шрифт»  2017 р. досліджує та аналізує історичне 

проектування шрифтів та їх модифікації. Тут він охоплює розвиток найвідоміших авангардних шрифтів, що 

є вагомим здобутком [3]. Історичні форми шрифтів, зокрема антиквених, які є основою для створення 

гротескових форм, порядок їх виконання разом з рекомендаціями для створення рукописних шрифтів та 

володіння різноманітними інструментами з письма, конкретно аналізує Таранов М. М. у своїй книзі 

«Рукописний шрифт» [4]. 

Загалом авангардний шрифт є досліджений досить добре на історичному підґрунті, частково на 

основі його сучасних технічних характеристик та модифікаційних форм як прототип гротескового шрифту, 

але про його художні особливості та стилістичні можливості майже не згадується. 

Результати дослідження. Шрифти висловлюють дух свого часу. Бурхливі двадцяті XX століття 

подарували світу цілий ряд здобутків в мистецтві та науці, тоді ж відбувся інтенсивний розвиток 

інженерної думки в Німеччині. Все це знайшло відображення і в «новій типографії». Між 1925 і 1930 

роками остаточно сформувався принципово інший погляд на шрифт і сучасну типографію: шрифти стали 

«будувати», що дало імпульс розвитку геометричних гротесків.  
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Основними ознаками цих шрифтів є відсутність засічок та не контрастність елементів літери. Якщо 

порівнювати забуту форму гротескового шрифту античних часів з теперішньою чи 19 ст., то в них є дуже 

важливі відмінності. У новому або сучасному варіанті з‘явились маюскульні літери – рядкові, що зробило 

шрифт більш практичним та використовуваним. У старому варіанті літери існували у вигляді тільки 

великих або прописних літер. 

Назва гротеск походить з французької та означає – дивний, не природній. Різні країни називають цей 

шрифт своїми іменами, але цей шрифт носить назву конкретної гарнітури, яку створив Вільям Тарогуд у 

1832 році. Це була перша гротескова гарнітура з повним набором прописних і рядкових знаків [2]. 

Загалом гротески можна поділити  на геометричні та пропорційно - антиквені. І саме до появи 

геометричних гротесків призвели баухауз та епоха конструктивізму. Найпершим знаменитим і 

найпоширенішим гротеском стала Futura Пауля Реннера (1927-1929). Модернізацією даної гарнітури є 

шрифт AvantGarde Герба Любаліна створений 1970 р., набагато геометричний в побудові літер. 

 Одними з найпопулярніших і найуживаніших авангардних комп‘ютерних шрифтів на сьогодні є: 

ITC AvantGarde Gothic, ITC Bauhaus, PT Futuris, Hair, ITC Cabel та Taurus. Для того щоб побачити 

особливість графічної побудови цих шрифтів варто проаналізувати елементи, з яких складаються літери, 

їхні особливості поєднання та творення характерної геометричної форми, як своєрідної стильової 

пізнаванності.  

Почнемо із найвідомішого авангардного шрифту Futura. Він був створений живописцем, художником 

книги і педагогом Паулем Реннером та випущений на замовлення типографської фірми Bauer, яка бажала 

надати друкарні шрифт, відповідний до духу часу і естетичним установкам авангарду, який би оспівував 

естетику машин і красу простих форм. Futura стала першим популярним і широко поширеним 

геометричним гротеском, який породив хвилю шрифтів - копій і наслідувань. Навіть знаменитому 

сучасникові Гіллу Сансу - шрифту з зовсім іншим характером і малюнком - був зроблений набір 

альтернативних знаків, які наближали його до конструкцій букв Futura. Помірний ріст рядкових та великі 

виносні, окрім відчуття стрункості, дають достатньо простору між рядками навіть при невеликому 

інтерліньяжі. Прописні засновані на класичних пропорціях, вироблених на основі римського 

монументального письма, в якому кожна літера має співвідношення з простою геометричною формою: 

трикутником, кругом, квадратом або однією ї їхніх частин. Шрифт Futura створювався для вживання на 

століття, тому звернення до провірених часом сучасних співвідношень було повністю природнім і 

далекоглядним.  

Даний шрифт відноситься до групи різноширинних шрифтів. Шрифти цього типу мають складний 

ритмічний малюнок і володіють «голосом» позбавленим монотонності, що є характерним для авангарду. 

 

  
Постер із використанням шрифту Futura. 

Джерело: FUTURA by MrJackXIII on DeviantArt. 

Прописні, рядкові літери, цифри та знаки 

 шрифту Futura. Латинський варіант 

 

Futura являється одним із перших шрифтів, букви якого засновані на ідеї чистої геометрії. Але 

геометрія тут визначена не математикою, а оком – в процесі створення форм, які спочатку побудовані за 

допомогою циркуля і лінійки, багаторазово коректувалися і відповідно до оптичного сприйняття, поступово 

трансформувались у типографічні коректні форми. Лаконічна монументальність прописних Futura містить 
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безліч цікавих вирішень. Від виступаючих гострих кутів (A, M, N, V, W, Z), піднятих півовалів (B, P, R) і 

горизонталей (E, F, H), до стрімких діагоналей (K, Q, R). Унікальним рішенням - вертикальним зрізом 

закінчення - відзначена буква С, ця особливість пов'язана з німецькомовним походженням шрифту і 

створена для того щоб поліпшити поєднання з H, K та іншими літерами, які починаються з вертикалі. 

Незважаючи на те, що Futura безумовно є породженням свого часу, шрифт не тільки не вийшов з ужитку зі 

зміною смаків, а й зберіг свою популярність до наших днів. Насамперед це пов'язано з тим ступенем уявної 

простоти, якої вдалося досягти в ході його проектування. Частково - з тим, що в основу шрифту покладені 

пропорції, продиктовані не модою, а багатовіковою традицією, яка бере свій початок у формах римського 

монументального письма. 

Шрифт Kabel характеризується двома модифікаціями або варіантами. Перший випуск шрифту Kabel 

випустила типографія Klingspor як роботу Рудольфа Коха, широко відомого каліграфа і художника шрифту, 

в 1927 році в єдиному зображенні. Швидше за все, Kabel зобов'язаний своїм ім'ям першому в історії 

трансатлантичному радіотелефонному з'єднанню між Великобританією і США, яке сталося в 1927 році і 

стало важливою міжнародною подією. Характерні особливості цього шрифту: коротка «кепочка» у малій 

літері а, подвійна конструкція W, похилий середній штрих e, а також досить вигадлива форма g. Зі зміною 

технологій набору з'явилися нові вимоги до шрифтів. У 1976 році ITC оголосила про відродження «одного з 

найбільш унікальних гротесків» - Kabel. Віктор Карузо спроектував цей шрифт на замовлення компанії D. 

Stempel AG, яка в 1956 році придбала типографію Klingspor разом з усіма шрифтами, серед яких був і 

Kabel. Практично через 50 років після першого випуску гарнітури Kabel компанія ITC заявила, що новий 

оригінальний шрифт був зроблений так, «як його б намалював сам Рудольф Кох, маючи у розпорядженні 

технології фотонабору». Крім кількох незначних змін, а саме більш округлого нижнього елемента у літери 

g, зміненого кута нахилу поперечини e і ромбоподібних крапок над i, найпомітнішим відмінністю стало 

радикальне збільшення висоти рядкових знаків. 

 

  
Перший випуск гарнітури Kabel. Клімський 

альманах графічниго мистецтва (Klimschs 

Jahrbuch, вип. 21, Франкфурт-на-Майні, 1928.  

Прописні, рядкові літери, цифри та знаки 

 шрифту Kabel. Латинський варіант 

 

Як і кожен революційний стиль, баухаус має свої унікальні відмітні характеристики, які внесли 

новизну в архітектурне середовище свого часу і залишилися оригінальними на сьогодні. Відмова від 

зайвого утворила культ мінімалізму всередині стилю. Засновники, натхненні ідеєю простоти і доступності, 

навіть вважали за краще писати "баухаус" з маленької літери. Хоча, як відомо, в німецькій мові всі 

іменники завжди пишуться з великої. Принцип "менше означає більше" стосується сполуки 

функціональності і мінімалізму, що дає можливість сконцентрувати увагу на потрібному. Мінімалізм в 

даному випадку служить сильним художнім інструментом для створення наступного авангардного шрифта 

з округлими геометричними формами, який випустила компанія ITC у 1975 році. Його намалювали Карузо і 

його колега Ед Бенгет [3]. Гучне ім'я шрифту - ITC Bauhaus - дозволяє припустити, що він має очевидні 

історичні корені. У всіх каталогах ITC того часу стверджується, що прообразом нового шрифту послужив 

Universal typeface, спроектований в 1925 році Гербертом Байєром.  

Але якщо порівняти ці два шрифту, твердження виявиться вельми спірним. Звичайно, деякі форми 

малих знаків нагадують Universal schrift: форма літери х - два півкола, що дотикаються один до одного 

«спинками», але загальний зовнішній вигляд шрифту вийшов, на жаль, далеким від оригіналу. До того ж 

через невеликі розрізи в деяких буквах образ шрифту постає дещо легковажним, але він відрізняється від 

усіх менш ексцентричними і більш елегантними прописними. Якраз трафаретні розрізи в окремих літерах є 

особливістю цього шрифту. Ще однією особливою літерою з авангардовим характером плавної ввігнутості 
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є літера s, яка за формою нагадує консольний стілець Kragstuhl. ITC Bauhaus - це не відродження шрифту 

Байєра і не відродження будь-якого іншого шрифту, це шрифт свого часу (1970-х років), багато в чому 

схожий зі шрифтами-сучасниками.  

 

 

 

Постер із використанням шрифту Bauhaus. 

Джерело: FUTURA by MrJackXIII on 

DeviantArt. 

Прописні, рядкові літери, цифри та знаки 

шрифту Bauhaus. Латинський варіант. 

 

В цей же час Любалін спільно з Томом Карнезе працював над ще одним геометричним шрифтом - 

ITC Avant Garde, заснованим на логотипі однойменного журналу. У період з 1970 по 1977 він був 

розширений до невеликого сімейства в декількох накреслень різної насиченості з екстраординарною 

кількістю лігатур. До сьогоднішнього дня цей шрифт зберігає свою популярність і присутній в незліченній 

кількості логотипів. 

Наукова новизна та практична значущість дослідження. Першою помітною рисою, якою 

володіють авангардні шрифти є свобода у виконанні, просторовість, як зовнішня - притаманна елементам 

так і внутрішньо буквенна. Саме наявність округлих елементів  впливає на це і створює своєрідну 

шрифтову ритміку. Одноширинність штрихів плавно переходить з елемента в елемент і нагадує віртуозно 

плавну ввігнуту ніжку стільця або стола авангардного інтер‘єру, все просто і практично. У шрифті ця 

простота якраз відчувається в одноширинності штриха, а практичність у читабельності. Авангардний 

шрифт досить читабельний завдячуючи округлим елементам та легко компонується із зображенням, в 

основі яких лежать подібні форми та лінії. Дослідження цієї роботи відкриває певні особливості, які можуть 

виявитися дуже корисними для сучасних митців-шрифтовиків, що працюють у галузі оформлення книги, 

створення фірмових знаків та логотипів, а також для дизайнерів у сфері веб-дизайну та UI/UX дизайну. 

Висновки. На основі проведеного дослідження виділяється неординарна пластика авангардних  

шрифтів, в яких втілюється простота, практичність та новизна шрифтових форм. Характерним для 

авангардного комп‘ютерного шрифту є те, що в новому або сучасному варіанті з‘явились мінускульні 

літери – рядкові, і це зробило шрифт більш практичним та використовуваним. Унікальні форми 

авангардного шрифту як і самий авангардний стиль додають композиції особливий образ, вже через те що 

виражають ідеали та погляди того часу – не бути одноманітним, бути особливим та неординарним.  Саме до 

появи геометричних гротесків, які є іншою назвою авангардових шрифтів, призвели баухауз та епоха 

конструктивізму. Всі ці ознаки є дуже важливими для правильного поєднання конкретного шрифту і 

зображення у створенні єдиного художнього образу в стилі авангарду.  
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ВЕРБАЛИЗАЦИЯ: СУТЬ И СПОСОБЫ 

 

В статье рассматривается понятие вербализации, как способ выражения мысли языковыми 

знаками. Подано толкование данного слова в словарях. Проиллюстрирована вербализация концепта 

АРАБСКИЙ МИР. Ключевые слова: вербализация, концепт, словарь, арабский мир. 

 

Актуальность данного исследования обусловлена тем, что ведущую роль в мышлении и общении 

играют вербальные компоненты или языковые знаки. Вербальные компоненты (языковые знаки) – средства 

языкового кода, то есть слова, словосочетания, предложения (сообщение), тексты, с помощью которых 

передается информация. Основной категорией когнитивной лингвистики является понятие «концепт», 

которое означает ментальную репрезентацию мысли, которая включает описание важнейших признаков 

класса или понятия. Чтобы обменяться концептами и их сочетаниями как результатами умственной 

деятельности, необходимо эти концепты вербализировать, то есть назвать, выразить языковыми знаками, 

заместить знаками. Значительное количество лингвистических работ рассматривает вербализацию 

концепта, оставляя за текстом само понятие вербализации, в том числе А. Фомин, Д. Чистяк, Л. Коробко, 

Н. Мишина и многие другие. 

Цель работы: описать понятие вербализации, рассмотреть различные толкования в словарях и в 

представленном понимании данного понятия учеными. 

Приведем словарные толкования интересующего нас понятия. Оно представлено в таких словарях, 

как Современный толковый словарь русского языка Т. Ф. Ефремовой, Исторический словарь галлицизмов 

Н. И. Епишкина, Словарь лингвистических терминов Т. В. Жеребило, Педагогический словарь 

Г. М. Коджаспировой и А. Ю. Коджаспирова, Новый словарь методических терминов и понятий (практика 

обучения языкам) Э. Г. Азимова и А. Н. Щукина, Психотерапевтическая энциклопедия под ред. 

Б. Д. Карвасарсокого и др. 

В Современном толковом словаре русского языка Т. Ф. Ефремовой приведена такая дефиниция: 

вербализация ж. Реализация мысли в устной речи [1]. 

Исторический словарь галлицизмов русского языка толкует вербализацию как verbalisation f. 

Словесное выражение чего-л., воплощение в слова [2, c. 1190]. 

Таким образом, в двух лингвистических толкованиях наблюдается различие в том, что в первом 

случае вербализацию относят к устной форме речи, во втором этот признак отсутствует, однако 

подчеркивается роль слова.  

Словарь лингвистических терминов Т. В. Жеребило дает следующее толкование интересующему 

нас понятию: вербализация 1. (<лат.verbalis словесный). Выражение мысли при помощи слов и форм языка. 

2. (Оглаголивание) Переход той или иной части речи в класс глаголов [3, c. 62]. В первом значении к 

вербализации относят не только слова, но и формы слов. Как видим, здесь добавляется второе значение 

лингвистического термина, более узкое, относящееся к его морфологической функции.  

Несколько иное понимание вербализации представлено в педагогическом словаре 

Г. М. Коджаспировой и А. Ю. Коджаспирова: Вербализация – отражение опыта в речи, является речевым 

показателем личности [4, c. 17]. 

Реализация намерения субъекта выразить свою мысль в словесной форме; завершающая фаза 

порождения речевого высказывания, переход от внутренней речи к внешней речи отмечает Новый словарь 

методических терминов и понятий (практика обучения языкам) Э. Г. Азимова и А. Н. Щукина [6, c. 34]. 

Вербализация является не только лингвистическим, но и психологическим понятием и в этом случае 

толкуется так: В широком смысле это понятие означает вербальное (словесное) описание переживаний, 

чувств, мыслей, поведения. В специальной терминологии (Helm J) Вербализация определяется как точное 

словесное описание психотерапевтом эмпатического понимания эмоционального содержания 

переживания пациента. Психотерапевтическая энциклопедия под ред. Б. Д. Карвасарсокого [ 5, c. 72].  

Таким образом, анализ толкования понятия «вербализация» в филологических и нефилологических 

словарях позволяет выделить общую сему выражение, описание. К этой семе добавляются такие оттенки 

значения, как выражение с помощью слов и форм, выражение в устной форме, выражение действия, 

выражение переживаний. 
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По мнению ученых, репрезентация оперирует как вербальными, так и невербальными знаками и 

посредством знакового выражения транслирует знание о конкретном объекте или явлении 

действительности. Если невербально выраженное знание – чаще всего эмпирическое образование, 

представленное образами, то вербальная репрезентация знания обусловлена деятельностью мышления и 

получает два способа выражения: 1) внешний (язык устной/письменной речи); 2) внутренний (язык 

мыслей). 

Основными единицами вербальной репрезентации являются понятия. Они составляют фундамент 

концептуального уровня и выступают особыми структурами организации знания. Голландский ученый 

Е. ван дер Меер определяет понятия как базовые компоненты знания человека, носящие информацию и 

отражающие свойства и отношения, существующие как в объективном мире, так и в мыслях и опыте самого 

человека [7, c. 32]. 

Вербальное выражение на метаязыке (языке мысли) ученые обозначают как ментальную 

репрезентацию, которая выстраивается на основе невербальных образов, дополненных понятийным 

оформлением.  

В истории развития когнитивных наук спорный вопрос о том, в какой форме существуют 

репрезентации в памяти человека, всегда отличался особой актуальностью. Первоначально репрезентация 

была представлена как имеющая дело исключительно с вербальными структурами. Признание 

репрезентаций другого типа – образных – связано с именем А. Пайвио, в работе которого была выдвинута 

идея двойного кодирования мира. По его мнению, все репрезентации могут быть классифицированы на 

языкоподобные (вербальные) и картиноподобные (образные) [8, с. 110]. 

У. Л. Чейф в работе « Память и вербализация прошлого опыта» [9, c. 37] утверждает, что процессы 

вербализации могут быть разделены на три основных типа. Во-первых, это процессы, связанные с 

организацией содержания. Для вербализации необходимо, чтобы говорящий определенным образом 

структурировал сам извлекаемый опыт. Во-вторых, это процессы, связанные с оценкой говорящим 

состояния ума адресата в текущий момент и его рабочих возможностей в пределах конкретного контекста 

речи. В другой своей работе Чейф объединил эти процессы под названием «упаковка», подразумевая под 

этим, что говорящий должен как бы «завернуть» передаваемое содержание эффективным образом, чтобы 

адресат мог легко его усвоить. Упаковка включает такие задачи, как различение данной и новой 

информации, принятие решения о том, должно ли существительное подаваться как определенное или как 

неопределенное, установление субъекта и темы (vs. ремы) и т. п. В-третьих, каждый язык навязывает 

различные более или менее произвольные синтаксические процессы, которые также должны быть 

использованы при вербализации. Например, один язык может требовать согласования глагола с 

подлежащим в лице, числе и роде, тогда как в другом языке такое требование может отсутствовать. 

Исходя из вышеизложенного, мы принимаем как рабочее определение вербализации процесс 

материализации того или иного понятия, концепта, идеи с помощью лингвальных средств (слов и форм 

языка) в устной или письменной форме. 

Когда концепт получает языковое выражение, то те языковые средства, которые использованы для 

этого, выступают как средства вербализации, языковой репрезентации, языкового представления концепта. 

Концепты репрезентируются в языке:  

1) готовыми лексемами и фразеосочетаниями, имеющими «подходящие к случаю» семемы или 

отдельные семы;  

2) свободными словосочетаниями;  

3) текстами и их совокупностями («для понимания каждого культурного концепта недостаточно 

одного текста или одного автора» [9, с. 28].  

Рассмотрим некоторые толкования слова Арабский, которое представлено в ряде словарей русского 

языка. В Современном толковом словаре русского языка Т. Ф. Ефремовой представлено отсылочное 

определение, связанное со словом арабы: Арабский – 1. Относящийся к арабам, связанный с ними. 2. 

Свойственный арабам, характерный для них. 3. Принадлежащий арабам. 4. Характерный 

для письменности арабов [1, с. 202]. 

При толковании значения данного слова мы наблюдаем отсылочный способ дефиниции, то есть 

пользователь словаря должен обратиться к толкованию слова арабы.  

Относящимся к слову Арабский является всемирно известное понятие Арабские Цифры. Его 

толкование представлено в некоторых словарях: 

В Математической энциклопедии под ред. И. М. Виноградова: Арабские Цифры – Традиционное 

название десяти математич. знаков: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, с помощью к-рых по десятичной системе 

счисления записываются любые числа. Эти цифры возникли в Индии (не позднее 5 в.), в Европе стали 

известны в 10-13 вв. по араб, сочинениям (отсюда название). [10, с. 312]. 
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В Энциклопедическом словаре Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона: Арабские цифры – Так называют 

первоначально арабско-индийские, а ныне вошедшие во всеобщее употребление 10 цифровых знаков 

(включая нуль), из которых каждый, кроме абсолютного значения своего, имеет еще и относительное, в 

зависимости от своего положения в ряду других знаков [11, с. 946]. 

Данные определения понятия арабские цифры являются точными, однако стоит добавить, что знаки 

от 0 до 10 во всем мире считаются арабскими цифрами исходя из истории их появления, тогда как в самих 

арабских странах используется графически другая система знаков (٠,١,٢,٣,٤,٥,٦,٧,٨,٩). 

Таким образом, представленный здесь материал определяет и иллюстрирует популярное в 

современной лингвистики понятие вербализации.  
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Статья посвящена системе средств художественной выразительности в белорусском балете 

начала ХХI века. Проанализирована деятельность основных музыкальных театров Беларуси в области 

балетного искусства. Выявлены проблемы и тенденции развития данного вида искусства. Ключевые слова: 

музыкальный театр, режиссура, балет, современная хореография, визуальный образ. 

 

Рубеж ХХ – XXI века обусловлен значительными переменами в области музыкального театра. Это 

вызвано тенденциями переосмысления классики, развитием развлекательного характера постановок, 

поисками новых сценических форм. На пороге реформ оказываются основополагающие жанры 

музыкального театра – опера и балет. Постановщики стремятся соединить в них современные тенденции и 

формы с классическими приемами, апробированными веками ранее. Сегодня балетное искусство – это 

активно развивающееся явление. Динамичными и концептуальными являются режиссерские эксперименты 

в области современного балета. Чтобы понять специфику сценического языка данного жанра, обратимся к 

определению его понятия.  

«Балет (от франц. balleto и лат. ballo – танцую) – вид театрально-музыкального искусства, в котором 

художественный образ создается с помощью хореографии, танцевально-пластического языка» [1]. 

По своей природе балет является уникальным социокультурным явлением, которое имеет 

исключительную силу воздействия на эмоциональную среду и интеллектуальную деятельность человека. 

Балетное искусство тесно связано с музыкой, которая диктует выразительные постановочные средства, 

ритм, стиль, характер движений. Суть балетного действия передается через хореографические образы. 

Безусловно, балет является синтетическим искусством, объединяющим в себе, помимо музыки, 

хореографию, драматургию, изобразительное искусство, дизайн. 

Специфика жанра заключается в том, что балет воспринимается прежде всего визуально. Это 

предъявляет особые требования к его сценическому решению. Перед балетмейстером или режиссером-

постановщиком возникает сложная задача достижения образной выразительности при многих 

ограничениях, вытекающих из хореографической специфики балетного спектакля. Критериями оценки 

качества балетной постановки являются действенность, музыкальность и соответствие условиям 

танцевального искусства. Перед постановщиком стоит задача воплотить не только сюжетную драматургию, 

но и творчески осмыслить музыкальную канву произведения. 
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На сегодняшний день в Беларуси действуют два музыкальных театра, в которых можно увидеть 

балетные спектакли: это Большой театр оперы и балета Республики Беларусь (далее – Большой театр 

Беларуси) и Белорусский государственный академический музыкальный театр (далее – Музыкальный 

театр). В их репертуаре в основном идут классические образцы балетного искусства: «Жизель» А. Адана, 

«Лебединое озеро», «Спящая красавица», «Щелкунчик» П. Чайковского и др. Также репертуарная политика 

данных театров направлена в том числе и на воплощение балетов отечественных композиторов и балетов, 

посвященных национальным белорусским сюжетам или личностям. К таким постановкам можно отнести 

спектакли «Страсти (Рогнеда)» А. Мдивани (балетм. В. Елизарьев, Большой театр Беларуси, 1995), 

«Витовт» В. Кузнецова (балетм. Ю. Троян, Большой театр Беларуси, 2013),«Анастасия» В. Кузнецова 

(балетм. Ю. Троян, Большой театр Беларуси, 2018), «Титаник» О. Ходоско (балетм. С. Микель, 

Музыкальный театр, 2018). В афише данных музыкальных театров встречаются также балеты для детской 

аудитории. Среди них хотелось бы выделить «Три поросенка» С. Кибировой (балетм. М. Тлеубаев, 

Большой театр Беларуси, 1991), «Маленький Принц» Е. Глебова (балетм. А. Тихомирова, Большой театр 

Беларуси, 2015), «Джеймс и Персик-великан» Е. Шиманович (балетм. С. Микель, Музыкальный театр, 

2019). 

Безусловно, белорусский балет и национальная балетная школа неразрывно связаны с именем 

народного артиста СССР Валентина Елизарьева. Его творческий метод позволил сформировать новый тип 

балетной драматургии, а также такое понятие как «действенный танец», который рождается на стыке 

классического и абстрактного танцев. Сценический язык В. Елизарьева характеризуется использованием 

многообразия пластики, тонким взаимодействием музыки, хореографической лексики и сценографии. 

Изменение событийного ряда его спектаклей основано на сквозном развитии действия, контрасте и 

гармонии отдельных эпизодов, многоплановости средств художественной выразительности. Постановки В. 

Елизарьева отличают единство всех компонентов балетного спектакля, четкая выдержанность темы, 

разнообразная система музыкально-хореографических образов, оригинальная интерпретация темы и 

сюжета. Балетные спектакли В. Елизарьева поражают масштабностью использования визуальных средств 

сценической выразительности, количеством артистов, занятых в постановках, и прежде всего 

масштабностью проблематики, волнующей автора. 

Темы, затрагиваемые в постановках В. Елизарьева, – это вечные проблемы человечества: любовь к 

женщине, поиски себя, созидание личности, жажда совершенства, борьба добра со злом. Творчество 

В. Елизарьева – это, безусловно, прорыв к ассоциативным и философским формам высказывания в области 

хореографии. Среди самых знаковых постановок мастера, осуществленных на сцене Большого театра 

Беларуси, можно выделить следующие: «Сотворение мира» А. Петрова (премьера – 1976, восстановлен в 

2019), «Спартак» А. Хачатуряна (премьера – 1980, восстановлен в 2017), «Кармина Бурана» К. Орфа (1983), 

«Ромео и Джульетта» С. Прокофьева (премьера – 1988, восстановлен в 2018). На сегодняшний день В. 

Елизарьев воспитал плеяду учеников, среди которых Р. Поклитару, В. Иванов, Ю. Мельничук, С. Микель, 

которые продолжают традиции мастера, но, обладая собственным неординарным мышлением, открывают в 

искусстве белорусского и зарубежного балета новые стороны и сценические формы.  

В репертуаре Музыкального театра насчитывается девять балетных постановок. В сравнении со 

спектаклями Большого театра Беларуси они не имеют такой масштабности. Постановщики используют 

довольно простые и распространенные средства художественной выразительности, присущие для 

специфики данного жанра. При оформлении в основном преимущество отдается живописным декорациям: 

рисованному заднику и одежде сцены. Основные акценты в постановках делаются на костюмы и грим, но и 

они являются шаблонными. В спектаклях используется минимальное количество реквизита. В условном 

жанре постановщики передают реальное бытовое место действия.  

Например, в оформлении спектакля«Тысяча и одна ночь» Ф. Амирова (балетм. М. Алиева, сценограф 

И. Асланова, 2014) превалируют персидские пейзажи, иллюстрирующие народный восточный колорит. То 

же можно сказать и о балете «Клеопатра» Г. Шайдуловой (балетм. М. Алиева, сценограф И. Асланова, 

2016). В спектакле используются элементы живописи Древнего Египта, отражающие эпоху произведения, 

пластический рисунок выстраивается на основе египетского национального танца, но кроме 

иллюстративности такое решение не несет больше никакой смысловой нагрузки, поэтому образ спектакля 

не складывается воедино. Такое художественное решение представляется крайне устаревшим.  

Подобные трактовки выглядят особенно архаично, если обраться к мировой практике современного 

балета. В спектакле Английского Национального балета «Жизель» В. Ламаньи, основанном на музыке 

А. Адана (2018),режиссер и хореограф А. Хан предлагает абсолютно авторскую версию «Жизели», 

интерпретируя сюжет и музыку известного произведения исходя из современных реалий. Видоизменяет 

постановщик и место действия: вместо живописной деревни и кладбища события разворачиваются в 

палаточном лагере и на заброшенном заводе. Особое значение режиссер уделяет мизансцене, 
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психологическому жесту. Также хотелось бы отметить актерскую игру исполнителей, основанную на 

школе драматического театра, но при этом не выходящую за рамки условного балетного жанра.  

Образными являются сценография и костюмы данного спектакля, выполненные в телесной 

колористической гамме, которая прекрасно подчеркивает пластический рисунок спектакля. Яркое 

социальное расслоение героев отражено в контрасте серых, бесформенных костюмов крестьян и 

гротескных вычурных убранствах богатеев. Сценография представляет собой стену, на которой отчетливо 

видно множество отпечатков ладоней. Этот образ вызывает ряд ассоциаций: Стена плача, концлагерь, 

тюрьма и многое другое. Спектакль наполнен уникальной энергетикой, эпическим размахом 

происходящего и интимностью переживаний. 

В афише данного театра фигурируют в основном классические балетные постановки: «Щелкунчик» 

П. Чайковского (2011), «Сон Дон Кихота» Л. Минкуса (2014), «Спящая красавица» П. Чайковского (2017). 

Однако в 2017–2018 годах в репертуаре Музыкального театра появляются балеты «Вишневый сад» 

Г. Свиридова, П. Чайковского, О. Ходоско (2017) и«Титаник» О. Ходоско (2018) (балетм. С. Микель, 

сценограф Л. Сидельникова), которые по своим постановочным приемам, тематике, сюжетной основе 

приближены к современному балету. В них присутствуют оригинальные поддержки, внесены изменения в 

традиционные движения. Также постановщиками была предпринята попытка видоизменения привычных 

для балетного жанра костюмов: в спектаклях нет классических пачек, силуэт танцоров подчеркивают 

удлиненные костюмы свободного кроя, отражающие эпоху произведения. Но, пожалуй, кроме этих 

трансформаций требованиям современного балета больше ничего не отвечает. В основе оформления – 

также живописные декорации, хотя следует отметить эволюцию визуального образа в балете «Титаник» 

О. Ходоско. В его сценографии используется проекция, приближенная к 3D-технологии, а центром 

композиции является сложный многоуровневый станок, олицетворяющий образ корабля. Говоря об 

актерском воплощении материала, хотелось бы отметить, что мастерство труппы сводится к равнодушному 

исполнению балетных комбинаций. Возможно, все дело в недостаточном владении танцоров актерским 

мастерством и в необученности технике современного танца, который в последнее десятилетие набирает 

популярность и открывает огромные постановочные возможности, являющиеся на сегодняшний день 

актуальными и востребованными.  

В последнее десятилетие в Беларуси получают распространение новые танцевальные направления, 

например, контемпорари, которое основывается на технике импровизации. Данный танцевальный стиль 

появился в Европе в 1970-е годы. Его основоположниками считаются танцовщицы М. Рамбер и М. Грэм, 

хореографы Р. фон Лабан и М. Каннингем.  

«Контемпорари – это современный стиль экспрессивного танца, который может сочетать в себе 

черты нескольких жанров, таких как современный танец, хип-хоп, классическая хореография и джаз» [2]. 

В Беларуси появилось определенное количество новых творческих коллективов и хореографов, 

развивающих это направление современного балета. Среди них хотелось бы выделить театр танца 

«Каракули», основателем которого является О. Лабовкина; театр современной хореографии «D.O.Z.SK.I» 

под руководством Д. Залесского. Также появилась танцевальная труппа, работающая в жанре современной 

хореографии в Белорусском государственном молодежном театре. Молодые постановщики 

экспериментируют с формой современного балетного спектакля, движением, пластическими 

возможностями человеческого тела и их взаимосвязью с мыслью, идеей, образом. Огромное значение 

уделяется импровизации и энергии танцора, ее распределению и отдаче. Часто искусство современного 

балета носит перформативный характер: как правило в основе не лежит конкретное драматургическое или 

музыкальное произведение. Среди балетмейстеров, практикующих современные хореографические 

техники, хотелось бы выделить О. Скворцову, О. Лабовкину, И. Широкую, В. Хрипач и др.  

Искусство балета Беларуси развивается довольно противоречиво. Во многом оно консервативно, а во 

многом даже архаично. С одной стороны, классическая школа имеет свои многолетние наработки и 

достоинства, с другой стороны – ряд штампов и клише. Возможно, это связано с отсутствием 

балетмейстерских экспериментов при работе над постановками. Что касается современного балета 

Беларуси, то здесь, несомненно, есть яркие примеры, но процесс развития данного жанра проходит 

медленно и очень отстает от мировых тенденций. Неоспоримым остается факт того, что в концепции 

отечественного балетного искусства необходимо отказываться от устаревших на сегодняшний день средств 

художественной выразительности и искать новые формы визуального образа спектакля, возможно, беря во 

внимание опыт зарубежных коллег. 
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СУЧАСНІ НАПРЯМИ ДОСЛІДЖЕННЯ АРГУМЕНТАТИВНОЇ ПРОБЛЕМАТИКИ 
 

Стаття присвячена розгляду аргументативної проблематики як комплексного феномену. 

Проаналізовано сучасні напрями дослідження аргументації. Охарактеризовані основні складники 

аргументативного аналізу та критерії оцінки аргументації. Ключові слова: теорія аргументації, 

формальна логіка, неформальна логіка, формальна діалектика, прагмадіалектика. 

Аргументація як комплексний різновид інтелектуальної діяльності вивчається в різних науках, 

зокрема у філософії, риториці, еристиці, мовознавстві, культурології тощо. Саме це і зумовлює той факт, 

що нині існують різноманітні підходи до її вивчення, які відрізняються за ступенем концептуалізації, за 

теоретичними та практичними опрацюваннями проблематики.  

Особливої актуальності аргументативна проблематики набула наприкінці ХХ – на початку ХХІ 

сторіччя [7]. У лінгвістичних студіях останніх років розглядаються основні характеристики 

аргументативного дискурсу (А. Д. Бєлова, О. В. Бекетова, І. Б. Гецкіна, В. Ю. Голубєв, І. Ю. Качесова, 

М. М. Лойша, Л. С. Охріменко, Т. А. Скуратовська), особливості аргументації в різних типах тексту 

(А. П. Апалат, Н. Л. Волкогон, О. М. Лисанюк), структурування аргументації (І. М. Гаврішина, 

О. В. Куликова), досліджуються та класифікуються аргументативні помилки (Н. О. Ощепкова).  

Постійно зростаючий інтерес до перебігу аргументативних процесів пов‘язаний з тим, що в 

демократичних державах вміння грамотно й переконливо висловлювати свою думку, обґрунтовувати власні 

позиції, критично ставитися до висловлювань інших людей завжди відігравало вирішальну роль. Крім того, 

в умовах сьогодення маніпулювання громадською думкою стає все складнішим і не настільки помітним, з 

огляду на появу нових способів впливу і ретельний відбір мовних та позамовних засобів, що висуває 

потребу дослідження специфіки реалізації стратегії аргументування на сучасному етапі. 

До найважливіших напрямів дослідження аргументативної проблематики І. В. Хоменко відносить 

такі:  

 формальна логіка; 

 теорія аргументації С. Тулміна; 

 «нова риторика» Х. Перельмана і Л. Ольбрехтс-Титекі; 

 неформальна логіка; 

 формальна діалектика; 

 прагмадіалектика[8, с. 28].  

У нашій статті ми коротко проаналізуємо кожен з цих напрямів, визначимо їх головні положення та 

характеристики.  

Одним з найдавніших напрямів дослідження аргументації є формальна логіка, творцем якої 

вважається Аристотель. Пізніше, в середні віки, формально-логічна частина вчення Аристотеля була 

відірвана від змістовної і канонізована, вона використовувалася як методологічна основа середньовічної 

схоластики. «Формальна логіка» – це наука про міркування, його структурні елементи, закони і правила 

вивідного знання.  

А. Є. Конверський наголошує на тому, що логіку цікавлять не тільки форми мислення, а й ті суттєві 

відношення, які виникають між ними у процесі міркування. Іншими словами, не будь-яка сукупність 

понять, суджень, умовиводів дає нам ефективні міркування, а лише та сукупність, де між формами 

мислення є послідовний, несуперечливий, обґрунтований зв'язок. Ці ознаки ефективних міркувань 

забезпечують логічні закони.  

Існують чотири основні логічні закони: закон тотожності, закон виключеного третього, закон 

протиріччя, закон достатньої підстави [2, с. 24]. 

Саме з урахуваннях цих законів і будується аргументація, головним критерієм оцінювання якої є 

правильність міркувань. При аналізі аргументації у формальній логіці застосовуються методи, головна мета 

яких з‘ясувати, чи є досліджувана аргументація правильною, чи дотримані в ній усі правила та закони 

логіки, чи не містить вона логічних помилок. Для цього насамперед необхідно з‘ясувати всі засновки та 

висновки міркування-аргументації, максимально точно визначити його логічну форму. Як правило, 

застосовують метод формалізації, який передбачає абстрагування від природної мови. До недавнього часу 

формальний підхід був домінуючим при аналізі аргументації засобами логіки. Відтак з лексикону логіків 

зникли терміни, пов‘язані з аргументацією та суперечкою. Як приклад дослідниця наводить той факт, що у 

підручнику видатного американського філософа У. Куайна «Вступ до математичної логіки» (Introduction to 
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Mathematical Logic) (1944 р.) термін «аргументація» взагалі не згадується, а на термін «аргумент» можна 

натрапити тільки один раз і то йому надано математичного значення [8, с. 29-30].  

Аналізуючи здобутки сучасник досліджень, В. Х. Артюнов зауважує «не дивлячись на те, що 

логічний інструментарій застосовують до обґрунтування математичного знання, методології науки, 

обчислювальної техніки, логічного аналізу мови науки, природної мови, не можна робити висновок, що 

сучасна логіка є особливою логічною наукою. Йдеться лише про розширення сфери застосування логічних 

засобів. Тепер до сфери логічних досліджень включаються інтенсіональні контексти, норми, імперативи 

тощо. Існує 2 історичних етапи логіки: традиційна та сучасна, головна мета яких полягає у виявленні та 

систематичному огляді правильних способів міркування. Сучасна логіка не зводиться лише до теорій 

дедукції, визначення, індуктивних міркувань, але, що найголовніше, виробляє процедури пошуку доведень. 

У цьому полягає її евристичність». 

Мова йде про те, що традиційна та сучасна логіки досліджують один і той самий об‘єкт (вивідне 

знання), відмінність полягає лише в методах та способах дослідження. Саме відмінність методологічного 

підґрунтя дослідження і зумовлює своєрідні завдання, які стоять перед традиційною та сучасною логікою. 

«Якщо одне із основних завдань традиційної логіки – це формування культури мислення, то завдання 

сучасної логіки – дослідити, як функціонує, існує знання у мові» [4]. 

Критикуючи формальний підхід до аналізу аргументації, Стівен Тулмін (S. E. Toulmin) у праці 

«Використання аргументів» (1958 р.) протиставляє «ідеальну» формальну логіку логіці, що працює 

(«working logic»). Головна мета якої повинна полягати в створені методів для аналізу, оцінювання й 

обґрунтування аргументів, які наявні в реальних, повсякденних міркуваннях людей.  

У своїх дослідженнях С. Тулмін вивчав проблему практичної аргументації. Він розглядає логіку як 

узагальнене правознавство і саме тому для дослідження аргументативної проблематики обирає 

юриспруденцію, а не математику. У зв‘язку з цим автор порівнює аргументацію із судовим процесом, у 

якому заяви роблять на підставі свідоцтв, фактів, доведень, які повинні підтвердити або спростувати певну 

точку зору. Аналогія між теорією аргументації та правознавством досить вагома і вона допомагає тримати у 

фокусі критичну функцію розуму. «Логіка, що працює», «практична логіка» надає людині можливість 

обґрунтовувати положення, притаманні повсякденному дискурсі [8, с. 31]. 

У своїх дослідженнях С. Тулмін прагне розвинути різні види аргументації. На відміну від 

теоретичної аргументації, практична аргументація С. Тулміна фокусується на верифікаційній 

(підтверджувальній) функції. Цей науковець уважає, що аргументація це не стільки процес висунення 

гіпотез, що включає відкриття нових ідей, скільки верифікація (підтвердження істинності) вже існуючих. У 

праці «Способи використання аргументації» (1958) [11], він запропонував макет, що містить шість 

взаємопов'язаних складників для аналізу аргументів. Коротко охарактеризуємо кожен з них, див. Табл. 1  
 

Таблиця 1 

Складники аргументативного аналізу (за С. Тулміним) 
Складник Характеристика 

Твердження 

(claim) 

Твердження повинне бути завершеним. Наприклад, якщо мовець намагається переконати слухача, 

що він є громадянином Великобританії, то його твердженням буде «Я громадянин 

Великобританії» (1). 

Докази / дані 

(data) 

Факти, на які посилаються, для підтвердження твердження. Наприклад, людина в першій ситуації 

може підтримати своє твердження іншими даними «Я народився на Бермудських островах» (2). 

Підстави / 

обґрунтування 

(warrant) 

Висловлювання, що дозволяє перейти від доказів (2) до твердження (1). Для того щоб перейти від 

доказів (2) «Я народився на Бермудських островах» до твердження (1) «Я громадянин 

Великобританії» людина повинна використовувати підстави для ліквідації розриву між 

твердженням (1) і доказами (2), заявивши, що «Людина, яка народилася на Бермудських островах 

юридично може бути громадянином Великобританії ». 

Підтримка 

(backing) 

Додатки, спрямовані на підтвердження висловлювання, вираженого в підставах. Підтримка 

повинна бути використана, коли підстави самі по собі не є достатньо переконливими для читачів і 

слухачів. 

Спростування / 

контраргументи 

(rebuttal) 

Висловлювання, що показує обмеження, які можуть застосовуватися. Прикладом контраргументу 

буде: «Людина, яка народилася на Бермудських островах, може юридично бути громадянином 

Великобританії, тільки якщо вона не зрадила Великобританію і не є шпигуном іншої країни». 

Визначальник / 

кваліфікатор 

(qualifier) 

Слова і фрази, які виражають ступінь впевненості автора у своєму твердженні. Це такі оціночні 

судження, як, наприклад, «ймовірно», «можливо», «неможливо», «безумовно», «імовірно» або 

«завжди». Твердження «Я безумовно громадянин Великобританії» несе в собі набагато більшу 

ступінь впевненості, ніж твердження «Я, можливо, громадянин Великобританії». 
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Перші три складники: «твердження», «докази / дані» і «підстави / обґрунтування», розглядаються 

як основні компоненти практичної аргументації, тоді як останні три: «визначальник / кваліфікатор», 

«підтримка» і «спростування / контраргумент», не завжди необхідні. 

Проаналізувавши модель С. Тулміна, ми погоджуємся з думкою А. В. Мисюка, який відносить 

згадану модель до когнітивних моделей, які ґрунтуються на істинності використовуваних тверджень та їх 

перетворенні. Тобто сутність Тулміновської когнітивної моделі аргументації полягає у виділенні змістових 

елементів тексту, і вона передбачає в загальному вигляді сукупність процедур (конструювання або зміну) 

над моделлю світу реципієнта [5, c. 146]. 

Паралельно із С. Тулміном проблематикою повернення до аргументативної сутності людських 

міркувань займалися бельгійські дослідники Хаїм Перельман (Chaim Perelman) та Люсі Ольбрехтс-Титека 

(L. Olbrechts-Tyteca), які у тому ж 1958 р. подарували світу фундаментальну працю «Нова риторика», яка на 

сьогодні вже стала класикою логічної думки ХХ ст. Створюючи «Нову риторику», дослідники не просто 

намагалися привернути увагу до доробку Аристотеля, який працював ще в 384 – 322 рр. до н.е, але і 

продемонструвати актуальність і значення риторичного аспекту аргументації для розвитку сучасної науки 

та формування світогляду суспільства [6, c. 98]. 

В основі теорії аргументації Х. Перельмана лежить ідея розробки логіки гуманітарного знання. У 

його теорії основною метою аргументації є приєднання аудиторії до положень оратора за допомогою 

переконання. Для цього Х. Перельман досліджував вирішення аргументативної проблематики в 

юриспруденції, філософії, політиці та журналістиці [3, c. 22]. Ми поділяємо точку зору А. П. Політюка, 

який стверджує, що «модель риторичної аргументації Х. Перельмана та Л. Ольбрехтс-Титеки у своїй основі 

полягає в усвідомленні цінності аудиторії, та наближення до риторики як способу взаєморозуміння 

методами аргументації» [6, с. 100]. Проте варто зауважити, що «риторична форма» аргументації 

досліджується як інструмент комунікативних технологій і в персуазивних контекстах (наприклад в 

рекламі).  

Х. Перельман особливо підкреслює в своїх працях, що в той час як формальна логіка є логікою 

доведення, або демонстрації, неформальна логіка є логікою аргументації. Якщо доведення може бути 

правильним або неправильним, то аргументація може бути більш-менш переконливою. Якщо при доведенні 

ми намагаємося показати, що істинність висновків випливає із засновків, то при аргументації ми хочемо 

переконати інших у тому, що наша теза або рішення, що приймається ґрунтується на досить розумних і 

обґрунтованих аргументах [8, с.33]. Ми погоджуємося з таким твердженням автора «Нової риторики», тому 

що на нашу думку, використання терміна доведення в точних науках є доцільним та обґрунтованим, 

оскільки ми можемо перевірити правильність припущень. Щодо гуманітарних наук, ми не маємо чіткого 

інструментарію для визначення правильності чи неправильності обґрунтування. Оскільки один і той самий 

аргумент може мати різний вплив на реципієнтів. Для одного він може бути дієвим, ефективним та 

переконливим, для іншого – мати зворотний вплив.  

У 70-ті роки ХХ ст. в Канаді та США виникає новий підхід до вивчення аргументації, який отримав 

назву «неформальна логіка» (informallogic). Протягом свого існування «неформальна логіка» пройшла 

чималий шлях розвитку, встигнувши сформувати власне коло проблем та завдання, а також напрацювати 

чимало теоретичних та практичних ідей для виконання поставлених завдань. При цьому, дисципліна все ще 

лишається досить молодою, а тому активно розвивається. До найвідоміших дослідників, що оформили 

неформальну логіку як дисципліну, якою ми звикли її бачити, належать Ральф Джонсон (Ralph Johnson), 

Ентоні Блейр (Anthony Blair), Труді Гов‘є (Trudy Govier), ДагласУолтон (Douglas Walton), Джеймс Фріман 

(James Freeman), Моріс Фінокіяро (Maurice Finocchiaro), Лео Гроак (Leo Groak), Крістофер Тіндейл 

(Christopher Tindale) та інші [6, с. 98]. 

Сама ідея неформальної логіки народилася завдяки незадоволеності тим, як аргументація 

викладалась у навчальній літературі. Починаючи з 1978 р. Е. Блейр і Р. Джонсон почали видавати журнал 

«Неформальна логіка», на сторінках якого науковці висловлювали свої думки з приводу нового напряму в 

логічному знанні. Автори цієї теоріє стверджують, що логіка, яку вони розвивають, – не новий тип логіки. 

Це особливий напрям у нормативному вивченні аргументативних процесів, які мають місце в реальному 

житті людей, у реальних комунікативних ситуаціях. Неформальний підхід орієнтується на міркування та 

їхні складники, виражені в природній мові, публічному дискурсі, а не у формалізованій мові, як прийнято у 

формальній логіці. Міркування тут розглядають з притаманними природній мові характеристиками: 

багатозначністю мовних висловів, їхньою невизначеністю та незавершеністю[8, с. 34]. На думку 

Р. Джонсона «Неформальна логіка визначає ту галузь логіки, завданням якої є робота над неформальними 

стандартами, критеріями та процедурами для аналізу, оцінки, критики та побудови аргументації в 

повсякденному дискурсі» [10, с. 94].  
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Р. Джонсон та Е. Блейр у праці «Логічний самозахист» (Logical Self-Defense, 1993) наводять 

пояснення неформальній альтернативі формальному критерію дедуктивної правильності аргументації. 

Аргументи повинні задовольняти три критерії: бути релевантними (повинен бути наявний адекватний 

змістовний зв‘язок між вихідними аргументами і висновком аргументації), достатніми (містити підґрунтя 

для висування висновку) та прийнятними (залежить від того, чи є вони істинними, ймовірними або в 

якомусь іншому сенсі заслуговують довіри). 

Науковці, які працюють у межах такого підходу, вважають, що формальна та неформальна логіки 

повинні взаємодоповнювати одна одну при досліджені аргументативних процесів [8, с.35]. 

Варто згадати ще два підходи, які розглядають процес аргументації як сумісну діяльність її учасників 

для досягнення згоди або переконання опонента, а саме формальну діалектику та прагмадіалектику.  

Сам термін «формальна діалектика» запропонував Ч. Хемблін у праці «Помилки» («Fallacies») ще в 

1970 р. При цьому під словом «формальна» він розумів строго регламентовану форму гри-діалогу, або 

діалогічної гри. Відомі представники цього напряму – Ніколас Решер (Nicholas Rescher), Е. М. Барт 

(E. M. Barth), Ерік С. В. Краббе (E. C. W. Krabbe) та ін. Для прихильників формальної діалектики 

аргументація – це частина процедури, яку використовують для розв‘язання розбіжностей у процесі дискусії. 

Дослідники цього напряму намагаються розробити певні правила, мета яких – усунути непорозуміння. Такі 

правила повинні бути конвенційно коректними, тобто задовольняти конвенції, бути прийнятними для 

більшості людей. 

У 1977 р. виходить друком книга Ніколасі Рашера «Діалектика» (Dialectics), де він пропонує модель 

формального диспуту. Формальний диспут – це дискусія, в якій беруть участь три людини: пропонент, 

опонент та арбітр.  

Е. М. Барт і Е. С. В. Краббе у праці «Від аксіоми до діалогу» розробили «формально-діалектичну» 

процедуру, спрямовану на визначення прийнятності тієї чи іншої точки зору у світлі деяких загальних 

положень. Це певний набір правил проведення критичних діалогів, спрямованих на розв‘язання конфліктів 

між пропонентом та опонентом відносно якоїсь думки.  

Амстердамська школа пропонує теорію аргументації, яка отримала назву прагмадіалектики (pragma-

dialectics). Представники цього напряму – Франс Х. ван Єємерен (Frans H. Van Eemeren), Роберт 

Гротендорст (Robert Grootendorst), Евелін Т. Фетеріс (Eveline T. Feteris), Пітер Хоутлоссер (Peter 

Houtlosser), А. Франциска Снук Хенкемас (A. Franciska Snoeck Henkemans) та інші. Аргументацію в 

прагмадіалектиці розглядають як діалектичний процес, який орієнтований на іншого, на сумісну діяльність. 

Такий комунікативний процес у прагмадіалектиці отримав назву «критична дискусія» [8, с. 36-37]. 

Дослідження прагмадіалектичного підходу до аргументації є досить новими та динамічно розвиваються.  

У межах прагмадіалектики аргументація розглядається як цілісний процес обгрунтування власної 

точки зору з метою усунення розбіжностей у думках. Представники прагмадіалектики запропонували, на 

думку Л. С. Бондажевської, двовимірний підхід до аргументації. З одного боку, увагу приділяли структурі 

аргументації (вивченню чотирьох стадій дискусії), з іншого – правилам ведення критичної дискусії. Було 

створено ряд методичних посібників, підручників, у яких автори давали рекомендації стосовно того, яким 

чином варто будувати аргументацію. Вони також розробляли модель критичної дискусії як певного ідеалу 

суперечки, що спрямована на справжнє подолання розходження в думках. Одною з характерних рис моделі 

критичної дискусії є чітке розмежування ролей Протагоніста (той, хто висуває певну тезу) та Антагоніста 

(той, хто висловлює сумнів у істинності тези). Така структура суперечки дозволяє створити критерії оцінки 

аргументації у відповідності з тим, чи виконують учасники свою роль, функцію, а отже, і визначити 

наскільки аргументація є успішною [1, с. 29]. 

Критичну дискусію визначають як критичний обмін мовленнєвими актами між співрозмовниками. 

Під час обговорення сторони відстоюють свої позиції, керуючись правилами раціональної дискусії. 

Раціональність дискусії залежить від того, чи відповідає процедура обговорення формальним і 

матеріальним критеріям прийнятності[9]. 

Проаналізувавши основні напрямки дослідження аргументації, ми не можемо виділити якийсь 

універсальний підхід, який би відповідав вимогам будь-якої аргументативної ситуації. Це пояснюється тим, 

що основу побудови різних теорій аргументації становлять різні моделі обґрунтування. Саме тому ми 

можемо припустити, що кожен з цих напрямів може переважати в певних комунікативних ситуаціях. Якщо 

мова йде про наукові дослідження, насамперед, точні науки (математика, фізика, астрономія, медицина 

тощо), то, на нашу думку, при аналізі такого виду аргументації, переважатимуть методи формальної логіки, 

тому що саме логічність та точність доведень є запорукою достовірності результатів.  

Щодо риторичної аргументації, яка притаманна рекламному, політичному, публіцистичному, 

юридичному тощо дискурсам та спрямована на публіку як об‘єкт впливу та переконання, варто звернути 

увагу не лише на зміст комунікації, а й на способи її реалізації. У цьому випадку доцільним будуть не лише 
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прийоми логіки, але й риторичні елементи, які є підґрунтям для створення таких аргументативних 

стратегій, які спрямовані на переконання аудиторії (теорія аргументації С. Тулміна, нова риторика 

Х. Перельмана і Л. Ольбрехтс-Титекі тощо). 

Якщо ж мова йде про конфронтаційні види аргументативної взаємодії (дебати, дискусії, публічні 

обговорення), то цікавими є досягнення формальної діалектики та прагмадіалектики, а саме правила 

дискусії та закони ефективної взаємодії, які слугують для вільного вираження точок зору опонентів та 

конструктивної дискусії. Тут також варто зауважити, що в залежності від виду суперечки, інколи навмисне 

або неумисне порушення правил аргументації та логічних законів хоча і розглядаються як помилки в 

аргументації, проте можуть, за певних обставин, слугувати ефективним прийомом виведення супротивника 

з рівноваги та впливу на аудиторію.  

Звичайно, не можна забувати про те, що у більшості випадків ми не можемо розглядати 

аргументативну ситуацію у межах лише одного напряму. Для прикладу візьмемо промову адвоката в суді, 

яка повинна ґрунтуватися на фактах та підпорядковуватися законам логіки, при цьому важливими є вміння 

обрати із арсеналу риторичних прийомів найефективніші для впливу на аудиторію та здатність 

обґрунтувати за захистити свою позицію у юридичній дискусії. Те саме стосується і політичних, соціальних 

дискусій, дебатів, обговорень тощо. Саме різноманіття аргументативних ситуацій, стратегій і тактик 

мовного та позамовного впливу, прийомів ведення дискусії в залежності від комунікативної ситуації та 

типу дискурсу становить подальший інтерес наших наукових досліджень. 

 
Джерела 

1. Бондажевська Л. С. Правила ведення дискусії та їх порушення: прагма-діалектичний підхід. Філософія і політологія в контексті сучасної культури. 

Сер. Філософія. 2012. Вип. 4(2). С. 27-32. 

2. Конверський А. Є. Логіка : Підручник. – 2-ге вид. виправлене. Київ: ВПЦ «Київський університет», 2017. 391 с. 

3. Легчилин А. А., Воробьева С. В. Коммуникация в социально-гуманитарном знании, экономике, образовании : материалы II Междунар. науч.-практ. 

конф., 13-14 нояб. 2008 г., Минск, 2008. С. 21-23. 

4. Логіка [Текст] : навч. посіб. для економістів / Арутюнов В. Х. [та ін] ; ред. Вовк П. К.; Київський національний економічний ун-т. - 2. вид., доп. і 

перероб. Київ: КНЕУ, 2000. 142 с. 

5. Мисюк А.В. Моделирование аргументации: подход Стивена Тулмина. РАЦИО.ru. 2009. ғ 2. С. 145-151. 

6. Політюк А. П. «Нова риторика» та неформальна логіка. Вісник Дніпропетровського університету , № 9/2 Сер. Філософія. 2012. Вип. 22(4). С. 97-102. 

7. Ригус В. В. Роль аргументації у сучасному політичному дискурсі. Актуальні питання гуманітарних наук. Сер. Мовознавство. Літературознавство. 

2015. Вип.12. С. 180-185. 

8. Хоменко І. В. Еристика : Підручник. Київ: Центр учбової літератури, 2008. 280 с. 

9. Щербина О. Ю. Роль логіки у правовій аргументації. Гілея: науковий вісник: зб. наук. праць; гол. ред. В. М. Вашкевич. Київ : ВІР УАН. 2013. Вип. 40. 

Ч. 1. С. 571- 576. 

10. Johnson R., Blair A. Informal Logic: An Overview.2000. Vol. 20, ғ 2, 2000. P. 93-107. 

11. Toulmin S. The Uses of Argument. Cambridge, University Press, 2003. 247 P. DOI: https://doi.org/10.1017/CBO9780511840005. 

 

Кудринецька Валентина Валеріївна 

Вінницький коледж будівництва і архітектури 

Київського Національного університету будівництва і архітектури 

 

МУРАЛ-АРТ В СУЧАСНОМУ МИСТЕЦТВІ ВІННИЧЧИНИ 

 

Стаття присвячена розвитку сучасного мистецтва мурал-арт на Вінниччині. Проаналізовано 

історію цього виду сучасного мистецтва. Досліджено основні об‘єкти муралів у Вінниці та їх значення у 

соціальному розвитку сучасного суспільства. Ключові слова: мурал, мурал-арт, стріт-арт, муралісти. 

 

Слово культура останнім часом на устах багатьох людей. Різні люди по-різному підходять до цієї 

тематики. Більшість тих, хто зацікавлений культурою, розуміють її важливість у житті народу. Сучасне 

мистецтво є тривалим експериментом, в якому пошуки нової художньої мови, процеси глобалізації 

спричинили виникнення нових мистецьких напрямів, форм та практик. У вирії неймовірно швидкого темпу 

життя, сучасна людина постійно поспішає, дивиться вперед, і собі під ноги, щоб не впасти. Але потрібно 

тільки підняти очі. І ми побачимо неймовірну красу сучасності. 

Обличчя нашого міста довгі роки визначали люди, а вірніше, архітектори, які проектували, будували, 

коли неперевершене кам'яне диво, а коли сумні і брутальні сірі споруди. 

Одним з феноменів художньої культури кінця ХХ – початку ХХІ століття вважається вуличне 

мистецтво стріт-арт, яке розглядає весь світ як одне велике полотно. З ним може посперечатися хіба що 

графічний і промисловий дизайн, але вони прикладні і найчастіше наскрізь комерційні. А стріт-арт – це, 

перш за все, соціальне явище. Воно відображає саме суспільство, його смаки, прагнення, і, звісно, фантазію 

художників. Сьогодні будівлі великих міст неможливо уявити без настінних розписів – графіті та муралів, 

що є невід'ємним елементом сучасної стріт-арт культури.  
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Мурал-арт можна назвати найбільш прогресуючим напрямом вуличного мистецтва сучасної України 

і, зокрема, Вінниці , як надсучасного європейського міста. 

Професор університету імені Тараса Шевченка фольклорист Олена Івановська вважає мурал-арт 

явищем пост-фольклору: «Мурал-арт – це осучаснена традиція розпису хати…Ми зараз у такій соціально-

політичній ситуації, що можна розглядати цю орнаменталістику, яка зараз постає на бруківці, на будинках, 

як своєрідне маркування свого простору. Що тут Україна, ми – українці, а це своєрідні знаки нашої 

присутності на цій землі» 2, с. 177. 

Картини на стінах вінницьких будівель почали з‘являтися у місті з 2015 року з метою формування 

креативного міського середовища та туристично привабливого іміджа міста. 

Є дві думки, звідки бере свій початок муралізм як явище. Прибічники першої кажуть про те, що 

сучасні художники у своїх творах відштовхуються від класичних грецьких і римських фресок. Саме 

шедеври Рафаеля і Тиціана – це і є перші мурали, а зараз просто інші часи, і зображення найчастіше 

стосуються не релігійних тем, а соціальних. Інші погоджуються з тим, що майстри минулого, звісно генії, 

але корені слід шукати в двадцятому столітті і вказують на мексиканську революцію 1910-1917 років. 

Плакати й агітаційні листівки, на створення котрих бракувало паперу, зусиллями Дієго Рівери, Давида 

Альфаро Сікейроса, Хосе Ороско та інших творців-бунтарів перетворювалися на грандіозні картини на 

стінах.  

Польський дослідник Руткевич писав, що «дика графіка» - це «…мова, на якій починає говорити 

суспільство, коли існуючі канали масових комунікацій стають, за якоїсь причини, недостатніми, наприклад 

такими, що контролюються та піддаються цензурі…»2,с.58 

Сьогодні ці люди вважаються класиками, а сам рух отримав назву «муралізм», оскільки мурал з 

іспанської перекладається як «стіна». Сьогодні бум муралізму спостерігається у країнах Східної Європи. У 

західних державах він відгримів у 1980-х, а до Азії поки особливо не дістався в силу більш консервативного 

ставлення до мистецтва. Тому художники з усіх куточків світу зараз розфарбовують польські, українські, 

словацькі і румунські будівлі. 

У мистецтві сучасної Вінниччини мурал-арт – це легальний художній розпис зовнішніх стін будинків 

у міському просторі з метою його естетичного покращення..  

В нашому житті вкоренилися поняття муралізм , як процес створення муралів, та мурал-арт – 

художній напрям стріт-арту. Поряд зі словом мурал вживаються терміни «настінний живопис», «настінний 

розпис». Муралісти прагнуть у своїх роботах художнім чином висловити щось символічне; нерідко в 

настінних зображеннях міститься якийсь прихований сенс, метафізика, персонажі, образи, а часто і чіткі 

послання або просто настрій. Тематична та жанрова направленість муралів є досить різноманітною. 

Муралісти висвітлюють соціальні, політичні проблеми нашого часу, розповідають про видатних діячів 

історії, науки, культури України, синтезуючи сучасне та традиційне мистецтво. 

Професійні художники переносять на стіни будинків складні зображення, які можуть зчитуватися як 

з близьких, так і з далеких відстаней. 

Мурал носить офіційний характер, тому, що міська влада має видати дозвіл на легальне 

розмалювання будинку. Проект «VIN-ART-CITY» у Вінниці було організовано департаментом культури 

Вінницької міської ради спільно з громадською організацією «Лабораторія актуальної творчості» 1, с. 1. 

Для створення муралу використовуються певні інструменти та матеріали. Для нанесення зображення 

використовується пензель або балон з аерозольною фарбою. Аерозолі відзначаються яскравим кольором, 

часто навіть після одного шару, високою швидкістю нанесення.  

Мурали можна поділити на графічні, живописні, декоративні. Основними виражальними засобами 

графічних муралів Вінниччини є лінії, точки, плями, силуети, використання контрастів білого і чорного. До 

графічних належить вінницький розпис «Сни, в яких хочеться жити» , виконаний Марією Бобиревою та 

Олександром Мельником на стіні біля магазину «А-маркет» по вулиці Козицького, в самісінькому центрі 

міста. Також чудовим витвором мистецтва є мурал «Річка Буг», втілений на технічній споруді по проспекту 

Коцюбинського Артуром Столяруком. Це своєрідне бачення головної водної артерії Вінниці – річки 

Південний Буг. А також мурал «Око» цього ж автора. 

Живописні мурали, на відміну від графічних, мають колір як головний зображально-виражальний 

засіб. Такі мурали передають світлотінь, кольорове багатство, об'ємність предмета, якісну матеріальну 

різноманітність, простір, глибину та кольорово-повітряне середовище. 

Живописними можна назвати вінницький мурал на будівлі бібліотеки імені Тімірязєва «Зернина 

Всесвіту», виконаний Олександром Марченко, «Місто мрій 1» та «Місто мрій 2», на будівлі 

телерадіокомпанії , що створили художники з Праги Збинєк Лінгарт та Іво Наврат. На бічній стіні будівлі в 

історичному центрі Вінниці оселився «Янгол - охоронець міста Вінниця» (автор ідеї та первинного ескізу: 

Антон Ходаков, виконання: Олександр Никитюк). «Вінниця – місто мрій» , що на будівлі у центрі вулиці 
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Соборній. На картині зображено дівчину, яка тримає у руках символ надії. «Ідея моєї роботи – сподівання 

на краще. Адже, все в наших руках, головне – мріяти і все робити для здійснення мрій» говорить автор - 

художниця Тетяна Чубар 1, с. 3. 

Дуже різноманітною є і жанрова палітра настінних розписів. Найпоширенішими жанрами мурал-арту 

сучасної Вінниці є анімалістичний, побутовий, історичний, портретний, пейзажний, релігійний. 

Анімалістичний (походить від латинського слова «апітаї» – тварина) – жанр образотворчого 

мистецтва, в якому основним предметом зображення є тварини. Яскравим прикладом є вінницький мурал 

«Добробут» з лелеками, автором якого став Тарас Довгалюк. Також всім відомий мурал «Соняшники» 

Автор – Тарас Довгалюк. Цей мурал по-справжньому прикрасив будинок по вулиці Пирогова. Він 

виривається із сірості та вабить око. Найкраще його розглядати із площі перед Універмагом. Обидва мурали 

прикрашають центр нашого міста. 

Окрім естетизації середовища проживання людей, мурали виконують низку соціокультурних 

функцій, зокрема: естетичну, соціальну, просвітницьку, пізнавально-евристичну, меморіальну, сугестивну, 

комунікативну. Мурали покликані прикрасити міський простір 3, с. 155. 

Імітація колон та балконів за якими розташовані зображення відомих вінницьких особистостей 

намалювали на третьому поверсі будівлі, де знаходиться адвокатура міста. Авторами даного стінопису є 

Мaринa Кaрпенко тa Іринa Прокопчук. 

Муралісти акцентують увагу мешканців на різноманітних проблемах сучасного суспільства, 

актуалізують питання як світового глобального, так і загальнодержавного, місцевого характеру. Окрім 

естетизації середовища проживання людей, вінницькі мурали виконують низку соціокультурних функцій, 

зокрема: естетичну, соціальну, просвітницьку, пізнавально-евристичну, меморіальну, сугестивну, 

комунікативну тощо. 

Мурали покликані прикрасити міський простір. У спальному районі міста – «Вишенька», на 

висотних будівлях розташувалися прекрасні картини побутового та естетичного характеру величезних 

розмірів. Вони вражають масштабом і формують характер певного кварталу міста. Муралісти акцентують 

увагу мешканців на різноманітних проблемах сучасного суспільства як світового глобального, так і 

загальнодержавного, місцевого характеру. Мурал несе у собі певне знання про життя і тим самим відіграє 

роль важливого засобу просвітництва й освічення людей.  

Сьогодні, на порозі великих змін в житті нашого народу, ми не можемо собі навіть уявити здійснення 

оправданих мрій існування самобутнього суспільства без продовження процесу розвитку культури. 

Таким чином, мурал відіграє важливу роль у сучасному соціокультурному просторі України та, 

зокрема, Вінниці, художньо збагачуючи його, підіймаючи актуальні соціальні проблеми та звеличуючи 

видатних діячів історії нашої держави. 
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КОНЦЕПТ «MURDER» В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ АГАТЫ КРИСТИ 
 

Статья посвящена исследованию смысловой составляющей концепта «Murder» в произведениях А. 

Кристи. Проведенное исследование по выявлению авторской специфики концепта «Murder» в зависимости 

от контекста в произведениях А. Кристи определило его сущностные признаки, важнейшие образные, 

понятийные и ценностные характеристики. Выявлены ядерные значения концепта «Murder» в понимании 

А. Кристи и не представленные в лингвистических словарях. Ключевые слова: концепт, убийство, словари, 

Агата Кристи 
 

Введение. Как известно, Великобритания не является лидирующей страной по численности 

совершаемых убийств, а слово «murder» вовсе не исконно английское, именно эта страна ассоциируется у 

большинства людей, при упоминании слова «убийство». Однако понимание того, что же такое убийство 
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варьируется от обыденного, разделяемого большинством людей, до рассмотрения данного явления 

индивидуальными лицами, например, авторами детективных произведений, такими, как Агата Кристи.  

Основная часть. Прежде чем приступить к рассмотрению содержательной/смысловой 

составляющей концепта «Murder» в произведениях А. Кристи, мы ознакомились с определениями понятия 

«murder» в лингвистических словарях: умышленное лишение жизни человека (the crime of intentionally 

killing a person) [1; 2, c. 320]; что-то очень сложное или неприятное (something very difficult or 

unpleasant) [2, c. 320]. 

Проанализировав значения в лингвистических словарях, можно увидеть, что значение «умышленное 

убийство человека» самое часто употребляемое. И практически во всех произведениях А. Кристи 

присутствует данное значение. Своеобразным «гимном» умышленному убийству стала книга «И никого не 

стало» («And Then There Were None»). Здесь Кристи говорит не просто об умышленном убийстве, а об 

убийстве, совершѐнном в рамках закона. Так, таинственный Голос, зачитывает обвинения в убийствах 

десяти разным людям, совершивших их, но избежавших наказания, т. к. в основном все убийства 

напоминали несчастный случай или естественную смерть. 

You are charged with the following indictments: 

Edward George Armstrong, that you did upon the 14th day of March, 1925, cause the death of Louisa Mary 

Clees. 

Emily Caroline Brent, that upon the 5th November, 1931, you were responsible for the death of Beatrice 

Taylor. 

William Henry Blore, that you brought about the death of James Stephen Landor on October 10th, 1928. 

Vera Elizabeth Claythorne, that on the 11th day of August, 1935, you killed Cyril Ogilvie Hamilton. 

Philip Lombard, that upon a date in February, 1932, you were guilty of the death of twenty-one men, 

members of an East African tribe. 

John Gordon Macarthur, that on the 4th of January, 1917, you deliberately sent your wife's lover, Arthur 

Richmond, to his death. 

Anthony James Marston, that upon the 14th day of November last, you were guilty of the murder of John 

and Lucy Combes. 

Thomas Rogers and Ethel Rogers, that on the 6th of May, 1929, you brought about the death of Jennifer 

Brady. 

Lawrence John Wargrave, that upon the 10th day of June, 1930, you were guilty of the murder of Edward 

Seton [3, c. 39-40]. 

Один из героев Филипп Ломбард говорит об убийствах в рамках закона, за которые невозможно 

привлечь к ответственности. В качестве примера он приводит случай с судьѐй Уоргрейвом, при этом 

приравнивая вынесенный им приговор, к убийству, совершѐнному холодным оружием. 

"I mean – it explains Indian Island. There are crimes that cannot be brought home to their perpetrators. 

Instance, the Rogerses'. Another instance, old Wargrave, who committed his murder strictly within the law." 

Armstrong said sharply: «You believe that story?" 

Philip Lombard smiled. "Oh, yes, I believe it. Wargrave murdered Edward Seton all right, murdered him as 

surely as if he'd stuck a stiletto through him! But he was clever enough to do it from the judge's seat in wig and 

gown. So, in the ordinary way you can't bring his little crime home to him" [3, c. 94-95]. 

Такую же мысль Филипп Ломбард высказывает и позже, говоря об убийствах, совершѐнных в 

больнице, на операционном столе. Он называет такое совершение убийства безопасным, т. е. в этих местах 

смерть случается настолько часто, что никто ничего не заподозрит, если кто-то умрѐт, а также то, что убить 

человека в этих местах достаточно легко.  

“Murder in Hospital. Murder on the Operating Table. Safe – yes, safe as houses!‖ [3, c. 95]. 

Через мысли героини книги Веры, можно увидеть, что убийство — это «лѐгкое дело». Возможно, 

Агата Кристи считала, что убийство совершить легко. Но это выражено не так, как понимают это 

толкование окружающие. Убийство, по мнению Кристи, рассматривается лишь как действие, 

преднамеренный акт, лишающий жизни человека, а не эмоции или угрызения совести, которые могут 

последовать позже. 

That was what murder was – as easy as that! 

Отставной инспектор Уильям Блор говорит, что пожилой паре, совершившей убийство, сошло всѐ с 

рук. 

And there's the position for you! They've done a murder and got away with it [3, c. 83]. 

Один из таких рассказов об убийстве, услышал судья Уоргрейв от знакомого доктора, который 

говорил, что убийства такого характера совершаются довольно часто и доказать их совершенно 

невозможно. 



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 5  

 

 

 
77 

He mentioned casually how often murder must be committed which the law was unable to touch. And he 

instanced a particular case – that of an old lady, a patient of his who had recently died. He was, he said, himself 

convinced that her death was due to the withholding of a restorative drug by a married couple who attended on her 

and who stood to benefit very substantially by her death. That sort of thing, he explained, was quite impossible to 

prove, but he was nevertheless quite sure of it in his own mind. He added that there were many cases of a similar 

nature going on all the time – cases of deliberate murder – and all quite untouchable by the law [3, c. 236]. 

Но все эти рассказы и размышления об убийствах в рамках закона играют далеко не последнюю 

роль, один из таких рассказов послужил импульсом для убийцы. Но была одна проблема: преступника 

сдерживала его профессия судьи, проще говоря, невиновные люди не должны были пострадать. Более того, 

убийца возомнил себя художником. И как любой художник, он был одержим своим произведением – 

убийством. Он хотел создать нечто фантастическое, из ряда вон выходящее. 

Здесь убийство выступает некой одержимостью для человека, чем-то идеальным. В конце концов, 

многие художники одержимы своими творениями. 

I have wanted – let me admit it frankly – to commit a murder myself. I recognized this as the desire of the 

artist to express himself! I was, or could be, an artist in crime! My imagination, sternly checked by the exigencies of 

my profession, waxed secretly to colossal force. I must - I must - I must – commit a murder! And what is more, it 

must be no ordinary murder! It must be a fantastical crime – something stupendous – out of the common! In that 

one respect, I have still, I think, an adolescent's imagination [3, c. 235-236]. 

Здесь же убийца особо не надеется, что написанное им признание, выброшенное затем в море, никто 

не найдѐт. А если и будет найдено, то наконец-то объяснит тайну загадочно убийства на острове. В каком-

то смысле можно сказать, что убийство породило в преступнике высокомерие и самоуверенность. I suppose, 

a hundred to one chance that my confession may be found – and then (or do I flatter myself!) a hitherto unsolved 

murder mystery will be explained [3, c. 234]. 

Второе значение у «murder» – «что-то сложное и неприятное». Объяснимо, почему употребление 

слова именно в этом значении является одним из частых: убийство неприятно для людей. Девушка Джейн, 

которая работает парикмахером, столкнувшись с убийством, сомневается, захочет ли еѐ работодатель 

нанимать девушку, которая была связана с убийством. "Antoine's mayn't like to employ a girl who's been mixed 

up in a murder case and had to give evidence and all that" [4, c. 53]. 

Так, в одной газете приводились взгляды двух свидетелей убийства. Джейн Грей не смогла ничего 

сказать, так как была очень потрясена действом, свидетелем которого она стала. Для неѐ совершѐнное 

рядом убийство стало ужасным шоком, ей противна сама мысль даже думать об этом. Норман Гейл, в свою 

очередь, не испытывает такого отвращение и ужаса. Единственное, что его хоть как-то волновало, так это 

то, что новость о том, что он был хоть как-то связан с убийством, может нанести урон его репутации 

дантиста. 

And, in truth, the next issue of the Weekly Howl had an important column on the views of two of the 

witnesses in the air-murder mystery. Miss Jane Grey had declared herself too distressed to talk about the matter. It 

had been a terrible shock to her and she hated to think about it. Mr Norman Gale had expressed himself at length 

on the effect upon a professional man's career of being mixed up in a criminal case, however innocently. Mr Gale 

had humorously expressed the hope that some of his patients only read the fashion columns and so might not 

suspect the worst when they came for the ordeal of the "chair" [4, c. 59]. 

Далее, в беседе с Джейн Норман Гейл говорит, что убийство касается не только жертвы и виновного, 

оно влияет и на невиновных. Герой выражает обеспокоенность, т. к. убийство не воспринимается 

большинством людей как нечто хорошее, оно всегда несѐт в себе нечто негативное. "Murder," said Norman 

Gale, "doesn't concern the victim and the guilty only. It affects the innocent too. You and I are innocent, but the 

shadow of murder has touched us. We don't know how that shadow is going to affect our lives" [4, c. 65]. 

Агата Кристи всегда считала, что убийство является умышленным. 

The verdict at the inquest was willful murder by a person or persons unknown [4, c. 151]. 

Инспектор Джепп считает, что убийство – это акт, совершаемый для достижения определѐнного 

результата, что лишний раз подтверждет тот факт, что А. Кристи всегда понимала убивство как 

умышленный акт лишения жизни человека. "My idea is this: A murder is an action performed to bring about a 

certain result" [4, c. 198]. 

Эркюль Пуаро говорит, что преступник совершил убийство ради денег, и он не собирался 

отказываться от них ни при каких условиях. 

Писательница показывает, что убийство порождает жадность, а также тот факт, что, убив двух 

человек, преступник не остановился бы на этом. 

"You intended to have both the money and the girl you loved. You were committing a murder for the sake of 

money and you were in no mind to relinquish the fruits of the crime [4, c. 222]. 



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 5  

 

 

 
78 

Ещѐ одной специфической чертой книг Кристи, было то, что в еѐ понимании срока давности для 

убийства не существовало. Ярким примером такого суждения является книга «Пять поросят» («Five Little 

Pigs»). Так, героиня книги Карла Лемаршант просит Эркюля Пуаро расследовать убийство, совершѐнное 16 

лет назад. Убийство остаѐтся убийством, неважно, когда оно было совершено. ‗Yes, I do mean. A case of 

murder is a case of murder whether it happened yesterday or sixteen years ago‖ [5, c. 6]. 

Заключение. Итак, практический материал показал, что концепт «Murder» понимается А. Кристи во 

многих значениях, не представленных в словарях. Таким образом, мы видим, что ядерными значениями 

концепта «Murder» в произведениях А. Кристи являются: 1) умышленное лишение жизни человека; 2) 

лишение жизни человека в рамках закона; 3) нечто неприятное, вызывающее страх; 4) действие, 

отрицательно влияющее на жизнь людей, а также на мнение людей вокруг о них; 5) искусство; 6) событие, 

для которого нет срока давности; 7) акт, совершаемый для достижения определѐнного результата; 8) 

одержимость; 9) импульс, порождающий в человеке высокомерие, самоуверенность и жадность; 10) 

действие, которое совершить легко. 
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АНТРОПОМОРФНА МЕТАФОРА У СУЧАСНИХ АНГЛОМОВНИХ МЕДІАТЕКСТАХ 

 

Стаття присвячена проблемі вивчення метафори у сучасному англомовному медіатектсі. Для 

аналізу політичних метафор обрані сучасні британські та американські інтернет газети та журнали. 

Проаналізовано зооморфну метаформу, зокрема найбільший фрейм «світ тварин». Запропоновані різні 

слоти, котрі складають Зроблено висновок, що антропоморфна метафора є важливим засобом 

образності у чучасних медіа текстах. Ключові слова: метафора, фрейм, антропоморфізм, зооморфізм, 

медіадискурс. 

 

Актуальність дослідження даного дослідження полягає в аналізі прикладів метафор в політичних 

медіатекстах, що дозволяє оцінити їх цінність, вирахність не на доівільному, інтуітивному рівні, а на основі 

свідомого сприйняття мовних засобів виразності. Проблематика роботи знаходиться в сфері перекладу 

стилістичних засобів в англомвній прессі з однієї сторни, і, в сфері метафорології, сучасної теорії метафори, 

яка розглядає метафоричну номінацію не тільки як специфічно семантично структурований лексичний 

об‘єкт, але як мовну одиницю, яка об‘єктивує результати особливих ментальних механізмів відображення 

та інтепретації позамовної дійсності. 

Огляд джерел. Активне вивчення метафори почалося в 1950-1960-і рр. в період становлення 

лінгвостилістики як науки Н. Арутюнова, А. Баранов, Д. Девідсон, О. Селіванова, Дж. Лакоф (G. Lacoff), 

Ю. Ньюмен (Y. Newman), Л. Палматьєр (L. Palmatier) тощо.  

Мета дослідження вивчити функціонування метафори в англомовному політичному дискурсі на 

матеріалі британських та американських інтернет-ЗМІ, а також фреймово-слотової структури 

досліджуваних метафоричних моделей, які визначають їх наповнення. 

Основний матеріал. Складність і багатоплановість механізму метафоризації зумовили розгляд її з 

різних сторін – виникнення, існування і функціонування.  

Метафора (від грец. перенос) – троп або механізм мови, що складається у вживанні слова, яке 

позначає певний клас предметів, для характеризації або найменування об‘єкта, що входить в інший клас, 

або найменування іншого класу об‘єктів, аналогічного даному в будь-якому відношенні. У 

розширювальному сенсі термін «метафора» застосовується до будь-яких видів вживання слів у непрямому 

значенні [1, c. 21-168]. 

З моменту виникнення метафори, ставлення до неї неоднозначне: метафору розглядали з різних 

точок зору. Одним з найбільш поширених визначень метафори в лінгвістиці є визначення, запропоноване 
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І. Р. Гальперіним. На його думку, метафора – це відношення предметно-логічного і контекстуального 

значень, засноване на схожості ознак двох понять [2, c. 136]. 

Звернемося до визначення метафори, що належить Д. Девідсону. Його визначення розкриває 

синкретичне положення метафори між лінгвістичними та літературознавчими термінами. «Метафора – це 

мрія, сон мови. Тлумачення снів потребує співпраці сновидіння і перекладача, навіть якщо вони зійшлися в 

одній особі. Точно так же тлумачення метафор несе на собі відбиток і творця, і інтерпретатора. Метафори 

означають тільки те, що означають що входять до них слова, взяті в своєму буквальному значенні» [3, с. 6]. 

Отже, деякі метафори можуть тлумачитися під різними кутами, і навіть сприйматися зовсім не так, 

як то було закладено тим самим «творцем». У той же час смислові «відтінки» метафори не йдуть далеко від 

початкового значення. 

Прагматика політичного дискурсу визначається його функціональної природою, котра виражається 

за допомогою інтеграції в дискурсивний континуум естетичної, когнітивної та актуальної для поточного 

моменту інформації [2, с. 138]. Вживання метафор має особливе значення в політичній мові, яка є яскравим 

зразком класичної риторики. Оскільки основною метою політичної риторики є переконання, тобто 

маніпуляція громадською думкою, потенціал метафори в політичному дискурсі використовується як 

сильний засіб впливу на суспільну та індивідуальну свідомість. 

Медіатекст розглядається як феномен інформаційної культури, як поліфонічний комунікативний 

продукт мовної діяльності приймається за дискретну одиницю медіапотоку. Медіатекст дозволяє об‘єднати 

такі різнопланові поняття як газетна стаття, телевізійні новини, радіопередачі та інші продукти засобів 

масової інформації [4, с. 6-7].  

Для проведення практичного дослідження, методом суцільної вибірки було відібрано і розглянуто 

приклади політичних метафор, які відрізняються експресивністю і образністю. В ході роботи були 

використані статті, взяті з сайтів наступних газет: CounterPunch, ChicagoTribune, Guardian, Reuters, New 

York Daily News, Voice of America, Washington Post, The Washington Times, Financial Times, The Daily 

Telegraph, New York Times, New York Post, The Independent, USA Today. 

Зооморфна метафора як спосіб відображення об‘єктивної реальності привертає дослідників на 

протязі вже досить довгого періоду. Ще Аристотель порівнював політичний і соціальний устрій нашого 

суспільства зі світом тварин. У своїй роботі «Політика» він зазначав, що людина за своєю природою є 

політичною (або громадською) твариною або «zoon politikon». Ця сформульована давньогрецьким вченим 

істина знаходить своє логічне продовження в роботах сучасних вчених. Аристотель представляв 

суспільство у вигляді вулика, в якому є бджоли трудівники і королева («queenbee»), яка користується 

беззаперечним авторитетом.  

Вербалізація метафоричної моделі «політика – світ тварин» відбувається за допомогою вживання 

метафор переважно з негативною конотацією, що сприяє створенню негативної картини щодо політичного 

устрою сучасної Америки. Крім цього, метафора обростає якісними характеристиками, що викликають 

неприязнь по відношенню до світу політики - «wild jungle of politics» і його представників - «Bird-brained, 

dangerous reptiles, menacing, cold-blooded politics, aggressively progressive animals », або як сам автор називає 

їх« unruly rulers» [10]. 

Фрейм «Світ тварин» є найбільш об‘ємним і представлений в політичному дискурсі широким 

спектром назв тварин від найпростіших (земноводних) до найвищого класу тварин – ссавців. Його 

структуру ми визначаємо як ту, що складається з наступних слотів: «ссавці», «птахи», «риби та інші 

мешканці морів», «рептилії і змії», «комахи і нижчі організми» і «вимираючі види тварин». 

Ссавці: President Ronald Reagan referred to the Libyan leader as "this mad dog of the Middle East," and 

for many, Col. Gaddafi's name will always be associated with the 1988 terrorist bombing of Pan Am Flight 103 

over Lockerbie,Scotland, that killed 270 people [10]. 

Птиці: In the fine tradition of US budgets, however, the real fiscal threats are left unaddressed: untamed 

growth in health spending; demographic pressures on social security; and waste and lack of control over militaiy 

spending, a sacred cow comfortably nestled in every congressional district. A proposed three-year spending freeze 

signally fails to apply to any of these [6]. 

Політична недоторканність - те саме положення священних тварин, зокрема стосовно корови в Індії, 

яка відповідно до релігійних переконань є даром Божим і не може бути вбита або з‘їдена (sacred cow). В 

американській політиці даний зооморфізм часто використовується по відношенню до системи соціального 

страхування. Зооморфізм sacred cow репрезентує образ системи соціального страхування як недоторканної 

святині, а соціально-політичні структури суспільства виступають в образі священних тварин. Незважаючи 

на те, що існуюча програма соціального забезпечення стикається серйозними проблемами нестачі коштів 

для здійснення виплат, оскільки кошти були витрачені на фінансування дефіцитного витрачання, 
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американські політики не йдуть далі розмов про реформування системи, оскільки вона є дуже популярною, 

і її скасування викликало б непередбачену реакцію суспільства. 

 But unlike in the European Central Bank, that kind of economic chicken is hot a consensus view in the 

Federal Reserve [10]. 

В зооморфізмі chicken метафоричний перенос заснований на образі курок, які швидше втечуть, ніж 

вступлять в бійку, якщо тільки не захищають своє потомство. Політики, щодо яких вживається даний 

зооморфізм, неохоче мають справу з ризиками, намагаються уникнути ризикованих ситуацій і пасують 

перед труднощами. 

Solely from a diversification perspective, these income investors were doing the right thing. Yet, if interest 

rates rise when the U.S. economy heats up even more, they are sitting ducks for losses, as the value of many bond 

funds will fall [5]. 

Проведений аналіз інтернет-джерел також свідчить про те, що полювання нерідко стає сферою-

джерелом метафоричних проекцій, що описують політичний устрій в різних фреймах. Під час полювання 

вважається неприйнятим стріляти в тих, хто сидить на місці або плаваючих качок (sitting duck), які є 

відмінною мішенню. Людина, якій присвоюються подібні характеристики, є беззахисною, наївною, 

легковірною, приманкою для всякого роду шахраїв і аферистів. 

 Loosening the grip of legal loan sharks. Legal loan sharks can be just as damaging as illegal one [7]. 

Політичні акули (political sharks) не зупиняться ні перед чим в спробі домогтися своїх цілей. 

Підтвердження присутності даної зоометафори може бути доведено наявністю політичних організацій, 

блогів і навіть фільмів, у назві яких присутня дана метафора, наприклад, політичний блог Флориди Shark 

Tank, сайт політичної організації «Shark Politics», фільм «Political Sharks» тощо. 

The John McCain of 2001 would not have pandered to Republican bottom feeders [8]. 

Найнижчий соціальний рівень в суспільстві може бути представлений у вигляді «сміттярів» рибного 

світу або bottom feeder (ті, хто мешкає на самому дні і харчується тим, що залишиться після хижаків). В 

політичному співтоваристві дана метафора використовується відносно дрібних компаній або організацій, 

що задовольняються тим, що залишиться після більших. 

Рептилії і змії: With Romney, the political chameleon, the problem is acute. Who precisely is he? [7]. 

Хамелеон (chameleon), який підстроюється під навколишній світ служить наочним відображенням 

сутності більшості політичних діячів, які в гонитві за владою приймають різні образи. 

His plea was shared by many of America's Arab allies, including the powerful King Abdullah of Saudi 

Arabia, who according to another cable repeatedly implored Washington to "cut off the head of the snake" while 

there was still time [50]. 

Змія (snake) у багатьох культурах вважається найогиднішою і віроломною істотою, причиною 

багатьох нещасть. Словник Merriam and Webster характеризує її як treacherous (підступна, зрадницька). 

Образ змії часто пов‘язаний з типовою для неї поведінкою - раптовою і несподіваною атакою. 

Комахи і нижчі організми: I discussed this personally with Vladimir Putin a while ago. I said to him that 

the payback for his country for supporting separatists would be that violence would come back to hit them as well," 

Mr Saakashvili said. "Putin said, 'No, if anyone tries anything against us, we shall crush them like cockroaches,' 

while jabbing and twisting his thumb on the table in front him [7]. 

Образ таргана (cockroach) передає огиду і презирство до того, щодо кого дана зоолексема 

використана. Присутність даних комах, які асоціювалися з антисанітарією, викликає бажання позбутися від 

них будь-яким способом. 

Why did Cameron allow himself to get into these social situations? What dulled his political antennae? To 

eyes made pitiless by austerity, all this might look like the conduct of a political amateur who thought himself 

different, cocooned and not liable to the same rules [9]. 

Соціальний статус політиків схожий на кокон (cocoon), який захищає їх, роблячи недосяжними для 

простих громадян. Однак їх недоторканність не завжди виправдана. Автор нарікає на відстороненість 

політиків від реального життя і пропонує їм поставити себе на місце простих людей, які не користуються 

привілеями. 

Висновки. Отже, дослідження зооморфічної метафори довело, що вона володіє найбільш важливими 

властивостями метафоричних моделей, а саме ієрархічним устроєм і дифузністю. Ієрархічна організація 

моделі проявляється в наявності в її складі фреймів, які репрезентують вихідні понятійні сфери і слугують 

для класифікації та впорядкування інформації в свідомості людини. Фрейми, в свою чергу, виявляють 

наявність наступних складових їх слотів: фрейм «Склад світу тварин»: ссавці, птахи, риби та інші мешканці 

морів, рептилії і змії, комахи і нижчі організми, вимираючі види тварин.  
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Використання антропоморфної метафори в медіадискурсі є важливим засобом для створенні 

образного уявлення про ситуацію, предмети і персонажі, що призводить до більш глибокого і повного 

розуміння авторського задуму і розкриттю смислів тексту. Антропоморфна метафора відрізняється 

особливою експресивністю, будучи також механізмом мовного впливу. 
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ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ КАК ОТРАЖЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ НАЦИОНАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА В 

АНГЛИЙСКОМ, БЕЛОРУССКОМ И РУССКОМ ЯЗЫКАХ 

 

В статье рассматривается этнокультурный аспект английских, белорусских и русских 

фразеологических единиц, отражающих ключевые качества представителей культуры. Ключевые слова: 

фразеологизм, внутренняя форма слова, качество, оценка, этническая модель, язык, мировоззрение. 

 

Немецкий лингвист В. фон Гумбольдт пишет о том, что язык – это одно из явлений, которые 

стимулируют человеческую духовную силу к постоянной деятельности. Использование языка обусловлено 

внутренней потребностью человечества, он заложен в самой природе человека и необходим для развития 

его духовных сил и формирования мировоззрения, а этого человек достигает при сопоставлении своего 

мышления с общественным мышлением. [6, c.9].Соотношение и взаимодействие компонентов языковой 

системы (словарного состава, грамматического строя) обусловлено характером их связей с историей 

общества, способами отражения в них истории народа и, соответственно, разными темпами и 

закономерностями их развития[4, c.47]. С этой позиции, каждая лексема определѐнного языка обладает 

культурной коннотацией. Культурная коннотация представляет собой интерпретацию денотативного, или 

образно мотивированного аспекта значения в категориях культуры[14, с. 214]. Одним из объектов 

проявления культурной коннотации являются фразеологические единицы. Характерной чертой 

фразеологизмов как знаков вторичной номинации является образно-ситуативная мотивированность, 

которая напрямую связана с мировидением народа. Фразеологизмы возникают в языках на основе 

образного представления действительности, отображающего обиходно-эмпирический, исторический или 

духовный опыт языкового коллектива, поскольку субъект номинации и речевой деятельности – это всегда 

субъект национальной культуры. [12, с.116].Система образов, закреплѐнных в фразеологическом составе 

языка, служит своего рода « нишей» для кумуляции мировидения и так или иначе связана с материальной, 

социальной или духовной культурой определѐнной языковой общности, и поэтому может 

свидетельствовать о еѐ культурно- национальном опыте и традициях [14, c.215]. Фразеологические 

единицы представляют собой стереотипы, эталоны, символы, мифологемы и т.п. знаки национальной и 

общечеловеческой культуры, освоенной народом – носителем языка[ там же, с.215].  

Особый интерес для исследования представляют фразеологизмы, выражающие степень качества. 

Качество – это совокупность существенных признаков объекта, выделяющих его среди других объектов и 

придающих ему определѐнность[2].Для большей части фразеологизмов характерно наличие определѐнной 

эмоционально- оценочной окраски (одобрение, неодобрение, ироничность и т.д.) [9, c.9]. Субъект оценки, 

эксплицитный или имплицитный, – это лицо или социум, с точки зрения которого даѐтся оценка. Объект 

оценки представляет собой лицо, предмет, событие или положение вещей, к которым относится оценка[5, 

с.12-13].Таким образом, можно предположить, что фразеологизмы обладают способностью выражать 

оценку действиям человека, его внешнему виду, интеллектуальным способностям, результатам 

деятельности и указывают на качества, которыми обладает человек или выполненная им работа. Особую 

роль в интерпретации фразеологизмов играет их внутренняя форма, образ, лежащий в основе 
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фразеологизма, сопровождающий значение [4]. В. фон Гумбольдт говорит о том, что внутренняя форма 

характеризует язык в целом: во «внутренней форме языка» заключается специфика восприятия мира 

носителями разных языков [7]. А.А. Потебня в своих рассуждениях опирается на психологический аспект 

употребления языковых форм: «Внутренняя форма слова есть отношение содержания мысли к сознанию; 

она показывает, как представляется человеку его собственная мысль» [11, c. 102]. В основе одного и того 

же выражаемого качества, в различных культурах могут лежать разные образные представления, что 

позволяет говорить о существовании психологии этноса, проявляющейся в убеждениях и желаниях людей, 

их представлении об окружающем мире (Bruner 1990:39). Вержбицкая А. пишет о существовании 

этнических моделей, позволяющих классифицировать этносы в соответствии с их убеждениями и 

отношением к миру [3, с.384]. Одним из таких проявлений этнических моделей в языке являются 

фразеологические единицы.  

С целью выявить отражение национально-культурных особенностей и ключевых концептов в языке, 

были проанализированы фразеологизмы, выражающие степень качества с низшей и высшей степенью 

интенсификации, в белорусском, русском и английском языках. В исследование были включены единицы, 

выражающие как постоянное качество, так и идиомы, указывающие на временные или приобретѐнные 

качества.  

 

Таблица 1 

Фразеологизмы, выражающие степень качества в английском, белорусском и русском языках 
Параметры 

описываемого 

качества 

Английский язык Белорусский язык Русский язык 

Внешность/ 

Физические 

данные 

Fat as alderman ‗ толстый как олдермен, 

тучный, полный с брюшком‘, an ass in a lion‘s 

skin ‗ осѐл в львиной шкуре‘, round as a ball ‗ 

круглый,как мяч‘, round as a barrel ‗ толстый, 

как бык‘, Billy Bunter ‗ толстый , неуклюжий 

подросток‘a Bean Brummel ‗ красавчик 

Браммел‘, a Norfolk dumpling ‗ толстяк‘, a 

pudding face‘ толстая, бессмысленная 

физиономия‘ [8]. 

Як Дунай, вярста 

каломенская [9]. 

Верста коломенская, 

драная кошка, кожа да 

кости, кровь с молоком, 

пугало огородное [13]. 

Умственные 

способности 

Crazy as a bed ‗ не в своѐм уме‘, be in blinkers 

‗ иметь шоры на глазах, быть недалеким, 

ограниченным человеком‘, have all buttons on 

‗ быть разумным человеком, хорошо 

соображать, ‘, clever Dick ‗умница, умный 

Дик‘, a walking dictionary ‗ ходячая 

энциклопедия‘ [8]. 

абсевак у полі, тупы як 

абух, асѐл маляваны, 

Алѐша з батонамі, конь 

божы,мех з саломай, 

светлая галава, у цемя не 

біты, бурдынаў асѐл [9]. 

Хватать звѐзды с неба, 

ума палата, котелок 

варит, куриные мозги, 

отпетый дурак, голова 

соломой набита [13]. 

Социальный 

статус 

King Log ‗ король Чурбан, пассивный 

человек‘, bear the bell ‗ главенствовать, 

первоначально о баране-вожаке, ходящим с 

бубенчиком в стаде‘ [8]. 

Вароты пірагамі, вылітаць 

у трубу, гол як сакол, ні 

чорта, ні шыша, Іван без 

роду і племені, важная 

птушка [10]. 

Важная птица, шут 

гороховый, большая 

шишка, каинова печать 

[13]. 

Характер/ 

внутренний 

мир 

Honest(old) Able ‗ Честный (старый) Эйбл( 

прозвище президента Авраама Линкольна), 

devil‘s advocate ‗ адвокат дьявола, злостный 

злопыхатель‘, a smart Aleck ‗ умный Алек, 

самоуверенный наглец‘, mummy‘s boy ‗ 

маменькин сынок‘, nervous as a cat ‗ нервный 

как кот‘ [8]. 

Хадзячы анекдот, мокрая 

ануча, зацюканы апостал, 

валаамава асліца, гад 

паўзучы, хадзячая газета, 

галава гуза шукае, фігай 

носа не дастаць,жаба на 

языку не спячэцца [9]. 

Базарная баба, волк в 

овечьей шкуре, змея 

подколодная, как банный 

лист, маменькин сынок, 

маменькина дочка, мухи 

не обидит, себе на уме, 

семь пятниц на неделе 

[13]. 

Трудолюбие. 

Лень. 

Отношение к 

выполняемой 

работе 

Hit the ball ‗ бить по мячу, трудиться‘, a beast 

of burden ‗ вьючное животное, о человеке, 

который много работает‘, a drug store cowboy 

‗ аптечный ковбой, бездельник‘ [8]. 

Абы дзень адбыць, біць 

байды, біць бібкі, 

вераб‘ям дулі паказваць, 

як вавѐрка ў коле, у 

гадзіну па чайнай 

лыжцы [10]. 

В поте лица своего, из 

кожи вон лезть, ломовая 

лошадь, собак гонять 

[13]. 
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Гистограмма 1. Тематические группы фразеологизмов, выражающих степень качества, в английском, 

белорусском и русском языках. 

 

Среди рассмотренных фразеологизмов, выражающих высшую и низшую степень качества, в 

английском, белорусском и русском языках, возможно выделить в каждом языке превалирующую 

тематическую группу. В английском языке – это внешний вид человека и фигура; в белорусском и русском 

языках – интеллектуальные способности человека. По количеству фразеологических единиц, выражающих 

степень качества, лидирует белорусский язык, на втором месте – русский язык, на третьем – английский.  

Тематическая группа «Ум / глупость» в английском языке составляет 15%, в белорусском – 19 % , 

русском – 18%. В английском языке человека, не отличающегося выдающимися умственными 

способностями, называют a proper Charley‗ настоящий Чарли‘, выражение взято из диалекта кокни; crazy as 

a bed- bug‗ сумасшедший как пастельный клоп‘, clever Dick‗ умница Дик‘ используется для описания 

умного человека. 

В русском языке для описания отсутствия ума у человека говорят, что он без царя в голове, звезд с 

неба не хватает и мозги у него куриные. В белорусском языке в основе таких фразеологизмов стоят образы 

осла, Алѐши с батонами, божьего коня, куриных мозгов, осинового пня и мха с соломой. 

Тематическая группа « Внешний вид» в английском языке составляет 20 %, в белорусском – 4,4 %, 

русском –5,6. В английском языке полного человека, как в русском или белорусском языках, сравнивают с 

бочкой или шаром: round as a ball‗ круглый как шар‘, round as a barrel ‗ круглый как бочка‘. 

Особый лингвокультурологический интерес представляют английские фразеологизмы Billy Bunter(о 

прожорливом, толстом, неуклюжем подростке. По имени школьника из рассказов Фр. Ричардса), a Norfolk 

dumpling‗ норфолковский пельмень или пирожок‘, толстяк; обычно о жителе графства Норфолк; a pudding 

face‗лицо как пудинг‘, используется в отношении обладателя толстого, лишѐнного смысла лица; a Bean 

Brummel ‗ красавчик Браммел‘, фразеологизм используется для описания красивого молодого человека, 

который не просто хорошо выглядит, но и красиво одет. Джордж Браммел – знаменитый денди, 

законодатель английской моды в эпоху Регенства; bull of Bashan‗ васанский бык‘, о здоровом, сильном 

человеке с громким голосом. В белорусском языке таких фразеологизмов достаточно небольшое 

количество, как и в русском языке, для описания роста человека используются такие примеры как вярста 

каломенская, ад зямлі не адрос. Фразеологизм божы адуванчык указывает на физически слабого человека 

или немощного пожилого человека.  

В основе образа фразеологизма верста коломенская лежит намеренное образное преувеличение 

роста человека. Образ связан с историей подмосковного села Коломенское, вдоль которого были вскопаны 

высокие верстовые столбы – как обозначение пути от Москвы до села. Столбы были значительно выше тех, 

что стояли на других дорогах. Употребление фразеологизма в белорусском языке возможно объяснить 

тесной связью русского и белорусского народов. 

Достаточно ярко выражена категория «Трудолюбие / лень» в белорусском и русском языках. В 

белорусском языке про того, кто ничего не делает, говорят, что он б‘е байды, або бібкі ( аналог в русском 

языке- бить баклуши). Возможно, происхождение фразеологизма связано с одним из этапов изготовления 
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деревянных ложек на Руси – битьѐм баклуш, что считалось очень лѐгкой работой. В белорусском языке 

фразеологизм біць байды мог ассоциироваться с процессом забивания палок в землю. В русском и 

белорусском языках работящего человека называют ломовой лошадью, в английском – be a demon for work‗ 

работать как демон‘, a beast of burden‗ работать как вьючное животное‘. Категория « Доброта / злость» в 

английском языке представлена 17% , белорусском –12%, русском 13%.  

В английском языке одним из противопоставлений добра и зла является пара «дьявол- Бог»: devil‘s 

advocate ‗ адвокат дьявола‘ – God‘s advocate‗ адвокат Бога‖. Адвокат дьявола – злостный критикан, 

злопыхатель, который замечает в людях только плохое, адвокат Бога – наоборот.  

Изначально, адвокат дьявола – лицо, которому поручено при католической канонизации 

поддерживать сомнения в действительности чудес, совершенных усопшим; адвокат Бога, наоборот, 

выступает за канонизацию. В белорусском языке для того, чтобы охарактеризовать человека, ставшим 

злым, но изначально проявляющим добрые качества, используют фразеологизм зацюканы апостал. Как и в 

русском языке, в белорусском негативные качества человека выражаются путѐм олицетворения со змеѐй: 

гад падкалодны, гад паласаты, гад паўзучы, гад печаны; в русском языке – змея подколодная. 

В основе фразеологизма мухи не обидеть ( бел. мухі не пакрыўдзіць) лежит религиозно- духовный 

код культуры, в котором добродушие, неспособность к агрессии и кроткость имеют положительную 

оценку. Нечист на руку используется в речи с целью охарактеризовать морально нечистоплотного 

человека. Нечистый символически осмысляется как атрибут нравственной нечистоплотности (ср. 

противопоставление чистая душа – грязная душонка). 

Тематическая группа « Способность выражать свои мысли» включает в себя фразеологические 

единицы, указывающие либо на четкое изложение мыслей, как устно, так и письменно, либо на отсутствие 

навыка, бессмысленную речь. В английском языке тематическая группа представлена 3,9 %, в русском – 

8,2 %, белорусском 7,4 %. В английском языке: feline amenities‗ кошачьи удобства‘ означает скрытие 

колкости, шпильки под видом комплимента; talk Billingsgate‗ругаться как базарная торговка‘, Биллингсгейт 

– название большого торгового рынка в Лондоне. В русском языке грубого, склочного человека, 

проявляющего бурные эмоции в виде ругани и криков, при отстаивании своих интересов называют 

базарной бабой. Торговцы на базаре обычно ассоциируются с невысоким социальным рангом и 

образовательным цензом. В белорусском языке тот, кто не может четко выразить мысль или говорит 

ерунду, брэшэ на пень, на сабак, на калоду тукае, речь – божы дар с яечней.  

Особый интерес представляют фразеологические единицы, выражающие либо мужские, либо 

женские качества. Например, в русском языке устойчивое словосочетание синий чулок используется в 

отношении женщины, лишѐнной женственности и обаяния. Калька с английского языка bluestocking, 

изначально обозначала кружок лиц обоего пола, собиравшихся для научных бесед. Название ―собрание 

синих чулок‖ придумал голландский адмирал Боскауэн т.к. в кружке принимал участие известный учѐный 

Стиллингфлит, который пренебрегая модой, носил синие чулки. Фразеологизм старая дева используется 

для описания немолодой женщины, которая никогда не выходила замуж; чѐртова кукла – о хитрой, злой, 

вредной женщине. В английском языке падшую женщину называют fallen angel‗ падший ангел‘; Aunt Edna‗ 

тѐтушка Эдна‘ используется для характеристики женщины с консервативными вкусами. В белорусском 

языке для описания женских качеств часто используются фразеологизмы, используемые в русском языке, 

например, мамчына дачка.  

Таблица 2 

Сравнение образов и сравнений, используемых в английских, белорусских и русских фразеологизмах 
 Образы и сравнения, используемые для описания степени качества, во фразеологизмах 

1 2 3 4 

Качество Английский язык Белорусский язык Русский язык 

Ум Пуговицы на месте, умница 

Дик, ходячий словарь, умный 

пѐс. 

Светлая голова, в темя не битый, 

не лыком шит, семи пядей во лбу. 

Светлая голова, не лыком 

шит, семи пядей во лбу, 

ума палата, котелок варит. 

Глупость Сумчатая крыса, пастельный 

клоп, шоры на глазах, бальзам 

и сдобная булочка, глупая 

Дора, коробочка, как дырявое 

сито. 

Ни А, ни Бэ, приклад, осѐл 

нарисованный, Алѐша с батонами, 

голова и два уха, осиновый пень, 

ольховый куст, медный лоб, мех с 

соломой, буриданов осѐл, голова 

садовая, пустота, не скажет двух 

слов, мозги набекрень, пустая 

мельница, крещѐный дурным 

попом. 

Ни Бэ, ни Мэ, буриданов 

осѐл, голова садовая, 

пустота, не скажет двух 

слов, мозги набекрень, без 

царя в голове, как сивый 

мерин, звѐзд с неба не 

хватает, не все дома, 

отпетый дурак. 
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Продолжение таблицы 2 

1 2 3 4 

Лень Аптечный ковбой, картошка на 

диване, ленивые косточки, день 

впустую. 

Небо коптить, оторвать и кинуть, 

лишь бы день отбыть, бить байды, 

бить бибки, показывать фиги 

воробьям, по чайной ложке в час, 

руки как грабли, от пустой бочки 

затычка. 

Небо коптить, собак 

гонять, оторвать и кинуть, 

бить лынды, руки как 

грабли, от пустой бочки 

затычка. 

Трудолюбие Бить по мячу, вьючное 

животное, демон, сжечь 

полностью свечу. 

Ранняя птичка, грызть землю, 

белка в колесе, как Папа Карло. 

Ломовая лошадь, в поте 

лица, ранняя пташка, 

белка в колесе. 

Внешний 

вид(отрицательная 

оценка) 

Олдермэн, крыса, бык, Билли 

Бантер, мешок с костями, 

гадкий утѐнок, Норфолк, 

пудинг, фрик. 

От земли не отрос, божий 

одуванчик, верста коломенская, 

плечистый на живот, жабе по 

колено. 

От горшка три вершка, 

верста коломенская, кожа 

да кости. 

Внешний вид 

(положительная 

оценка) 

Птичка, Бин Браммел, 

васанский бык, цыплѐнок, 

лилия, роза, гламур. 

Дунай. Кровь с молоком. 

Положительные 

черты характера 

Авраам Линкольн (честность), 

ребѐнок в лесу (открытость), 

как золото (благородность), 

тяжѐлая рука (скучный). 

Божия овечка( набожность), в 

огонь и в воду ( отважность), 

ходячий анекдот, добрый гений. 

Широкая душа (готов 

делиться средствами с 

другими), широкая натура 

(добрый). 

Отрицательные 

черты характера 

Плохой актѐр (подлость), 

гадюки в кармане (жадность), 

мокрое одеяло (зануда), серый 

кот (прожигатель жизни), петух 

(конфликтность), трудный 

покупатель (несговорчивость), 

свободная рыба (непутѐвый). 

Участок поля, пропущенный при 

посеве (сам не принимает 

решения), вошь на струп 

(назойливость), как горох у 

дороги (беспокойность), злой 

гений, широкое горло (зависть), 

слепой котѐнок (поддаѐтся 

влиянию других людей), с мухами 

в носу (упрямый).  

Волк в овечьей шкуре 

(двуличность), банный 

лист (назойливый), 

поцелуй Иуды 

(предательство), тѐмная 

лошадка (неизвестно что 

можно ожидать), тыловая 

крыса (прячется за спиной 

у других). 

 

Среди проанализированных фразеологических единиц в английском, белорусском и русском языках 

были выделены общие тематические группы, что подтверждает значимость определѐнных качеств в 

различных культурах. Несмотря на то, что выделенные качества являются общими для всех трѐх культур, 

образы, используемые во фразеологизмах, различны. Например, в русском и белорусском языках ключевым 

звеном во фразеологизмах, описывающих умного человека, являются слова голова и ум, в английском языке 

– сравнения с персонажами произведений, с собакой и энциклопедией. Различия в образах и сравнениях, 

используемых во фразеологизмах возможно объяснить следующими факторами: 

1) Среда обитания нации: географические условия, представители флоры и фауны (растительный и 

животный мир); 

2) Отражение географических факторов в произведениях авторов; 

3) Герои произведений, чьи имена стали нарицательными; 

4) Исторические события и исторические деятели; 

5) Религия, мораль. 

 

 
 

Рисунок 1. Процесс формирования ключевых качеств в культуре 
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Базовым уровнем в пирамиде является среда обитания –исходные условия, которые даны человеку 

для существования, далее – исторические события, которые вместе со средой обитания находят своѐ 

отражение в литературе (сравнение внешности человека или его поведения с природными явлениями, 

животным миром, нарицательные имена–выдуманных персонажей или реально существовавших 

исторических фигур). Нормы, установленные в обществе, религия дают оценку поведению, определяют 

положительное или отрицательное отношение к элементу, включѐнному во фразеологический оборот. 

Каждая нация имеет свою среду обитания (географические условия могут совпадать у разных наций), 

исторические события, которые оказали влияние на ментальность нации, литературные произведения и т.д, 

которые находят своѐ отражение в языке.  

Таким образом, в соответствии с доминирующими показателями фразеологических единиц в 

гистограмме, возможно выделить три ключевых качества в английском языке: внимание к своей 

внешности, ум и оптимизм; в белорусском и русском – ум, трудолюбие и доброта. В основе фразеологизмов 

лежат различные образы, в которых заключается специфика восприятия мира носителями английского, 

белорусского и русского языков. 
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СЕМАНТИКА ВТОРИЧНО-ПРЕДИКАТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ВЫСКАЗЫВАНИЯХ 

С САМОКАУЗАЦИЕЙ В АНГЛИЙСКОМ И БЕЛОРУССКОМ ЯЗЫКАХ 
 

Статья посвящена анализу семантики элементов вторичной предикации в высказываниях с 

каузативными глаголами force и прымусіць в английском и белорусском языках. На основе данных корпусов 

текстов проанализирована частотность выражения определенных значений посредством неличных форм 

глаголов. Ключевые слова: каузативность, самокаузация, вторичная предикация, каузируемая ситуация. 
 

При языковом описании воспринимаемых или представляемых объектов или ситуаций внеязыковой 

действительности говорящий определенным образом структурирует положения дел и грамматически 

оформляет свое видение в высказываниях в соответствии со своими коммуникативными установками. 

В случае такого представления причинно-следственных отношений принято говорить о высказываниях со 

значением обусловленности, либо каузальности. Это понятие объединяет в себе широкий спектр значений, 

включая предпосылки, основания, стимулы и т.д. и предусматривает такую связь ситуаций, где одна 

является достаточной причиной для реализации другой [4, с. 563]. Таким образом, воля и соответствующее 

действие одного субъекта (каузатора) приводит к возникновению нового положения дел с участием объекта 

каузации в каузативной ситуации. Типичной формой выражения каузативной ситуации является 

конструкция S + V + O, где S – субъект – представляет активного участника ситуации (каузатора), которую 

создает каузативный глагол V, а О – пассивный «объект, участник каузативной ситуации, лишь испытывает 

на себе результаты воздействия субъекта» [2, с. 12]: Ребенок сломал игрушку.  

Объектом каузации может выступать также и целая ситуация или положение дел, информационная 

структура предложения осложняется, оно описывает «причинно-следственные отношения, где воздействие 

субъекта или события вызывает действие, состояние или изменение качества другого субъекта» [1, с. 267]. 

В таком случае высказывание может иметь осложненную структуру S + V + O (s + v), где субъект S и 

каузативный глагол V выражают его основное предикативное отношение, а объект каузации становится 

одновременно субъектом каузируемой ситуации s, вторичная предикативная связь в высказывании 
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передается его сочетанием с элементом v, морфологически представленным неличной формой глагола: Он 

заставил нас замолчать. Причем, как отмечает М.С. Попова, объект каузации также играет важную роль в 

каузативной ситуации, поскольку в зависимости от его физических, психологических и других 

характеристик субъект выбирает способ и меру воздействия на него [3, с. 20] и, следовательно, каузативное 

предложение оформляется соответствующим образом.  

Помимо воздействия на внешние объекты, действие может быть направлено так же и на самого 

субъекта, его производящего. В таком случае можно говорить о самокаузации, когда каузатор вызывает 

действие, изменение качества или состояния самого же себя. В английском языке синтаксической 

конструкцией, выражающей самокаузацию, является конструкция с каузативным глаголом, возвратным 

местоимением в форме нужного лица относительно субъекта и неличной формой глагола: Then I made 

myself go down there to do some laundry... and I found out it‘s not so bad ‗Тогда я заставил себя спуститься 

вниз и понял, что там нет ничего страшного‘ (context.reverso.net). В белорусском языке подобной 

конструкции будет соответствовать высказывание с каузативным глаголом в сочетании с неизменяемым по 

лицам, но склоняемым по падежам возвратным местоимением сябе и инфинитивом: На ўсѐ іншае (цэны, 

чэргі, застаўленыя таматнай пастай паліцы… ) жанчына загадала сабе не звяртаць увагі! ‗На все 

остальное (цены, очереди, заставленные томатной пастой полки…) женщина велела себе не обращать 

внимания!‘ (Звязда). Как видно из приведенных примеров, английский и белорусский языки используют 

схожие формулы кодирования самокаузации. Интересным для анализа представляется межъязыковое 

сравнение семантических особенностей предложений с самокаузацией, в частности, высказываний с 

каузативными глаголами высокой степени интенсивности воздействия force / прымусіць ‗заставить‘. 

Примечательно, что в английском языке глагол force в таких высказываниях требует использования после 

предлога into формы герундия, которого нет в белорусском языке, таким образом, сравнение способов 

передачи оттенков значений с помощью вторично-предикативных форм также может быть полезным для 

практических целей, в частности, в теории и практике перевода. Для проведения анализа из корпусов 

текстов английского языка, представленных на интернет-сайте english-corpora.org, и корпуса текстов 

белорусского языка сайта bnkorpus.info/korpus.html методом сплошной выборки были отобраны по 100 

контекстов, описывающих самокаузацию с указанными глаголами.  

Как показывает анализ отобранных английских контекстов, в большинстве случаев (64%) герундий 

как носитель вторичной предикации описывает каузируемое действие, как однократное (1, 2), так и 

повторяющееся (3, 4). Эти характеристики определяются контекстуально и через семантику глагола 

в неличной форме.  

(1) I think he forced himself into including Kris Boyd alongside Kenny Miller and bringing in James 

McFadden ‗Я думаю, он заставил себя включить Криса Бойда и Кенни Миллера и пригласить Джеймса 

Макфейдена‘ (bbc.co.uk). 

(2) I had been eyeing out this product for the longest time before I forced myself into buying this ‗Я очень 

долго присматривалась к этому продукту, прежде чем я заставила себя его купить‘ (sleekmakeup.com). 

(3) She forced herself into wearing baggy clothes and putting her hair in a bun ‗Она заставила себя 

носить мешковатую одежду и завязывать волосы в пучок‘ (Entertainment Weekly). 

(4) I fall under 100 pounds from time to time, but thankfully I do force myself into eating giant meals of 

sandwiches and hot pockets ‗Иногда я худею до 100 фунтов и менее, но, к счастью, я заставляю себя съедать 

огромные обеды из сэндвичей и еды для микроволновки‘ (uboachan.net).  

В белорусском языке в подобных контекстах для выражения каузируемого действия используется 

конструкция с инфинитивом. Анализ отобранного материала показывает, что самокаузация действия 

является основным случаем употребления данной конструкции – 84% контекстов. Однократность или 

повторяемость описываемого действия выражается также и через видовые формы как каузативного глагола, 

так и инфинитива. Так, однократное действие представляется формами совершенного вида (5), 

повторяющееся – несовершенного (6). Тем не менее, это не строгая зависимость: в контексте повествования 

каузативный глагол несовершенного вида вводит в высказывание самокаузацию как однократного (7), так и 

повторяющегося (8) действия, выраженного инфинитивом совершенного вида. 

(5) Я заціснула рот рукамі і прымусіла сябе замаўчаць ‗Я зажала рот руками и заставила себя 

замолчать‘ (Наша Ніва). 

(6) Ты ж не прымушаеш сябе пiсаць вершы ‗Ты же не заставляешь себя писать стихи‘ (Звязда). 

(7) Я ў думках кажу, што я вялікая і пацукі мяне не з‘ядуць, і таму прымушаю сябе ступіць на 

лесвіцу, якая вядзе ўніз люка ‗Я в мыслях говорю, что я большая и крысы меня не съедят, и заставляю себя 

ступить на лестницу, которая ведет вниз люка‘ (Звязда).  

(8) Па раніцах я прымушаю сябе выпіць шкляначку, але мне нясмачна ‗По утрам я заставляю себя 

выпить стаканчик, но мне невкусно‘ (Рэгіянальная газета). 



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 5  

 

 

 
88 

Случаи использования герундия в конструкциях самокаузации состояния в корпусе отобранных 

английских контекстов составляют 30%. Герундиальная форма здесь подчеркивает процессуальность и 

длительность вызванного состояния (9, 10). 

(9) I try and force myself into thinking positively (lie to myself) and make sure I do exercise frequently to 

clear my head out ‗Я пытаюсь и заставляю себя мыслить позитивно (лгать себе) и стараюсь постоянно 

заниматься, чтобы развеяться‘ (thestudentroom.co.uk). 

(10) They force themselves into believing that ‗the win‘ must be authentic ‗Они заставляют себя верить в 

то, что «победа» должна быть настоящей‘ (jamaicaobserver.com).  

Эквивалентной конструкцией для передачи подобных значений самокаузации состояния в 

белорусском языке является конструкция с инфинитивом, однако доля ее употребления значительно ниже – 

14% отобранных контекстов. Процессуальность, продолжительность состояния во времени передается 

глагольными формами несовершенного вида (11).  

(11) Так і Абрамава, напэўна, прымушала сябе верыць, што яна перамагала дзякуючы сваѐй 

клапатлівай працы <…> ‗Так и Абрамова, наверное, заставляла себя верить, что она победила благодаря 

своей усердной работе‘ (Наша Ніва). 

Изменение состояния в результате самокаузации в белорусском языке подчеркивается совершенным 

видом инфинитива (12), в то время как английская конструкция с герундием допускает двойную 

интерпретацию (13), устранить которую в некоторых случаях невозможно, даже полагаясь на широкий 

контекст.  

(12) Трэба альбо сказаць пра такое сваѐ стаўленне, альбо прымусіць сябе палюбіць тое, што любіць ѐн 

‗Нужно было либо заявить о таком своем отношении, либо заставить себя полюбить то, что любит он‘ (А. 

Бязлепкіна).  

(13) Should we just force ourselves into believing that it is a bad thing and we should stay away from it? 

‗Стоит ли нам заставлять/заставить себя верить/поверить в то, что это плохо и нам лучше не 

вмешиваться?‘ (insider.pk). 

Наименее частотным случаем использования вторично-предикативных элементов в высказываниях с 

самокаузацией как в английском, так и в белорусском языке является передача изменения качества 

субъекта. Для английского языка это 6% отобранных контекстов, для белорусского – лишь 2%. В 

английском языке контексты представлены сочетаниями глагола become ‗становиться‘ в форме герундия и 

качественного прилагательного (14), существительного с качественным прилагательным (15).  

(14) But if you can acknowledge the importance of sleep <…>, you will force yourself into becoming more 

productive as opposed to facing the ill-effects of the sleep deprivation ‗Но если вы признаете важность сна <…>, 

вы заставите себя стать более продуктивным, а не бороться с вредом от недосыпания‘ (techvibes.com). 

(15) Unfortunately for Zimmer, he fails on two levels in that statement; first, Batman indeed forces himself 

into becoming a heroic character ‗К сожалению для Циммера, в этом заявлении он дважды ошибается; во-

первых, Бэтмен действительно заставляет себя стать героическим персонажем‘ (filmtracks.com).  

Герундиальная форма в английском языке подчеркивает процессуальность изменений качества. В то 

же время белорусские контексты включают инфинитивы совершенного вида, отражающие скорее 

результативность изменения качества (16, 17а). Языковые возможности, однако, позволяют использовать в 

подобных конструкциях инфинитивы несовершенного вида, которые также могут отражать 

процессуальность по аналогии с английскими формами (17b).  

(16) Ён прымусіў сябе стаць больш разважлівым ‗Он заставил себя стать более рассудительным‘ 

(Дзеяслоў).  

(17а) І хто, калі не сам чалавек, можа прымусіць сябе памяняцца? ‗И кто, как не сам человек, 

может заставить себя измениться?‘ (Звязда) 

(17b) *І хто, калі не сам чалавек, можа прымусіць сябе мяняцца? ‗И кто, как не сам человек, может 

заставить себя изменяться?‘ 

Таким образом, анализ языкового материала показывает, что английский и белорусский языки 

используют схожие средства выражения самокаузации действия, состояния или изменения качества 

посредством включения в высказывание элементов вторичной предикации. Такие характеристики как 

кратность, процессуальность или результативность каузируемой ситуации в английском языке передаются 

семантикой глагола и использованием его в герундиальной форме, которая иногда допускает вариативность 

интерпретации.  
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В то же время в белорусском языке эти характеристики помимо семантики глагола отражаются и 

грамматически – формами инфинитива совершенного и несовершенного вида – и трактуются с большей 

степенью однозначности.  
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Як відомо, місія сучасного музею полягає у створенні якісної комунікації та залученні людей до 

діалогу про історію, сьогодення та майбутнє. Все частіше досягнення цієї місії залежить від того, якими 

цифровими інструментами користується музей, а взаємодія аудиторій з музеями тепер завжди має 

цифровий компонент. Поряд із забезпеченням комунікаційних процесів одним із головних цінностей 

сучасного музею стає доступність його середовища. Інклюзивність, в цьому випадку, не обмежується 

задоволенням потреб верств населення із обмеженими фізичними можливостями, а навпаки має на меті 

залучити до взаємодії із культурною спадщиною широке коло населення. Ефективним інструментом 

реалізації цієї функції, на нашу думку, виступає музейна експозиція, яка постійно змінюється, 

трансформується та активно відповідає викликам сучасності. Тому використання цифрових технологій в 

музейній експозиції питання нагальне. 

Грунтовні дослідження в цьому напрямку здійснили Н. Брижаченко (2013), І. Нікітіна (2013), 

Р. Маньковська (2013), О. Шликова (2003). Проте питання цифрових технологій в музейній експозиції – 

тема, яка все більше набирає популярності і має ряд дискусійний питань. Спробуємо проаналізувати та 

обґрунтувати необхідність використання цифрових технологій в сучасному музейному просторі.  

На наш погляд існує кілька підходів до застосування цифрових технологій в цій сфері. Перший 

пов‘язаний із використанням інтерактивних столів, інтерактивних панелей, 3–D реплік та інших 

мультимедійних технологій. Вони дозволяють зробити музейну експозицію зрозумілою та доступною для 

відвідувача, вирішують проблему «інформаційної самотності», з якою часто стикається відвідувач при 

перегляді традиційної експозиції. Є ситуації, коли людина, можливо, більше не зможе відвідати музей 

особисто. Для цього музеї розробляють спеціальні програми по залученню аудиторії за межами 

експозиційного середовища.  

Одним з лідерів в цьому напрямку є музей «Колекція Уоллеса» (Велика Британія). Вони пропонують 

програму "Уоллес в палаті" (Wallace on the Ward – WOW). Співробітники освітнього відділу проводять 

творчі та навчальні заходи в лікарнях, хоспісах, будинках для людей похилого віку та інших установах. З 

собою вони беруть 3D-репліки експонатів, високоякісні репродукції картин та інші матеріали. З допомогою 

такого набору учасники програми вивчають історію музею та знайомляться з його експозицією. 

Другий підхід пов‘язаний із використанням в музейній практиці соціальних та мобільних технологій, 

які допомагають формувати музейну аудиторію та розвивати експозиційне середовище. Серед них, 

соціальні технології – можливість зв‘язку музею з цільовою аудиторією у режимі реального часу. До 

соціальних інструментів можна віднести Fecebook, Instagram, Telegram, YouTube, LinkedIn. Проте, 

«завдання соціальних мереж полягає не настільки в рекламі музейної установи, наскільки у можливості 

забезпечувати соціальний взаємозв‘язок, передбачає постійне спілкування з користувачами» [1]. До 

прикладу, Одеський художній музей використовує практику проведення онлайн-екскурсій. Це дозволяє 

відвідувачам переглянути експозицію музею дистанційно, познайомитися з творчістю художників, 

мистецькими напрямами тощо. 
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В свою чергу, мобільні технології, відкривають перед користувачами нові можливості, в результаті 

чого сучасні користувачі зачасту стають залежними від них. Мобільні девайси (телефони, смартфони, 

планшети, комп‘ютери) - активні супутники життя сучасної людини. Саме тому, музеї почали 

використовувати мобільні технології задля розширення музейної експозиції. Вони пропонують мобільні 

додатки як спосіб взаємодії та ефективної комунікації; віртуальні експозиції тощо. 

Сьогодні цифрові технології активно використовуються в музейній практиці. Власні цифрові 

стратегії мають провідні музеї Європи, серед яких: Tate Digital Strategy Update, Тейт (Лондон, 

Великобританія); Next Steps in the Met's Digital Evolution, Метрополітен-музей (Нью-Йорк, США), National 

Portrait Gallery Digital Strategy, Національна портретна галерея (Лондон, Великобританія) [1].  

Ці стратегії затверджені та функціонують як окремі документи певного формату з фіксованими 

назвами. Сьогодні не має чітких меж між розумінням того, які види музейної діяльності відносити до 

цифрової чи музейної стратегії. На нашу думку, питання використання цифрових технологій в музейній 

практиці залишається відкритим і потребує подальшого дослідження та обгрунтування. 
 

Джерела 

1. Digital strategy for Museum Режим доступу: https://www.cogapp.com/digital-strategy/ 

2. Брижаченко, Н.С. (2013). Класифікація музейно-експозиційних просторів, організованих за допомогою використання інтерактивних технологій. 

Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв. Серія: Мистецтвознавство. Архітектура, 3, 62-67 

3. Маньковська, Р.В. (2013). Новітні технології у формуванні сучаного музейного простору: досвід та перспективи. Питання історії науки і техніки, 2, 

78-80.  

4. Нікітіна, І. (2013). Музейний простір та новітні технології: співдружність та протиріччя (з досвіду НМГО і ВС). Наукові записки Національного 

університету «Острозька академія». Серія: Культурологія. Острог, 13, 83-87 

5. Шлыкова, О.В. (2003). Феномен мультимедиа: технологии эпохи электронной культуры. Москва: МГУКИ 

 

Шевчук Христина Ігорівна 

Львівська національна академія мистецтв 

Науковий керівник: Тканко Зеновія Олексіївна, кандидат мистецтвознавства, професор 

Львівська національна академія мистецтв 

 

ДЕКОНСТРУКТИВІЗМ В ІНДУСТРІЇ МОДИ: ТЕОРЕТИКО-ФІЛОСОФСЬКИЙ АСПЕКТ 
 

Висвітлено теоретичні засади філософії деконструкції та проаналізовано впливи деконструкції на 

проектування модного костюму. Розкривається сутність такого явища як деконструктивізм, його 

характерні особливості та ознаки, досліджено його зв'язок з інтелектуалізацією дизайну одягу в цілому. 

Ключові слова: деконструкція, деконструктивізм, Ж. Дерріда, дизайн костюма, мода, філософія. 

 

Постановка проблеми. Закріпившись в індустрії моди, починаючи з 80-х років минулого століття 

деконструктивізм сьогодні стає ще більш значущим та не втрачає своїх позицій, активно змінюється та 

розвивається. Дизайнери, захоплені необмеженою свободою дії, непідкореністю ніяким правилам у 

створенні колекцій продукують нові якісні інтерпретації методу деконструкції при створенні одягових 

форм. Використання принципово нового підходу докорінно змінило уявлення про формотворення костюму, 

змінило шлях розвитку сучасної моди. В даному контексті актуальним є дослідження та аналіз теоретично-

філософського підгрунтя деконструкції та її зв‘язків з проектуванням модного костюму.  

Аналіз останніх досліджень свідчить про значне зацікавлення дослідників даною проблематикою. 

Значний внесок у поглиблення розуміння деконструктивістських проблем в контексті моди зробили Джилл Е., 

Васільєва Е, Барт Р., Легенький Ю.,Свінцова Е., Кирьянов М., Лагода О., Шаталова Ю., Мироненко В. та інші. 

Метою статті є дослідження основних філософських аспектів явища деконструкції та аналіз їх 

впливів на дизайн одягу. 

Термін «деконструктивізм» увійшов у західний модний лексикон наприкінці минулого століття і 

перш за все пов‘язується з роботами японських дизайнерів Рей Кавакубо, Йоджі Йомамото, Ісея Міяке, а 

також бельгійських- Анн Демельмейстер, Мартіна Маржієли, Дрес ван Нотена.  

Але перш ніж закріпити свої позиції в дизайні одягу, деконструкція сформувалась як філософська 

теорія. Сам термін ―деконструкція‖ запропонований М. Гайдеггером [1, с. 18-20] та теоретично 

обгрунтований Ж. Деррідою [2, 387-394]. 

Ж. Дерріда, стверджував, що неможливо дати одне просте визначення, ані пояснення, чим є 

деконструкція, які вона використовує засоби і якими є її результати після застосування до будь-якого 

тексту. Тобто деконструкція за своєю суттю є невизначеною, інакше її б теж можна було деконструювати, 

як будь-яку іншу застиглу категорію.  
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Жак Дерріда вважає деконструкцію способом художньої трансформації філософії на основі даних 

гуманітарних наук, естетики, мистецтва. Дослідники зазначають, що йдеться не так про руйнування, як про 

реконструкцію, "рекомпозицію" заради осягнення того, як була сконструйована певна цілісність [2, с. 17]. 

Деконструкцію Ж. Дерріда не вважає методом, оскільки кожен її акт – неповторний, одиничний. 

Суть деконструкції – гра з текстом, "гра тексту проти смислу". Мета гри з текстом – "посттекст", тобто 

руйнування смислу філософського тексту, творення його невизначеності, що зближує філософію з 

мистецтвом постмодернізму. Руйнування розглядається як шлях до народження винаходу, причому 

характерною є відмова від істини, що вбачається своєрідною фікцією. Процес деформації ґрунтується не на 

розумі, а на інтуїції, мовній грі як самоцінній. Деконструкція вважається основою й умовою віднайдення 

нової художньої мови та стилів мистецтва, а тому – компетенцією естетики. Для Ж. Дерріда мистецтво, 

зокрема література, є своєрідним "відходом від світу, але не в інобуття утопії, а в середину, в глибину, в 

чисту відсутність" [2, с. 30]. 

Попри невизначеність і невловимість "деконструкції", все-таки можна виділити дії, характерні для неї: 

 перегляд, розхитування і усунення фундаментальних філософських категорій (категорії буття, 

творення, божественного);  

 показування, розбирання, вивід назовні, руйнування структури, "кістяка", "нервової системи"; 

 деструктурування, яке знімає структурні пласти системи один за одним; 

 відокремлення,  виокремлення певної побудови з тим, щоб подивитися, яким чином її 

сконструйовано або розібрано на складові; 

 вивід назовні, демонстрація ненадійних та схильних до руйнації зчеплень і зв`язків формальної структури; 

 подолання (позбавляння сили) жорстких концептуальних протиставлень, протистоянь (бінарних 

опозицій, на зразок мовлення/письмо, чоловік/жінка) [4, с. 7]. 

Отже, деконструкція є методом або може бути трансформована в нього, так само є аналізом, 

критикою і операцією. Тобто деконструкція є процесом, який відбувається стосовно певного об'єкту і 

методом, згідно якого відбувається цей процес. 

Крім того, деконструктивізм характеризується такими рисами: унікальність, інтелектуальність, 

символізм (багатство значень), авангардність (новизна як вимога), скульптурність та пластичність, 

ергономічність, позірна анти-конструктивність та атектонічність, аскетичність (чистота форми) або 

надмірність (нагромадження об‘ємів), ірраціональність та раціональність, прогресивність, абстрактність 

(форм і об‘ємів) та інші [4, с. 13]. 

Позиціонування Ж. Деррідою з самого початку деконструкції як універсальної концепції, а не стилю 

чи методу створення нових форм, є дуже важливим для розуміння впливу деконструктивізму на сучасний 

дизайн костюма. Концепція деконструкції в моді дає можливість створення безлічі нових контекстів на 

будь-якому рівні творчості, від формотворення до смислотворення. Тому обов'язковою умовою такої 

творчості виступає критичне мислення, націлене на руйнування та розхитування усталених стереотипів та 

догм. Різного роду деформації, дифузії, переміщення об'єктів, децентралізація, вільне поєдання різнородних 

елементів – це характерні риси реалізації теорії деконструкції.  

Можна визначити основні етапи деконструктивізму в створенні нових форм, які полягають в 

послідовності етапів формоутворення. Перший етап – руйнування традиційного змісту і уяви про форму, 

переосмислення її однорідності, визначення дисонансу як ключа до деформації та перетворення. Другий 

етап – розклад форми на окремі елементи під впливом авторської уяви, формування нової системи 

композиційних центрів. Останній – третій етап – поява нової форми, який є результатом просторового 

монтажу. Таким чином, в процесі формоутворення на базі переосмислення традиційного змісту і 

канонізованої архітектоніки форми закладена методологічна універсальність, яка визначає можливості 

альтернативних варіантів та подальший розвиток ідей [5]. До використання методу реконструкції та 

руйнуванні традиційних понять в одязі використовувалися чисті стилі, рівновага частин та елементів одягу. 

Таким чином, ідея деконструкції полягає в тому, щоб заново переосмислити і відновити 

фундаментальні проблеми мистецтва і філософії, пов‘язані із поняттями, умовами обґрунтування їх 

категорій , принципами об‘єктивного мислення. 

Висновки. Деконструкція стала одним з найважливіших феноменів у моді, який навіть змусив 

критиків і дослідників переосмислити своє уявлення про модний костюм. Зміна стосується не тільки розмов 

про одяг в контексті деконструкції, а й моди в цілому. На відміну від традиційних методик дослідження, 

деконструкція намагається висвітлити моду з середини її структури, розкриває стрижневі орієнтири 

модного буття, виявляє рушійні сили розвитку моди.  
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Статья посвящена анализу формирования оценочного потенциала терминологической лексики в 

современных масс-медиа. Установлено процентное соотношение закрепившихся в газетном языке 

терминов и специальных слов, до настоящего времени не получивших лексикографической фиксации как 

оценочных метафор. Проанализированы специальные слова различных тематических сфер, выявлена 

группа семантических универсалий (семантических векторов), организующих направления трансформаций 
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Актуальность данной работы определяется тем, что в лексике русского языка постоянно происходят 

изменения, которые отражаются в текстах современных масс-медиа. Исследование процессов 

словоупотребления особой группы лексики – научной, функционирующей в переносном значении и 

освещающей самые разнообразные сферы общественной жизни, а также изучение оценочного потенциала 

таких слов представляет собой определенный лингвистический интерес. 

Предмет исследования настоящей статьи – терминологическая лексика в текстах современных СМИ; 

целью статьи является определение специфики метафоризации терминов в языке публицистики. 

Одной из характерных особенностей современных масс-медиа является активное использование 

терминологической лексики в роли оценочных средств. Данное явление получило название 

детерминологизации, что предполагает проникновение научной терминологии в общеупотребительную 

лексику: «Попадая в общелитературный язык, термин приобретает лексическое значение и становится 

словом, отмеченным в стилистическом отношении, его преследует особый «технический ореол», почему он 

и используется нередко как определенное стилистическое средство» [1, с. 87–89]. 

 Изучение детерминологизации в современной лингвистике осуществляется по двум основным 

направлениям: «узуальному» и «окказиональному». Сторонники первого направления [2; 3] указывают на 

утрату термином, получившим широкое распространение в общеупотребительном языке, его основных 

качеств – обозначать и выражать специальное понятие. Последователи «окказионального» подхода [4; 5; 6] 

полагают, что термин выполняет свои функции только в узкоспециальной области, и относят все случаи 

употребления специального слова за пределами терминосфер к явлению детерминологизации. Мы 

разделяем ту точку зрения, согласно которой специфика процесса детерминологизации заключается в 

изменении значения специального слова вследствие его метафоризации (при условии функционирования 

термина в несвойственном ему лексическом окружении), что сопровождается приобретением специальным 

словом новой семантики [7; 8; 9 и др.]. 

Анализ современных лексикографических источников показывает, что, наряду с использованием 

терминов, переносное значение которых уже зафиксировано в современных словарях, в периодике 

последних десятилетий активно подвергаются детерминологизации специальные слова из различных сфер 

научного знания, еще только осваивающиеся общелитературным языком, не получившие в нем широкого 

распространения. Как показал анализ собранного материала, в процентном соотношении закрепившиеся в 

газетном языке слова-термины составляют порядка 36%, в то время как только входящие в 

общеупотребительную лексику метафоризованные слова составляют около 64%. Отмеченная особенность 

демонстрирует непрерывный поиск экспрессивных средств, стремление к освоению все новых лексических 

ресурсов, к обновлению основных выразительных «фондов» современной газетной публицистики.  

В ходе анализа материала нами были выделены четыре семантических вектора, организующих 

направления смысловых трансформаций языковых значений терминов:  

Вектор 1. «Неудачная реорганизация, реформирование чего-л.»;  

Вектор 2. «Нелогичное и необоснованное прерывание динамичного развития чего-л.»; 

Вектор 3. «Негативное воздействие на человеческую личность социальных, культурных, 

нравственных и т.п. факторов»; 
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Вектор 4. «Мощное воздействие социальных факторов на жизнь общества и индивида; результат 

такого влияния».  

Основанием для выделения именно таких семантических универсалий стало преобладание групп 

специальных слов, реализующих переносное значение в одном из названных направлений. 

Вектор 1. Потенциальная оценочность облигаторно присутствует в семантике терминов, 

называющих различные хирургические операции: Затем снова темпы сокращения войск стали заметно 

опережать темпы генеральской кадровой «кастрации» (КП, дек. 2004); ср.: КГБ после четырех 

кастраций: пасмурное интервью с Сергеем Степашиным (КП, апр. 1995), где медицинский термин 

кастрация ‗процесс действия по несов. гл. кастрировать ‗удалять половые железы у животных и 

человека‘, развивает контекстуальное, негативно коннотированное переносное значение *‗провальная 

реорганизация, реформирование чего-л.‘.  

Вектор 2. Данная смысловая доминанта стимулирует развитие метафорической семантики 

специального слова аборт в следующем газетном тексте: Тем самым вы делаете аборт нормальной 

парламентской процедуре… (Нез. газ., июль 2002). Усиление прагматического заряда негативнооценочной 

номинации аборт *‗насильственное прекращение деятельности чего-л.‘ (равно как и отрицательной 

оценочности лексемы кастрация) происходит под воздействием экстралингвистических факторов, т.к. 

важную роль здесь играет специфика означаемых терминами процедур, существенным образом 

ограничивающих функциональность человеческого организма. 

Вектор 3. Как показывает анализ материала, наиболее выразительными оценочными единицами для 

номинации факторов, оказывающих негативное влияние на духовное здоровье человека, становятся, как 

правило, специальные слова, относящиеся к физической, юридической и экономической терминологии. 

Так, сочетание терминов радиоактивный ‗сопровождающийся радиоактивным излучением‘ и облучение 

‗процесс по действию глагола облучить ‗подвергнуть воздействию радиоактивного излучения‘ с лексикой 

иного стилистического плана создает экспрессивный, запоминающийся образ в следующем газетном 

контексте: … некоторые детишки <…> требуют дорогостоящие подарки. Эти дети – жертвы вдвойне, 

подверглись не только радиоактивному, но и духовному облучению от своих сверхпредприимчивых 

родителей (НГ, март 1993), где облучение *‗негативное воздействие каких-л. социальных факторов на 

человека‘. Ср.: информационное облучение (Труд-7, 2002). 

Активное использование в современных газетах юридического термина геноцид ‗истребление 

отдельных групп населения, целых народов по политическим, расовым, национальным, этническим или 

религиозным мотивам‘ (БТСРЯ) привело к его метафоризации и формированию яркого оценочного 

значения *‗целенаправленно осуществляемое губительное воздействие на кого-л.‘: Политика морального 

геноцида в отношении нелатышей и неэстонцев может заставить их покинуть насиженные места (АиФ, 

март 1993); ср.: культурный геноцид (Труд-7, нояб. 2005).  

Экономический термин инфляция ‗обесценение бумажных денег вследствие выпуска их в обращение 

сверх потребности товарооборота‘ развивает семантику, синонимичную значению лексемы геноцид, в 

следующей иллюстрации: Именно хамство – одна из главных причин возросшей моральной инфляции в 

Беларуси (АиФ, февр. 2008), где инфляция *‗постепенное ухудшение или утрата положительных качеств 

кем-, чем-л.‘. Очевидно, что семантические отличия заключаются лишь в характере протекания негативных 

процессов: целенаправленном (геноцид) и самопроизвольном (инфляция).  

Вектор 4. Высокую интенсивность политических преобразований удачно передает 

детерминологизация специального слова сейсмический ‗относящийся к землетрясению; подверженный 

землетрясениям; предназначенный для изучения колебаний земной коры‘ в следующей газетной 

иллюстрации: … Колин Пауэлл назвал этот факт «сейсмическим изменением» в отношениях между двумя 

странами (Труд-7, нояб. 2001), где возникает переносное значение *‗какое-л. действие, преобразование 

глобального характера‘; ср.: … сейсмические сдвиги различных баллов (СБ, апр. 1995). При этом 

метафоризация термина сейсмический в приведенных контекстах не сопровождается возникновением 

оценочных коннотаций, новая семантика лишь подчеркивает глубину и стремительный характер 

происходящих перемен.  

Переносное значение специального слова дефолт ‗финансовая несостоятельность‘ → *‗крах, провал 

в осуществлении чего-л.; стремительная потеря авторитета и влияния‘ является логическим и смысловым 

«продолжением» семантики метафоризованного термина инфляция: Дефолт ельцинской элиты (АиФ, дек. 

2003); ср.: … дефолт ельцинского правления (Труд-7, июль 2005). Яркая социальная оценочность 

рассмотренных газетных текстов возрастает вследствие актуализации в значении лексемы дефолт 

определенных смысловых приращений: дефолт для носителя русскоязычной КМ – это не просто термин, 

прежде всего это символ мучительных и катастрофичных экономических преобразований 1990-х гг., 

вобравший в себя множество ассоциаций.  
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Таким образом, регулярному переосмыслению в современной газете подвергаются такие термины, 

которые являются потенциальными носителями семантических трансформаций, т.е. имеют в своей 

смысловой структуре компоненты, вступающие в ассоциативную связь со значениями уже 

метафоризованных специальных слов. При этом наибольшую активность проявляют термины из сферы 

медицины, физики, экономики и юриспруденции, закономерно развивающие резко отрицательную 

оценочную семантику. 
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ЖАНРОВО-СТИЛЬОВІ ОСОБЛИВОСТІ ОПОВІДАНЬ О. ЖОВНИ 

«НАТАЛОЧКА», «ЧОГО-ТО САШКО НЕ ПРИХОДИТЬ» 

 

Стаття присвячена вивченню жанрово-стильових особливостей оповідань О. Жовни. Досліджено 

жанровий синкретизм творів «Наталочка», «Чого-то Сашко не приходить». Виявлено такі специфічні 

ознаки оповідань О. Жовни, як драматичне начало, перевага показу подій над їх описом, перебільшення ролі 

діалогу персонажів, що є основою сюжетного ядра. Ключові слова: жанровий синкретизм, оповідь, 

психологізм, персонаж, психологічна художня деталь.  

 

Оповідання «Наталочка», «Чого-то Сашко не приходить?» увійшли до збірки майстра малої прози, 

успішно реалізованого українського письменника й кінорежисера О. Жовни «Маленьке життя», виданої в 

2004 р. Хоча збірка розрахована на читача середнього шкільного віку, проте спектр порушених у творах 

морально-етичних, філософських, екзистенційних проблем не залишить байдужим і дорослого.  

В оповіданні «Чому-то Сашко не приходить?», присвяченому темі стосунків батьків і дітей, 

взаємозв‘язку поколінь, простежується виразне дидактичне начало. О. Жовна дотримується законів жанру 

оповідання. В основу сюжету покладена оповідь про кілька епізодів із життя головного героя, діда Митоні. 

Кількість героїв у творі обмежена. Це дід Митоня, баба Тоська та їх внук Сашко.Увага оповідача 

зосереджена на відтворенні внутрішнього світу діда Митоні, рис його характеру. Оповідь неспішна, 

позначена ліризмом, що допомагає більш повному розкриттю драматичної ситуації, у якій існує герой. 

Характер діда розкривається від епізоду до епізоду, підкреслюються його теплі стосунки з десятирічним 

онуком Сашком, із яким дід нерозлийвода: «Митоня пливе в посмішці і червоніє. А назавтра вони таки 

йдуть разом до магазину й купують «Орльонка». Сашко щасливий. Митоня теж» [1, с. 49]. Оповідач 

спонукає читачів замислитися над проблемою самотньої старості та невдячності рідних. Ставлення 

дорослого онука до діда – величезна зрада, глибина якої розкривається через психологізовану оповідь, 

відтворення стану внутрішнього очікування діда, його думок. Душевний біль і сподівання діда побачити 

Сашка хоч перед смертю сконденсовані в єдиному запитанні: «А чого-то Сашко не приходить 

більше?» [1, с. 51]. Сюжетна подія нібито розчиняється в потоці повсякденного життя героя. Яскраво 

виражені погляди персонажів, глибоко відтворюється їх суб‘єктивне світосприйняття. Як і в інших 

оповіданнях, точка зору персонажа обумовила психологічний план оповіді. Світ зображено з точки зору 

персонажів. 

Тему самотньої старості, стосунків батьків і дітей продовжує оповідання «Наталочка», назва якого 

позначена емоційно-оцінним ставленням автора до героїні твору. Пестлива форма імені Наталочка відразу 

ж навіює думку, що головна героїня оповідання – маленька дівчинка або молода дівчина. І справді, як 
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стверджує оповідач, трохи дивно для старої баби, що звали її саме так, і тут же пояснює: «своїм дрібним 

виглядом та тихою вдачею на Наталку, або ж Наталю вона аж ніяк не тягнула» [1, с. 52]. В оповіданні 

наявна пряма авторська оцінка дій героїв, умов, що визначають розвиток описуваних подій, яка, як правило, 

виражена в портреті, авторських відступах, що також відповідає законам жанру. 

За жанровими особливостями, оповідання, на відміну від повісті, налічує одного головного героя, 

який не має передісторії, що дозволила б простежити розвиток характеру. Проте в аналізованому 

оповіданні цей закон порушується. Передісторія героїні подається з перших же рядків: «У голодному сорок 

сьомому кинув Наталку її Павло, кинув з трьома діточками на руках…Двоє – хлопчик і дівчинка – не 

витерпіли голоду та болячок, померли, а вижив тільки один Іван» [1, с. 52]. На момент розгортання дії син 

баби Наталочки Іван – уже солідний чоловік, який живе десь у районі. Своєрідним каталізатором дії у творі 

є звістка, яку почула баба Наталочка від сусідки, що та бачила її сина в лікарні. Зібравшись за одну мить, 

матір спішить на автобусну зупинку, поклавши наспіх у вузлик гостинець для сина, щоб тільки дізнатися, 

що за біда трапилася з ним.  

В оповіданні значну роль відіграють описи та художні деталі, зокрема деталь одягу Наталочки, її 

куфайка, яку старенька забуває переодягти та прямо в ній їде до сина, що засвідчує ступінь її знервованості: 

«Тут же, в автобусі, Наталочка помітила, що забула переодягнути стару з виблисками куфайку, в якій 

поралася по господарству, та то й не біда, тепер їй було не до того. Вона лиш думала про сина Івана і думки 

її були тривожні» [1, с. 53]. Зустріч матері й сина вражає щирістю переживань старенької та черствістю на 

межі з жорстокістю останнього. Іван цурається старої матері, кожна його фраза й репліка образливі: «Ви 

що, мене позорить сюди приїхали, – озираючись, упівголоса сказав Іван,– мене тут кожна собака знає…Ви 

подивіться, на кого ви схожі, мокра, задрипана… Завтра весь город буде говорить» [1, с. 55]. Образ баби 

Наталочки сугестує біль і жаль.  

Оповідання О. Жовни «Наталочка», «Чого-то Сашко не приходить?» можна віднести до так званих 

«драматизованих» оповідань, зважаючи на вагомість у них діалогічного мовлення. Поєднання різних родів 

та жанрів стає однією з особливостей поетики оповідань автора, їм притаманне драматичне начало: 

перевага показу подій над їх описом, перебільшення ролі діалогу персонажів, який є основою сюжетного 

ядра. Письменник уникає паралельних сюжетних ліній, розгорнутих описів природи, тому його оповідання 

однолінійні, виразні, влучні. Разом з тим у цих творах наявний описовий, оповідний елемент. Отже, 

жанрово-стильовими маркерами оповідань «Наталочка», «Чого-то Сашко не приходить?» є наявність 

оповідача, невелика кількість героїв, винесення на перший план зображення внутрішнього світу 

особистості, вагомість художньої деталізації, недомовленість, відкритість фіналу, ретроспекція, ретардація 

тощо. 
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ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ СВІДОМОГО ДОТРИМАННЯ 

ВИМОГ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ 

 

У статті освітлено проблему порушення вимог академічної доброчесності в сучасному освітньому 

процесі, акцентовано увагу на свідомій відповідальності щодо дотримання морально-етичних аспектів. 
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У сучасній освіті на сьогодні є актуальним питання дотримання умов та правил академічної 

доброчесності, які прийнято у Статті 42 Закону України «Про освіту»: «академічна доброчесність – це 

сукупність етичних принципів та визначених законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього 

процесу під час навчання, викладання та провадження наукової (творчої) діяльності з метою забезпечення 

довіри до результатів навчання та/або наукових (творчих) досягнень» [1]. 

У Законі «Про освіту», як відомо, прописано й умови покарання через недотримання академічної 

відповідальності як для студентів, так і для педагогів, науково-педагогічних та наукових працівників 

закладів освіти, а саме: «відмова у присудженні наукового ступеня чи присвоєння вченого звання; 

позбавлення присудженого наукового ступеня чи присвоєння вченого звання, позбавлення присвоєного 

педагогічного звання, кваліфікацій категорій та ін.» [1]. А здобувачів вищої освіти можуть притягнути до 

такої академічної відповідальності: «повторне проходження контрольної роботи, іспиту або заліку, 
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відрахування із закладу освіти, позбавлення академічної стипендії, позбавлення пільг з оплати навчання та 

ін.» [1]. 

Сучасне суспільство варто, на нашу думку, виховувати не в дусі отримати покарання, а навпаки, 

закликати до підвищення їхнього рівня свідомо дотримуватися правил доброчесності. Людина має так діяти 

не з думкою про її умови покарання, які прописані в законі, а самому усвідомити відповідальність, в першу 

чергу, перед самим собою. Недарма в народі кажуть: «Чисто не там де прибирають, а там, де не смітять».  

Покоління, в якому сформовано етичні та моральні якості ще за радянських часів, у більшості своїй 

дотримується тих ідей, які закладено було під час виховання, а саме: високий рівень відповідальності серед 

громади. 

На зламі ХХ-ХХІ століть, на жаль, ці доктрини похитнулися, як відомо, це пов‘язано з нестабільною 

ситуацією в різних галузях життя: політичній, суспільні, економічній, морально-етичній та ін. Але 

європейське суспільство повертає нас до такого колективного мислення щодо свідомого дотримання 

«доброї честі», якому підпорядковується більшість освітньої спільноти. Плагіат, самоплагіат, фабрикація 

фактів, обман, хабарництво, необ‘єктивне оцінювання – це не є гарантом стабільної освіти. Такі фактори 

тільки розхитують недовіру в науковій сфері. 

У будь-якому разі потрібно діяти, а починати варто з себе. Науковці та дослідники мають поважати 

працю один одного, ніхто не забороняє використовувати результати наукових досліджень, більш того, з 

ними варто ознайомлюватися, обговорювати, але завжди посилатися на авторство роботи, адже за будь-

яким науковим відкриттям стоїть гігантська праця тієї чи іншої людини. Повага, чесність, справедливість, 

об‘єктивність – це невід‘ємні складові наукової спільноти (і не тільки). Молоді вчені мають усвідомлювати 

рівень відповідальності не за порушення, а за дотримання закону про академічну доброчесність. Адже 

молоде українське покоління науковців забезпечить майбутнє освітнього процесу наших громадян. 

Певні вимоги висуваються і до здобувачів вищої освіти. На жаль, у сучасному суспільстві 

спостерігається зниження попиту на отримання саме такого рівня освіти. «Нездатність і небажання 

слідувати кращим світовим практикам в освітньо-науковій діяльності веде до порушень у виконанні 

професійних обов'язків. Все це шкодить процесам, погіршує відносини між членами університетської 

спільноти, підриває довіру до якості освіти і досліджень та їх авторитетності, призводить до марної витрати 

зайвих ресурсів і може завдати втрати іміджу університету» [2].  

Варто дбати про те, щоб норми нового закону не перетворювалися у фікцію. Для цього потрібний 

цілий комплекс чинників, передусім освітньо-виховних, моральних, етичних, культурних, інституційних, 

які спроможні забезпечити дотримання правил академічної доброчесності. Можна видати багато законів 

про покарання, але в першу чергу, варто звертатися до особистого усвідомлення щодо дотримання кодексу 

честі. Психологи вже давно радять відійти від методу «червоної ручки», під час виконання будь-якої роботи 

варто виховувати в особистості самодостатність і відповідальність за свої дії та вчинки.  

Отже, наразі в сучасному суспільстві постає актуальним опрацювання концепції щодо підвищення 

рівня свідомого дотримання освітян вимог академічної доброчесності. 
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КОМБИНАТОРНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПРИСОЕДИНЕННОГО ЭЛЕМЕНТА 

В БЕЛОРУССКОМ РАЗДЕЛЕННОМ ВОПРОСЕ 

 

В фокусе внимания данной статьи находится анализ присоединенных элементов разделенного 

вопроса в белорусском языке. В ходе исследования выявлены типы невопросительных частей данного 

структурного вопросительного типа, установлены семантико-прагматические свойства различных 

присоединенных элементов, определены возможные сочетания присоединенных элементов с различными 

невопросительными частями. Ключевые слова: разделенный вопрос, присоединенный элемент, семантика, 

прагматика.  

 

В современной лингвистике большое внимание уделяется изучению функциональной и 

коммуникативной сторон языковых явлений. Изучение вопросительного предложения вызывает большой 

интерес, поскольку с точки зрения прагматики и семантики является одной из сложных языковых единиц. 
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Актуальным представляется рассмотрение разделенного вопроса, который активно используется в 

диалогической речи и является эффективным средством коммуникации.  

Разделенный вопрос представляет собой двухсегментную линейную структуру, состоящую из 

автономных частей, объединенных просодически. Коммуникативный смысл всей конструкции реализуется 

только в сочетании невопросительной части и морфологически независимого присоединенного 

вопросительного элемента: Мы застанемся тут↘, ```так
↗
?, который образует тесную синтаксическую и 

семантическую связь с основной частью. 

Целью данного анализа было определить семантико-прагматические отличия присоединенных 

элементов в белорусском языке, которые детерминируют их употребление в разделенном вопросе. 

Материалом для анализа послужили 780 диалогических единств на белорусском языке, извлеченных 

из диалогов художественных произведений современных белорусских авторов. Анализ материала показал, 

что в качестве присоединенных элементов могут выступать 7 различных лексических единиц (так, што, а, ці 

як, ці што, га, ясна), относящихся к разным частям речи. При этом частотность отдельных вопросительных 

элементов в эмпирическом материале оказалась различной (см. табл. 1).  

 

Таблица 1 

Относительная частотность употребления присоединенных элементов в эмпирическом материале 

Так Што (начало предл.) Што (конец предл.) а Ці як Ці што га Ясна 

31% 2% 8% 36% 6% 9% 5% 3% 

 

Максимально отмечены два вопросительных элемента а и так, которые продемонстрировали 

практически равное количество в выборке и составили вместе 2/3 всего корпуса материала.  

Несмотря на то, что все выявленные конечные вопросительные элементы в своей основной функции 

– апеллятивности – синонимичны, наличие в белорусском языке разных лексем в данной роли позволяет 

предположить, что они обладают определенными семантико-прагматическими отличиями, что 

обусловливает в различных ситуациях выбор говорящим той или иной лексемы. Анализ материала выявил, 

что в зависимости от семантико-прагматических характеристик конечных элементов их можно объединить 

в три группы: 

1) элементы, подчеркивающие ожидание согласия с высказанным предположением: частицы што, а, 

сочетания ці як (вопросительная частица+вопросительное слово), ці што (вопросительная 

частица+вопросительное местоимение); 

2) элементы, усиливающие настоятельность говорящего в получении ответной реакции: междометие 

га; 

3) элементы, используемые говорящим с целью проверки коммуникативной успешности: наречия 

так, ясна. 

Анализ материала позволил также выделить следующие типы невопросительной части разделенного 

вопроса:  

 утверждение с прямым порядком слов без модальных маркеров (ты стаміўся); 

 утверждение с прямым порядком слов, где пропозиция подвергается оценке (гэта цудоўна; ты 

зрабіў гэта добра); 

 утверждение с модальными маркерами (ты сапраўды вельмі галодны); 

 побуждение (не чапай мяне). 

На основании полученных данных на следующем этапе исследования было проведено анкетирование 

с целью определения возможных сочетаемостей конечных элементов с различными типами 

невопросительных частей. В анкетировании приняли участие 14 носителей белорусского языка в возрасте 

от 21 до 35 лет. Информанты должны были в письменном виде соотнести выявленные на предварительном 

этапе отдельные конечные присоединенные элементы с разными изолированными вариантами первой 

части.  

Анализ показал, что сочетаемостные возможности присоединенных элементов различны. При этом 

ни один конечный элемент не показал стопроцентную комбинаторику с установленными типами 

невопросительных частей (см. табл. 2). 
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Таблица 2 

Результаты соотнесения информантами вопросительных элементов 

с изолированными невопросительными частями (в %%) 

 Так Што 

(пачатак 

сказа) 

Што 

(канец 

сказа) 

А Ці як Ці 

што 

Га Ясна 

 % % % % % % % % 

Ты стаміўся 86 50 14 100 79 21 93 7 

Ты сапраўды вельмі 

галодны 
21 43 7 93 14 14 36 0 

Не чапай меня 7 0 0 7 0 0 21 93 

Гэта цудоўна 50 36 7 93 7 7 29 43 

Ты зрабіў гэта добра 86 57 0 86 7 0 79 7 

Среднее значение (m) 50 47 9 76 27 14 52 30 

 

Среднее значение корреляций (m) рассчитано для каждого вопросительного элемента с 

использованием формулы m=(A1+A2+ … + An) / n , где A – относительный показатель ответов 

респондентов (в %), а n – число невопросительных частей в опросном бланке. 

Полученные данные о сочетаемости невопросительной части и присоединенного элемента позволили 

выделить четыре уровня сочетаемости и ранжировать присоединенные элементы на группы: 

1. с высоким уровнем сочетаемости, где информанты фиксируют сочетания наиболее 

последовательно (выше 70%); 

2. со средним уровнем сочетаемости, где средняя корреляция составила 50-70%; 

3. со средненизким уровнем сочетаемости со средней корреляцией от 30 до 50%; 

4. с низким уровнем сочетаемости, где средняя корреляция оказалась ниже 30 %.  

Так, в первую группу с широкими сочетаемостными возможностями входит частица а. Информанты 

отмечают, что данные языковые единицы соединяются со всеми предложенными первыми частями. В 

качестве присоединенного элемента она не имеет стилистической окраски и выполняет аппелятивную 

функцию, подчеркивает ожидание говорящего ответной реакции от собеседника. Следует отметить, что в 

зависимости от просодии фразы она может маркировать либо ожидание подтверждения от адресата, либо 

небольшое сомнение говорящего в сообщенном в утвердительной части. 

Ко второй группе, характеризующейся меньшими сочетаемостными возможностями, относятся 

наречие так и междометие га. Средние показатели их сочетаемости составили 50 % и 52 % соответственно.  

Наречие так сочетается с любой первой частью, но с достаточно разнящимися относительными 

показателями (от 7 % до 86 %). Данная лексема комбинируется преимущественно с невопросительными 

частями, без модальных маркеров или содержащими оценку (86 %): Ты стаміўся, так?  

Междометие га, относящееся к сниженному регистру общения, к разговорной сфере, несмотря на 

свою функционально-стилистическую ограниченность, упортебляется со всеми предложенными 

невопросительными частями, демонстрируя при этом достаточно высокие показатели сочетаемости (≈52%). 

Третья ранговая группа представлена частицей што в инициальной позиции и наречием ясна. С 

помощью вопросительного элемента што говорящий запрашивает мнение адресата о препозиции 

невопросительной части в целом («ну что?/что скажешь по этому поводу?»). 

Наречие ясна в качестве присоединенного элемента указывает на то, что говорящий хочет 

удостовериться не в истинности пропозиции, а в том, что информация воспринята правильно, и получить от 

адресата подтверждение: «ответь, понятно ли, что я сказал». Наиболее вероятное сочетание для данной 

лексемы зафиксировано с побудительной частью Не чапай мяне, ясна?. При наличии такой вопросительной 

части говорящий подчеркивает ожидание безоговорочного согласия на совершение действия. Минимально 

(7 %) данные единицы коррелируют с невопросительной частью, где пропозиция имеет оценочный 

характер: Ты зрабіў гэта добра, ясна?  

К четвертой группе присоединительных элементов, характеризующейся низким уровнем 

сочетаемости, относятся ці як, ці што, частица што в. постпозиции. Конечные элементы ці як и ці што 

указывают на сомнение говорящего и побуждают слушателя самому сформулировать альтернативу, т. е. 

предоставляют адресату коммуникативную свободу. 

Таким образом, любой присоединенный элемент, реализуясь с восходящим тоном, осуществляет в 

вопросе одну и ту же семантическую функцию: трансформируют утверждение или побуждение в сферу 

вопросительности. При этом с его помощью говорящий выполняет несколько прагматических задач: 
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апеллирует к адресату, снижает категоричность всего высказывания, что способствует коммуникации, и 

маркирует ожидание подтверждения.  

Выделенные в ходе исследования 7 единиц, которые могут использоваться в белорусском 

разделенном вопросе, являются не взаимозаменяемыми. Их возможные сочетания с невопросительной 

частью, которая может быть как утвердительной с или без модальных маркеров, так и побуждением, 

определяется следующими факторами: с одной стороны, коммуникативным характером невопросительной 

части вопроса, с другой стороны, семантико-прагматической спецификой единиц, выступающих в качестве 

вопросительных присоединенных элементов. Следует, однако, отметить, что пропозициональное 

содержание невопросительной части накладывает определенные ограничения на сочетания с данными 

единицами. 
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ОСОБЛИВОСТІ ВТІЛЕННЯ ЛІТЕРАТУРНОЇ ТРАДИЦІЇ НОНСЕНСУ 

В РОМАНІ «ГЛЕЧИК ЗОЛОТА» ДЖЕЙМСА СТІВЕНСА 

 

Стаття присвячена літературі нонсенсу як художньому напряму. Проаналізовано погляди 

літературознавців на визначення і класифікацію нонсенсу. Досліджено особливості втілення нонсенсу в 

«Глечику золота» Джеймса Стівенса. Ключові слова: нонсенс, гротеск, фантазія. 

 

У «Historical Dictionary of Fantasy Literature» читаємо, що «твори нонсенсу як злічуваної форми 

літературного мистецтва були популяризовані гумористичною поезією Едварда Ліра і підхоплені Льюїсом 

Керролом, хоча можна знайти і попередників, а саме: «Тисяча і одна дурниця» Жака Казота (1742) й 

«Ієрогліфічні Історії» Гораса Волпола (1785). Традиція ХІХ століття, започаткована Ліром і Керролом, була 

продовжена У. С. Гілбертом, Ф. Енсті, Джеймсом Саліваном і Редьярдом Кіплінгом (У його «Просто 

казках»), але менш помітна у ХХ столітті, незважаючи на апологію Г. К. Честертона у «Захисті нонсенсу» 

(1901) і оплакування О. Вайлдом «Занепаду брехні». Основна причина цього відходу – розпад 

вікторіанської стабільності, але нонсенс зберіг мовчазну присутність у британських варіантах сюрреалізму. 

Такі ексцентричні витвори, як «Suckfist gibberish» Джона Купера Поуіса та математична фантазія 

Дж. Л. Сінга «Kandelman‘s Krim» (1957), підтримували існування нонсенсу, поки він впевнено не 

повернувся у творах таких письменників як Террі Пратчет і Джеф Нун [1, с. 302]. 

Часто нонсенс співвідноситься з фентезі (що ми бачимо на прикладі романів Стівенса і Пратчета) і 

визначається не лише як жанр, але і як літературний напрям/модальність (mode). У межах жанру деякі 

дослідники розглядають нонсенс як особливу форму фентезі. Так, Р. Джексон, наприклад, визначає нонсенс 

як «надзвичайно логічну, раціональну фентезі, що усвідомлює свої обмеження... літературу семантичної 

гри, яка провокує певний читацький відгук» [2, с. 144]. 

Звичайно, слова «логіка» і «раціональність» здаються дивними щодо нонсенсу, але ж, якщо 

розглядати цей жанр саме як гру (а ми знаємо, що будь-яка гра має свої правила, логіку і мету), то все стає 

на свої місця. 

Вім Тіггс поділяє нонсенс на два види – нонсенс лірівського типу і нонсенс керролівського типу. 

Обидва типи є літературними, однак витоки лірівського типу лежать, на думку дослідника, в області 

фольклору, а саме у nursery rhymes. Керолівський тип Тіггс описує як «орнаментальний», більш 

вигадливий, оскільки він націлений на гру з мовою і логікою, у ньому багато каламбурів і мовних 

загадок [3, с. 23–46]. 

У романі Стівенса нонсенс присутній переважно як стилістичний прийом. Якщо скористатися 

класифікацією Тіггса, то нонсенс у Стівенса саме лірівського типу (хоча і тут може виникнути певна 

дискусія). Образи персонажів Стівенса, як і персонажів Ліра, доведені до гротеску, події, хоча і досить 

дивні, не позбавлені логіки, і, звикнувши до їх дивності, ми уже можемо передбачити подальші вчинки 

героїв (у Керрола ж персонажі здійснюють несподівані вчинки, загадково зникають і з‘являються, говорять 

загадками). Можна навіть стверджувати, що нонсенс у Стівенса, як нонсенс Ліра, базується перш за все на 

гротеску, а не на грі зі словами, їх формами і значенням (хоча така гра теж відчутна у творі, але вона не 

доведена до абсурду). Як зазначає Я. Зунделович, зазвичай слово «гротеск» служить для позначення 

смішного, дивного чи виключного явища, і тоді гротеск виступає як стилістичний прийом. Безсумнівно 

https://www.skarnik.by/tsbm
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гротеск є одним з найбільш яскравих прийомів «одивлення» дійсності, тобто її творчої реконструкції, адже 

у ньому переміщені площини, у яких відоме явище звичайно будується, фон, на якому воно розігрується, і 

т. ін. [4, с. 181182.] Ця характеристика надається більш розгорнено у багатотомній «Літературній 

енциклопедії»: «рисами, спільними для всіх видів гротеску, є: розходження з реалістичним відображенням 

відповідного явища не лише завдяки гіперболізації його (прийом, типовий для «грубої коміки», наприклад, 

бурлеску), але і завдяки спотворенню реальних взаємовідносин між його окремими елементами, зміщенню 

їх; використання загального для усіх видів коміки контрасту не лише для зміщення планів піднесеного і 

вульгарного, але і для зміщення планів реального й ірреального, для введення двопланової 

дійсності [5, с. 2837]. 

З нонсенсом ми також зустрічаємося, коли автор говорить про стосунки у сім‘ях філософів, причому 

нісенітниця зникає після духовного переродження одного з філософів. Це дає нам можливість говорити про 

те, що нонсенс, можливо, є втіленням «блукання у темряві», непросвітленого розуму. Після відвідин Ангуса 

Ога філософ змінює життєві орієнтири, проходить через катарсис. Після повернення мова філософа стає 

більш ясною і зрозумілою, послідовною. 
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PANDEMIC LESSONS FOR DISTANCE LEARNING IN UNIVERSITIES 

 

The article is devoted to the analysis of distance learning of students-accountants in Vasyl‘ Stus DonNU 

during the pandemic. The difficulties faced by the participants of the educational process were analyzed. Directions 

for improving the efficiency of distance learning were proposed. Key words: distance learning, IT technologies, 

educational process. 

 

The sudden pandemic, which necessitated the use of distance learning technologies, also updated research of 

the advantages and disadvantages of distance learning. Even the short practice of distance learning allows us to 

draw some conclusions about its further development. The aim of the study is to analyze the practice of using 

distance learning during a pandemic to draw conclusions. 

The use of IT technologies in university studies is a mandatory part of the educational process and at the 

same time a trend of modern education, regardless of the specialty and location of the university, which was studied 

in 1-3. But for the first time they were used en masse and forcibly. 

A study of distance learning of students-accountants at bachelor's degree in Vasyl Stus' Donetsk National 

University was conducted. There was also a survey of students on the quality and complexity of distance learning in 

the disciplines ―Accounting‖, ―Accounting in budgetary institutions‖, ―Accounting in foreign countries‖, ―Audit 

and accounting expertise‖. The results of the study showed the following general difficulties of sudden application 

of distance technologies: 

1) lack of time to master IT technologies and lack of adapted methodological support of the educational 

process; 

2) technical difficulties: lack of Internet, computers, software; 

3) reducing the level of perception of educational material in the absence of inter contact communication 

with a simultaneous increase in the complexity of the process. 

Additional difficulties for professors were the problems of students'authentication during control measures, 

non-compliance with deadlines and principles of academic integrity. The difficulty for students was the lack of self-

discipline skills and the variety of IT technologies used by different professors. 

The results of distance learning were as follows:  

- the use of the Moodle learning platform and IT services Microsoft Office-365 (Outlook, Office Online, 

OneDrive for Business, SharePoint, Teams etc.) enabled the provision of quality educational services; 

- senior students preferred the implementation of creative tasks and analytical processing of information, 

junior students - the task of applying knowledge in everyday life; 

- forms of group work in the framework of project implementation contributed to the formation of such soft 

skills: Critical thinking, Creativity, Coordination with others, Judgment and decision-making, Cognitive flexibility; 

- the period of distance learning has become a catalyst for informal education of professor sand students – 

71% of 4th year students took certified courses instead of an exam in the discipline; 

- according to the survey, from 61% to 72% of students of different courses recognized distance learning as 

high quality, from 20% to 39% - quite high quality; 

-all participants in the educational process noted emotional exhaustion due to the intensification of learning, 

although according to the survey, the complexity of tasks corresponded to the educational program. 

Mass protests by educational stakeholders over general distance learning prove that there is currently no 

alternative to ―student-professor‖ communication. But the continued use of distance technologies due to the 

pandemic has become an irreversible process worldwide. 

Improving the efficiency of the educational process at the university we see in the following: 

1) formalization of distance learning by normative documents of the university; 
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2) the need for gaming, informal education, feedback from students on the effectiveness and complexity of 

training; 

3) technical, software, methodological support of participants in the educational process. 

We believe that the future lies in the combination of the classic academic process with modern IT 

technologies. 
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ЯВИЩЕ ТИРАНІЇ ЯК ПРЕДМЕТ ВИВЧЕННЯ ІСТОРІЇ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ 

(НА ПРИКЛАДІ ПРАВЛІННЯ ХАЛІФА АЛЬ-ХАКІМА) 

 

У статті розглянуто ситуації державного правління халіфа Аль-Хакіма, описані письменником 

Бернаром Вербером в напівдокументальній праці «Енциклопедія відносного й абсолютного знання». До 

описаних ним історій наводяться авторські аналогії відповідно до сучасного розуміння й сучасних реалій. 

Проведено аналогію з описаним Олександром Солженіциним образом радянського диктатора Йосифа 

Сталіна, зокрема його зацикленістю на потенційній небезпеці власному життю й правлінню з боку як 

колег по партії, так і підвладного йому народу. Зроблено висновок, що навіть у сучасних демократичних 

умовах небезпека повернення до тиранії залишається актуальною, що зумовлено безальтернативністю 

вибору певного лідера чи сили / партії. З іншого боку, люди не розуміють, що такий лідер часто порушує 

головний принцип / заповідь цивілізації – «не вбий», адже для існування такої влади та виконання її 

свавільних ідей потрібні людські жертви.  Ключові слова: халіф Аль-Хакім, тиранія, авторитарне 

правління, Бернар Вербер, народ, володар.  

 

На сьогодні тиранія начебто втратила свою актуальність, проте це такий феномен, що, по-перше, 

може виявитися в будь-який момент (особливо в умовах цивілізаційної трансформації постколоніальних 

країн, коли визнаний більшістю лідер може перетворитися в авторитарного, а згодом – і тирана), а по-друге 

– наявний в окремих рисах і багатьох сучасних правителів. Тому риси тиранії потрібно повсякчас виявляти, 

а історичні приклади не забувати, що особливо важливо під час вивчення державницьких дисциплін 

студентами спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування».  

У цій розвідці ми ставимо за мету проаналізувати окремі ситуації періоду діяльності халіфа Аль-

Хакіма, описані французьким письменником Бернаром Вербером в оригінальній праці «Енциклопедія 

відносного й абсолютного знання» [1], де фіксується чимало цікавих і пізнавальних історій, зокрема й 

пов‘язаних із різноманітними владними режимами зі світової історії. Ми вибираємо саме цього автора через 

його прискіпливість у вивченні історичних колізій, критичне ставлення до офіційної (замовленої) історії, а 

також демократичні духовні пріоритети [2]. До описаних ним історій будемо наводити власні аналогії 

відповідно до сучасного розуміння й сучасних реалій.  

Отже, Халіф Аль-Хакім належав до шиїтської династії, що правила з кінця першого тисячоліття на 

Півночі Африки й завоювала Сицилію, жив у Каїрі. Він відомий своїми абсурдними указами, що були 

зумовлені постійним обдумуванням своєї владної місії. За виконанням цих указів він особисто спостерігав, 

перевдягнувшись простолюдином. Вербер це називає в сучасних термінах соціологічними експериментами, 

де в ролі досліджуваних об‘єктів поставали всі жителі міста. Це нагадує трактування Олександром 

Солженіциним образу Сталіна в романі «У колі першому», де головний радянський диктатор весь час 

(переважно вночі) обдумує поведінку народу, колишні зради колег по партії та подальшу стратегію 

викриття прихованих ворогів. Він навіть називає думання своїм прокляттям, що письменник продовжує в 

образах інших керівників системи державної безпеки, виводячи на противагу цьому беззаперечне 

виконання наказів (тобто недумання – В.Д.). 

Для визначення міри покірності народу Аль-Хакім заборонив працювати вночі. Звісно, до цього 

довго звикали, й чимало городян були покарані смертю за роботу у світлі свічки. Спалили за його наказом 

навіть нічну пекарню разом із пекарем. Відповідно переконавшись, що люди підкорилися цьому наказу, 
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правитель видав повністю протилежний – про заборону роботи вдень. Жителі міста відразу ж підкорилися 

цьому, і диктатор зрозумів свою всевладність: будь-яка його ідея (абсурдна) ставала реальною, 

виконуваною. Аналогія – гідромеліоративні здобутки радянської влади, що порушили природні ареали, 

біологічні закони довколишньої природи (так зване «повернення річок назад»). 

У дефініції терміна «тиранія» – «влада, що ґрунтується на свавіллі та насильстві» [3, с. 1451] – 

відзначаємо атрибут «свавілля», що виявляється в той період правління, коли володар (цар, государ, король, 

князь, секретар, президент, халіф, хан тощо) уже позасвідомо впевнений у власній правоті й жодних 

сумнівів у своїх справах не виявляє. Така сваволя вже не має меж. Так, Аль-Хакім наказує спочатку 

знищити всі католицькі храми та єврейські синагоги, а згодом – як владний повелитель – дав гроші тим 

священникам на відновлення церков, чим виявив свою безмежну владу й підкорив чинні віросповідання в 

межах підвладної території. Аналогія – заборона релігійної діяльності в СРСР, експропріація церковного 

майна, я а після – матеріальна допомога Російській православній церкві.  

Далі халіф вирішив утискати права жінок: заборонив використовувати парфуми, косметику, носити 

взуття і навіть виходити з дому й перебувати в місті. Навіть наказав замурувати жінок, які пішли до міської 

лазні. Аналогія – окремі заборони жінкам в ісламі. Були й насправді жорстокі ідеї: наприклад, своєрідна 

лотерея на кшалт «російської рулетки», де розкидані містом листи містили або нагороду, або смертне 

покарання для тих, хто їх підбере і прочитає. Таке злодійство в сучасному світі мало певну аналогію в так 

званих «фінансових пірамідах», де попри щасливців, які неочікувано збагатилися, існувало й чимале коло 

тих, хто виявився просто «донором» для такого збагачення.  

Зрештою халіф Аль-Хакім зник, залишивши серед свого нещасного народу різні думки про себе, 

найбільш парадоксальною з-поміж яких була легенда про нього як мудрого й оригінального правителя. Дуже 

часто саме так характеризують колишнього тирана кілька поколінь підвладного йому народу, забуваючи про 

головну істину / канон духовного існування цивілізації – «не вбий». Саме ця істина апріорі порушується 

диктаторами, тиранами, адже для їх існування та виконання їхніх свавільних ідей потрібні людські жертви.  

Як висновок зазначимо, що навіть в умовах демократії залишається небезпека повернення до тиранії, 

до тоталітарного суспільства, що походить від ідей певного лідера, вибраного більшістю. Потрібно пильно 

аналізувати його поведінку та його стратегію, щоб не потрапити знову під злочинну владу. 
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MANAGEMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY AT ENTERPRISES 

 

The article analyzes the main problems and prospects of development of intellectual business in Ukraine. 

The basis for the emergence and development of modern international intellectual business on objective economic 

factors. Role of the state in the development of intellectual business, is outlined. The main directions of the state 

policy regarding intellectual business: creating a favorable economic and legal environment, supporting the 

development of innovative entrepreneurship, improving the commercialization of intellectual property, 

preproduction and to market products using the intellectual property, training and retraining. Keywords: 

intellectual business, intellectual property, intellectual propertyassets, the development of intellectual business. 

 

The necessity and relevance of the organization of intellectual property management is explained by the fact 

that any economic strategy built without taking into account intellectual property cannot be considered optimal, 

since the use of intellectual property in the production sphere provides significant additional profit. 

The introduction of the results of intellectual activity into the economic and civil law turnover is of great 

importance for increasing the technical level and competitiveness of the products. 
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Intellectual property management is understood as a set of actions and activities aimed at ensuring effective 

planning, organization and control of the processes of formation, development and use of intellectual property of 

the enterprise in order to achieve the maximum result from their use when minimizing the cost of these assets [1]. 

The main task of managing the intellectual property of an enterprise is to preserve, develop intellectual 

potential as a strategic resource of an enterprise and increase its competitiveness and economic security by meeting 

market needs in the field of protection and commercialization of intellectual property.[2] 

Among the key issues of the implementation of the enterprise policy on the management of intellectual 

resources, it is necessary to highlight the following:  

1. Determination of the strategy and tactics for the acquisition and creation of intellectual property.  

2. Carrying out their complete inventory and registration.  

3. Providing legal protection for all created commercially valuable technical, organizational and economic 

solutions and their insurance.  

4. Development of economically justified prices for intellectual property objects.  

5. Commercial use of rights to products of intellectual activity.  

6. Formation of motivation and incentives to improve the efficiency of employees of the organization in the 

field of creation, legal protection and use of intellectual property.  

7. Conducting continuous patent research in areas related to the nomenclature of the main commodity 

products, in order to continuously track the boundaries of ownership, acquisition and transfer of rights to an 

intellectual property involved in their production and competitors. 

Currently, intellectual property is no longer viewed as a by-product resulting from the development of a new 

type of product, but as a serious weapon in the competition. Domestic developments have always been distinguished 

by a high intellectual level. Therefore, now Ukrainian manufacturers it is extremely important not to miss the 

opportunity to legally monopolize the relevant sectors of the commodity market. Otherwise, competitors will do it. 

Considering that income from the use of research results is significantly reduced in the case of illegal use by 

competitors, IP began to be used not only as defensive, but also as an offensive weapon in a competitive struggle. 

An example of a successful the use of IP in corporate strategy can be cited by Texas Instruments (USA) [3]. In the 

sixties, this company compiled its "patent portfolio" solely as a defense weapon. However, by the mid-80s, the 

company changed its tactics to offensive and began to target companies that illegally used its intellectual property. 

Settlement of claims filed by Texas Instruments receive significant income. In 1991, revenues amounted to $ 256 

million. The total income received by the company in 1986-1993 from the use of IP was $ 1.2 billion [4]. 

Creation of effective management of intellectual property in enterprises property will significantly increase 

the profitability of intellectual activity. This requires new economic, legal and organizational management 

mechanisms. Thus, we can assume that the emergence and the active development of such a science as "the 

economics of intellectual property", designed to form a systematic view of the management of non-material objects 

and offer executives effective management tools. 
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DIGITALIZATION OF MARKETING ACTIVITIES OF ORGANIZATIONS 
 

The article is devoted to the ongoing global changes in the structure of the world economy on the basis of its 

digital transformation, the trends in the development of information and communication technologies and the scale 

of their application in the national economy and society are considered, the key changes due to the active 

introduction of information and communication technologies that contribute to improving the efficiency of 

marketing in domestic organizations are highlighted. Key words: digital economics, information and 

communication technologies, marketing. 
 

The most important condition for successful international trade and the development of the economies of 

individual states in the process of global change in the structure of the world economy based on its digital 

transformation is their digital competitiveness in foreign markets. In this regard, the priorities for the development 
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of the information society and the transition to the digital format of the economic activity of the state as a whole, 

individual industries and business entities in the Republic of Belarus are fixed at the level of the National Strategy 

for Sustainable Socio-Economic Development of the Republic of Belarus for the period up to 2030 and are detailed 

in the State Development Program digital economy and information society for 2016-2020. 

Analysis of trends in the development of information and communication technologies and the scale of their 

application in the national economy and society shows that for the period from 2011 to 2018 significant results 

were achieved in a number of indicators, namely [1]: the number of Internet users increased by 77.9% and 

amounted to 86 users per 100 people; the number of citizens using the Internet to carry out financial transactions (to 

pay for goods, services, transfer money) increased by 24.9%; 86.4% of organizations have switched to using the 

Internet as a means of communication with suppliers and consumers, which is 49.9% more than in 2011. 

Thus, the degree of using the information and communication technologies, the speed of digital 

transformation of methods and means of doing business, incl. promotion of the manufactured products and 

stimulation the demand for them in the domestic and foreign markets, determine the level of efficiency and 

competitiveness of organizations in modern economic conditions. Identifying the features of the marketing 

activities of organizations in the context of the development of the digital economy is becoming an important 

research task. 

Digital changes are complex and cover not only production, but also the organizational and management 

activities of organizations. At the same time, in order to ensure effective communications with the external 

environment (including communications with suppliers and consumers as subjects of the emerging digital economy 

and information society), digital transformation should be carried out most quickly in the field of supply, sales and 

marketing activities. 

The conducted research has revealed a number of key changes due to the active implementation of 

information and communication technologies that contribute to improving the efficiency of marketing in domestic 

organizations. Their essence is as follows: 

- reducing trading costs through the use of digital trading methods. The development of e-commerce and 

online stores removes restrictions on the area of warehouses and trading floors, as well as eliminates the need for 

rent and expensive decoration of a sales area, showcases, racks and other means of demonstrating products and 

attracting the attention of potential buyers. They are replaced by electronic platforms, sites, pages on social 

networks, the creation, design and maintenance of which is much cheaper [3]. In addition to reducing the cost of 

maintaining sales areas and warehouses, the payment of wages to workers involved in their maintenance also 

decreases. 

- increasing the flexibility of the assortment policy is manifested in two directions: 1) due to the removal of 

restrictions on sales areas, it becomes possible to expand the assortment, increase purchases and sales of products. 

At the same time, you can even put up for sale those goods that are not currently available, but which can be 

quickly ordered from a large distributor. Also, the received order for the missing product can be promptly 

forwarded to the distributor through dropshipping; 2) the shift in the vector of user attention to those products that 

are fashionable and in demand in a certain period, necessitates accelerating the renewal of the assortment, reducing 

the development time and increasing the frequency of launching new products on the market [4]. However, 

accelerating the creation process and shortening the life cycle of goods can lead to a quality degradation. This is 

partly offset by changes in the behavior of modern buyers, who do not always rely on a long life service, when 

purchasing new products; 

- changing the process of making a decision to buy by the buyer and creating new ways to promote products. 

Internet blogs, product reviews, forums, and ratings are becoming new sources of knowledge about how consumers 

collect information about products and how they further use it in the process of making a purchase decision. 

International research shows that over 90% of Internet users read online reviews of a product or service before 

making a purchase. About 67% of consumer purchasing decisions are based on information provided by users, not 

companies. On average, users read at least four reviews before making a purchase [5]. Manufacturers have the 

opportunity to track all stages of buying behavior and adapt their activities in accordance with them. The 

importance of PR events in social networks is growing. Direct communication with consumers through electronic 

platforms allows you to better know the needs of customers, their real opinions and impressions of using the 

company's products and take the necessary measures to change the structure of advertising budgets in favor of 

online advertising; 

- reducing the cost of the communication and informatization process of a commercial product. With the 

development of the Internet, consumers have the opportunity to consider the offer of not only local, but also 
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regional and even global markets; and also to compare the cost, quality and service indicators of the products of the 

company of interest to them with similar products of its competitors. At the same time, companies that produce the 

same type of products, but differ in the level of service, have the opportunity to differentiate prices for products 

depending on the experience of consumers with the goods and related services of the company. 
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РОЗВИТОК СИСТЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ У РИМСЬКОМУ ПРАВІ 
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Стаття присвячена трансформації поглядів римських юристів на характер забезпечення виконання 

договірних зобов‘язань. Проаналізовані загальні тенденції змін системи зобов‘язань. Досліджено способи 

забезпечення зобов‘язань з часів Законів ХІІ таблиць. Ключові слова: зобов‘язання, боржник, кредитор, 

стипуляція, контракт. 

 

Розвиток системи забезпечення виконання зобов‘язань у Стародавньому Римі відбувався тривалий 

час. Спираючись на письмові джерела, що дійшли до нас, зокрема, на такі узагальнюючі праці правознавців 

та юридичні документи як Закони ХІІ таблиць, Інституції Гая, Фрагменти Доміція Ульпіана, Інституції та 

Дігести Юстиніана, можемо уявити собі загальні тенденції змін у цій сфері. 

Однак при оцінці юридичних пам‘яток необхідно мати на увазі, що деякі з них, наприклад, Закони 

ХІІ таблиць, які не дійшли в оригіналах, не відображають повністю стан справ у галузі забезпечення 

зобов‘язань. Тому в даному випадку особливе значення набуває інформація, що міститься в інших 

документах: літературних джерелах, історичних пам‘ятниках, свідоцтвах сучасників тощо. Передусім, 

звернемося до тексту Законів ХІІ таблиць, які є одним з найавторитетніших джерел інформації про стан 

раннього римського права. 

Так, таблиця ІІІ передбачає можливість запроторення несправного боржника до в‘язниці. Звичайно 

позбавлення волі могло бути істотною загрозою для інтересів боржника і тому воно мало стимулювати 

останнього до належного виконання зобов‘язань. Однак, це могло бути невигідним і для кредитора. Адже 

таблиця ІІІ.4. Законів ХІІ таблиць передбачала, що під час ув‘язнення боржник харчується за свої кошти, 

але якщо у нього немає грошей, то кредитор повинен видавати в‘язню по фунту борошна на день (при 

бажанні міг видавати і більше, але не менше). Тобто на кредитора, який помістив несправного боржника у 

в‘язницю лягав обов‘язок утримувати ув‘язненого, а отже – понести додаткові витрати. Ці витрати кредитор 

міг компенсувати шляхом стягнення додаткової суми з боржника. Проте, якщо боржник був неспроможним 

заплатити основний борг, то і на додаткові компенсації його коштів тим більше могло не вистачити. 

За відсутності примирення сторін боржник залишався у в‘язниці шістдесят днів. Протягом цього 

терміну його тричі виводили у базарний день до претора і оголошували суму заборгованості. На третій 

базарний день боржник міг вимагати застосування суворих санкцій: ―нехай розрубають боржника на 

частини. Якщо відрубають більше або менше, то це не буде поставлене їм у вину‖ (Таблиця ІІІ.6. Законів 

ХІІ таблиць). 

Метою такого рішення деякі сучасні автори вважають залякування боржника [1, с. 152-158]. 

Однак, більш вірною здається думка, згідно якій ―розрубування боржника на частини‖ слід розуміти 

не буквально, а в переносному смислі – як поділ на частини суми, що виторгували від його 

продажу [2, с. 107-108]. 

Окрім названих засобів забезпечення виконання зобов‘язань Закони ХІІ таблиць фактично не 

передбачали інших засобів впливу на несправного боржника.  
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Винятком можна вважати хіба що не дуже чітку згадку про можливість договору самозакладу 

(очевидно, під забезпечення боргу), що міститься в таблиці VІ.1. Законів ХІІ таблиць. Проте після того, як 

законом Петелія 326 р. до н.е. було заборонено брати боржників у кабалу (Лівій Тит. Історія Риму від 

заснування міста. VІІІ. 28.1-8.), ця форма забезпечення зобов‘язання почала втрачати значення. (Тут слід 

зазначити, що Валерій Максим відносить скасування самозакладу як підстави боргового рабства до більш 

пізнього періоду – після Кавдинської поразки 321 р. до н.е.) [3, с. 562]. 

Проте інформація, яка міститься у Законах ХІІ таблиць, попри усю їхню авторитетність і 

визнанність, не є вичерпною. Звернення до додаткових джерел та врахування даних традицій дає 

можливість встановити наявність й інших, менше згадуваних у юридичній романістичній літературі засобів 

забезпечення зобов‘язань у ранньому римському праві (jus civile). 

Зокрема, можна припустити, що досить поширеним у Стародавньому Римі був інститут поруки 

(заручництва). Суть його полягала в тому, що боржник надавав замість себе поручителя – особу, що 

вважалася боржником кредитора, доки обов‘язок не буде виконаний. Однак відомостей про початкові етапи 

формування цього засобу забезпечення зобов‘язань вкрай мало, і встановити повністю його характерні риси 

неможливо [4, с. 383]. 

Іншим досить популярним додатковим засобом забезпечення виконання зобов‘язання в ранньому 

римському праві була клятва. 

Звичайно цей засіб мав здебільшого моральне значення, однак, він не позбавлений був і юридичного 

наслідку, – особа, що не виконувала клятву (урочисту обіцянку) піддавалася безчестю. 

До цього слід додати, що й релігійні санкції для договорів, які підкріплювала клятва, в ранньому 

римському праві мали істотне значення, оскільки в той час сакральне (релігійне) право часто йшло 

попереду світського і своїми санкціями підкріплювало цивільні зобов‘язання стародавніх римлян. 

За даними традиції у архаїчний період забезпечення належного виконання зобов‘язань між 

приватними особами за допомогою засобів сакрального права відбувалося таким чином. Нума Помпілій 

освятив храм богині Вірності (Fides) для того, щоб, укладаючи між собою контракти, римляни 

закріплювали їх релігійною клятвою і на підтвердження вірності цій клятві здійснювали 

жертвоприношення під час відповідного релігійного свята. Клятва також мала назву Fides і її порушення 

суворо каралося сакральними законами (Цицерон. Про обов‘язки. ІІІ.ХХХІ.111). З сакральними обрядами 

пов‘язують і встановлення найдавніших форм стипуляції, завдяки якій з часом встановилася порука як 

інститут римського приватного права.  

Ця найдавніша стипуляція відбувалася у формі сакральної обіцянки votum nuncupatum, яка накладала 

на тих, хто дав клятву, безумовні зобов‘язання виконати договір.  

Такий засіб забезпечення виконання зобов‘язань, як клятва, застосовувався також при укладенні 

шлюбу, де він виконував свою роль аж до того часу, коли шлюбний обряд значною мірою втратив свою 

формальність. Так, при укладенні шлюбу з переходом дружини під владу чоловіка шляхом урочистого 

обряду конфареації у присутності верховного понтифіка та десяти жреців розламували хлібину та 

виголошували клятву про нерозривність спільного життя. Заприсягання жінки виглядало таким чином: ―Де 

ти, Гай, там я – Гая‖ (Гай. Інституції. І.112). Це означало, що дружина завжди слідує за чоловіком і підлягає 

його владі. Після цього приносили в жертву богам свиню і вважалося, що шлюбна угода набрала чинності.  

Очевидно, найбільш ґрунтовні нововведення у галузі забезпечення належного виконання зобов‘язань 

за допомогою сакрального права належать Нумі Помпілію і Сервію Тулію (Діонісій Галікарнаський. ІІ.63; 

ІІ.64; ІІ.73 – 74; ІV.10.3; ІV.43.1-2.). Однак, оскільки названі заходи все ж таки не забезпечували достатньою 

мірою виконання зобов‘язань в натурі, то уже в римському праві періоду Республіки почали 

запроваджувати інші засоби, спрямовані на забезпечення інтересів кредитора. Наприклад, шляхом 

виокремлення спеціального майна або грошової суми, за рахунок яких могло бути виконане стягнення 

боргу; шляхом притягнення додаткового боржника, платоспроможність якого не викликала сумнівів тощо. 

Слід зазначити, що цьому сприяло зростання ―світського елементу‖ в праві, поступова, хоча і дуже 

повільна, відмова від використання, головним чином, мір сакрального впливу (до яких відносилася, 

зокрема, охарактеризована вище клятва – урочиста обіцянка перед Богами). 

Істотні зміни в поглядах на сутність і призначення забезпечення зобов‘язань відбувається в зв‘язку з 

розвитком actio bonae fidei, в результаті чого зростає роль неформальних угод і відповідно знижується 

значення формальних зобов‘язань (обіцянок), спрямованих на забезпечення виконання контракту. 

Поступово в римському праві, в цілому, формується система засобів забезпечення виконання 

зобов'язань, що характеризувалася такими ознаками: 

1. Забезпечення належного виконання контрактів досягалося або шляхом застосування універсальної 

міри впливу і захисту – компенсації інтересу кредитора за рахунок боржника, що порушив зобов‘язання, 

або шляхом використання спеціальних засобів забезпечення виконання контракту. 
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2. Суть останніх полягає в тому, що окрім основних зобов‘язань (наприклад, за договором позики) 

встановлюються додаткові зобов‘язання, метою яких є забезпечення виконання основного договірного 

зобов‘язання. Тому вони існують, оскільки існує основне зобов‘язання. Припинення основного 

зобов‘язання припиняє й існування заходів, що його забезпечували. 

3. Засоби забезпечення зобов‘язання встановлюються при самому укладенні договору і сторонам 

заздалегідь відома сума забезпечення, вартість заставленої речі тощо. Це відрізняє розглядувані засоби 

забезпечення зобов‘язань від інших заходів, спрямованих на забезпечення виконання зобов‘язань 

(наприклад, від мір компенсації, що застосовуються вже після невиконання зобов‘язань). 

4. Засоби забезпечення зобов‘язань можуть мати реальний (бути пов‘язаними з речами) або 

персональний (використовується вплив на певну особу) характер. 
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ОТДЕЛЬНЫЕ ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

ПОСТАВКИ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ И НЕКОТОРЫХ СТРАН СНГ 

 

В статье рассматриваются основания изменения и расторжения договора поставки в Беларуси и 

странах СНГ. Сделан вывод о необходимости совершенствования действующего законодательства ввиду 

динамичности развития гражданских правоотношений. Ключевые слова: договор поставки, изменение, 

расторжение, односторонний отказ от исполнения договора. 

 

Исследованию проблематики изменения и расторжения договора поставки посвящено немалое 

количество научных работ. Различные аспекты правового регулирования данного вопроса рассматривались 

такими цивилистами как Л.М. Федина [1, с.120-125], В.П. Накоренок [2, с.69-76], Я.В. Никифорова [3, с.40-

42], Л.В. Андреева [4, с.40-45], Д.И. Сависько [5, с.249-255], Е.В. Оболонкова [6], Т. Какабадзе [7, с.104-109] и 

др. Вместе с тем, многие правоведы не проводили сравнительную характеристику оснований и порядка 

изменения и расторжения договора поставки по законодательству Республики Беларусь и странам СНГ.  

Оценивая нормы Гражданского кодекса (далее - ГК) Республики Беларусь с положениями ГК 

некоторых стран СНГ (Российская Федерация, Кыргызская Республика, Республика Казахстан, Грузия) 

можно сказать о том, что большинство правовых систем исследуемых стран предусматривают схожие с 

белорусским законодательством основания изменения и расторжения договора поставки. 

Так, в Республике Беларусь основные нормы права, регламентирующие данную сферу 

правоотношений, содержатся в ГК, в частности в главе 29 (статьи 420-423) [8]. Здесь закреплена 

возможность изменения и расторжения договора по соглашению сторон, по требованию одной из сторон на 

основании решения суда и в результате одностороннего отказа от исполнения договора (ст. 420). 

Отдельные нормы имеются и в других главах ГК. К примеру, вопрос о недопустимости одностороннего 

отказа от исполнения обязательства регламентирован в статье 291 главы 22, а односторонний отказ от 

исполнения договора поставки - в статье 493 главы 30 [8]. Проанализируем соответствующие нормы ГК 

Республики Беларусь. 

Национальная правовая система исходит из того, что изменение и расторжение договора поставки 

возможно по соглашению сторон, если иное не предусмотрено ГК и иными актами законодательства или 

договором (п.1 ст. 420), а также в связи с существенным изменением обстоятельств, из которых стороны 

исходили при его заключении. Понятие «существенное изменение» сформулировано в ст. 421 ГК. Из 

данной нормы следует, что изменение обстоятельств признается существенным, если они изменились 

настолько, что, если бы стороны могли это разумно предвидеть, договор вообще не был бы ими заключен 

или был бы заключен на значительно отличающихся условиях. Соглашение об изменении или расторжении 

договора совершается в той же форме, что и договор, если из законодательства, договора не вытекает иное 

(п.1 ст. 422) [8]. 

Следует иметь в виду, что если стороны не достигли соглашения о приведении договора в 

соответствие с существенно изменившимися обстоятельствами или о его расторжении, договор может быть 
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расторгнут (изменен) лишь при наличии одновременно ряда условий, перечисленных в подпунктах 1 – 4 

пункта 2 статьи 421 ГК [8]. 

Следующий способ изменения либо расторжения договора поставки по белорусскому 

законодательству состоит в том, что сторона может заявить односторонний отказ от исполнения договора 

поставки или одностороннее его изменение в случае существенного нарушения договора одной из сторон 

(п.2 ст. 402, п.1 ст.493 ГК) [8]. Случаи существенного нарушения договора применительно к договору 

поставки приведены в п.1 ст. 493 ГК. В частности, нарушение договора поставщиком предполагается 

существенным в случаях поставки товаров ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть 

устранены в приемлемый для покупателя срок и при неоднократном нарушении сроков поставки товаров. 

Для покупателя существенным будет неоднократное нарушение сроков оплаты товаров либо неоднократная 

невыборка товаров.  

В тех случаях, когда не достигнуто соглашение об изменении или расторжении договора поставки, 

одна из сторон вправе потребовать изменения или расторжения договора в судебном порядке. Эти случаи 

регламентированы в ст.420-421 ГК Республики Беларусь [8]. Так, в соответствии с п.2 ст. 420 ГК по 

требованию одной из сторон договор поставки может быть досрочно изменен либо расторгнут судом в 

случае, когда сторона существенно нарушает условия договора. Законодатель рассматривает существенное 

нарушение как «нарушение договора одной из сторон, влекущее для другой стороны такой ущерб, в 

результате которого она в значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при 

заключении договора» (п.2. ст. 420 ГК). Стоит отметить, что перечень оснований досрочного изменения 

(расторжения) договора, указанных в п.2 ст. 420 не является исчерпывающим. ГК, иными актами 

законодательства или договором могут быть предусмотрены и другие основания его изменения 

(расторжения) как по инициативе поставщика, так и по инициативе покупателя (п.2 ст. 420 ГК).  

Аналогичные нормы касательно оснований изменения и расторжения договора поставки содержатся 

в ст. 401-405 [9], ст. 476 ГК Республики Казахстан и в ст. 411-412, 486 ГК Кыргызской Республики [10]. 

Однако в отличие от белорусского законодательства, по-другому решается вопрос в гражданском 

праве Казахстана, если изменение и расторжение договора основаны на одностороннем отказе от 

исполнения договора (отказе от договора). Так, в соответствии с п.2 статьи 404 ГК, одна из сторон вправе 

отказаться от исполнения договора в случае невозможности исполнения обязательства, основанного на 

договоре; в случае признания в установленном порядке другой стороны банкротом, если иное не 

установлено законодательным актом Республики Казахстан о реабилитации и банкротстве либо при 

изменении или отмены акта государственного органа, на основании которого заключен договор [9].  

Несколько иначе регулируется вопрос об изменении и расторжении договора в связи с 

существенным изменением обстоятельств в гражданском праве Кыргызской Республики. Так, согласно п.2 

ст. 412 ГК договор может быть изменен (расторгнут) по требованию заинтересованной стороны при 

наличии одновременно следующих условий: 

1) изменение обстоятельств вызвано причинами, которые заинтересованная сторона не могла 

преодолеть после их возникновения при той степени добросовестности и осмотрительности, какая от нее 

требовалась по характеру договора и условиям оборота; 

2) исполнение договора без изменения его условий настолько нарушило бы соответствующее 

договору соотношение имущественных интересов сторон и повлекло бы для заинтересованной стороны 

такой ущерб, что она в значительной степени лишилась бы того, на что была вправе рассчитывать при 

заключении договора; 

3) из обычаев делового оборота или существа договора не вытекает, что риск изменения 

обстоятельств несет заинтересованная сторона [10].  

Как видим, заинтересованной стороне не придется в суде доказывать, что «в момент заключения 

договора стороны исходили из того, что такого изменения обстоятельств не произойдет» в связи с 

отсутствием данного условия в п.2 ст. 412 ГК Кыргызской Республики.  

Теоретические представления о данной сфере правоотношений получили закрепление и в нормах 

законодательства Российской Федерации. Расторжение и изменение договора согласно Гражданскому 

кодексу Российской Федерации может происходить следующими способами: по соглашению сторон; по 

требованию одной из сторон договора; в связи с существенным изменением обстоятельств, а также в случае 

одностороннего отказа от договора (ст. 450-451, 523) [11]. Данные способы по своей сути схожи с 

законодательством Республики Беларусь. В то же время абз.2 п.1 ст. 450 ГК Российской Федерации 

предусматривает возможность изменения или расторжения многостороннего договора, чего нет в 

отечественном законодательстве: «Многосторонним договором, исполнение которого связано с 

осуществлением всеми его сторонами предпринимательской деятельности, может быть предусмотрена 

возможность изменения или расторжения такого договора по соглашению как всех, так и большинства лиц, 
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участвующих в указанном договоре, если иное не установлено законом. В договоре может быть 

предусмотрен порядок определения такого большинства». Также российский законодатель в данную норму 

включил принцип добросовестности и разумности стороны, которой предоставлено право на одностороннее 

договора (п.4 ст. 450) [11].  

Заслуживает пристального внимания механизм правового регулирования данной сферы 

правоотношений применяемый в Грузии. В частности, ст. 398 ГК предусматривает приведение договора в 

соответствие с изменившимися обстоятельствами, если обстоятельства, которые стали основанием 

заключения договора, после заключения договора явно изменились и стороны не заключили бы его или 

заключили бы с другим содержанием, если бы предусмотрели эти изменения [12]. К изменениям 

обстоятельств законодатель приравнивает также ставшие основой неправильные представления. Отметим, 

что данная формулировка схожа по своей сути с формулировкой, которая используется в ст. 421 ГК 

Республики Беларусь. Цивилисты Грузии указывают, что стороны в первую очередь должны прилагать 

усилия к приведению договора в соответствие с изменившимися обстоятельствами. Если приведение 

договора в соответствие с изменившимися обстоятельствами невозможно или с этим не согласна другая 

сторона, сторона, интересы которой нарушены, может отказаться от договора (ч.3 ст.398) [12].  

Статья 399 ГК Грузии дает право любой стороне отказаться от долгосрочных договорных отношений 

без соблюдения сроков расторжения договора при наличии уважительных оснований. Уважительным 

признается основание, если у стороны, расторгающей договор вследствие конкретных обстоятельств, в том 

числе действия непреодолимой силы и с учетом обоюдных интересов не может быть потребовано 

продолжение договорных отношений до истечения согласованного срока или срока, установленного для 

расторжения договора (ч.1 ст. 399 ГК) [12]. В противном случае согласно положениям ч.2 вышеуказанной 

нормы, если основанием является и нарушение договорных обязательств, расторжение договора допустимо 

только после безрезультатного истечения срока исправления недостатков или безрезультатного 

предупреждения. Соответственно применяется часть вторая статьи 405 ГК Грузии [12].  

В ч.3 ст. 405 ГК грузинский законодатель предусматривает случаи, когда отказ от договора 

недопустим:  

а) когда нарушение обязательства незначительно;  

б) когда нарушены требования части второй статьи 316 настоящего Кодекса и от кредитора, 

несмотря на это, может быть потребовано оставление договора в силе;  

в) когда за нарушение обязательства полностью или в основном ответствен сам кредитор;  

г) когда обязательству противостоит встречное требование, которое уже представлено должником 

или будет представлено незамедлительно после отказа от договора [12].  

Подводя итог изложенному, следует отметить, что правовое закрепление в ГК Республики Беларусь 

оснований изменения и расторжения договора поставки полностью оправдано с точки зрения реализации 

воли сторон, однако нуждается в дальнейшем совершенствовании ввиду динамичности развития 

гражданских правоотношений.  
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СТРАТЕГИИ И СИТУАЦИИ В НЕОПРЕДЕЛЕННОМ МИРЕ 

 

Статья посвящена проблеме взаимоотношений стратегического менеджмента и ситуационного 

управления в условиях возрастающей неопределенности. Проанализированы базовые положения 

ситуационного подхода в современном менеджменте. Исследовано влияние неопределенности на поведение 

человека и человеческого сообщества. Ключевые слова: неопределенность, человек, стратегия, ситуация, 

компетенция. 

 

Осознание важности целеполагания, постановки долгосрочных целей и разработки способов их 

достижения пришли в теорию и практику организационного управления в середине прошлого столетия. В 

1954 году Питер Друкер вводит категорию «управление по целям» [1]. В 60-х годах появляются 

публикации Игоря Ансоффа, Альфреда Чандлера и Питера Друкера, посвященные стратегическому 

менеджменту (управлению). Казалось, что был найден универсальный способ управления: 

 разработать видение будущего и миссию организации, найти баланс между желанием увеличения 

текущей прибыли и ростом стоимости организации; 

 провести анализ внешней и внутренней среды, определить конкурентные преимущества 

организации и ключевые области деятельности, без концентрации на которых невозможно получить 

преимущество в конкурентной борьбе; 

 исходя из видения, миссии, стремления к получению прибыли и росту стоимости организации, 

результатов анализа внешних шансов и угроз, собственных сильных и слабых сторон определить ее 

стратегические цели; 

 провести декомпозицию стратегических целей, получив цели тактические и оперативные, не 

забывая при этом о мотивации персонала и формировании организационной культуры, способствующей 

достижению целей; 

 ежедневно достигать «маленькие» оперативные цели и продвигаться вперед, реализуя 

разработанные стратегии. 

Однако на практике руководители сталкивались со следующими ярко выраженными проблемами: 

1) в условиях быстро меняющегося мира с течением времени некоторые стратегические цели теряли 

свою актуальность, и усилия по их достижению превращались в напрасную трату ресурсов (денег, времени, 

труда и энергии работников); 

2) складывающиеся обстоятельства не позволяли достигать намеченные оперативные цели или 

сдвигали время их достижения, что негативно сказывалось и на достижении стратегических целей, 

порождая некоторый хаос в организации; 

3) предприниматели, работающие в малом и среднем бизнесе, физически не могли и не могут думать 

о далеких, стратегических перспективах. Их энергия и время уходят на решение текущих проблем, что 

очень хорошо отражено в модели жизненного цикла организации И. Адизеса [2]. 

Поэтому фактически параллельно со стратегическим управлением разрабатывались различные 

подходы к решению практических социально-экономических и технических проблем, неизбежных в 

ежедневной деятельности руководителей. Совокупность этих подходов получила название ситуационного 

менеджмента. В его рамках рассматривались различные факторы, формирующие управленческие ситуации, 

и делались попытки подсказать руководителю, каким образом наиболее целесообразно поступить при 

решении тех или иных управленческих задач. Поскольку факторов и порождаемых ими ситуаций 

бесконечное множество, то в своих исследованиях ученые концентрировались лишь на некоторых из них 

[3]: 

 используемые технологии и иные элементы внутренней среды организации (Джоан Вудворд, 

Дерек Пью, Дэвид Хиксон, Питер Блау, Ричард Шенхер, Джеймс Томпсон, Чарльз Перроу); 

 состояние внешней среды организации (Том Берне, Джордж Сталкер, Пол Лоуренс и Джей 

Лорш), которая характеризуется своей сложностью, динамичностью и агрессивностью; 

 цели и стратегии организации (Альфред Чандлер, Питер Друкер); 

 социально-психологические особенности рядовых работников и руководителей организации, 

преобладающие стили руководства и организационного поведения (Фред Фидлер, Джей Лорш). 

В настоящее время концепция ситуационного управления, может быть выражена в следующих 

основных положениях. 
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1. Не существует единственно верного, универсального подхода к управлению. Различные ситуации, 

с которыми неизбежно сталкивается руководитель, требуют использования различных методов их 

разрешения. 

2. Существует несколько рациональных (правильных) путей достижения одной и той же 

стратегической цели. Если руководитель видит только один, по его мнению правильный путь, то он либо 

ленится думать, либо закрывается от многообразия существующей информации, либо не в состоянии ее 

воспринимать. 

3. Плохо предсказуемый, вероятностный характер внешней среды обуславливает нечеткость 

стратегических целей, побуждает формировать различные (оптимистичный, реалистичный, 

пессимистичный) сценарии их достижения. 

4. Одни и тех же управленческие решения, принимаемые в разных ситуациях, будут приводить к 

разным результатам. Поэтому в нашей жизни опыт перестает быть таким же значимым как раньше. Сегодня 

гораздо важнее способность человека к разумному риску и отсутствие боязни брать на себя 

ответственность. 

5. Результативность организационного управления, прежде всего, определяется искусством 

руководителя по правильной оценке ситуации и выбора наиболее эффективного метода ее разрешения из 

набора известных ему методов, предоставленных наукой управления. Соответственно, чем большим 

набором этих методов и способов их реализации владеет руководитель, тем более искусным управленцем 

он является.  

6. В бизнесе, как и в природе, справедливо утверждение Ч. Дарвина: «Выживает не самый сильный и 

не самый умный, а тот, кто лучше всех приспосабливается к изменениям», т.е. адаптируется к ситуациям. 

При этом важно различать реактивную (когда человек реагирует на то, что произошло) и проактивную 

(когда человек заранее готовит себя к возможным изменениям) адаптпцию. 

7. Обучение руководителей должно быть направлено не столько на изучение различных теорий 

управления, хотя без них не обойтись, сколько на приобретение компетенций принятия и организации 

реализации решений в различных ситуациях. 

8. Менять убеждения взрослого человека, являющегося, например, работником организации, 

практически невозможно или, во всяком случае, очень долго и затратно. Но можно изменить поведение 

человека в конкретной ситуации, ненавязчиво подтолкнув его к принятию нужных решений [4]. 

В силу возрастающей неопределенности современной жизни (т.е. отсутствия сколько-нибудь 

достоверной информации о будущем) концепция ситуационного подхода приобретает все больше явных 

или неявных сторонников. Люди перестают строить долгосрочные планы своей жизнедеятельности, их 

решения становятся «короткими», направленными на преодоление возникающих проблем, а не на решение 

перспективных задач. Становится важным получить результат «сейчас», а не завтра, что, по мнению 

нейроэкономистов [5], не противоречит человеческой природе. Вместе с тем, в обществе появляется все 

больше людей, думающих о будущем своем, своей семьи и страны, человечества в целом. Людей 

интересуют проблемы экологии, справедливости мироустройства и политической системы своей страны. У 

людей все отчетливее проступает желание самим строить это будущее, активно участвуя в общественно-

политической жизни. 

Состояние неопределенности окружающего мира, как отмечено в [6], с одной стороны, не позволяет 

человеку увидеть все множество альтернатив разрешения возникающих проблем, сформировать критерии 

их оценки и принять решение. Это порождает у него негативные эмоции: страх, ненависть, отвращение, что 

не может не сказаться на его взаимоотношениях с близкими и другими людьми. Особенно отчетливо это 

проступает в ситуациях, когда у человека сформировано представление о безнаказанности его поступков; с 

другой стороны, мотивирует воображение и умственную активность человека. Ему приходится 

проектировать свое поведение в условиях недостатка релевантной информации, быть готовым не только 

противостоять возникающим угрозам, но и использовать предоставляемые неопределенностью шансы. 

Неопределенность одна, а поведение и результаты деятельности у людей – разные. В немалой 

степени это зависит от ценностных ориентаций отдельной личности (получить удовольствие сейчас или 

сберечь, а потом инвестировать; в моих неудачах виноват я сам или все, кроме меня; «кто не с нами – тот 

против нас» или «кто не против нас – тот с нами») и человеческого сообщества в целом. Если сообщество к 

неопределенности относится негативно, то оно будет стремиться:  

- снизить вероятность возникновения неопределенной ситуации. Для этого можно использовать 

различные меры защиты и безопасности. Наиболее простыми из них являются: борьба с инакомыслием, 

создание строгих правил и процедур поведения («все, что не разрешено – запрещено»), введение наказаний 

за их нарушение. В результате все все делают предсказуемо правильно до тех пор, пока количество 
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неопределенности не перейдет некий рубеж. После этого устоявшиеся правила перестают работать, 

оперативно писать новые некому и общество перестает быть управляемым; 

- формировать у людей стереотипное, предсказуемое поведение, осторожность («как бы чего не 

вышло, если я сам приму решение»), аккуратность и тщательность выполнения любой работы, даже если 

становится очевидной ее абсолютная неэффективность, уверенность в ненужности проведения каких-либо 

изменений. В крайнем случае они могут быть инициированы руководством, которое все лучше всех знает; 

- уменьшить количество доступной членам сообщества информации о возникающих проблемах 

(замалчивание, искажение, уменьшение или наоборот преувеличение значимости определенных событий). 

Ярким примером этого является Советский Союз, где граждане не имели информации о реальных 

проблемах и, соответственно, не были готовы к их решению. Закончилось, как известно, все достаточно 

печально. Неподготовленное общество и правящая элита не смогли разрешить глобальный кризис, в 

который переросли накопившиеся проблемы. 

Если же сообщество считает неопределенность своим неизбежным состоянием, то оно формирует у 

людей широту взглядов; терпимость по отношению к чужим мнениям; ценность продуктивных, неважно от 

кого исходящих, идей; креативность; стремление разрешать все противоречия путем переговоров; 

склонность к просчитанному риску и толерантность к неудачам, за которыми не следует какое-либо 

наказание. Следствием такого восприятия неопределенности являются эмоциональная готовность человека 

к различным переменам, которые способны улучшить нашу жизнь. Человек уважительно относясь к 

прошлому, но не фетишизирует его; имеет представление о своем будущем, ориентируясь не на «как бы не 

было хуже», а на «как сделать лучше», тратит свои время и энергию на совершение действий, 

обеспечивающих благополучие сегодня и одновременно приближающих пусть и плохо предсказуемое, но 

позитивное будущее. 

Из сказанного следует, что достаточно актуальной является проблема формирования у людей такой 

компетенции как способность выработки и достижения стратегических целей в условиях возрастающей 

неопределенности. Компетенция весьма сложная и внутренне противоречивая, требующая от человека 

разнонаправленных мыслей и действий: думать (не просто мечтать) о будущем, жить настоящим и при этом 

не забывать о прошлом, критически относясь как к опыту поколений, так и к своему собственному. 
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Статья посвящена актуальности финансирования проектов в сфере социального развития с 

привлечением инструментов государственно-частного партнерства. Механизм привлечения частных 
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Инвестирование в рамках государственно-частного партнерства (далее по тексту ГЧП) становится 

актуально во всем мире, как способ поддержания и механизм финансирования создания общественных благ 

в различных секторах экономики. ГЧП стимул для развития социальной инфраструктуры. В рамках ГЧП 
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повышается эффективность использования государственной собственности, инвестиционный потенциал 

территории, удовлетворяются социальные потребности населения. Проблемы становления и развития ГЧП 

в различных странах исследовались в трудах ученых всего мира. При разработке проектов ГЧП существует 

потребность во всестороннем исследовании, имеющем цель систематизации зарубежного опыта. Ведь 

адаптировав его к белорусской специфике, можно ускорить процесс развития ГЧП, как эффективного 

инструмента инвестирования в инфраструктуру. Существует необходимость в разработке механизма для 

реализации проекта в социальной сфере на основе внедрения ГЧП. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить множество задач, т.к. успешных в 

социальной сфере проектов ГЧП в Республике Беларусь, как таковых, нет. Инициатором проектов 

выступает в основной своей массе государственный сектор, пытаясь привлечь частных партнеров на 

определенных условиях и на конкурсной основе к сотрудничеству. Данные действия и взаимоотношения в 

нашей стране регулируются Законом Республики Беларусь «О государственно-частном партнерстве» ғ345-

З, который принят 30.12.2015 г. и вступил в силу 2.07.2016 г. Закон направлен на привлечение инвестиций в 

экономику Республики Беларусь. Данный Закон определяет правовые условия государственно-частного 

партнерства, регулирует общественные отношения, складывающиеся в процессе заключения, исполнения и 

расторжения соглашений о ГЧП. Законом о государственно-частном партнерстве определены в том числе:  

- цели, задачи, принципы и сферы осуществления партнерства;  

- компетенция государственных органов в сфере ГЧП;  

- обязательные условия, которые должны содержаться в соглашении о ГЧП;  

- этапы проекта ГЧП, гарантии прав государственного, частного партнеров и кредиторов частного 

партнера, а также порядок разрешения споров.  

С учѐтом практической работы по подготовке пилотных проектов в Закон о ГЧП в Республике 

Беларусь были внесены правки (ред. Закона Республики Беларусь от 17.07.2018 г. N 134-З), которые 

вступили в силу 1.02.2019 г. 

Собственность может быть государственной и частной. Государство осуществляет регулирование 

экономической деятельности в интересах человека и общества; обеспечивает направление и координацию 

государственной и частной экономической деятельности в социальных целях (ст. 13 Конституции 

Республики Беларусь). 

Хотелось бы обозначить важность развития инфраструктуры и организации культурного досуга в 

относительно новых и молодых районах. Начать реализацию механизма ГЧП было бы предпочтительнее с 

разработки пилотного проекта и его дальнейшей реализации в столице Республики Беларусь. Население г. 

Минска преобладает по своей численности, в молодых микрорайонах города, особенно тех, которые 

географически находятся вблизи МКАД, тех микрорайонов, где при рассмотрении и утверждении 

генерального плана города и планировании строительства новых жилых домов, социальная сфера оказалась 

практически слабым звеном. 

Проведение культурного досуга вблизи места проживания для большой части населения является 

проблемой. Особенно остро проблема коснулась молодых семей с детьми. Но государственная поддержка 

нуждается в финансировании со стороны частных партнеров. Государственный сектор, к сожалению, не 

обладает необходимыми финансовыми ресурсами, чтобы финансировать все социальные проекты. 

Для реализации такого плана проектов как раз и является необходимым привлечение частных 

инвесторов. ГЧП в социальной сфере необходимо четко выполнять поставленные задачи: разработка и 

теоретическое обоснование методологического подхода к выработке стратегии социального развития в 

молодом микрорайоне (на его примере) на основе формирования ГЧП в реализации инвестиционных 

программ социальной направленности; выявить существующие проблемы финансирования в конкретный 

период времени проектов ГЧП; раскрыть особенности механизмов, используемых органами 

государственной власти при планировании проектов ГЧП; построить и обосновать механизм реализации 

проекта в социальной сфере. 

Объектом проекта является социальная сфера на основе ГЧП: форма взаимодействия частного 

бизнеса и государства. Инвестиционная программа социальной направленности нового и крупного 

микрорайона в г. Минске. При рассмотрении такого инвестиционного проекта следует учитывать 

местоположение микрорайона (предлагается рассмотреть микрорайон возле МКАД), т. к. выбор 

потребителя, а в нашем случае потребитель – это население района, зависит не только от его желаний, но и 

от его дохода. 

Кстати, от этого фактора во многом зависит период окупаемости проекта, что играет существенную 

роль и в дальнейшем скажется на привлекательности предложения для частного инвестора. Чем выше 

доход населения в микрорайоне, тем чаще люди проводят свободное время в различных социальных 

объектах: парках отдыха с аттракционами, парках со спортивной направленностью, где можно приобрести 
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в краткосрочную аренду спортивный инвентарь для всех членов семьи, тем самым провести свой досуг с 

пользой. В новых микрорайонах важность и значимость социальных объектов неоспорима. Данный вид 

государственно-частного партнерства является практически свободной нишей, т. к. нет привлекательных 

условий для частного партнера, чтобы ускорить процесс инвестирования. Потребность проводить 

культурно досуг, вести здоровый образ жизни – это важный аспект в социальной сфере.  

Существуют различные классификации потребностей. 

 

 
Рис. 1. Очередность потребностей и роль, которую они выполняют 

 

Рассмотрим значимость социальной сферы и ее развитие. Цели инвестора и государства едины в 

процессе государственно-частного партнерства. Виды целей: высшие (стратегические); локальные 

(краткосрочные). 

В случае с реализацией механизма ГЧП единство целей в максимизации собственной полезности, т. 

е. получение максимального результата при минимальных затратах в условиях определенного периода 

времени и в условиях ограниченного использования ресурсов.  

 В сентябре 2015 года Республика Беларусь стала одной из 193 стран, выразивших приверженность 

Повестке дня в области устойчивого развития на период до 2030 года (Повестка – 2030), и приняла 

обязательства обеспечивать устойчивый, всеохватный и поступательный экономический рост, социальную 

интеграцию и охрану окружающей среды. Доля населения, проживающего в благоустроенном жилье на 

начало 2020 г. увеличилась с 86,1% до 90,9% (+4,8% к 2015 г.). Беларусь придерживается стратегии 

высокотехнологичного индустриального развития. Сегодня на всех континентах земного шара работает 

техника белорусского производства. Доля доходов трудящихся в ВВП, в том числе заработная плата и 

выплаты по линии социальной защиты увеличилась на 2% к 2015 г. Средняя доля застроенной городской 

территории, относящейся к открытым для всех общественным местам по г. Минску увеличилась на 0,9%. 

Доля введенных в эксплуатацию многоквартирных энергоэффективных жилых домов в общем объеме 

введенного в эксплуатацию жилья в стране увеличилась на 36,3% к 2016 г. Подтверждением высоких 

достижений Республики Беларусь в реализации Повестки – 2030 является 18 место (из 166 стран) по 

Индексу достижения Целей устойчивого развития. По росту показателей прослеживается четкая тенденция 

роста показателей, что лишний раз подтверждает, что государство поддерживает все сферы жизни, в т. ч. 

социальную, и заинтересовано в положительной динамике уровня жизни населения Республики Беларусь, 

но нуждается в дополнительном финансировании со стороны. 

 Социальная сфера - это одна из отраслей, которая напрямую тесно связана с качеством и уровнем 

жизни населения. Усиленное развитие социальной сферы в населенных пунктах требует непрерывного 

повышения ее эффективности, которое связано с обеспеченностью экономическими ресурсами и 

инфраструктурой, повышением качества предоставляемых услуг, лояльной системой управления, 

развитием законодательства и другими факторами. Трудность в управлении социальной сферой, прежде 

всего, связана с тем, что потребности общества и требования к уровню жизни постоянно растут, и это 

требует значительных финансовых вливаний в ее развитие. Как описано выше, государство не всегда может 

обеспечить полное и достаточное финансирование социальной инфраструктуры, приоритетных проектов и 

программ. Для выхода из сложившейся ситуации перспективным механизмом финансирования социальной 

сферы является ГЧП, которое, как показывает зарубежный опыт, позволяет решить проблемы, которые 

связаны с дефицитом бюджетных средств, использовать опыт частных инвесторов для осуществления 

технических инноваций, а также повысить качество оказываемых населению социальных услуг. Для 

частного партнера такие инвестиции могут оказаться выгодными, если срок окупаемости не будет 

превышать десятилетие. Чем выше срок окупаемости проекта, тем сложнее просчитать экономическую 
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выгоду именно частного партнера. Закон «О государственном частном партнерстве» во многих пунктах 

состоит из противоречий, к сожалению, он нуждается в доработке, поэтому сделать проект 

привлекательным для финансирования со стороны частного партнера сложнее. Должно быть распределение 

рисков если не в равной степени, то хотя бы покрывать недостатки для частного партнера льготированием 

со стороны налогового законодательства Республики Беларусь. Соглашения о ГЧП должны быть более 

гибкими, например, приближенные к традиционным государственным закупкам, не должно быть со 

стороны государства риска нехватки бюджетных средств при долгосрочном соглашении, стоит исключить 

риск неполного учета всех необходимых условий в соглашении ГЧП. Воплощение в реальную жизнь 

проекта обустройства парка для семейного и активного отдыха в молодом районе в г. Минске имеет не 

только социальную значимость и окажет положительную динамику на культурную жизнь населения 

микрорайона, но и будет способствовать экономическому росту. Благодаря реализации подобного рода 

проектов с механизмом ГЧП будет возможность создать дополнительные рабочие места, повысить 

занятость населения, и граждане смогут принимать участие в экономике страны, снизить нагрузку на 

государственный бюджет, т.к. обслуживание территории парка будет осуществляться не за счет бюджетных 

средств, а с привлечением коммерческой обслуживающей организацией, возможно со стороны инвестора. 

Также, с эстетической точки зрения, имеющиеся пустынные земельные участки уже не будут являться 

инвестиционными участками: инвестор будет найден, территория будет облагорожена.  

 Механизм ГЧП, как и любой другой механизм финансовой политики государства и бизнеса 

включает в себя нормативно-правовое регулирование, внутреннюю систему регулирования, сложившуюся в 

данном микрорайоне (регионе), информационно-методическое обеспечение и управление финансовыми 

потоками. Разработка методик для привлечения инвестиционного капитала и использование его для 

повышения экономического уровня и, что не мало важно, на благо социальной сфере - нашему обществу.  
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Статья посвящена изучению методологических аспектов инвестиционной активности региона, как 

свойства экономической системы. Проанализированы сущностные характеристики понятия, виды 

инвестиционной активности и факторы, ее определяющие. Ключевые слова: инвестиционная активность, 

регион, свойство, экономическая система, инвестиционный процесс, факторы.  

 

На современном этапе развития экономики, характеризующемся ростом технологических 

возможностей, совершенствованием системы управления и производственно-хозяйственных отношений, 

резко возросло количество факторов, оказывающих влияние на формы и содержание бизнес-процессов, 

получение конечных результатов, а, следовательно, и на устойчивое развитие, как отдельных предприятий, 

так и региона и страны в целом. 

В связи с чем, у производственных систем сформировались определенные тенденции развития, 

основные положения и характеристики, присущие им, а также некоторые принципиальные свойства, 

которые сформулированы в ряде исследований [4,6,7,16]. Следует отметить, что данные свойства присущи 

как отдельным микро- (предприятиям), так и макросистемам (региону, стране). Наиболее существенными 

для макросистем регионального уровня, с нашей точки зрения являются: 

 общность целей для всех подсистем, которые совпадают с глобальной целью системы (например, 

максимизация рыночной стоимости предприятий региона или результатов производственно-хозяйственной 
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деятельности – прибыли (дохода), удержание или расширение доли рынка, повышение качества продукции, 

наращивание ВРП и доли региона в ВВП и т.д.); 

 иерархичность или многоуровневость, то есть подсистемы определенного уровня создают 

системы высшего уровня (например, предприятия региона входят в состав треста, холдинга, концерна или 

регион – структурная единица страны в целом, то есть экономическая система региона является 

структурным элементом экономической системы страны); 

 эмерджентность, что означает неадекватность суммы целей, параметров, свойств, отдельных 

элементов цели, параметрам, свойствам системы в целом; 

 восприимчивость - потенциальная готовность и способность хозяйственной системы региона 

поддерживать изменения во всех сферах деятельности (производственной, инвестиционной, сфере услуг и 

др.); 

 динамизм – способность региона как сложной системы управления постоянно находиться в 

состоянии развития. При этом его масштабы, темпы и характер на отдельных этапах разные; 

 мобильность отражает способность региона, ориентироваться в обстановке и быть готовым 

быстро наращивать социально-экономический потенциал (например, производственный на основе 

специализации); 

 устойчивость развития системы и надежность ее функционирования; 

 гибкость и адаптивность, то есть приспосабливаемость социально-экономической системы 

региона к изменениям факторов среды за счет внутриорганизационной перестройки (производственной, 

социальной, инвестиционной и др. сфер), не утрачивая присущих системе черт и особенностей.  

Все большую значимость в развитии систем, приобретает инвестиционная составляющая, и такое их 

свойство, как активность. Несмотря на широкую употребляемость в экономической литературе, в 

настоящее время отсутствует единое определение дефиниции ―инвестиционная активность‖. 

Достаточно часто в научной литературе ―инвестиционную активность‖ отождествляют с 

―инвестиционной деятельностью‖ [12]. Данные понятия имеют некоторую схожесть, вместе с тем не 

следует идентифицировать их значения, ввиду наличия у них ряда отличительных особенностей.  

В наиболее общем случае инвестиционная деятельность – это действия юридического лица, или (и) 

физического лица, или (и) государства (его административно-территориальной единицы) по вложению 

инвестиций в производство продукции (работ, услуг) или их иному использованию для получения прибыли 

(дохода) и (или) достижения иного значимого результата.  

В свою очередь, инвестиции – «любое имущество и иные объекты гражданских прав, 

принадлежащие инвестору на праве собственности, ином законном основании, позволяющем ему 

распоряжаться такими объектами, вкладываемые инвестором» на территории республики способами, 

предусмотренными законодательно, «в целях получения прибыли (доходов) и (или) достижения иного 

значимого результата либо в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным 

использованием» [9]. 

Таким образом, данная деятельность охватывает практические действия по инвестированию, 

включающие принятие определенного рода инвестиционного решения и реализацию инвестиционного 

проекта. Субъектами инвестиционной деятельности выступают инвесторы, заказчики, исполнители работ, 

пользователи объектов инвестиционной деятельности, а также поставщики, банковские, страховые и 

посреднические организации, частные инвесторы и другие участники инвестиционного процесса (рисунок 1).  

При этом инвестиционный процесс включает в себя следующие этапы: 

1. процесс трансформации инвестиций в конкретные объекты инвестиционной деятельности 

(собственно инвестирование); 

2. превращение вложенных средств в прирост капитальной стоимости, то есть конечное 

преобразование инвестиций и получение новой потребительной стоимости; 

3. прирост капитальных стоимостей в форме дохода или социального эффекта для реализации 

конечной цели инвестиционной деятельности.  
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Это позволяет говорить о кругообороте инвестиций, что в наиболее общем виде, без учета фактора 

времени, можно представить [1]: 

TPSI   Д 
 

I – инвестиции в основной капитал (денежная форма); S – ресурсы, в которые вложены 

инвестиционные средства; Р – производительная стадия оборота инвестиций; Т – товарная стадия 

кругооборота инвестиций (характерна для инвестиций в основной капитал); Д – денежные средства 

инвестора (прибыль). 

Новый виток кругооборота может начаться только при наличии средств, высвободившихся в 

результате реализации инвестиционного проекта.  

В наиболее общем случае под ―инвестиционной активностью‖ понимается совокупность 

практических действий физических лиц, субъектов хозяйствования, а также государства по реализации 

инвестиций [16].  

Проведенный анализ работ белорусских и зарубежных авторов [4, 5, 11, 15, 17, 18, 20] позволил 

классифицировать инвестиционную активность по признаку масштабного и временного аспектов (таблица 1).  

Анализ литературных источников и научных исследований показал, что на региональном уровне 

инвестиционная активность рассматривается преимущественно как процесс движения инвестиционных 

потоков, результирующим параметром которого выступают объемы инвестиционных вложений, 

преимущественно в основной капитал, либо как одна из составляющих инвестиционной привлекательности 

и инвестиционного климата региона [10, 13, 15, 14, 19].  

Исходя из дефиниции понятия ―инвестиции‖ и подразумевая под активностью – ―поведение, 

направленное на изменение ситуации (или отношения к ней) при отсутствии определенного прогноза его 

результатов, но при постоянном учете степени его эффективности‖ 8, под инвестиционной активностью 

региона предлагаем понимать свойство его экономической системы, отражающее в динамике 

интенсивность инвестиционной деятельности в регионе с учетом масштабности, направленности и 

эффективности инвестиционных вложений.  

Таблица 1 

Виды инвестиционной активности (собственная разработка) 

Инвестиционная активность 

масштабный аспект временной аспект 

 глобальная – формируется на уровне государства; 

 региональная – формируется на уровне региона; 

 локальная – формируется на уровне отдельного предприятия с 

учетом специфики его производственно-хозяйственной, в том 

числе, инвестиционной, деятельности: 

- предприятий материального производства; 

- предприятий непроизводственных звеньев 

 фактическая (текущая) – 

формируется в текущем 

временном периоде; 

 прогнозная – формируется в 

перспективном временном 

периоде 

 

Инвестиционная активность оценивается в сравнении и во многом зависит от деятельности 

участников инвестиционного рынка: эффективности организации инвестиционного процесса, одним из 

критериев которой является его продолжительность; их способности активно действовать на каждом этапе 

инвестиционного процесса; тесноты взаимодействия между субъектами инвестиционной деятельности. 

Инвестиционная активность региона - многофакторная характеристика и определяется:  

производственным потенциалом региона (наличием производственных средств и капитала); наличием 

трудовых ресурсов; наличием инвестиционных ресурсов у субъектов хозяйствования региона и внешнего 

инвестора; инновационными возможностями; наличием в регионе инвестиционных предложений; уровнем 

сопутствующих рисков. 

Высокая инвестиционная активность является одним из важнейших факторов развития и 

эффективности функционирования социально-экономического комплекса региона. Анализ 

методологических аспектов выступает основой в формировании эффективного механизма управления его 

инвестиционной активностью, в том числе определении методов и инструментов повышения ее уровня с 

целью обеспечения экономического роста на основе структурных перестроек в инвестиционных процессах. 
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ЕТНОПОЛІТИЧНА СТАБІЛЬНІСТЬ У НОВІТНІХ СИСТЕМАХ БЕЗПЕКИ 

 

Стаття присвячена забезпеченню етнополітичної стабільності в Україні. Проаналізовано роль 

етнополітичної стабільності, як складової національної безпеки держави. Досліджено етнополітичну 

стабільність, яка є невідємним етапом забезпечення безпеки будь якої політичної системи. Ключові слова: 

етнополітична безпека, етнополітичні загрози, політична система, стабільність етнополітичної 

системи, інститути безпеки. 

 

Поняття «стабільність» та «національна безпека» тісно пов‘язані як у науці (безпекознавстві, 

політології), так і на практиці забезпечення безпеки. Без формування та підтримання стабільності 

неможливе забезпечення безпеки жодної соціальної системи, зокрема держави, суспільства. Д. Грищенко не 

випадково апелює до того, що тероризм, екстремізм, незаконне поширення зброї та інші дестабілізаційні 

фактори – напряму загрожують стабільності соціумів та безпеці їх політичних систем
18

. Саме вони 

визначаються об‘єктами національної безпеки в межах безпекознавства та практичних заходів забезпечення 

національної безпеки. Відтак, об‘єктами національної безпеки є: людина і громадянин, в тому числі їх 

конституційні права і свободи; суспільство, зокрема духовні, морально-етичні, культурні, історичні, 

інтелектуальні та матеріальні цінності, інформаційне і навколишнє природне середовище та природні 

ресурси; держава, насамперед її конституційний лад, суверенітет, територіальна цілісність і 

недоторканність.  

Зокрема Л. Балацько визначає національну безпеку як систему оптимізації взаємовідносин між 

усвідомленими загрозами та ресурсами, якими володіє суспільство для протидії цим загрозам. Оскільки 

загрози для суспільства існують завжди, то й рівень захищеності від них ніколи не буває максимальним. 

Залежно від джерела походження виокремлюють наступні типи загроз: природні (повені, землетруси, 

бурани, цунамі); техногенні (катастрофи, вибухи, пожежі); епідеміологічні (епідемії); економічні; 

політичні; соціальні
19

. На цій підставі можемо виокремити також етнополітичні загрози, серед яких слід 

згадати етнополітичні претензії і тиск сусідніх держав, міжетнічні конфлікти, міжетнічну ворожнечу, 

ксенофобію, расизм. 

 Тому національну безпеку іноді трактують як динамічний засіб досягнення і підтримки балансу між 

реальними та потенційними загрозами, з одного боку, та здатністю суб‘єкта протидіяти їм, з іншого. Але, 

                                                           
18 Грищенко Д. Политическая безопасность современного Российского государства: состояние и механизм обеспечения: дис… кандидата полит. наук: 

23.00.02 / Д. Грищенко. – Владимир, 2008. – С. 7. 
19 Балацько Л.С. Національна безпека України: загрози та виклики [Електронний ресурс] / Л.С. Балацько // Дипкорпус. – 2009. – ғ 21. – Режим доступу: 

http://dipcorpus-info.at.ua/news/2009-04-21-1. 
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насамперед, національна безпека – це стан захищеності особи, суспільства, держави від потенційних та 

реальних загроз або відсутність таких загроз
20

. Вітчизняна наукова база визначає національну безпеку 

держави також як стан, за якого дія внутрішніх та зовнішніх факторів не призводить до погіршення або до 

неможливості функціонування держави та її розвитку. Крім того, національну безпеку визначають як стан 

захищеності життєво важливих інтересів особи, суспільства і держави від внутрішніх і зовнішніх загроз
21

. 

Стан безпеки за оптимістичного сценарію розвитку подій означає відсутність будь-яких загроз для 

об‘єктів безпеки. Але такий варіант, за якого спостерігається повна відсутність загроз, як свідчить досвід 

пострадянських країн, далекий від реальності, адже завжди існує небезпека або ймовірність трансформації 

загроз з потенційних у реальні
22

. Відтак, поняття безпеки насамперед означає здатність суспільства, 

держави і особи протистояти можливим загрозам.  

Незважаючи на усталений термінологічний апарат, поняття безпеки не є статичним, воно перебуває у 

постійній динаміці, еволюції. Спроби його наукового переосмислення не припиняються, що викликано 

збільшенням кількості і урізноманітненням загроз безпеці держави, суспільства та громадянина у 

сучасному не передбачуваному світі. В межах системного підходу важливим виявилося визначення 

безпеки, найбільше поширене в соціології та психології. Безпека трактується як позитивне стабільне 

функціонування і розвиток соціальних, економічних, технічних, екологічних і біологічних систем, який 

унеможливлює загрози для стійкого розвитку суспільства, держави, економіки та особистості, а також їхню 

залежність від інших держав чи окремих людських угруповань
23

.  

З цього випливає, що поліетнічне суспільство загалом, як і конкретні етноспільноти, що формують 

етнічну систему держави і входять до складу етнополітичної системи, не можуть нормально функціонувати 

і розвиватися без забезпечення їх безпеки. Етнополітична, суспільна стабільність, національна згода, 

соціальна співпраця, міжгрупова взаємодія, міжетнічне співжиття неможливі без існування такого 

важливого інституту, як безпека
24

. А безпека, в свою чергу, базується на стабільності. Стабільність є 

підвалиною – першим, головним і невід‘ємним етапом забезпечення безпеки будь-якої соціальної системи. І 

одночасно – результатом функціонування інституту безпеки, ефективної політики безпеки у системі. 

Розбалансований, неефективний інститут безпеки не забезпечуватиме стабільності етнополітичної системи. 

 Система забезпечення національної безпеки будь-якої держави виконує певні завдання та функції, 

окреслені законодавством та політичними документами, вона функціонує за чітко визначеними 

принципами. Така система передбачає формування інституційних структур, які представляють суб‘єкти 

забезпечення національної безпеки та діють від їх імені; визначеної процедури прийняття і реалізації 

рішень у сфері забезпечення національної безпеки держави, суспільства, особи. Тільки у випадку 

формування збалансованої, ефективної системи (інституту) забезпечення національної безпеки можна 

говорити про стан захищеності основних об‘єктів національної безпеки. Що ж стосується України, то 

система забезпечення національної безпеки держави формується відповідно до Конституції України та 

інших нормативно-правових актів, що регулюють відносини у сфері забезпечення національної безпеки. 

Якщо проаналізуємо доробок українських безпекознавців детальніше, то помітимо, що серед завдань, які 

покладаються на систему забезпечення національної безпеки, абсолютна більшість спрямовані на 

формування та підтримання стабільності. Що свідчить про наявність тісного зв‘язку та взаємної 

обумовленості між цими явищами. Так, В. Ліпкан серед завдань системи національної безпеки виокремлює 

захист конституційного ладу, державного суверенітету, територіальної цілісності, недоторканості 

державного кордону шляхом виявлення, запобігання і припинення тероризму та іншої діяльності, 

спрямованої на насильницьку зміну конституційного ладу, порушення територіальної цілісності та 

недоторканості державних кордонів держави; захист конституційних прав, свобод та інтересів громадян 

держави; виявлення, запобігання і припинення розвідувальної та іншої, спрямованої на нанесення шкоди 

національній безпеці держави, діяльності спеціальних служб; моніторинг стану національної безпеки у 

зв'язку із впливом загроз та небезпек як зсередини, так і ззовні країни; виявлення, попередження та 

припинення можливої протиправної та іншої негативної діяльності суб'єктів системи забезпечення 

національної безпеки зсередини системи їй на шкоду
25

. Реалізація цих завдань сприяє не лише 

забезпеченню безпеки, а й стабільності всередині суспільства та держави. 

                                                           
20 Данильян О. Г. Національна безпека України: структура та напрямки реалізації: навч. посіб / Данильян О. Г., Дзьобань О. П., Панов М. І. – Х.: Фоліо, 

2002. – С. 114. 
21 Баланда А. Л. Соціальні аспекти національної безпеки України / А. Л. Баланда // Державна безпека України. – 2006. – ғ 1 (5). – С. 24. 
22 Перепелиця Г. М. Генезис конфліктів на посткомуністичному просторі Європи / Г. М. Перепелиця. – К.: Стилос – ПЦ «Фоліант», 2003. – С.4. 
23 Варій М.Й. Психологічні основи національної безпеки / М.Й. Варій / Психологія: навч. посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: Центр 

учбової літератури, 2009. – С. 276. 
24 Національна безпека України в етноментальному та міжнародному вимірах / Данильян О.Г., Дзьобань О.П., Калиновський Ю.Ю., Моісеєва Н.І. – 

Харків, 2004. – С.15. 
25 Ліпкан В.А. Адміністративно-правова природа національної безпеки / В. А. Ліпкан // Право України. – 2007. – ғ 3. – С. 11. 
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Попри велику поширеність конфліктів, гібридних війн у сучасному світі, науковці та політики 

покладають найбільші сподівання не на військово-насильницькі, а на мирні політичні засоби забезпечення 

національної безпеки незважаючи на їх позірну недієвість у ситуації етнополітичного конфлікту України з 

Росією. Україна завдяки переговорам та домовленостями отримала достатньо часу для реформування та 

переоснащення Збройних сил, тому наразі боєздатність української армії зросла в десятки разів. 

В. Кремень і М. Горлач підкреслюють, що політичні засоби (зовнішня політика та дипломатія) – це ті 

конкретні засоби, методи, способи, що забезпечують розв'язання без використання насильства проблем у 

взаємовідносинах держав з приводу забезпечення стабільності, миру і безпеки. Допускається формування 

міжнародно-правових норм, концепцій і конкретних програм боротьби за мир і роззброєння; укладення 

договорів і угод; політичні консультації та особисті контакти лідерів; конкретні практичні заходи зі 

роззброєння, встановлення контактів і взаємний контроль за ходом процесу роззброєння, що сприяють 

відкритості і встановленню довіри у воєнній сфері
26

.  

Показовим є такий підхід до соціальних систем, до яких зараховуються також всі види політичних 

систем, а отже і етнополітична: «Організація соціальної системи і її розвиток не підкоряються досить 

точним законам і закономірностям, тому що умови і засоби забезпечення соціальної стабільності 

здебільшого визначаються суб'єктивними факторами і виступають прерогативою індивідуального і 

колективного інтелекту»
27

.  

 Слід також зазначити, що національна безпека складається з цілої низки підсистем, що 

розрізняються за суспільними сферами функціонування. Найчастіше виокремлюють політичну, економічну, 

державну, соціальну, інформаційну, науково-технологічну, екологічну, гуманітарну та воєнну підсистеми 

безпеки. Значно рідше – етнополітичну підсистему. Кожна сфера має вузьку спеціалізацію, але всі вони 

перебувають у тісній взаємодії, формуючи систему національної безпеки.  

Останнім часом у суспільних науках – політології, етнополітології з‘явилося багато нових визначень 

безпеки, які містять елементи етнополітичної стабільності. Навіть поява терміна «етнополітична 

стабільність» значною мірою продиктована актуалізацією нових загроз, викликів та небезпек для безпеки 

держави, суспільства і людини, що походять з етнополітичної сфери. Інші сфери не виняток – із розвитком 

сучасного світу, з ускладненням взаємозв‘язків, горизонтальних взаємозалежностей, які державам все 

складніше контролювати, зростає і кількість викликів, загроз у системі безпеки, а отже, і ускладнення 

процесу пошуку ефективних механізмів забезпечення безпеки та стабільності держав, суспільств
28

.  

 Враховуючи тісний зв‘язок національної безпеки і стабільності, пряму взаємозалежність обох явищ 

– без забезпечення національної безпеки у низці сфер для основних об‘єктів неможливо говорити про 

стабільність у політичній системі та її внутрішньому й зовнішньому середовищах. І навпаки, без 

формування й підтримання стабільності, в тому числі етнополітичної, неможливе забезпечення 

національної безпеки. Про це свідчить етнополітичний досвід України 2014 року. Російська Федерація 

скористалася політичною нестабільністю в Україні, зміною влади, невдоволенням проросійського сегменту 

електорату перемогою проєвропейських сил для розв‘язання етнополітичного конфлікту з Україною – 

порушення суверенітету, територіальної цілісності, анексії територій. 

 Систему суспільної безпеки з системою державної безпеки об‘єднує спільність цілей, якщо держава 

не належить до недемократичних режимів, де громадянське суспільство функціонує всупереч державі і 

часто спрямоване на повалення такого режиму, дестабілізацію політичної системи. Зазвичай, згадуючи про 

суспільну систему безпеки мають на увазі задоволення потреб у безпеці за допомогою соціально-

позитивних, конструктивних способів і засобів, а не через належність до суспільно-небезпечних форм 

об'єднання – радикальних партій, структур організованої злочинності
29

. Якщо громадянське суспільство 

ставить за мету повалення влади, то у цьому випадку про забезпечення безпеки не йдеться, але тільки на 

етапі кольорової революції, яка спрямована на подальше утвердження кращого, стабільнішого, 

безпечнішого, демократичнішого у перспективі ладу в державі.  

 Суспільна система безпеки формується поліетнічним громадянським суспільством, його окремими 

членами, об‘єднаннями, рухами, які становлять всю сукупність суспільних, недержавних структур, що 

діють у різних сферах безпеки в будь-яких масштабах – від держави до окремої особистості. Суспільна 

безпека пов'язана з соціальною, політичною, етнополітичною стабільністю суспільства. Формування нових 

структур громадянського суспільства, орієнтованих на забезпечення безпеки паралельно з державною 

системою безпеки відбувається не заплановано, стихійно без участі влади.  

                                                           
26 Політологія: наука про політику: підручник / Горлач М. І., Кремень В. Г. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – С.829. 
27 Баланда А.Л. Соціальні аспекти національної безпеки України / А. Л. Баланда // Державна безпека України. – 2006. – ғ 1 (5). – С. 23. 
28 Дмитренко М.А. Суспільні трансформації та політичні аспекти загроз національній безпеці України: [монографія] / М. А. Дмитренко. – К.: Знання 

України, 2006. – С. 318. 
29 Полтораков О.Ю. Статус національної безпеки України в системі соціально-політичних пріоритетів / О.Ю. Полтораков // Гілея (науковий вісник): зб. 

наук. пр. – К. – 2010. – Вип. 33. – С. 283. 
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В такий спосіб громадянське суспільство залучає, формує нові додаткові механізми власного 

захисту, держави та обраного ним вектору розвитку. Так, Євромайдан як неформальне протестне 

об‘єднання постав у відповідь на повну відмову влади від захисту національних інтересів України, зокрема 

від курсу на інтеграцію до Європейського Союзу, що є пріоритетним зовнішнім національним інтересом 

держави. Цю тенденцію раніше помітила М. Варій, зауважуючи, що особливого життєво важливого 

значення набувають суспільні механізми захисту в умовах, коли владні структури, які повинні 

забезпечувати безпеку громадян, суспільства й держави, виявляються недієздатними чи діють усупереч 

їхнім інтересам
30

.  
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ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ЗМІН ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

 

Стаття присвячена економічним аспектам діяльності підприємства. Проаналізовано шляхи 

підвищення ефективної діяльності підприємства. Досліджено ринок обладнання для підприємства та 

більш сучасні матеріали виробництва. Ключові слова: виробництво, обладнання, економічна діяльність, 

галузь. 

 

Актуальність теми. В наш час поліетиленова плівка використовується практично у всіх аспектах 

людського життя і її використовують різні верстви населення і для абсолютно різних цілей, отже рід 

діяльності, який вибрало підприємство, є перспективним на найближчі набігли час. Однак на даний момент 

у всьому світі спостерігається тенденції відмови від поліетиленової упаковки на користь більш екологічних 

аналогів і в Україні також розглядаються законопроекти про виведення з використання поліетиленових тар. 

Екологи прогнозують що найближчі п'ять-сім років поліетиленова тара буде заборонена в Україні. 

Однак у всьому світі думка експертів розділилися. Одні стверджують що вживання пластикової тари 

шкодить нашій планеті і забруднює її, інші ж упевнені що якщо ми перейдемо на паперові аналоги то 

вирубка лісів піде такими темпами ми що незабаром вони перестануть існувати. У будь-якому випадку, на 

даний момент вкрай складно передбачити майбутнє пластикової упаковки, однак підприємству потрібно 

почати розвивати нові напрямки на випадок якщо Україна все-таки буде заборонено виробництво 

поліетилену. 

На даний момент по всьому світу з'являється все більше і більше органічних замінників поліетилену. 

Однак в Україні все ще не використовують жоден з аналогів. Якщо підприємство почне налагоджувати 

виробництво плівки з будь-якого органічного матеріалу, то на даний момент воно буде першим виробником 

                                                           
30 Варій М.Й. Психологічні основи національної безпеки / М.Й. Варій / Психологія: навч. посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: Центр 

учбової літератури, 2009. – С. 277. 
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органічної плівки в Україні, що дасть йому значні переваги в порівнянні з усіма конкурентами у галузі 

виробництва плівки. 

Для виробництва підприємство використовує дуже дорога сировина найвищої якості, у постійних 

постачальників. Давно не проводився аналіз ринку і можна знайти постачальників, сировина яких не 

поступатиметься якістю, однак буде значно дешевше використовуваємої. Якщо обороти підприємства 

дозволяють працювати безпосередньо з найбільшими українськими виробниками поліетиленовою гранули, 

яка використовується в якості сировини для плівки, що може значно зменшить її ціну.  

 Підприємство яке буде виробляти плівку на орендованому обладнання, покупка такого устаткування 

вплине на зменшення ціни готової продукції. Можна купити обладнання з Європи, яке вже було у вжитку 

де його прийнято вважати застарілим, через п'ять років використання, або купити новий китайський 

екструдер, який буде навіть дешевше старого європейського, але це може негативно позначиться на якості 

самого екструдера, через те, що якість матеріалів, з яких він буде виготовленій, буде гірша. 

Закупівля матеріалів оптом може також є одним з методів економії на даний момент найдешевші 

тканини для Big-Bag проводиться в Туреччині та Індії. Укладення контракту з однією з іноземних компаній 

на регулярне посточання сировини дозволить значно зменшити його ціну. Також закупівля тканини на 

іноземних ринках дасть можливість продавати цю тканину за ціною, яка не поступається цінами 

українських виробників, що також може стати одним з видів діяльності підприємства. Закуповувати нитку 

для виробництва стрічки підприємству найвигідніше в Китаї, так як Китай є абсолютним лідером у 

виробництві це нитки і ціна китайські нитки є найвигіднішою в усьому світі.  

При закупівлі ниток на китайському ринку, підприємству може відкритися така ж можливість, як і 

закупівля тканини в Індії або Туреччині, продавати ці нитки в Україні. На даний момент в Україні менше 

десяти виробників нитки, завдяки чому дана ніша є практично вільною і конкуренція в ній незначна. Це 

відкриває ще одну можливість підприємству для розвитку. Закупівля обладнання для виробництва нитки, 

зробить підприємство єдиним виробником на сході України, де зосереджені майже усі українські 

виробники текстильної стрічки. Окрім стрічки, ця нитка використовується у виробництві тканин для 

матраців, килимів, та навіть тканин для пошиву одягу. Найбільша кількість текстильної промисловості 

України зусередженна саме на сході країні, що робить Харків одним із найкращих міст, для розташування 

виробництва нитки. 

Крім цього, значно меншого фінансові вливання потребує закупівля жаккардового верстату для 

плетіння стрічки, якій дозволить робити стрічки із надписом, логотипом, чи іншими візерунками.  

На даний момент в Україні вже є виробники такої стрічки. Але ринок ще відносно вільний, що 

дозволяє зайти на нього зі своєю продукцією. Купівля такого верстата може обійтися від восьми до 

тридцяти тисяч доларів, при купівлі китайського обладнання. Гарний китайське обладнання з виробництва 

стрічки не поступається своєю якістю європейським конкурентам. А покупка такого верстата може дати 

можливість виробляти не тільки стрічку але і брендованої гумові стрічки.  

Завдяки останнім тенденції моди текстильна і гумова стрічка з написом стали все частіше з'являтися 

в одязі. Світові лідери спортивного одягу випускають свою продукцію з логотипом нанесеним на всі її 

елементи , ці тенденція швидко підхопили вітчизняні виробники і зараз можна побачити все більше і 

більше з‘являючихся українських брендів, які активно використовують текстильні стрічки зі своєю назвою 

в елементах одягу. 

Аналогом жаккардового верстата для плетіння стрічки може виступати верстат дозволяє наносити 

друк на стрічку. Ці верстаті дешевши за жаккардові, але принцип їхньої дії відрізняється. Вони наносять 

барву, на вже готову, та оброблену стрічку що проникає у структуру стручки і залишається там. Стрічка з 

такого верстату виходить значно дешевше, що робить її сильним конкурентом для жаккардової. 

Можливості збільшення прибутку не обмежуються пошуком додаткового обладнання та інших 

постачальників. У виробництві стрічки підприємство не поступається в якості своїм європейським 

конкурентам. 

Додатковий заробіток підприємству може забезпечити вихід на європейський ринок. Якість 

продукції, що виробляється відповідає якості європейських виробників однак ціна подібної продукції в 

Європі дорожче, що дає товариству значну перевагу. Однак це займе багато часу тому що для виходу на 

європейські ринки потрібно пройти повну сертифікацію відповідності європейським стандартам. 

Збільшення обсягів виробництва також вплинути на зменшення ціни. Якщо підприємство знайде 

оптових покупців які будуть купувати стрічку сотнями кілометрів на місяць, підприємство зможе 

завантажити свої виробничі потужності в кілька змін.  

Одними з таких потенційних клієнтів є виробники матраців. Стрічка вироблена підприємством 

використовується для окантовки матраців і в середньому на один матрац виходить близько шістнадцяти 

метрів стрічки. 
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За даними статистики в середньому виробники матраців Україні використовують від двадцяти 

кілометрів стрічки на місяць. Якщо частину своїх виробничих потужностей підприємства завантажить 

стрічкою одного типу, то це допоможе значно скоротити витрати на регулярну перезаправку верстатів. 

Тому якщо підприємство зробить акцент на виробниках матраців виробничі витрати значно 

скоротяться обсяги значно збільшиться. 

Крім стрічки виробники матраців також використовують плівку, щоб упакувати свою продукцію, це 

означає що якщо підприємство зосередиться на виробниках матраців то воно закриє потреба в реалізації 

одразу двох видів своєї продукції. 

У продажу плівки акцент можна зробити на виробництвах з нанесення флексодруку на плівку. Це 

підприємства, які наносять друк на плівку тим самим роблячи упаковки для харчової промисловості. Такі 

упаковки використовують для сипучої продукції, такої як крупи, цукор, з них роблять пакети і етикетки на 

пляшки. Флексодрук ще одна з галузей в якому підприємство могло б розвиватися. Але дана галузь вже 

зайнята гігантами друку, тому намагатися конкурувати з ними недоцільно. 

Завдяки тому що підприємство є виробником текстильних стрічок, вартість сировини у нього буде 

однією з найкращих на ринку. Ціна стрічки в готової продукції буде значно більше ніж стрічки в 

звичайному вигляді. Підприємство може робити товари, в яких використовуються лише стрічка і певні 

кріплення. Таким чином підприємство може виробляти петлі TRX для занять спортом, системи для 

буксирування автотранспорту, страхувальні системи для роботи на висоті які використовують скелелази, 

сітки зі стрічок для підйому вантажів та іншу продукцію, тощо. 

Підприємство може вибрати будь-яку текстильну галузь для виробництва готової продукції. Є 

можливість вибрати галузь виробництва військового екіпірування рюкзаки бронежилети системи носіння 

зброї, для всього цього товариство володіє усім потрібним, для начала виробництва, а це в наш час є дуже 

затребуваною продукцією в нашій країні. 

Обладнання, необхідне для впровадження нової продукції на підприємстві окупиться в найкоротші 

терміни і в подальшому допоможе значно збільшити прибуток підприємства. 

А в разі якщо підприємство підтримає сучасні екологічні тенденції і почне виробляти свою 

продукцію з біоматеріалів, то при такій же ціні сировини продукцію можна буде продавати в два рази 

дорожче так екологічну, що дасть значний ривок розвитку підприємства. Єдиною складністю в переході на 

таку продукцію, є її дефіцит на ринках України, однак продукція починає поступово розвиватися на 

російському ринку, що означає, що незабаром і український ринок також почне їй наповнюватися. 
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СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ КАК ОДИН ИЗ ИНСТРУМЕНТОВ ОЦЕНКИ 

ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА 

 

Статья посвящена вопросу оценки индивидуального человеческого капитала. В ней будет 

рассмотрен такой элемент индивидуального человеческого капитала как свободное время. 

Проанализирована возможность использования элемента свободного времени для оценки индивидуального 

человеческого капитала. Ключевые слова: индивидуальный человеческий капитал, оценка индивидуального 

человеческого капитала, элементы индивидуального человеческого капитала, свободное время, хобби. 

 

На сегодняшний день уже на достаточно хорошем уровне рассмотрен и изучен индивидуальный 

человеческий капитал (ИЧК) и его структура [1–10], но продолжает остро стоять вопрос о его оценке. В 

данной статье будут рассмотрен вопрос оценки ИЧК.  

Итак, если мы будем рассматривать человеческий капитал на индивидуальном уровне, то тогда для 

нас представляет интерес человеческий капитал каждого отдельного конкретного человека. Как посчитать 

ИЧК на индивидуальном уровне – это вопрос очень сложный и на сегодняшний день не решенный, так как 
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нет единого подхода. Существуют методики определения величины ИЧК, и есть статьи, в которых делались 

попытки оценить стоимость ИЧК (см., например, [11, 12]). Но попытки оценить стоимость ИЧК на основе 

получаемого дохода (заработка), не учитывая конкретное место жительства и работы каждого 

анализируемого человека, не принесут успеха, так как в каждой стране денежные единицы разные, и 

существует проблема сопоставимости доходов, как между разными странами, так и внутри одной страны 

между разными регионами. Отсюда следует, что необходимо разработать и предложить такой показатель, 

который не будет зависеть от местоположения конкретного человека, то есть от того места где он работает 

и где он проживает.  

Так как даже в пределах одной страны, такой небольшой как наша Республика Беларусь, невозможно 

сравнивая доход схожих специалистов, выполняющих одинаковые функции, в разных городах страны, 

определить их уровень ИЧК, опираясь только на денежную составляющую. Например, мы можем 

рассмотреть продавца, менеджера, который работает в городе Минске и продавца, менеджера, который 

работает в любом районном центре нашей страны, и мы увидим, что находясь на одинаковой должности и 

выполняя одинаковые функции и обязанности, они будут иметь разный доход. Ярким примером того, как 

люди проживая и работая в разных местах и выполняя одну и ту же работу, получают разный доход, 

является выступление Президента Республики Беларусь А.Г. Лукашенко на Республиканском семинаре-

совещании о повышении эффективности строительного комплекса Беларуси 23 ноября 2018 года. В нем 

Глава государства отметил разные условия оплаты труда рабочих в городе Минске и в регионах: "Рабочий 

на стройке за пределами столицы за каждый час своей работы получает на один рубль меньше, чем такой 

же рабочий в Минске…[13]". Это выступление ещѐ раз подчѐркивает и как нельзя лучше показывает 

невозможность оценки ИЧК, ставя во главу угла только денежные показатели, такие как заработная плата и 

доход. Точно так же будет неверно говорить о том, что если доход какого-то специалиста в одной стране 

относительно невелик по сравнению с доходом такого же специалиста в другой стране, то этот специалист 

обладает более низким уровнем или более низкой стоимостью ИЧК.  

В данной статье считается, что при оценке стоимости ИЧК следует учитывать не только 

стоимостные показатели. Всем хорошо известно, что любой человек, какую бы работу он не выполнял и 

какой бы деятельностью он не занимался, он хочет иметь в своѐм распоряжении в своей жизни больше 

свободного времени. Это очень простое и понятное всем желание. И здесь будет рассмотрен такой 

показатель как свободное время каждого отдельного человека. Ещѐ древний мыслитель и философ Китая 

Конфуций во времена до нашей эры сказал, что, безусловно, богат человек, который имеет много дворцов и 

слуг, золота и серебра, драгоценных камней, но не менее богат тот человек, который может вволю поесть и 

отдохнуть [14]. Здесь же необходимо вспомнить такого экономиста как К. Маркс, который говорил, что 

богатство государства определяется наличием свободного времени у его граждан, а так же, что наступит 

такой этап в развитии общества, когда мерой богатства будет отнюдь уже не рабочее время, а свободное 

время [15]. 

Итак, время является одним из важнейших, наряду со здоровьем, элементом ИЧК. Именно от того, 

как мы умеем распоряжаться этим элементом, зависит качество жизни человека и стоимость его ИЧК. При 

этом свободное время является, как правило, следствием высокой стоимости ИЧК. И если человек 

использует свое свободное время для самообразования и самосовершенствования, то в этом случае оно 

влияет на стоимость ИЧК, то есть становится причиной роста стоимости ИЧК и затем, как следствие более 

высокой стоимости ИЧК, увеличивается и само. Время или продолжительность жизни человека – это такой 

ресурс человека, который не подлежит восстановлению никогда, в отличие от других ресурсов, таких как 

деньги или здоровье. Время в жизни каждого человека ограничено количеством часов в сутки. И именно 

это ограничение позволит сравнить ИЧК независимо от места его нахождения на всей территории нашей 

планеты Земля, так как в любом государстве, в любой стране отсчет времени будет одинаков. Что касается 

свободного времени у человека в сутках, то оно определяется разницей, а именно: 24 часа минус время, 

которое он тратит на работу. Причем рабочее время – это время, которое уходит у человека на 

зарабатывание денег, включая время, потраченное на решение рабочих вопросов вне рабочего места и 

время, необходимое для проезда на работу и с работы. 

Для того чтобы определиться как человек понимает своѐ свободное и рабочее время необходимо 

задать ему вопрос как он сам понимает своѐ свободное время и сколько времени он тратит на работу. 

Каждый человек всегда ответит на вопрос сколько, например, в сутках он тратит время на работу, то есть, 
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сколько в сутках у него рабочего времени. И получив ответ на этот вопрос, мы всегда определим свободное 

время через разницу между временем в сутках и рабочим временем. И нам неважно, чем он занимается, 

едет за рулем или сидит в кафе и при этом думает о работе. Любой человек в состоянии посчитать и 

ответить на вопрос о том, сколько часов в день он работает. Таким образом, определив рабочее время, мы 

всегда сможем найти и свободное время. Важным вопросом является то, как объективно определить 

рабочее время человека. Объективность в данном случае достигается за счѐт большого числа 

опрашиваемых людей. Для этого необходимо используя опросный лист или анкету задать вопрос человеку 

о количестве отработанного им времени, и каждый человек даст ответ об отработанном им времени в день, 

то есть человек сам в состоянии определить своѐ рабочее время. А для того, чтобы подход к определению 

рабочего времени у людей был одинаковый, необходимо проводить опрос среди специалистов имеющих 

одинаковые должностные обязанности, выполняющих одинаковые функции, работающих на похожих 

рабочих местах и имеющих похожее представление о выполняемой работе. 

 А так же следует отметить, что такие учѐные как И.В. Чернов, И.В. Болгов, Г.А. Пруденский, 

Г.П. Орлов, В.И. Болгов и В.Г. Гуцу считали свободное время важным условием и критерием духовного 

развития человека [16, 17, 18]. И отсюда следует, что человек, обладающий в своей жизни большим 

свободным временем, как правило, будет обладать большей стоимостью ИЧК. Таким образом, свободное 

время может выступать как измеритель стоимости ИЧК. 

Другими словами человек, проживающий в Минске и человек, проживающий в любой другом 

городе, будут иметь в сутках одинаковое количество времени, то есть если они будут работать по 8 часов в 

сутки, то свободного времени у них будет оставаться по 16 часов, ни больше ни меньше как у одного, так и 

у другого. А так же следует отметить, что человек, обладающий более высокой стоимостью ИЧК, будет 

иметь в своей жизни, как правило, и больше свободного времени. Это связано с тем, что человек сам 

определяет сколько времени ему необходимо работать, чтобы обеспечить свои потребности, и со временем, 

когда человек работая, выходит на какой то уровень своего дохода, который позволяет ему удовлетворить 

свои потребности, он начинает меньше работать и больше отводить себе свободного времени на 

саморазвитие, находя, таким образом, баланс между количеством времени, необходимым ему на труд и 

количеством времени, необходимым ему на отдых. И, как правило, чем большей стоимостью ИЧК обладает 

человек, тем меньше времени ему необходимо в своей жизни отводить на труд и тем больше времени у него 

будет оставаться на отдых. Человек же обладающий низкой стоимостью ИЧК вынужден будет работать в 

своей жизни больше времени, чтобы обеспечить свои потребности, тем самым оставляя для себя меньше 

свободного времени.  

Помимо всего вышесказанного практически у каждого человека в жизни присутствует такое понятие 

как хобби. И важно отметить, что для хобби человеку необходимо опять же свободное время и чем выше у 

данного конкретного человека стоимость ИЧК, тем больше времени этот человек может себе позволить на 

хобби. Таким образом, свободное время и время, потраченное на хобби – это время, которое человек 

освободил от своей работы. Другими словами, чем выше у человека стоимость ИЧК, тем больше он может 

позволить себе свободного времени на саморазвитие. А это значит, что свободное время непосредственно 

влияет на ИЧК и должно быть обязательно учтено при его оценке.  
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МЕТОДИКА ФОРМИРОВАНИЯ СТРАТЕГИИ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 

ПРОМЫШЛЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

Статья посвящена определению портфеля стратегий инновационного развития организаций. 

Систематизированы типы стратегий развития организаций. На примере стратегии следования рыночной 

конъюнктуры разработана методика формирования стратегии инновационного развития промышленных 

организаций. Ключевые слова: портфель стратегий; инновационное развитие; эффективность; 

управление. 

 

Стратегия организации это набор целей и средств для их достижения. Классификации стратегий 

организаций сводятся к набору их базовых типов, пополняемых по мере появления новых стратегий. В 

литературе выделяются множества типов стратегий, обладающих уникальными признаками, но имеющих 

сходство в рамках принадлежности к общему типу. Вероятны различные реализации одного и того же вида 

стратегии, получаемые при наполнении ее содержательной части тем или иным контентом.  

Тип стратегии – множество стратегий, обладающих общими свойствами. Вид стратегии – один из 

элементов множества стратегий одного типа, являющийся уникальным внутри данного типа [1]. 

Стратегии низшего порядка должны определяться в рамках стратегии высшего порядка. В частности, 

стратегии организаций зависят от стратегий государства. 

Система инновационных стратегий должна учитывать различные варианты инновационной 

деятельности промышленных организаций и факторы, которые оказывают на нее влияние:  

- научно-технический потенциал;  

- уровень развития опытно-экспериментальной базы;  

- состояние НМА и наличие результатов уже выполненных НИОКР; 

- структура выпускаемой продукции с учетом долей на рынке, стадий жизненного цикла;  

- угрозы технологического и функционального замещения. 

Инновационные стратегии организаций условно можно разделить на две группы: стратегии 

проведения НИОКР и стратегии адаптации нововведений [2]. 

Стратегии проведения НИОКР связаны с проведением организацией исследований и разработок, 

которые определяются характером заимствования идей, источниками инвестирования НИОКР и 

взаимосвязями с существующими видами продукции и процессами. 

Стратегии адаптации нововведений относятся к системе обновления производства, вывода 

продуктов на рынок, использования технологических преимуществ. 

На практике промышленные организации применяют несколько взаимосвязанные либо 

дополняющие друг друга инновационные стратегии. Портфель инновационных стратегий формируется в 

зависимости от поставленных общих социально-экономических целей развития организаций и вытекающих 

из них инновационных задач. 

В условиях неопределенности, неполноты информации и прочих факторов при разработке стратегии 

инновационного развития организаций целесообразно использовать экономико-математическое 

моделирование, что позволит решить проблему строгой и полной формализации стратегий и сделать состав 

элементов открытым, а саму процедуру выбора более явной. 

Методика формирования стратегии следования рыночной конъюнктуры разработана с учетом нового 

направления в управлении стратегиями организаций «цифровая стратегия». Этот вид стратегии позволяет 

достичь эффективного управления информационными ресурсами, используя технологии в качестве 

средства получения дополнительных конкурентных преимуществ и создания ключевых компетенций. 
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Таблица 1 

Методика формирования стратегии следования рыночной конъюнктуры для промышленной организации 

Цель Мероприятие Фактор достижение цели 

Условное 

обозначение 

показателя 

Сократить текущие 

расходы 

- внедрение инновационных 

технологий; 

- перевод мощностей в более 

выгодные условия  

Расход потребляемой 

электроэнергии  
а11 

Цена потребляемой 

электроэнергии 
а12 

Диверсифицировать 

производство 

- сдача в аренду не 

используемых площадей; 

- открытие цехов для 

производства нового 

ассортимента продукции 

Технологическая нагрузка 

оборудования 
а21 

Стоимость закупки нового 

оборудования а22 

 

Интегральный показатель оценки формирования стратегии инновационного развития организации 

должен иметь вид: 

4
22211211

ааааП  . 

 

В целях интерпретации значений полученных результатов необходимо установить шкалу с 

размерностью: очень низкое; низкое; среднее; высокое.  

Таким образом, предложенная методика позволяет производить оценку возможных последствий 

применения различных видов стратегий инновационного развития организаций, с учетом поставленных 

целей, запланированных мероприятий и факторов достижения целей. 
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ШЛЮБНИЙ ДОГОВІР, ЯК ГАРАНТІЯ МАЙНОВОГО ПРАВА 

ПРИ РОЗЛУЧЕННІ ПОДРУЖЖЯ 

 

Стаття присвяена дослідженню норм права, які регулюють відносини при укладанні шлюбного 

договору. Клюові слова; договір, шлюб, відносини, закон, право. 

 

Шлюбний договір укладається за бажанням сторін як до реєстрації шлюбу та і в будь-який час після 

його реєстрації подружжям. На укладення шлюбного договору до реєстрації шлюбу, якщо його стороною є 

неповнолітня особа, потрібна письмова згода її батьків або піклувальника, засвідчена нотаріусом. 

Шлюбний договір може включати низку різних питань, але в основному передбачає визначення майнових 

прав подружжя в разі розірвання шлюбу. Шлюбний договір не може регулювати особисті (немайнові) 

відносини подружжя, а також особисті (немайнові) відносини між ними та дітьми. 

У шлюбному договорі передбачаються майнові права та обов'язки подружжя, зокрема питання, 

пов'язані з правом власності на рухоме та нерухоме майно, яке придбано до шлюбу, так і під час шлюбу, на 

майно, отримане в дар чи успадковане одним із подружжя, питання, що пов'язані із утриманням подружжя, 

а також майнові права та обов'язки подружжя як батьків та інші. 

Подружжя окремо визначає правовий режим подружнього майна [1] яке майно придбане в шлюбі 

буде спільним, а яке роздільним. 
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У шлюбному договорі можуть вирішуватись питання про порядок погашення боргів за рахунок 

спільного чи роздільного майна. Подружжя може також передбачити в контракті питання стягнення 

аліментів, чи відмови від аліментів. 

Цивілістична суть сімейних відносин зумовила розширення можливості їхнього регулювання 

безпосередньо самими учасниками – Сімейний кодекс акцентує увагу саме на договірному регулюванні 

таких правовідносин. Частиною другою статті 7 Кодексу визначено, що сімейні відносини можуть бути 

врегульовані за домовленістю (договором) між їх учасниками. Таке договірне регулювання стосується 

насамперед шлюбного контракту, який з першого січня 2004 року називається "шлюбним договором". 

Інститут шлюбного договору, який вже дуже давно існував і успішно застосовувався в країнах 

західної Європи та США, з‘явився в нашому законодавстві більш ніж 10 років тому, коли 23 червня 1992 

року Верховна Рада України прийняла Закон «Про внесення змін і доповнень до Кодексу про шлюб і сім‘ю 

України», згідно з яким Кодекс було доповнено статтею 27, яка передбачила можливість укладання 

шлюбного контракту між особами, які вступають у шлюб. 

Сімейний кодекс України, що набрав чинності з 1 січня 2004 року, питанню шлюбного договору 

приділяє значно більше уваги, ніж Кодекс про шлюб та сім‘ю України, в якому питанню шлюбного 

контракту було присвячено лише одну статтю. Порядок укладання шлюбних контрактів був затверджений 

постановою Кабінету Міністрів України від 16 червня 1993 р. ғ 457, яка зі вступом в дію Сімейного 

кодексу втратила чинність.  

Новий Кодекс присвятив питанню порядку укладення, змісту та форми договору цілу главу, яка 

визначає окремий порядок визначення у шлюбному договорі правового режиму майна подружжя, 

користування житлом, а також права на утримання. 

Шлюбним договором регулюються тільки майнові відносини (права та обов'язки) між подружжям, 

або між тими, хто вже давно перебуває у шлюбі, визначаються їхні майнові права та обов'язки, а також 

майнові обов'язки подружжя як батьків. 

Крім того, частиною п‘ятою статті 93 цього Кодексу визначено, що за шлюбним договором не може 

передаватися у власність одному з подружжя нерухоме майно та інше майно, право на яке підлягає 

державній реєстрації. Якщо, наприклад, чоловік бажає подарувати дружині жилий будинок, це має бути 

оформлене договором дарування і не може бути однією з умов шлюбного договору. 

Оскільки шлюбний договір є актом вільного волевиявлення, сторони можуть включити до нього інші 

умови майнового характеру, які не суперечать загальним засадам регулювання сімейних відносин, що 

визначені у ст. 7 СК [1].  

Найважливішою особливістю шлюбного договору є те, що ним майнові права й обов‘язки подружжя 

може бути визначено інакше, ніж це передбачено загальними правилами сімейного законодавства.  

Зокрема, шлюбний договір може містити також положення про непоширення на майно, набуте ними 

за час шлюбу, положень про спільну сумісну власність і вважати це майно спільною частковою власністю 

або особистою приватною власністю кожного з них. 

У шлюбному договорі сторони можуть передбачити використання належного їм обом або одному з 

них майна для забезпечення потреб їхніх дітей, а також інших осіб.  

Незважаючи на певні психологічні, емоційні застереження, шлюбний договір виконує важливу 

виховну, дисциплінуючу функцію, а тому розширення практики його укладення заслуговує на підтримку. 

Якщо, наприклад, у договорі зазначено, що у разі зловживання алкоголем чи небажання брати участь 

у веденні домашнього господарства чоловік буде позбавлений права на проживання в помешканні дружини, 

така неприємна перспектива стимулюватиме його до належної поведінки в сім'ї. 

Чоловік може у шлюбному договорі зобов‘язати дружину ощадливо ставитись до сімейного 

бюджету, здійснювати облік проведених витрат на певну суму та інформувати його про ці витрати. 

Дружина може зобов‘язати чоловіка забезпечити проживання своєї сім‘ї в окремій квартирі чи будинку, 

окремо від його батьків. 

Проте на практиці шлюбний договір в першу чергу застосовується не для регулювання спільного 

проживання і користування майном, а на випадок розриву шлюбних відносин. Тому, безперечно, у 

шлюбному договорі можна визначити можливий порядок поділу майна, у тому числі і після розірвання 

шлюбу. У цьому разі у випадку розлучення можна уникнути довготривалих судових процесів поділу майна, 

маючи більше шансів зберегти добрі відносини після розлучення. 

У шлюбному договорі можна визначити порядок користування житлом. Статтею 59 Сімейного 

кодексу визначено, що той із подружжя, хто є власником майна, визначає режим володіння та користування 

ним з урахуванням інтересів сім‘ї, насамперед дітей. При розпорядженні своїм майном дружина, чоловік 

зобов‘язані враховувати інтереси дитини, інших членів сім‘ї, які відповідно до закону мають право 

користування ним. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%96_%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B8
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В той же час відповідно до частини четвертої статті 156 Житлового кодексу УРСР припинення 

сімейних відносин з власником будинку (квартири) не позбавляє його дружину права користування 

займаним приміщенням. У разі відсутності угоди між власником будинку (квартири) і колишнім членом 

його сім‘ї про безоплатне користування жилим приміщенням до цих відносин застосовуються правила, 

встановлені статтею 162 цього Кодексу, якою визначено, що плата за користування жилим приміщенням в 

будинку (квартирі), що належить громадянинові на праві приватної власності, встановлюється угодою 

сторін. Плата за комунальні послуги береться, крім квартирної плати за затвердженими в установленому 

порядку тарифами. 

А укладаючи шлюбний договір, сторони можуть включити до нього: положення про порядок 

користування житлом, яке належить одному з подружжя на праві приватної власності; про звільнення після 

розлучення житлового приміщення тим з подружжя, хто вселився у нього у зв‘язку з реєстрацією шлюбу; 

про проживання в житловому приміщенні родичів когось з подружжя тощо. 

Шлюбний договір може надавати відповідні майнові права не лише дружині чи чоловікові, а й їхнім 

дітям та ін. родичам. Тобто шлюбний договір може мати елементи договору на користь третьої особи. 

Згідно з частиною третьою статті 93 Кодексу шлюбний договір не може регулювати особисті 

відносини подружжя, а також особисті відносини між ними та дітьми. Отже, подружжя не зможе, як 

раніше, передбачити якісь обов‘язки особистого характеру по відношенню один до одного, а також 

особисті немайнові відносини між ними та дітьми. 

У шлюбний договір не можуть бути включені умови, які суперечать правам дитини. Може бути 

визначене передання дитині у користування житлового приміщення, ін. майна, та розмір і порядок 

стягнення аліментів. 

У шлюбному договорі той, з ким проживає дитина, не може відмовитися від права на примусове 

стягнення аліментів на неї. 

У шлюбному договорі особи на власний розсуд можуть визначити право на утримання незалежно від 

непрацездатності та потреби у матеріальній допомозі, умови, розмір та строки, у які будуть здійснюватись 

такі виплати. При цьому у разі невиконання одним із подружжя свого обов‘язку за договором аліменти 

можуть стягуватися на підставі виконавчого напису нотаріуса. Шлюбним договором може бути 

встановлена й можливість припинення права на утримання одного з подружжя у зв‘язку з одержанням ним 

майнової (грошової) компенсації. 

У ч. 4 ст. 93 СК заборонені лише такі умови шлюбного договору, які ставили б одного з подружжя у 

надзвичайно невигідне матеріальне становище. Отже, умови цього договору можуть погіршити становище 

одного з подружжя, порівняно з тим, що є у законі, але тільки до певної межі. 

Однак ті умови шлюбного контракту, які всупереч волі будь-кого з подружжя погіршують його 

становище порівняно із законодавством України (мають дискримінаційний характер, позбавляють права на 

частку в нажитому майні тощо), не можуть бути визнані дійсними, так само як і шлюбний контракт, 

укладений без додержання порядку, встановленого законодавством України. 

Існують деякі особливості укладення шлюбного договору, суб‘єктом якого є неповнолітня особа. Для 

його укладення потрібна письмова згода батьків або піклувальника неповнолітнього, посвідчена нотаріусом 

(ч. 2 ст. 92 СК). 

У разі укладення шлюбного договору особами, які вже перебувають у шлюбі, вік не має значення, 

оскільки відповідно до частини другої статті 34 Цивільного кодексу України у разі реєстрації шлюбу 

фізичної особи, яка не досягла повноліття, вона набуває повної цивільної дієздатності з моменту реєстрації 

шлюбу. 

Укладення шлюбного договору – не обов‘язок, а взаємне рішення осіб вирішити питання життя сім‘ї 

на власний розсуд. 

Одним із нових положень Сімейного кодексу України є те, що шлюбний договір може бути укладено 

не тільки до одруження, а й під час шлюбу. Кодекс про шлюб та сім‘ю України давав право на укладення 

шлюбного контракту лише особам, що ще неодружені. 

Перед укладанням шлюбного договору нотаріус, до якого звернулася молода пара, повинен 

роз‘яснити сторонам основні положення шлюбного договору, права та обов‘язки сторін. Статтею 94 

Сімейного кодексу України передбачено, що шлюбний договір укладається у письмовій формі і 

нотаріально посвідчується. При цьому посвідчити шлюбний договір може як державний, так і приватний 

нотаріус. 

Шлюбний договір складається в трьох примірниках, один з яких зберігається в справах нотаріальної 

контори, а два інші видаються кожному з подружжя. 

Щодо набрання чинності договором, то статтею 95 Сімейного кодексу України визначено, що в тому 

разі, якщо шлюбний договір укладено до реєстрації шлюбу, він набирає чинності у день реєстрації шлюбу. 
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Якщо ж шлюбний договір укладено подружжям, то він набирає чинності у день його нотаріального 

посвідчення, про що має бути зазначено в тексті договору. 

Ст. 94 СК не визначає наслідків недотримання вимоги про нотаріальне посвідчення договору. У цій 

ситуації підлягатиме субсидіарному застосуванню ст. 220 Цивільного кодексу України. Положення 

шлюбного контракту не можуть стосуватися вирішення питань немайнового (особистого) характеру. 

У шлюбному договорі може бути встановлено загальний строк його дії, строки тривалості окремих 

прав та обов‘язків. Може бути встановлена чинність договору або окремих його умов і після припинення 

шлюбу. 

Законодавець встановив можливість внесення змін до шлюбного договору. При чому, одностороння 

зміна умов шлюбного договору не допускається. Шлюбний договір може бути змінено подружжям. Договір 

про зміну шлюбного договору також нотаріально посвідчується. 

Разом з тим, на вимогу одного з подружжя шлюбний договір за рішенням суду може бути змінений, 

якщо цього вимагають його інтереси, інтереси дітей, а також непрацездатних повнолітніх дочки, сина, що 

мають істотне значення.  

Також, відповідно до статті 102 Сімейного кодексу на вимогу одного з подружжя шлюбний договір 

може бути розірваний за рішенням суду з підстав, що мають істотне значення, зокрема в разі неможливості 

його виконання. На вимогу будь-кого з подружжя, або іншої особи, права та інтереси якої цим договором 

порушені, шлюбний договір може бути визнаний недійсним за рішенням суду з підстав, встановлених 

Цивільним кодексом України. 

Подружжя має право відмовитися від шлюбного договору. У такому разі права та обов‘язки, 

встановлені шлюбним договором, припиняються в день подання заяви. 
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СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО В УМОВАХ НЕПУ 

 

В статті проаналізовано особливості розвитку сільського господарства України після 

громадянської війни (в умовах економічного занепаду) та часів ―нової економічної політики‖. Ключові 

слова: сільське господарство, НЕП, селяни, комуністична партія.  

 

Перша світова війна, громадянська війна, політика «воєнного комунізму», посуха та неврожай 

1920 р. та 1921 р. перетворили сільське господарство України до початку 1921 р. на руїну. Майже на чверть 

скоротились посівні площі, реманент для обробітку землі не обновлювався, а наявний майже не 

ремонтувався, були порушені норми посівів та обробітку землі. Політика продрозкладки ще більше 

підірвала сільське господарство, адже позбавляла селян не лише надлишків, а навіть необхідних для життя 

продуктів. Селяни не вбачали зацікавленості у результатах своєї праці. У 1921 р. починаються потужні 

антирадянські селянські повстання. На їх придушення направлені були червоноармійські загони. Наслідком 

усіх цих процесів став голод 1921-1923 років. Число голодуючих зимою 1922 р. сягнуло понад 8 млн. 

людей. Від голоду в Україні померло від 2 – до 7 млн. осіб. 

Щоб врятувати радянсько-комуністичний режим у березні 1921 року на Х з‘їзді РКП(б) було взято 

курс на перехід до «нової економічної політики», що передбачала комплекс нових форм та методів 

господарювання. Декретом ВЦВК від 21 березня 1921 р. «Про заміну продовольчої і сировинної 

продрозкладки натуральним податком» було скасовано примусову монополію держави на заготівлю 

сільськогосподарських продуктів. Продподаток в середньому складав відсоткове відрахування від готової 

продукції і був вдвічі меншим за продрозкладку. І це дає можливість за дуже короткий час підняти на 

належний рівень сільське господарство та забезпечити країну продуктами харчування. Ряд документів, 

виданих радянським урядом України, давали дозвіл на оренду землі, вільний обмін, купівлю та продаж 

сільськогосподарських продуктів. Було скасовано монополію держави на продукти сільського 

господарства. Здавши продрозкладку, селянин отримав можливість на свій розсуд розпоряджатись 

залишками своєї продукції та не боятись, що вона буде конфіскована державою. Матеріальна зацікавленість 

селян у збільшенні виробництва сільськогосподарської продукції значно зростає. Селяни знали розмір 
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податку, що мали сплатити протягом року, та частку продукції, що залишалась в їх користуванні. За 

продукцію, що здавалась для держави, селянин отримував оплату червонцями. 

Перехід від обов‘язкової праці до вільного найму робочої сили історики розглядають двозначно. 

Адже вільний найм робочої сили поглибив процес диференціації між заможними селянами та бідними, що 

дало можливість багатшим експлуатувати менш заможних. Була скасована кругова порука. 

Починаючи із 1923 р. в степових районах України значно розширюються посіви озимого зерна. В 

газеті «Зірка» за 06 вересня 1923 р. у статі «До озимого посіву» зазначається: «Губземуправління ухвалило 

поширити озимий клин до того розміру, який він займав у 1916 р. В цьому році повинно бути засіяно 

75 проц. площі 1916 р. себ то 1,300 000 десятин озимини.». 2/3 посіяної озимини складало жито. Невеликі 

посіви озимої пшениці, найкращого товару для закордонних ринків, були спричинені нестачею зерна для 

посіву як в селян так і в земорганів, щоб видати його у позику. Наркомзем почав видавати кредити строком 

на 1 рік виключно на купівлю озимої пшениці, котру кожен мав висіяти. Проходять безпартійні конференції 

з метою аналізу стану сільського господарства, ознайомленням з новими законами та інструкціями 

землекористування та пільгами для зразкових і незаможних господарств. 

Про швидкі темпи відновлення сільського господарства свідчить збільшення обсягів валової 

продукції. У 1925 р. її обсяг збільшено на 12% у порівнянні із 1913р. У 1922 р. обсяги закупівлі державою 

зерна значно зросли у порівняння з періодом політики «воєнного комунізму».  

Починаючи з травня 1923 р. податки із селянських господарств були зведені до єдиного, що 

виплачувався грошима. Купуючи за ці гроші зерно у селян на ринку держава розвиває ринкові відносини. 

Хоча їх розвиток був нестабільний, адже незаможні селянські господарства звільняються від сплати 

податків, а заможні господарства переоподатковуються і тому не є зацікавленими до збільшення 

виробництва товарів на продаж, що знижує насиченість внутрішнього ринку продуктами. В таким спосіб 

забезпечується майбутня соціальна підтримки програми комуністичної партії створення колгоспів та 

радгоспів. 

У статті «Про кооперацію» В. Ленін припускає нагальну потребу у створенні умови для розвитку 

кооперації, як капіталістичної форми господарювання, що не може існувати без ринку та товарно-ринкових 

відносин, де кожен кооператор є власником і має право самостійно працювати. Замість колгоспів, що 

передбачають відчуження майна, можуть існувати кооперативи. Цю ідею починають втілювати в життя. З 

державної казни виділяють кошти на машино-тракторні, бджолярські, тваринницькі кооперативи. Це дало 

надзвичайно позитивний результат. Кооперацією були охоплені 85% господарств. Розпочинається 

відродження селянського підприємництва по переробці сільськогосподарської продукції. Відбудовуються 

та налагоджують роботу млини, маслобійні, сироварні, коптільні. Відроджуються та розвиваються 

селянські промисли: виготовлення полотна, вишивання рушників, виготовлення одягу, обробіток шкір. 

Разом з тим партійне керівництво активно підтримує колективні господарства (товариства спільного 

обробітку землі, комуни…), але серед селян вони не користувались популярністю. 

Політика НЕПу в сільському господарстві зацікавила селянина в результатах власної праці та 

покращила його життєвий рівень, хоча ставка продподатку для голодуючого населення України все ж 

залишалась високою. Заходи «нової економічної політики» отримали широку підтримку українського 

населення, незважаючи на голод 1921-1923 рр., що відстрочив впровадження НЕПу до 1922 р.  

Лідери комуністичної партії вважали НЕП – вимушеним та тимчасовим відступом від будівництва 

соціалізму, а В. Ленін, на одному із засідань партії зазначає, що поступки селянам підпорядковані лише 

одній меті – боротьбі за владу. Успіхи та досягнення НЕПу були спрямовані на заміну більш новою 

соціалістичною політикою. 

У 1925 р. на ХІV з‘їзді ВКП(б) було прийнято сталінський курс на форсовану індустріалізацію, що 

ніяк не поєднувалась з «новою економічною політикою». Керівництво СРСР штучно створило умови для 

згортання НЕПу, а саме, завищили ціни на промислові товари, котрих потребували селяни, що різко 

скоротило закупки. Були штучно занижені ціни на хліб, що призвело до відмови селян здавати зерно 

державі у 1927 році. І як наслідок, в жовтні 1927 році починають примусово конфісковувати зерно, а селян, 

що чинять спротив чи проявляють непокору, ув‘язнюють. Закриваються приватні крамниці та майстерні, 

занепадає приватне підприємництво. 

 
Джерела  

1. Дерев'янкін Т.І. Промисловий переворот на Україні: питання теорії та історії. К., 1975.  

2. Кульчицький С.В. Комунізм в Україні: перше десятиріччя (1919-1928). К., 1996. 

3. Субтельний О. Україна:історія. К, 1992. 

4. Історія народного господарства Української РСР. у 3 т., 4 кн.. – том 2. / Т.І. Дерев'янкін, М.Д. Горбоватий та ін. К., 1984. 

 



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 5  

 

 

 
134 

Мезяк Алина Игоревна 

Барановичский государственный университет 

Науный руководитель: Гордейчик Снежана Викторовна 

Барановичский государственный университет 

Дерман Анна Дмитриевна 

Барановичский государственный университет 

Науный руководитель: Гордейчик Снежана Викторовна 

Барановичский государственный университет 
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Статья посвящена рассмотрению инновационного процесса, как основного фактора повышения 

эффективности предприятий агропромышленного комплекса. Описана актуальность инноваций 

выбранной темы. Проанализированы основные типы инноваций в сфере агропромышленного комплекса. 

Ключевые слова: Инновации, агропромышленный комплекс, конкурентоспособность, государственная 

программа, новые технологии. 

 

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что повышение экономической эффективности 

является одним из главных направлений как промышленных предприятий, так и агропромышленных. Этот 

процесс также реализуется через инновационную деятельность, которая в свою очередь берет на себя 

выполнение такой общественно значимой функции, как ускорение процесса усовершенствования 

имеющихся и создания новых способов удовлетворения потребностей. 

Глубокое осознание превосходства и перспективности инновационного пути развития ведет к 

пониманию того, что необходимо консолидировать усилия в этом направлении. Статус сырьевого 

поставщика постепенно должен отойти на задний план, а полученные от продажи сырья средства в первую 

очередь должны быть использованы для перехода на инновационное направление развития экономики [1]. 

Инновации являются необходимым условием развития производства, повышения качества и 

увеличения количества появления новых товаров и услуг, а в условиях рыночной экономики они являются 

движущей силой конкуренции, благодаря им удается использовать современную технологию и 

организацию производства, обеспечивать успех и эффективность деятельности предприятия. Инновации 

положительно влияют на развитие предприятий и экономики страны, поэтому необходимо способствовать 

эффективному осуществлению инновационного процесса, систематического созданию и распространению 

научных исследований и разработок, от внедрения которых будет зависеть конкурентоспособность 

отечественных предприятий. Изменения, как на предприятии, так и в стране связаны с развитием, которое 

является основной характеристикой любой экономической системы или предприятия. В современных 

условиях международное положение отдельных стран и предприятий определяется интенсивностью 

применения достижений науки и техники, поэтому благодаря инновационным изменениям можно получать 

прибыль, создавать рабочие места и повышать престиж на международной арене. Современное 

экономическое развитие характеризуется ведущим значением научно-технического прогресса и 

интеллектуализацией основных факторов производства. Необходимо отметить и то, что инновационность 

непосредственно влияет на ВВП [2]. 

Сельское хозяйство – одна из важнейших отраслей экономики Республики Беларусь. Доля 

сельскохозяйственного производства составляет около 6 – 7% объема ВВП. При этом в 

сельскохозяйственном секторе работает около 9% от общего количества занятых в экономике страны [3]. 

Основной вклад в производство сельскохозяйственной продукции вносят сельскохозяйственные 

организации, на долю которых приходится 79,3% продукции сельского хозяйства. Агропромышленный 

комплекс Республики Беларусь включает такие отрасли, как сельское хозяйство, лесное хозяйство, 

заготовки, пищевая промышленность, мукомольно-крупяная и комбикормовая промышленность, легкая 

промышленность, торговля и общественное питание, ремонт тракторов и сельскохозяйственных машин, 

строительство в агропромышленном комплексе.  

В Республике Беларусь сельское хозяйство является одним из основных направлений развития 

экономики. Следовательно, значительная часть финансовых ресурсов государства направляется на 

поддержку сельского хозяйства. 

В Беларуси принята Государственная программа развития селекции сельскохозяйственных растений 

на 2014-2020 гг. С 2015 г. сформирован государственный страховой фонд семян сельскохозяйственных 

растений для помощи юридическим и физическим лицам, в том числе индивидуальным предпринимателям, 
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занимающимся производством сельскохозяйственной продукции, в случае гибели либо повреждения 

посевов сельскохозяйственных растений. Основной целью программы является обеспечение 

производителей сельхозпродукции семенами высокопродуктивных сортов сельскохозяйственных растений 

с высокими сортовыми и посевными качествами в целях удовлетворения потребности перерабатывающей 

отрасли республики в растительном сырье. Программа предусматривает проведение в 2014-2020 гг. 

технического переоснащения научных организаций селекционно-семеноводческой сельскохозяйственной 

техникой и оборудованием, а также строительство, реконструкцию, проектирование и монтаж 

семяочистительных комплексов и линий по подготовке семян. Агропромышленный комплекс Республики 

Беларусь вступает в новуюстадию своего развития. На сегодняшний день приоритетным направлением 

развития агропромышленного комплекса Республики Беларусь выступает инновационное развитие. 

Инновация применительно к агропромышленному комплексу – новые технологии, новая техника, новые 

сорта растений, новые породы животных, новые удобрения и средства защиты растений и животных, новые 

методы профилактики и лечения животных, новые формы организации, финансирования и кредитования 

производства, новые подходы к подготовке, переподготовке и повышению квалификации кадров и т. д. 

В сфере применения в агропромышленном комплексе выделяют четыре типа инноваций: 

селекционно-генетические; технико-технологические и производственные; организационно-управленческие 

и экономические; социально-экологические. 

Первый тип инноваций присущ только сельскому хозяйству. К селекционно-генетическим 

инновациям в сфере агропромышленного комплекса относят: новые сорта и гибриды сельскохозяйственных 

растений, новые породы, типы животных и кроссы птицы, создание растений и животных, более 

устойчивых к неблагоприятным факторам окружающей среды, растений и животных, устойчивых к 

болезням и вредителям. Примером может служить новый черно-пестрый тип крупного рогатого скота. 

Удой коров за лактацию составляет 5600 кг молока высокой жирности и белковости.  

К технико-технологическим и производственным инновациям в сфере агропромышленного 

комплекса относят: новую технику в сфере агропромышленного комплекса, использование новых 

технологий возделывания сельскохозяйственных культур, новые индустриальные технологии в 

животноводстве, научно-обоснованные системы земледелия и животноводства, новые удобрения и их 

системы, новые средства защиты растений, биологизацию и экологизацию земледелия. Примерами 

применения перечисленных видов инноваций являются «Технология производства хлеба из 

диспергированного зерна», которая используется в производстве круп и позволяет более эффективно 

обрабатывать зерна пшеницы и экономить энергоресурсы, а также метод обработки зерна в 

зернохранилище с помощью электронного облучения, позволяющего более эффективно сохранять зерно от 

неблагоприятных воздействий окружающей среды. Эта технология не только помогает сэкономить, но и 

приносит значительную прибыль. 

Организационно-управленческие и экономические инновации включают: развитие кооперации и 

формирование интегрированных структур в агропромышленном комплексе, новые формы технического 

обслуживания и обеспечения ресурсами агропромышленного комплекса, новые формы организации и 

мотивации труда, новые формы организации и управления в агропромышленном комплексе, маркетинг 

инноваций в АПК, создание инновационно-консультативных систем в сфере научно-технической и 

инновационной деятельности, концепции, методы выработки решений, формы и механизмы 

инновационного развития. Например, в Беларуси фермерские хозяйства организуются в крупные 

продовольственные системы, в рамках которых фермеры выращивают по контрактам продукцию в 

определенном количестве и стандартного качества. 

К социально-экологическим инновациям относят: формирование системы кадров научно-

технического обеспечения агропромышленного комплекса, улучшение условий труда, решение проблем 

здравоохранения, образования и культуры тружеников села, оздоровление и улучшение качества 

окружающей среды, обеспечение благоприятных экологических условий для жизни, груда и отдыха 

населения. Примером социально-экологических инноваций в агропромышленном комплексе является 

создание нового типа сельских поселков – агрогородков – благоустроенных населенных пунктов, в которых 

проживают работники сельскохозяйственной отрасли [4]. 

Рассмотрев агропромышленный комплекс РБ, следует отметить, что предприятия активно внедряют 

инновации в производственный процесс. Развитие агропромышленного комплекса в Беларуси является 

эффективным. Происходит расширение сортового ассортимента выращиваемых растений, так как 

наблюдается изменение климата, и существует возможность выращивать новые виды теплолюбивых 
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культур. Таким образом, в условиях сложной экономической ситуации в стране необходимо продолжать 

инвестирование в агропромышленный комплекс, так как он является одной из наиболее перспективных 

отраслей экономики Республики Беларусь. 
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ВНЕДРЕНИЕ ИННОВАЦИЙ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 

Статья посвящена инновационному развитию Республики Беларусь, проанализированы условия, при 

которых предприятия стремятся быть инновационно-активными и конкурентоспособными, исследована 

классификация инноваций. Ключевые слова: инновации, конкурентоспособность, предприятие, Республика 

Беларусь 

 

В современном мире внедрение инноваций играет важную роль для повышения 

конкурентоспособности предприятия. Инновации - это усовершенствованные или новые технологии, 

услуги, которые способствуют продвижению продукции. 

Каждая организация сталкивается с проблемой осуществления постоянного роста и развития. 

Предприятия разрешают эту проблему разными способами. Основой для решения этих задач является 

создание конкурентных преимуществ. Организациям нужно разрабатывать новые методы ведения их 

деятельности, чтобы получить эти преимущества. Применение различного рода инноваций в производстве 

делает лучше социальную, научно-техническую и производственную сферы деятельности. 

Инновации можно рассматривать как конечный результат внесения новой продукции на рынок, 

который был доведѐн до стадии коммерческого использования и начинающий давать экономический 

эффект. 

Рассмотрим классификацию инноваций: 

 Предпринимательские (предприятия могут осуществлять диверсификацию) 

 Производственные (организации производят переход со старой энергоѐмкой технологии на новую 

энергосберегающую) 

 Технические (организации получают возможность модернизировать технические характеристики 

товаров) 

 Информационные (предприятия могут изменять их внутреннюю среду для того, чтобы повысить 

эффективность их внутренних процессов) 

 Рыночные (данный тип инноваций открывает двери на новые рынки, увеличивает потоки новых 

клиентов) 

 Финансовые (предприятия могут эффективнее использовать их финансовые средства) 

 Управленческие (организации быстрее принимают управленческие решения) 

Немало экономистов считают, что важнейшее влияние инноваций на конкурентоспособность – это 

повышение длительности удержания конкурентных преимуществ.  

https://www.dissercat.com/content/innovatsii-kak-faktor-ekonomicheskoi-effektivnosti-promyshlennykh-predpriyatii
https://produkt.by/news/statisticheskiy-obzor-agropromyshlennogo-kompleksa-belarusi
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У Республики Беларусь нет больших запасов природных ресурсов, поэтому наиболее важным для неѐ 

является инновационный путь развития, направленный на создание конкурентоспособных 

производственных сил. 

В Республике Беларусь экономика открытого типа, эффективное инновационное развитие которой 

зависит от внешних рынков. Особое внимание необходимо уделять работе с экспортно-ориентированными 

малыми и средними предприятиями, которые испытывают наибольшие трудности из-за торговых барьеров. 

Расширение международных экономических связей Беларуси в рамках региональных интеграционных 

структур создает прочную основу для развития научных и технологических связей и реализации 

совместных инновационных проектов. 

Важнейшей задачей РБ становиться инвестирование инновационных проектов и преодоление 

факторов, которые сдерживают внедрение и их разработку. 

Собственные финансовые ресурсы являются основным источником финансирования инновационной 

деятельности на промышленных предприятиях. Однако, важнейшей проблемой на предприятиях 

Республики Беларусь является недостаток персональных денежных средств. Это показывает то, что для 

развития инновационной деятельности промышленных предприятий требуется государственная поддержка 

и стимуляция. Зачастую это вынуждает РБ оказывать финансовую помощь в инновационной деятельности 

государственных предприятий в основном за счѐт внешнего финансирования под гарантии 

правительства."Основную долю прямых иностранных инвестиций привлекли ОАО "БМЗ", ОАО "БелАЗ", 

РУП "МТЗ", ОАО "ВЗРД "Монолит", ОАО "Амкодор", ОАО "Минский завод отопительного 

оборудования", ОАО "Минский часовой завод", ОАО "Бобруйский машиностроительный завод". 

Результативность инновационной деятельности должна оцениваться не столько количеством 

инновационно-активных организаций и затратами на осуществление инноваций, сколько их соотношением 

и раскрытием результативности самой инновационной деятельности. 

Отсутствие инновационных решений и их недостаточное инвестиционное обеспечение означают для 

любой отрасли промышленности потерю устоявшихся рынков из-за невысокой конкурентоспособности ее 

продукции, а также отсутствие перспектив выхода на новые свободные рынки. 

Одним из важнейших условий перехода экономики на инновационный уровень развития является 

наличие необходимого количества высококвалифицированных специалистов, способных обеспечить 

продвижение результатов разработок на рынок наукоѐмкой продукции. Предприятиям необходимо 

постоянно проводить мониторинг развития технологий и науки для внедрения последних достижений в 

производственный процесс. Первостепенной задачей для развития экономики является внедрение малого 

бизнеса в сферу инновационной деятельности и повышение его активности. Высокая инновационная 

динамичность экономики может быть обеспечена ведущей ролью государства на научно-техническом 

рынке. 

В Республике Беларусь необходимо создать такие условия, при которых предприятия,даже только 

для достижения ими лучших возможностей хозяйствования, стремились быть инновационно-активными. 

Это могут быть, например, налоговые льготы предприятиям, осуществляющим внедрение и использование 

передовых технологий, производство и реализацию инновационной продукции. Важным является 

обеспечить соответствие величины отмеченной налоговой льготы масштабам проявления передовой 

активности и революционности внедряемых хозяйствующими субъектами нововведений. Это предполагает 

дифференцированный подход со стороны государства к инновационно-активным организациям. 

Рост конкурентоспособности экономики должен осуществляться на основе модернизации, 

увеличения размеров и качества инновационных процессов, повышение эффективности производства. 

Таким образом, инновации являются одним из факторов, которые способствуют обеспечению 

доступа к ресурсам и рынкам сбыта на основе реализации конкурентных преимуществ белорусской 

экономики. 
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АВИАКОМПАНИЯ «БЕЛАВИА». КОНКУРЕНЦИЯ НА МЕЖДУНАРОДНОМ РЫНКЕ. 

МОНОПОЛИЯ ВНУТРИ СТРАНЫ 

 

Статья посвящена ситуации на рынке гражданской авиации Республики Беларусь. 

Проанализирована конкуренция с международными компаниями и внутри страны. Исследована 

статистика Национального Аэропорта Минск. Ключевые слова: Белавиа, конкуренция, монополия. 

 

Авиакомпания Белавиа (Belavia) - лидер пассажирских перевозок. Это современная и динамичная 

компания, которая выполняет чартерные и регулярные международные и внутренние перевозки, стремится 

к постоянному развитию и совершенствованию, а также к привлечению нового числа пассажиров. 

Еѐ основные задачи: 

- внедрение новых информационных технологий; 

- постоянное повышение качества обслуживания; 

- эффективное использование ресурсов; 

- модернизация воздушного флота; 

- обеспечить безопасность и надежность полетов воздушных судов на уровне международных 

стандартов; 

- внедрить новые информационные технологии продажи авиаперевозок с переходом на 

использование «электронного авиабилета»; 

- обеспечить повышение уровня жизни работников авиакомпании. 

Определяющим фактором в формировании сети воздушных линий авиакомпании, частоты 

выполнения полетов, а, следовательно, и объемов перевозок является уровень пассажирского спроса. 

Именно возможности и желание пассажиров совершать перемещение воздушным транспортом являются 

движущей силой в развитии авиакомпании. 

Конкуренция на международном рынке. 

«Белавиа» работает в условиях жесткой конкуренции на рынке перевозок. В последние годы 

наблюдается усиление конкурентной борьбы между авиаперевозчиками за рынки сбыта. Иностранные 

компании наращивают свое присутствие на белорусском рынке авиаперевозок, следовательно, происходит 

отток значительной части пассажиров на рейсы иностранных перевозчиков. 

Основными конкурентами «Белавиа» являются «Lufthansa» (Германия), «AustrianAirlines» (Австрия), 

«LOT» (Польша), «EL AL» (Израиль), «AirBaltic» (Латвия), «CSA CzechAirlines» (Чехия), «UMAir» 

(Украина), которые выполняют прямые полеты в Минск. 

Изучив каждого конкурента, мы определили основные преимущества авиакомпаний-конкурентов: 

- солидная государственная поддержка; 

- укомплектованность современными воздушными судами типа Boeing, CRJ, Airbus; 

- имидж солидных и надежных авиаперевозчиков; 

- длительный опыт работы на рынке международных авиаперевозок; 

- высокая надежность и регулярность; 

- четкая маркетинговая ориентация; 

- наиболее оптимальное соотношение - качество услуг/цена; 

- наличие сетевых маршрутов, большая частота полетов и обширная география. 

Также мы подготовили статистику показателей деятельности РУП «Национальный аэропорт Минск» 

за 2019 год, на основе которой сделали вывод, что увеличение объемов перевозок было бы невозможно без 

современного флота, современных комфортабельных и экономичных самолетов. 

Показатели деятельности РУП «Национальный аэропорт Минск» за I квартал 2019 года. 
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За I квартал 2019 года Национальный аэропорт Минск обслужил 936 738 пассажиров, что больше по 

сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 15,5%. Всего за отчетный период было выполнено 6 138 

самолетовылетов (прирост составил 11,1% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года). Показатели 

деятельности РУП «Национальный аэропорт Минск» за I полугодие 2019 года. 

В I полугодии 2019 года авиапредприятие обслужило 2 201 350 пассажиров, что больше по 

сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 12,9%. Всего за отчетный период было выполнено 13 324 

самолетовылета (прирост составил 9,8% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года). 

Показатели деятельности РУП «Национальный аэропорт Минск» за 9 месяцев 2019 года. 

Всего за 9 месяцев нынешнего года авиапредприятие обслужило 3 887 062 пассажира, что больше по 

сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 11,8%. Всего за отчетный период было выполнено 21 587 

самолетовылетов (прирост составил 9,5% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года). 

Показатели деятельности РУП «Национальный аэропорт Минск» за 12 месяцев 2019 года. 

По итогам работы за 2019 год Национальный аэропорт Минск обслужил 5 101 766 пассажиров, что 

больше на 12,5% по сравнению с результатами 2018 года. Число обслуженных авиарейсов составило 28 417, 

что на 8,9% превысило результаты работы по отношению к 2018 году. Август стал самым интенсивным 

месяцем прошлого года: аэропортом обслужено 592 624 пассажира. А 16 августа зафиксирован максимум 

по обслуженным пассажирам в день – 20 785 человек [1]. 

Опираясь на данные статистики, можем сказать, что увеличение объемов перевозок приведет к 

повышению конкурентоспособности «Белавиа» на международном рынке авиаперевозок и увеличению 

основного дохода, так как его авиакомпания получает от перевозки пассажиров. 

Монополия авиакомпании. 

Беларусь располагает очень выгодным географическим положением. Находясь в центре Европы, 

Минск мог стать международным авиатранспортный хабом между востоком и западом. 

Однако до сих пор господствующее положение государственной Белавиа на рынке не позволяет 

белорусской коммерческой авиации развиваться. 

Многих клиентов Белавиа не устраивает еѐ ценовая политика, поэтому они используют лоукостеры 

соседних стран, такие как Ryanair, WizzAir, airBaltic. Зачастую используя этих перевозчиков пассажиры не 

только экономят деньги за перелет, но и тратят меньше времени в пути, так как Белавиа не способна 

обеспечить прямые регулярные прямые рейсы по самым разнообразным направлениям. Таким образом 

Белавиа теряет большую категорию пассажиров, которым не нужен еѐ премиум сервис за большую цену. 

Привлечение в страну иностранных лоукостеров могло бы стать решением данной проблемы. Они 

бы также платили налоги, а ещѐ привозили в Минск новых пассажиров, которых Белавиа может возить по 

другим направлениям. В результате пассажиропоток через белорусскую столицу возрастет, что 

положительно скажется на заработке аэропорта, ведь каждый вылетающий пассажир пользуется 

инфраструктурой аэропорта: использует паркинг, кафе, рестораны, магазины dutyfree и так далее. А также 

вырастет поток туристов, так как Минск по европейским меркам довольно бюджетный город, однако 

сейчас добраться до него бюджетной авиакомпанией нельзя. 

Самым верным вариантом, как мы считаем, будет создание собственного лоукостера. Важно, что 

лоукостер не будут делить пассажиров с Белавиа, он будут ориентирован в первую очередь на сегмент 

рынка, который сегодня упускает национальный перевозчик. 

Создание белорусского лоукостера приведет к повышению конкурентоспособности национальных 

авиаперевозок. Конкуренция привносит развитие, разнообразие и более четкое удовлетворение 

потребностей потребителя, а монополия носит деструктивный характер: не нужно внедрять новые 

технологии, расширять спектр товаров, услуг, улучшать качество, если ты единственный на рынке. В 

конечном итоге выиграют потребители и всѐ общество в целом. Таким образом, конкуренция в сфере 

гражданской авиации, будет способствовать росту пассажиропотока и позволит более глубокой интеграции 

Беларуси в европейскую авиатранспортную сеть. 
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КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ БРЕСТСКОГО РЕГИОНА: ФАКТОРЫ РОСТА 

ЭФФЕКТИВНОСТИ, ИННОВАЦИИ, ОПЫТ И НАВЫКИ ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА 

 

Данная статья знакомит нас с исследованиями конкурентоспособности в области экономики на 

уровне региона Брестской области. Проанализирована статья работников исследовательского центра. 

 

Субиндексв Брестской области по факторам роста эффективности является самым низким в стране. 

Субиндекс по факторам, связанным с инновациями, является, наоборот, самым высоким среди всех 

регионов Республики Беларусь. 

Среди факторов роста эффективности, сильные стороны региона лежат в области конкуренции на 

внутреннем рынке, развития финансового рынка и имеют способность осваивать существующие 

технологии. По оценкам респондентов из Брестской области, конкуренция на внутреннем рынке развита 

лучше, в отличии от других регионов, а количество поставщиков намного больше (их индекс равен 5.14). 

Однако респонденты говорят, что государственные предприятия в некоторой степени имеют преимущество 

по положению по сравнению с частными компаниями, что мешает конкуренции.. Другим преимуществом 

области является довольно широкий спектр финансовых продуктов и услуг, предоставляемых бизнесу. 

Уровень технологической готовности в Брестской области является намного выше, чем в большинстве 

регионов (область уступает только г. Минску) в первую очередь засчет широкого использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ): предприятия активно пользуются "всемирной" 

паутиной" для продаж и продвижения своего товара, а также для коммуникаций друг с другом и 

осуществления коммерческих операций. 

Таблица 1 

Факторы роста эффективности и факторы, связанные с инновациями, 

опытом и навыками ведения бизнеса: сильные и слабые стороны Брестской области 

Слабые места Сильные стороны 

Эффективность мероприятий по 

продвижению экспорта* 
2.77 Конкурентоспособность 5.32 

Привлекательность для талантливых 

людей 
2.92 

Работа с интернетом: доступ к 

новым заказчикам 
5,32 

Активность по вложению средств в 

НИОКР 
3,32 

Доступность интернета в учебных 

заведениях 
5,18 

Привилегированность положения 

предприятий 
3,50 Количество поставщиков(местных) 5,14 

Собственные исследования, научные 

разработки 
3,56 

Способность женщины стать 

лидером 
5,04 

* Примечание. При рассматривании Брестской области для оптимального иллюстрирования слабых 

сторон все мероприятия, которые проводятся органами местной власти по 

продвижению экспорта, были объединены. 

Источник: Исследовательский центр ИПМ. 

 

В Брестской области сильнее, чем в других регионах, развиты факторы, связанные с навыками и 

опытом ведения предпринимательской деятельности. Предприятия в регионе чаще используют 

современные маркетинговые инструменты и ходы и хорошо работают с потребителями, а зарплата 

менеджеров в общем зависит от результатов их труда. Факторы, входящие в компонент «НИОКР и 

инновации», в целом развиты лучше, чем в остальных регионах (3.63против среднего значения 3.42). 

Респонденты Брестской области оценивают разработки научно-исследовательских организаций региона и 
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степень их сотрудничества с бизнесом немного выше, чем респонденты других регионов, однако оценки все 

же ниже 4. 

Наиболее глобальные проблемы региона расположены на уровне факторов роста эффективности в 

области качества человеческого капитала и его использования. В регионе существуют определенные 

проблемы в сфере высшего образования и переподготовки кадров, что обусловлено в первую очередь 

самым худшим в стране количеством студентов на душу населения. Эффективность рынка труда в регионе 

является самой низкой по стране в первую очередь за счет статистических показателей: занятость падает 

несколько быстрее, чем в других регионах, а мобильность трудовых ресурсов низкая. Опрашиваемые люди 

отмечают непривлекательность Брестской области для талантливых и оригинальных людей. 

Если говорить о внешнеэкономической деятельности, респонденты считают, что неэффективны 

мероприятия по продвижению экспорта, которые проводят местные государственные органы. Размер рынка 

(как внешнего, так и внутреннего) негативно влияет на конкурентоспособность Брестской области. Этот 

компонент создан с помощью статистических показателей ,которые в регионе несколько хуже, чем в 

среднем по стране. Среди факторов, связанных с инновациями, респонденты отмечают, что предприятия 

неактивно вкладывают средства НИОКР. 

Проанализировав экономическую ситуацию Брестской области, мы можем сказать, что в данном 

регионе хорошо развиты факторы, которые связаны с опытом ведения бизнеса. Здесь вполне успешно 

проходят электронные (дистанционные) торги, что доставляет комфорт и предприятию и заказчикам. А так 

же, в связи с пандемией, это очень актуально в наше время пользоваться интернет-ресурсами, 

продвижением в социальных сетях и т.д. В Брестской области высокий индекс конкурентоспособности, а 

это означает, что регион установил себе роль и достойное место на рынке. Но, к сожалению, как и у 

каждого региона есть и слабые места у Брестской области, которые негативно влияют на экономическую 

обстановку на предприятиях. 
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ВИКЛИКИ ТУРИЗМУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ В УМОВАХ «КОРОНАВІРУСНОГО ХОЛОДУ» 

 

Стаття присвячена аналізу особливостей розвитку туризму Львівської області в умовах 

«коронавірусного холоду». Проаналізовано адаптацію внутрішнього туризму регіону до сформованої 

ситуації. Означено екскурсійний туризм, як основу туристичної галузі регіону в час епідеміологічної кризи. 

Ключові слова: туризм, Львівська область, «коронавірусний холод», екскурсійний туризм. 

 

2020 р. став знаковим у становленні туристичної галузі України, загалом, та областей Карпатського 

туристично-рекреаційного району, зокрема. Оптимістичні перспективи її розвитку, які базувалися на 

активізації туристичної діяльності в країні, розвитку в‘їзного медичного, пізнавального, рекреаційного, 

спортивного, зеленого, агро- та інших видів туризму, диверсифікації туристичних послуг на місцях і 

наростанні туристичних потоків з держав Центральної, Західної, Південної Європи та Східної Азії зазнали 

краху у результаті світової пандемії. Остання спричинена гострою респіраторною інфекцією, яка викликана 

коронавірусом SARS-CoV-2. Хворобу вперше діагностували на території провінції Ухань (листопад, 

2019 р., Китай); 11 лютого 2020 р. ВООЗ означила офіційну її назву - COVID-19. 

Швидкі темпи біологічного поширення інфекції підсилені мобільністю населення на глобальному 

рівні, відсутність вакцини та невідомі довгострокові наслідки результату перебігу COVID-19 спричинили 

загрозу людству світового масштабу виокремивши пандемію як одну з глобальних проблем 

ХХІ ст. [5].Подолання останньої як і розв‘язання сформованої соціально-економічної кризи та недопущення 

масового захворювання населення у межах окремих країн та цілих макрорегіонів світу спричинило 

запровадження державами світу безпрецедентних дій націлених на захист національних інтересів 

пріоритетом в яких стало життя й здоров‘я людей. 

Закриття кордонів, зупинка міжнародного і внутрішнього транспортного пасажирського сполучення, 

припинення діяльності закладів громадського харчування, торгівлі, сфери розваг і дозвілля, промислових 

підприємств – усе це «поставило на паузу» світову економіку, загалом, та регіональну економіку, зокрема. 

Одним із регіонів, господарський комплекс якого зазнав суттєвих втрат у результаті епідемії коронавірусу є 

Львівська область, яка характеризується динамічним розвитком туристичної сфери. Тут туризм, є 

інноваційним вектором розвитку господарства регіону [4], засобом подолання соціально-економічної 
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поляризації на субрегіональному рівні [1, 6, 7], головним джерелом бюджетоформування новостворених 

громад [3], однією з інвестиційно-привабливих сфер економіки [1, 7], брендом території тощо. 

Коронавірусний холод спричинив до тимчасової стагнації туристичної сфери Львівської області: 

практично цілковита зупинка розвитку міжнародного туризму, запровадження суттєвих обмежень на 

функціонування внутрішніх туристичних підприємств, загальний панічний страх у населення на фоні 

раптового і різкого соціально-економічного зубожіння. Ці виклики зумовили перегляд сформованих 

напрямків і сфер діяльності туристичних підприємств регіону. З метою активізації пізнавального інтересу 

до туристичної діяльності активно почав розвиватися віртуальний туризм [2]на місцевому матеріалі 

(«Крилос-Ком», «Відвідай», та інші туристичні підприємства). Актуальною стала локальна екскурсійна 

діяльність та екскурсійний туризм регіонального масштабу. Саме останній став запорукою виживання 

галузі у час коронавірусного холоду. Затребуваними стали тури тривалістю до 24 год і охопленням 

території у радіусі 100 км від місця постійного проживання особи. Вони задовольняють потребу 

подорожуючих у пізнанні нового, але не передбачають ночівлі, значного транспортного переміщення та 

контакту з великими групами осіб. Ці тури мінімізують можливість потрапити у невідоме чужорідне 

середовище, що потенційно небезпечне для здоров‘я туриста, а націлені на глибше пізнання традиційного, 

повернення до першоджерел тощо. Їхньою перевагою є економічна доступність на противагу турів виїзного 

туризму, що важливо в час економічної кризи, яка спричинена коронавірусним холодом. Прикладом таких 

турів у Львівській області є «Народні промисли Карпат», «Таїна народних промислів Карпат», «Золоте 

кільце Львова» та ін. 
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У статті досліджено сутність, форми прояву та способи управління ризиками та загрозами 

податкові безпеці держави. Проаналізовано основні загрози податковій безпеці. Запропоновано заходи 
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Актуальність дослідження. Розбудова ефективної податкової системи – одна з основних умов 

функціонування держави. Українська економіка функціонує в умова дефіцитності державного бюджету. Як 

наслідок, недоотримує фінансування бюджетна сфера, державні інвестиційні програми. Однією з причин є 

низький рівень податкової безпеки держави. Формування системи податкової безпеки вимагає проведення 

дослідження ризиків податковій безпеці та розробки методів управління ними.  

Огляд джерел. Податкова безпека була предметом дослідження багатьох вчених, зокрема: 

О. Баранецької, Ю. Бережної, М. Виклюк, В. Герасик, Ю. Іванова, В. Іщенко, В. Мартинюк, Є. Медведкіної, 

Л. Петренко та інших. Проте, у сучасних умовах особливої актуальності набуває дослідження ризиків та 

загроз податковій безпеці, а також розробка заходів їх нейтралізації. 

Виклад основного матеріалу. Податковий ризик – невизначеність в діяльності суб‘єктів 

господарювання та держави щодо стабільності реалізації податкової політики, можливість недоотримання 

податкових надходжень до державного та місцевих бюджетів в наслідок порушенні податкового 

законодавства чи ухилення від сплати податків. Податкові ризики можуть мати різні джерела походження, 

які можуть виникати в економічній, правовій, ідеологічній та моральній сферах.  
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Серед економічних джерел податкового ризику необхідно виокремити такі як низький рівень доходів 

платників, високий рівень податкового навантаження, низький рівень податкового потенціалу, низький 

рівень податкової культури. Рівень податкового навантаження в Україні упродовж 2015-2019 рр. наведено 

на рис. 1. 
 

 
 

Рис. 1. Рівень податкового навантаження, розрахований за різними методиками, в Україні 

упродовж 2015-2019 рр. 

*Джерело: розраховано за даними [5] та [6] 
 

У правовій сфері виникають такі ризики податковій безпеці: недосконалість податкового 

законодавства, неузгодженість між нормами податкового законодавства, часта зміна норм податкового 

законодавства. Проте значна кількість ризиків податковій безпеці мають ідеологічні та моральні коріння. 

Так, ідеологічна сфера створює такі ризики як нерівність прав та обов‘язків всіх учасників податкових 

правовідносин, нераціональне та непрозоре використання дохідної частини бюджету, закритість процесу 

оподаткування. Низький рівень податкової культури є одним із визначальних джерел виникнення 

податкових ризиків у моральній сфері. Окрім того до моральних ризиків можна віднести високий рівень 

тінізації економіки, високий рівень корупції, низька професійна етика працівників податкових органів [4]. 

Розглянемо податкові втрати в Україні упродовж 2015-2019 рр. 

Таблиця 1 

Аналіз податкових надходжень та втрат України упродовж 2015-2019 рр. 
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2015 1979 40 0,451 357,01 18,04 95,8 4,84 22,88 

2016 2383,1 35 0,425 354,49 14,88 91,7 3,85 18,72 

2017 2982,9 32 0,416 397,08 13,31 55 1,84 15,16 

2018 3558,7 30 0,406 433,45 12,18 98,2 2,76 14,94 

2019 3974,5 28 0,413 459,61 11,56 105,1 2,64 14,21 

Середнє 

значення 
2975,6 33 0,4222 400,33 13,99 89,16 3,19 17,18 

*Джерело: розраховано за даними [5] та [6] 
 

Упродовж 2015-2019 рр. спостерігаємо зниження рівня тіньової економіки в Україні. Так, за 5 років 

рівень тіньової економіки скоротився на 12 відсоткових пунктів. Зазначимо, що зниження рівня тіньової 

економіки відбулося одночасно із скороченням податкового навантаження. Це природно, оскільки тінізація – 

це природна реакція бізнесу на надмірний тиск на суб‘єктів господарювання (особливо із невідповідністю 

сплачених податків тим, «публічним» послугам, які надає держава). Проте, в свою чергу існування значної 

тіньової економіки не дозволяє зменшити податковий тягар. Оцінка податкових втрат через існування тіньової 

економіки в Україні упродовж 2015-2019 рр. становить приблизно 17,18% від офіційного ВВП. Зведений 

бюджет України втрачає щорічно 400 млрд грн податкових надходжень, що становить близько 14% ВВП.  
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Поведений аналіз показав, що здійснювані реформи в податковій сфері дали позитивні результати, 

водночас, проблеми забезпечення податкової безпеки не вирішені і потребують подальшого вивчення. З 

метою зменшення податкових втрат доцільно податкові ризики та загрози. Відмінність між ризиками та 

загрозами полягає у тому, що ризики є ймовірними і оцінити їх можливо лише за умови їх настання. 

Водночас, загрози є фактично сформованими і впливають на рівень податкової безпеки (рис. 2). 
 

 
 

Рис. 2. Ризики та загрози податкові безпеці держави 

*Джерело: складено автором на основі [1], [2], [3] 

 

Забезпечення податкової безпеки передбачає оцінку, аналіз та управління податкових ризиків. 

Управління ризиками податковій безпеці передбачає своєчасну ідентифікацію загроз, аналіз та оцінку 

податкової ситуації та розробка заходів щодо мінімізації загроз задля попередження або зниження 

негативного їх впливу на економічну ситуацію в державі. 

Управління податковими ризиками передбачає реалізацію таких етапів: розробка основних засад 

політики управління податковими ризиками; якісна та кількісна характеристика податкових ризиків та 

можливості їх реалізації; класифікація податкових ризиків за відповідними ознаками та розробка можливих 

способів їх нейтралізації; визначення граничного допустимого рівня податкового ризику для порушників 

податкового законодавства; прогнозування можливих фінансових збитків при реалізації певних податкових 

ризиків; розробка та впровадження заходів щодо запобігання та нейтралізації певних податкових ризиків; 

визначення ефективності заходів щодо нейтралізації податкових ризиків; вивчення особливостей прояву та 

впливу на рівень податкової безпеки податкових ризиків; формулювання висновків за результатами 

моніторингу податкових ризиків, їх реалізації та впливу на рівень податкової безпеки. 

Висновки. Забезпечення податкової безпеки держави є пріоритетним завданням на сучасному етапі, 

яке не можливо виконати без управління податковими ризиками. Управління ризиками податкової безпеки 

передбачає своєчасну ідентифікацію загроз, аналіз та оцінку податкової ситуації та розробка заходів щодо 

їх мінімізації. Розрізняють економічні, правові, ідеологічні та моральні джерела виникнення загроз 

податковій безпеці. 
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СУЧАСНІ ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МАРКЕТИНГУ 

 

У статті розглянуто історію розвитку маркетингової діяльності, розкрито зміст маркетингу як 

філософія бізнесу, виокремлено нові перспективи розвитку сучасного маркетингу. Ключові слова: 

маркетинг, маркетингова діяльність, сучасний маркетинг, сучасні тенденції розвитку маркетингу. 

 

Маркетинг – феномен XX століття. Маркетинг пройшов складний шлях еволюції. І цілком певно 

можна стверджувати, що маркетинг існував завжди, тому що обмін, як вид діяльності, розпочав своє 

існування буквально з перших кроків первісної людини, коли людина почала усвідомлено піклуватися про 

задоволення своїх потреб і потреб. 

Виникнення і розвиток маркетингу як теорії та підприємницької практики зумовлені розвитком 

економічних відносин між суб‘єктами господарської діяльності і зростанням продуктивності праці, яке 

стало наслідком науково-технічного прогресу, широкого застосування машин та обладнання, спеціалізації 

розподілу праці. Все це спричинило різке зростання кількості товарів, перенасичення ринку, виникнення 

проблем із збутом продукції. Як наслідок цього – нераціональне використання ресурсів підприємства, 

погіршення фінансових показників діяльності фірм, зменшення грошових надходжень, а іноді й 

банкрутство підприємства, що призводить не лише до негативних економічних наслідків, а й до виникнення 

соціальних проблем, як, наприклад, безробіття [5]. 

Каталізатором процесу формування маркетингу стала велика депресія У кінці 20-х – на початку 30-х 

років ХХ ст. 

Елементи практичної маркетингової діяльності появилися наприкінці ХІХ ст. Маркетинг як ринкова 

теорія у своїх перших проявах бере початки в 1902 році, коли в провідних університетах США 

започатковано курс лекцій з проблем раціональної організації товароруху. 

Зміст і термінологія маркетингу постійно розвиваються і змінюються у ході колективної творчості 

підприємців, менеджерів, науковців різних країн, діючих за конкретних політичних і соціально-

економічних умов. У зв'язку цим погляди на маркетинг і тлумачення даної дефініції неоднозначні. 

Маркетинг як філософія бізнесу – це цілісне сприйняття людиною своєї бізнес-діяльності, 

спрямованої на виявлення та задоволення потреб [1]. 

Сьогодні поширюється твердження про кризу маркетингу, спричинену глобалізаційними процесами, 

посиленням конкуренції, прискоренням науково-технічного прогресу, зміною споживача, його поведінки та 

стилю життя, зниженням ефективності традиційних маркетингових комунікацій тощо. І це твердження має 

своє підкріплення. Світ змінився, змінилися умови та можливості маркетингової діяльності. Тепер система 

маркетингу повинна стати більш гнучкою і динамічною [2]. 

На думку Ф. Котлера, «сучасний маркетинг – далеко не те ж, що маркетинг 1970-х рр. На ринку є 

товари для задоволення практично будь-яких потреб. Попит не просто насичений – він пересичений. На 

більшості розвинених ринків стратегічні основи маркетингу (тобто сегментація, вибір цільових груп і 

позиціонування) починають втрачати ефективність механізмів формування конкурентних переваг, які 

можна було б розвинути у можливості розширення бізнесу і нові товари» [4]. 

Сучасні тенденції розвитку суспільства, зміни способу та стилю життя людей призводять до того, що 

споживач став іншим. Вік інформації та інформатизації призвів до двох основних наслідків: зросла 

«ринкова грамотність» споживача і в той же час знизилася ефективність традиційних видів маркетингових 

комунікацій. Сьогодні тільки 20-40% споживачів звертаються до реклами, щоб обрати товар. Через 

посилення конкуренції і появу великого вибору споживачі стають більш вимогливими. Вони мають вищі 

очікування до якості товарів і послуг, прагнуть зручного розташування та графіка роботи магазинів, вищого 

рівня сервісу, нижчих цін [3]. 

В умовах фінансово-економічної та політичної кризи в Україні все більше компаній шукають нові, 

інноваційні форми маркетингу, які б в умовах нестабільної ситуації та посилення конкуренції на ринку 

забезпечили їх стабільне функціонування та розвиток. Використання маркетингового підходу в управлінні 

діяльністю на підприємствах України є вагомим фактором підвищення їх конкурентоспроможності. 

Враховуючи специфіку підприємств, позицію на ринку, спосіб формування та використання конкурентних 

переваг, рівень ризику, необхідно обирати ті сучасні інструменти маркетингу, які дозволять підприємству 

зайняти більш стабільну та конкурентну позицію в сучасній ринковій економіці [6]. 

В умовах сучасного маркетингу можна виділити нові перспективи розвитку маркетингу, а саме: 
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– «зверхмаркетинг» – концентрація зусиль на створення комплексної пропозиції, що сприяє 

вирішенню одночасно кількох проблем споживача, а не просто задоволення однієї потреби; 

– «мультимаркетинг» – багатоканальний товарорух; 

– «турбомаркетинг» – скорочення часу на створення нового товару, на відповідну реакцію фірми на 

виявлений попит [7]. 

Слід зазначити, що однією з поточних проблем, які виникають перед вітчизняними підприємствами у 

процесі формування обґрунтованої маркетингової збутової політики, є визначення ефективних каналів 

розподілу. Поява нових каналів збуту та маркетингових посередників потребує вивчення їх структури та 

складу, що допоможе визначити головні передумови їх ефективного застосування [6]. 

Сучасні аспекти маркетингу полягають у тому, що маркетинг є не просто діяльністю окремого 

відділу підприємства, а його філософією, рушійною силою бізнес-стратегії. 
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