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МІНІМІЗАЦІЯ РИЗИКІВ НА КРУЇЗНИХ МАРШРУТАХ 

В УМОВАХ НОВОЇ РЕАЛЬНОСТІ: НА ПРИКЛАДІ КОМПАНІЇ COSTA CRUISES 

 

Стаття присвячена новому тренду на туристичному ринку світу – безпечним подорожам. 

Висвітлено досвід втілення круїзною компанією Costa Cruises заходів щодо мінімізації ризиків, створення 

умов безпечних подорожей в умовах нової реальності. Зазначено його актуалізацію в умовах нової 

реальності для розвитку круїзного туризму. Ключові слова: туризм, круїз, мінімізація ризиків, нова 

реальність. 

 

Ринок круїзних подорожей останні роки активно розвивався. За період 2009-2019 рр. чисельність 

круїзерів стабільно зростала з 17,8 до 27,2 млн. осіб [1]. За даними Міжнародної асоціація круїзних ліній 

(CLIA) основними трендами на ринку круїзів соціальні мережі та «оздоровчі маршрути».  

По-перше, т. з. інстаграмні подорожі, де щоденно в соціальних мережах публікується велика 

кількість постів з тегом #travel та круїзери діляться своїм досвідом з борта лайнера та заохочують до 

подорожей інших.  

По-друге, повне занурення, коли мандрівники шукають засобу позбавитися стресу, а тому круїзні 

компанії пропонують на борту оздоровчі заходи (спа-досвід, здорове харчування, фітнес інновації).  

Також активно відбувалося: впровадження розумних технологій (цифрові браслети, брелоки, 

намиста). Також активно впроваджуються екологічні технології у практику круїзної індустрії. Лище за 

2020 р. було інвестовано більше 23,5 млрд. дол. у судна, що використовують чистіше пальне. Близько 

половина (49%) нових потужностей (лайнери нового покоління) працюватимуть на зжиженому природному 

газі, що на 51% більше ніж у попередньому році. Більше 69% круїзних лайнерів вже використовують 

системи очистки вихлопних газів (EGCS), 99% нових замовлень суден оснащені передовими системами 

очистки стічних вод [2].  

Туристичний потік у першому півріччі 2020 р. скоротився на 65%, що обумовлено закриттям 

кордонів через пандемію коронавірусу. Всього не відбулися близько 440 млн. поїздок, що призвело до 

втрати 460 млрд. дол. для світового туристичного сектору. Це приблизно в 5 разів більше, ніж збитки від 

міжнародного туризму, зафіксовані в 2009 р, в умовах глобальної економічної кризи. Більш всього від 

обмежень, пов’язаних з коронавирусом, постраждав регіон Азія, де туристичний потік скоротився на 72%. 

В Європі він знизився на 66%, в Африці та на Близькому Сході – на 57%, а в Америці – на 55%. Також були 

відмінені всі круїзні маршрути. 

Проте з вересня 2020 р. ринок круїзів поступово почав відновлюватися, спочатку на внутрішньому 

рівні. Так з дозволу уряду Італії та у відповідності з ECDC (European Centre for Disease Prevention and 

Control) розпочалася круїзна навігація італійської компанії Costa для італійських туристів. Проте згодом, у 

відповідності з ECDC на борт матимуть можливість підійматися громадяни інших країн, проте перші 

маршрути здійснюватимуться між італійськими портами. Планується запустити маршрути грецькими 

островами та західною частиною Середземного моря, Канарами, круїзами із заходом до Греції та Єгипту. У 

грудні 2020 р. планується запуск круїзу на Кариби, у січні 2021 р. – навколосвітню подорож. 

На сьогоднішній день існує три списки країн: «зелений», «помаранчевий» и «червоний». У першому 

наведені держави, громадяни яких мають можливість прибувати до ЄС (і відповідно на лайнери Costa) без 

попередніх медичних процедур; другий список передбачає необхідність заздалегідь здати аналізи на COVID-

19; для країн з третього списку – Європа закрита. Проте ситуація весь час змінюється, але тема безпеки 

перебування гостей на борту є ключовою в діяльності компанії Costa Cruises. Максимально допустимим є 

завантаження бортів до 50%, тому гості мають можливість дотримуватися соціальної дистанції.  

За участі незалежних експертів з сфери охорони здоров’я розроблено та втілюється протокол безпеки 

Costa, у відповідності з яким змінюється порядок бронювання круїзів, реєстрації та посадки клієнтів на 

лайнер, а також підходи до організації сервісу на борту.  

По-перше, на етапі бронювання компанія просить своїх агентів вносити до системи актуальні 

телефони та електронні адреси туристів. Ситуація може швидко змінюватися, як у компанії, так і у клієнтів, 

тому важливою є можливість оперативного зв’язку. За 72 години до відправлення відкривається попередня 
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он-лайн реєстрація на круїзний рейс, яку необхідно здійснити самостійно кожному дорослому мандрівнику 

(на www.mycosta.com). Під час реєстрації заповнюється форма про стан здоров’я – клієнт відповідає на 

запитання про самопочуття і після цього, якщо відсутні протипоказання, скачує круїзний квиток. У агента 

така технічна можливість відсутня. У випадку, коли після оплати подорожі, виявилися проблеми із 

здоров’ям або підтвердився Соvit, вартість путівки буде повернена в повному обсязі як особі, що захворіла, 

так і тим з ким була запланована поїздка. Клієнти звертаються до своїх агентів, а ті через кол-центр Costa 

отримують чіткі вказівки відносно порядку повернення коштів. Для турагентів в системі бронювання 

наведені усі підказки з новими правилами бронювання, реєстрації на рейси та ануляції турів та необхідні 

інформаційні листи. 

Відбулися зміни у порядку організації посадки туристів на борт. Це зроблено з метою запобігання 

чергам в терміналах. Процес реєстрації пришвидшився завдяки попередній он-лайн-реєстрації клієнтів. 

Крім того, кожному клієнту виділяється персональний слот – чіткий час, коли необхідно з’явитися на 

посадку. Разом з тим в терміналах з’явилися нові процедури: вимірювання температури, перевірка 

загального стану здоров’я, експрес-аналіз на COVID-19 (Swab Test). Ці процедури займають близько 30 хв. 

Для комфорту та безпеки пасажирів в термінах збільшено кількість зон очікування, здійснено 

розмежування простору з метою дотримування соціальної дистанції пасажирів, часті здійснюється 

дезінфекція всіх приміщень та повітряних систем.  

На борту також створені умови для дотримання соціальної дистанції та вирішення проблем туристів 

безконтактно. Стійки рецепшен скасовані, з будь якими запитами та побажаннями туристи мають звертатися з 

власних кают до сервісної служби лайнера. Крім того, компанія пропонує всім скачати на смартфони додаток 

Costa App, завдяки якому мати можливість: проглядати меню ресторанів і бронювати столи, замовляти 

екскурсії, місця на шоу, а також слоти до фітнес-центрів, дитячих клубів тощо. Для роботи у додатку не 

потрібно платити за Інтернет, достатньо підключитися до внутрішньої Wi-Fi-мережі лайнера.  

Відбулися зміни у порядку проведення берегових екскурсій. Автобуси дезінфікуються після кожного 

рейсу, соціальне дистанціювання гарантується за рахунок зменшення кількості учасників, туристам 

пропонуються індивідуальні навушники, до і після екскурсії здійснюється вимірювання температури. Поки 

що вільного часу для шопінгу та прогулянок немає і взагалі, залишати лайнер можливо лише у складі групи.  

Носити захисну маску повинні всі гості старші за 6 років у загальних зонах лайнеру, в терміналах, 

автобусах, на екскурсіях. Але в приватному середовищі маски не потрібні – наприклад, коли гості 

знаходяться у своїх каютах, сидять за столиками в ресторанах, відпочивають у шезлонгах. Всюди 

встановлені дозатори з дезінфікуючими засобами для рук. Гості відчуватимуть себе VIP-персонами: вся 

інфраструктура лайнера практично у персональному розпорядженні, черги відсутні, всі проблеми 

вирішуються за зверненням телефоном. Зрозуміло, що деякі нововведення сприяють підвищенню якості 

сервісу та будуть застосовуватися в подальшому.  

Також на кожному лайнері є медичний центр, який обладнаний всім необхідним, щоб діагностувати 

та лікувати COVID. Каюти-ізолятори мають балкони. За новими правилами ізолююся хворий та особи які з 

ним подорожують. У порту вони переводяться на берег для лікування, а лайнер продовжує свій 

маршрут [3].  

З поширенням коронавірусу туристична індустрія в цілому постала перед кризою, яка може 

виявитися найгіршою в історії. Зазначимо, що ЮНВТО підкреслює стійкість туризму та спроможність 

створювати робочі місця після кризових ситуацій, а також зазначає про важливість міжнародного 

співробітництва. 

Отже, втіленню протоколів безпеки приділяється велике значення в діяльності туристичних компаній 

на сучасному етапі. Також необхідно зазначити, що після пандемії індустрія туризму активізує 

використання цифрових трансформацій. 
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ОСОБЛИВОСТІ ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ 

 

У статті проаналізовані особливості інклюзивного навчання у початковій школі, схарактеризовані 

основні принципи інклюзії, розкрито її виховні аспекти. Ключові слова: інклюзія, навчання, освіта, 

початкова школа, соціалізація, принципи інклюзії. 

 

Актуальність теми. На сучасному етапі розвитку початкової освіти розробляються інноваційні 

методи, спрямовані на навчання та виховання дітей із особливими потребами. Наразі суспільство та 

педагогічна спільнота прагнуть зрозуміти ті труднощі, з якими зустрічаються ці діти. Як свідчить досвід 

США, Канади, європейських країн, діти із фізичними вадами можуть здобувати освіту не лише у 

спеціальних закладах, а й у загальноосвітніх школах, у яких впроваджено інклюзивне чи інтегрованого 

навчання.  

Основні засади інклюзії описано у Саламанкській декларації. У міжнародному документі сказано: 

«основним принципом інклюзивного навчання є те, що діти мають навчатися разом у всіх випадках, коли це 

можливо, незважаючи на жодні труднощі чи відмінності між ними» [1; с. 15]. В основі Державного 

стандарту початкової освіти [4] лежить інноваційний підхід до навчання дітей із проблемами у розвитку. 

Зокрема, в кожній освітній галузі визначено необхідний зміст та обсяг навантаження для учнів із 

особливими потребами у поєднанні із корекційно-розвитковою роботою. 

Ефективність такого типу навчання залежить від його правильної організації та вдало підібраного 

психолого-педагогічного супроводу цих учнів, який беруть на себе, педагоги, вчителі-дефектологи, 

психологи навчального закладу. 

В даний момент необхідно обґрунтувати важливість інклюзії в початкових класах, адже цей період є 

своєрідною підвалиною подальшого освітнього розвитку дитини. Цим і обумовлена тема дослідження. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ідея спільного навчання здорових дітей та їх однолітків із 

відхиленнями розкрита у працях відомого дефектолога ХХ ст. Л. Виготського. У наукових доробках 

Найди Ю. М., Колупаєва А. А., Софій Н. З., Ленів З. П., Зброєва Н. Б., Таранченко О. М. та ін. визначено 

загальні особливості інклюзії, досліджені умови та особливості організації інклюзивного навчання.  

Мета статті: розкрити та проаналізувати особливості інклюзивного навчання у початковій школі, 

його принципи, зміст, структуру та обґрунтувати його значення у формуванні особистості дітей із 

особливими освітніми потребами. 

Виклад основного матеріалу. Дуже довго у освітній системі простежувався поділ дітей на 

звичайних та із особливими потребами. Другі, фактично, були обділені можливістю здобути освіту та 

реалізувати себе у певній галузі, оскільки через їх фізичний та розумовий стан їх не брали до закладів, де 

навчаються діти без будь-яких відхилень. Безумовно, така ситуація – несправедлива. На нашу думку, усім 

дітям потрібно дати шанс на такий самий розвиток, який мають «нормальні» діти. Тому і виникла потреба 

впровадження особливої форми навчання, яка змогла б забезпечити дітей із відхиленнями усім необхідним. 

Це і є інклюзивна освіта. 

За визначенням ЮНЕСКО, інклюзія – це «процес звернення й відповіді на різноманітні потреби 

учнів через забезпечення їхньої участі в навчанні, культурних заходах і житті громади, та зменшення 

виключення в освіті та навчальному процесі» [2; с. 57]. Інакше кажучи – це можливість дітей із 

відхиленнями отримати освіту за місцем проживання. Це хороша альтернатива закладам, де вони навчались 

окремо від дітей, у яких нема ніяких відхилень або індивідуальному чи домашньому навчанню. Проте, це 

питання не варто аналізувати лише в контексті створення доступного освітнього середовища для учнів із 

відхиленнями. Інклюзивне навчання у більш широкому сенсі передбачає забезпечення однакового 

середовища для розвитку дітям усіх категорій. Головним завданням інклюзії є те, що жодна дитина із 

відхиленням не має відчувати себе обділеною. Отже, основою інклюзії є те, що школа має бути для дітей, 

незважаючи на те, який у них фізичний та психічний розвиток, а не навпаки – діти мають відповідати 

певним шкільним вимогам. Відповідно до цього має бути усвідомлення того, що кожна дитина – це окрема 

особистість із власними потребами у навчанні, тому варто постійно удосконалювати різноманітні методи 

навчання для задоволення потреб кожного учня. 
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Відповідно до Державного стандарту початкової освіти: «діти з особливими освітніми потребами - 

діти сліпі та із зниженим зором, глухі та із зниженим слухом, з тяжкими порушеннями мовлення, із 

затримкою психічного розвитку, з порушеннями опорно-рухового апарату, розумовою відсталістю, діти із 

складними вадами розвитку (у тому числі діти з розладами аутичного спектру), навчання і виховання яких 

здійснюється у спеціально створених умовах» [4]. 

Право дитини на особистісний розвиток в системі освіти, яка орієнтується на індивідуальні потреби, 

а також права дітей із особливими потребами вчитися у тих самих школах, що і їх однолітки визнані 

міжнародними стандартами прав людини: Декларацією про права розумово відсталих осіб, Загальною 

декларацією прав людини, Європейською соціальною хартією та іншими нормативно-правовими 

документами. 

Розглянемо основні принципи інклюзії у початковій школі: 

- кожен учень цінний незалежно від його досягнень, фізичних та розумових здібностей; 

- усі діти мають свої відчуття і думки; 

- кожна дитина має право на спілкування і заслуговує на те, щоб почули її думку; 

- діти потребують один одного, їм потрібне розуміння та підтримка однолітків; 

- учні можуть досягти успіхів у тій роботі, яку вони вміють виконувати найкраще; 

- дітям потрібна різноманітність – запорука продуктивного навчання. 

Важливу роль у реалізації принципів інклюзивного навчання відіграє педагог. Його завданням є 

організувати навчальний процес так, щоб кожна дитина, незалежно від здібностей, хисту до навчання, 

засвоїла матеріал. Завданням педагога як класного керівника є створення у класі атмосфери довіри, 

доброзичливості, у якій змогли б відкритись усі сторони кожного школяра. 

Потрібно пам’ятати, що всі діти навчаються разом, їм необхідно спілкуватись між собою і нічим не 

можна замінити цей процес. Наявність у класі навіть однієї дитини із особливими потребами кардинально 

змінює напрямок роботи вчителя тому, що потрібно організувати кілька видів навчальної діяльності, а саме: 

- індивідуальна робота кожної дитини із освоєння певної частини матеріалу за допомогою технічних 

і дидактичних засобів; 

- навчальна діяльність дітей у групах та підгрупах; 

- безпосередня робота учнів із особливими потребами. 

«Введення парної організаційної форми на різних етапах процесу засвоєння, що реалізується на 

уроці, дозволяє підвищити ступінь завершеності в реалізації кожного етапу уроку і включити більше число 

учнів у навчальний процес» [3; с. 87]. Завдяки цьому зростає кількість навчальних ситуацій, у яких завдяки 

переведенню частини дій в мовні фази засвоєння, учні можуть більш усвідомлено та успішніше засвоювати 

навчальний матеріал. 

Головним виховним ресурсом для дітей із відхиленнями є те, що вони знаходяться у такому ж 

соціальному середовищі, як і їх однокласники, які не мають проблем зі здоров’ям. Діти із особливими 

потребами мають змогу отримувати масштабний соціальний досвід, встановлювати контакти з іншими 

людьми, формувати симпатії, антипатії, тобто з’являється можливість вийти за рамки сім’ї. 

Ставлення школярів один до одного, а особливо в початковій школі, обумовлено ставленням 

педагогів. Саме вони задають модель поведінки дітей із відхиленнями, які включені у освітній процес. 

Взаємовідносини між учнями перш за все мають будуватись на правді, чесності, а також важливим 

завданням учителя є наголос на тому, що незважаючи на те, що усі знаходяться в одному колективі, кожен 

має свій напрям розвитку і удосконалюється та вчиться так, як може. Судячи із цього є моменти, у яких 

одні діти відстають, а інші суттєво переважають. Так на місце конкуренції заступає цінність руху кожного 

по своїй індивідуальній траєкторії. Помилки та труднощі, які виникають, починають розглядатися як 

неминучі складові освітнього процесу.  

В цьому спостерігається великий виховний потенціал – діти починають себе порівнювати не один із 

одним, а із самим собою. Важливо не перемогти свого суперника, а здобути перемогу над самим собою, 

здолати труднощі в собі, заповнити власні прогалини, втілити у життя свої мрії, а не реалізуватись за 

рахунок програшу інших. Такий психологічний клімат принесе набагато більше користі усім без винятку 

учасникам освітнього процесу. 

Висновок. Таким чином, інклюзія передбачає особистісно зорієнтовані методи навчання, в основі 

яких лежить індивідуальний підхід до кожного школяра із врахуванням його фізичних та психічних 

можливостей. Основними принципами такого навчання є те, що кожна дитина має бути почутою та є 

цінною незалежно від своїх здібностей, кожен – особистість, яка має переваги та недоліки. 

Навчання дітей із відхиленнями вимагає ще дослідження, результати яких варто вносити до 

педагогічних колективів та застосовувати на практиці. Необхідна кількість підготовлених до такої роботи 
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вчителів, спеціальні навчальні програми, методичні матеріали та педагогічні технології для дітей із 

обмеженими можливостями дозволять більш ефективно організувати навчальний процес, а діти зможуть 

отримати якісну освіту, яка повністю зможе забезпечити їх виховання, навчання, розвиток. 
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ВПРОВАДЖЕННЯ ЕКСТРЕНОГО ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ 

В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ (НА ПРИКЛАДІ ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ 

«ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ТА ЗАРУБІЖНОЇ ЖУРНАЛІСТИКИ») 

 

У статті проаналізовано вплив пандемії COVID-19 на українську систему освіти. Виокремлено 

переваги екстреного дистанційного навчання. Досліджено особливості підготовки майбутніх журналістів 

в умовах екстреного дистанційного навчання на прикладі викладання дисципліни «Історія української та 

зарубіжної журналістики». Ключові слова: дистанційне навчання, екстрене дистанційне навчання, онлайн-

навчання, змішане навчання, навчальна дисципліна «Історія української та зарубіжної журналістики». 

 

Для запобігання поширенню COVID-19 від 11 березня 2020 р. урядом України було ухвалено 

рішення щодо запровадження карантину в закладах освіти, які відповідно до листа Міністерства освіти і 

науки ғ1/9-154 від 11 березня вимушено та спішно перейшли на дистанційне навчання. 

Використання в освітньому процесі закладів освіти сучасних інформаційно-комунікаційних 

технологій спричинило появу нових видів і форм організації навчання, що призвело до різного 

потлумачення цього явища, як-от: дистанційне навчання (І. Адамова, В. Вишнівський, В. Кухаренко, 

О. Рибалко, Б. Шуневич та ін.), онлайн-навчання (Є. Бородін, Н. Мартакова, О. Просяник, Г. Темник та ін.), 

розподілене навчання (В. Биков, Т. Горбач, Л. Чернікова, М. Шишкіна та ін.), комбіноване навчання 

(Н. Рашевська, О. Семеріков, А. Стрюк, Ю. Триус та ін.), змішане навчання (К. Бугайчук, О. Коротун, 

В. Кухаренко, О. Рафальська, Г. Ткачук та ін.).  

Уплив пандемії на українську систему освіти розглядали такі науковці, як Н. Давлєтова, С. Іваненко, 

Н. Кирилко, А. Лотоцька, О. Пасічник, А. Пятова, С. Стрельбицька, М. Черевко, Н. Чередниченко, 

М. Ходжук. Однак особливості екстреного дистанційного навчання майбутніх журналістів в умовах 

пандемії залишилися малодослідженими. 

Мета – окреслити специфіку підготовки майбутніх журналістів в умовах екстреного дистанційного 

навчання через пандемію коронавірусу на прикладі викладання дисципліни «Історія української та 

зарубіжної журналістики». 

На відміну від дистанційного навчання (далі – ДН), яке базується на спеціально створеному 

інформаційному контенті з певним набором інструментів відповідно до Концепції розвитку дистанційної 

освіти в Україні, екстрене дистанційне навчання (далі – ЕДН) почалося миттєво. 

В аспекті нашого дослідження під поняттям «екстрене дистанційне навчання» розуміємо віддалену 

форму здобуття освіти на певний період, у зв'язку з надзвичайними обставинами, які унеможливлюють 

перебування в закладі освіти. 

Власний педагогічний досвід надав нам можливість виокремити переваги ЕДН: 

- входження учасників освітнього процесу у світовий інформаційний простір; 

- застосування дистанційних технологій не тільки в дистанційній освіті, а й в усіх формах навчання; 

- підвищення творчої активності викладачів для дотримання норм і правил академічної 

доброчесності та ін. 

Пояснимо: ЕДН через пандемію коронавірусу сприяло розвитку цифрових навичок в усіх учасників 

освітнього процесу, які змушені були застосовувати сучасні технології. Це, у свою чергу, надало 

можливість застосувати технології ДН в усіх формах навчання для закріплення окремих тем, виконання 

інтерактивних завдань освітніх компонентів. Випробування карантином спонукало освітян та здобувачів 

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/848-2004-�
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/848-2004-�
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освіти цінувати справжнє навчання, яке, незалежно від умов, завжди повинне ґрунтуватися на засадах 

академічної доброчесності. Для об’єктивного оцінювання викладачі готували завдання, які змушували 

майбутніх фахівців працювати самостійно. 

В Одеському національному політехнічному університеті багато викладачів активно використовують 

систему Moodle для забезпечення ДН. Для викладачів всіх інститутів/факультетів ОНПУ працівниками 

відділу технологій дистанційного навчання розроблено рекомендації щодо створення електронного курсу та 

розміщення його на порталі el.opu.ua. [2]. 

Так, станом на 16.04.2020 р. активно використовувалося 949 курсів, на яких було зареєстровано 4113 

користувачів. Активність здобувачів по виконанню завдань освітніх компонентів кафедр відображено на рис. 1. 

 

 
 

Рисунок 1. Активність здобувачів 

 

І в той же час, не всі дисципліни було розроблено для означеної платформи. Наприклад, для 

нещодавно відкритої спеціальності 061 «Журналістика» (2017 р.), зокрема дисципліни «Історія української 

та зарубіжної журналістики» (за ОП_2020), було розроблено лише навчально-методичний комплекс для 

очного навчання здобувачів вищої освіти та контрольні роботи для заочного навчання.  

Тому перехід на ЕДН торувався шляхом експериментів в опановуванні нових технологічних 

інструментів, а також «для забезпечення повноцінного освітнього навчального процесу на відстані , окрім 

технічного інструментарію , педагогу необхідно володіти низкою професійних та особистих 

компетентностей, які дозволяють зацікавити, організувати студентів на початковому етапі та втримати їхню 

увагу аж до завершального» [1, с. 116]. 

Так, теоретичний матеріал із дисципліни «Історія української та зарубіжної журналістики» давався 

майбутнім журналістам на самостійне опрацювання (лекції завантажувалися згідно з розкладом навчальних 

занять на платформі Google Classroom) з подальшим обговоренням на відео конференціях. Окремо варто 

зазначити, що текст лекційного матеріалу доповнювався гіперпосиланнями на зовнішні електронні ресурси, 

де розміщені додаткові необхідні матеріали (найчастіше відео -файли). Зокрема в лекції «Передумови 

виникнення та становлення журналістики», наприклад, для розуміння особливостей письма на вощених 

дощечках пропонувалося для перегляду відео на YouTube. Або, наприклад, теоретичний матеріал щодо 

друкованої графіки доповнювався відео з майстер-класу від сучасного дніпровського художника-графіка 

Сергія Алієва-Ковики (https://u.to/61giGg). Щоб відео відкривалося на потрібному моменті, ми 

встановлювали прапорець в поле «Початок», вводили час у хвилинах і секундах (наприклад, «12:36») і 

тільки потім копіювали покликання на відео. Крім того, відеолекції доповнювалися різноманітним 

ілюстративним матеріалом.  

Щоб здобувачі опанували основні терміни, ми використовували автоматичний генератор кросвордів 

(https://childdevelop.com.ua/generator/letters/cross.html), автоматичний генератор ребусів (http://rebus1.com 

/ua/index.php?item=rebus_generator&enter=1), генератор анаграм (https://u.to/iV8iGg) та ін.  

Завдання до практичних занять ми завантажували також відповідно до навчального розкладу в 

Classroom із обов'язковим зазначенням кількості балів, критеріями оцінювання згідно робочої програми 

навчальної дисципліни, а також термінами виконання.  
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Завдання на самостійне опрацювання пропонували здобувачам виконувати на платформах Kahoot, Quzizz 

тощо. Для контролю знань у синхронному режимі використовували платформу «На урок» і Google Forms.  

Для розміщення навчальної інформації (кросвордів, ребусів, анаграм) і взаємодії в онлайн-режимі 

працювали на платформі Padlet, яка слугувала колективною віртуальною дошкою. Також практика 

показала, що саме цей сервіс зручний для встановлення рефлексії після опанування теоретичного матеріалу. 

Спільною платформою для роботи з академічною групою слугували програми для проведення 

відеоконференцій (Zoom, Google Meet), а для вирішення організаційних моментів допомагав сервіс Telegram. 

Таким чином, для забезпечення інтерактивного освітнього процесу під час ЕДН майбутніх 

журналістів викладач має дібрати відповідні онлайн-інструменти та поглибити професійні та особистісні 

компетентності. Перспективи подальших досліджень вбачаємо в аналізі технологій і методів ЕДН в 

Одеському національному політехнічному університеті для подальшого застосовування інноваційних 

практик та технологій. 
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ПРОБЛЕМА РОЛІ ВЧИТЕЛЯ ЛІТЕРАТУРИ 

В СИСТЕМІ ПРОЄКТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ 

 

Стаття присвячена використанню методу проєктів у сучасному освітньому процесі. 

Проаналізовано специфіку методу проєкту, особливості його застосування на уроках літератури. 

Досліджено роль учителя в системі прєктної діяльності учнів. Ключові слова: методи навчання, метод 

проєктів, українська література, учитель літератури. 

 

Викладання філологічних дисциплін вимагає від учителя працювати у творчому режимі, нестандартних 

напрямах, постійно вдосконалювати свою професійну діяльність, спрямовувати роботу на розвиток творчих 

можливостей здобувачів освіти, їхніх талантів. Важливого значення набуває володіння словом. Сучасний 

заклад загальної середньої освіти повинен допомогти здобувачам освіти відчувати себе впевненими на ринку 

праці, адаптуватися до соціальних змін і криз у суспільстві, бути психологічно стійкими, розвивати здатність 

до самореалізації, а сучасний учитель це не урокодавець. Це креативна особистість, носій гуманітарної 

культури, морально-етичних і культурно-естетичних цінностей, дослідник, менеджер, психолог, мудрий 

наставник, здатний до ефективної роботи за фахом на рівні світових стандартів.  

Завдання і зміст літературної освіти визначають характер методів навчальної роботи з цього 

предмета. Добір методів для вивчення певних тем, передбачених програмою з літератури, залежить від 

змісту й мети виучуваного матеріалу. Звичайно, перевага надається тим, які найбільше пов’язують 

навчання з життям, залучають учнів до самостійної практичної діяльності. Сьогодні педагогами активно 

використовуються перевірені практикою технології західної методичної науки. Серед них варто виділити 

метод проєктів. 

Метод проєктів – це «організація навчання, за якою учні набувають знань і навичок у процесі 

планування й виконання практичних завдань – проєктів» [1, с. 205]. Мета педагогічної технології «Метод 

проєктів» полягає в стимулюванні інтересу здобувачів освіти до визначеної проблеми, оволодіння 

необхідними знаннями і навичками, а також організації проєктної діяльності щодо вирішення проблеми для 

практичного застосування отриманих результатів.  

Робота над проєктом включає в себе усвідомлення мети, оформлення задуму, розробку 

організаційного плану, роботу за планом, підсумок у вигляді письмового звіту [5, с.149]. Крім того, завдяки 

проєктуванню на уроках української літератури здобувачі освіти прогнозують можливі результати своєї 

роботи, використовують різні джерела інформації (матеріали преси, літературні твори, дослідження 

літературознавців); самостійно шукають і накопичують матеріал; аналізують та зіставляють різноманітні 

факти; доводять власні думки; створюють матеріальні носії проєктної діяльності (газета, сценарій, журнал). 

Навчальне проектування орієнтоване перш за все на самостійну діяльність учнів (індивідуальну, 

парну, групову), яку вони виконують упродовж чітко визначеного часу. Результати проектів повинні бути 
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«відчутні»: якщо це теоретична проблема, то конкретне її рішення, якщо практична – конкретний результат, 

готовий до впровадження [5, с. 150]. 

Проєктна технологія передбачає використання педагогом сукупності дослідницьких, пошукових, 

творчих методів, прийомів, засобів. Використовуючи метод проєктів під час уроків, учитель виконує такі 

завдання: 1) передати суму тих чи інших знань, навчити здобувати ці знання самостійно, застосовувати їх для 

розв’язання нових пізнавальних і практичних завдань; 2) сприяти здобуттю комунікативних навичок, тобто 

здатності працювати в різноманітних групах, виконуючи різні соціальні ролі (лідера, виконавця, посередника 

тощо); 3) розширити коло спілкування дітей, знайомити з іншими культурами, різними поглядами на одну 

проблему; 4) прищепити уміння користуватися дослідницькими прийомами: збирати необхідну інформацію, 

вміти її аналізувати з різних позицій, висувати різні гіпотези, уміти робити висновки [5, с. 151]. 

Уміння використовувати метод проєктів – це показник високої кваліфікації, прогресивності 

професійної діяльності вчителя, спрямованості на творчий розвиток учнів. Реалізація методу проєктів на 

практиці веде до зміни позиції вчителя. З носія готових знань він перетворюється на організатора 

пізнавальної діяльності своїх підопічних. Змінюється психологічний клімат у класі, оскільки вчителеві 

доводиться переорієнтовувати свою навчально-виховну роботу і роботу здобувачів освіти на різні види 

самостійної діяльності школярів, на пріоритет діяльності дослідницького, пошукового, творчого характеру. 

Педагог організовує для здобувачів освіти вільну діяльність, пов’язану з реальним навколишнім 

світом, тому він повинен не лише добре знати свій навчальний предмет, а й бути компетентним в інших 

галузях науки. Учитель повинен добре знати своїх учнів, їхні можливості, інтереси, бажання. Його 

психологічна грамотність і компетентність украй важливі для організації проектної діяльності школярів.  

Важливу роль відіграють креативні здібності вчителя, його творчий потенціал. Від педагога очікують 

не тільки досконалого володіння предметом, який він викладає, а й володіння педагогічною психологією, 

мистецтвом акторської майстерності. Учитель впливає на здобувачів освіти яскравістю власної 

індивідуальності. У цій технології дуже важливою є «самоцінність особистості» [5, с. 157]. 

В.А. Нищета зазначає, що в умовах реформи сучасної освіти, утвердження особистісно 

зорієнтованого, проєктного, компетентнісного підходів до навчання й виховання учнів учитель повинен 

володіти такими якостями: 1) професійні: знання предмета діяльності; віра в потенційні можливості дитини; 

здатність створювати толерантні стосунки; педагогічна передбачливість; 2) особисті: високий рівень 

соціальної відповідальності; прагнення до самоосвіти; оптимізм; почуття гумору; креативність мислення; 

3) творчі: креативність; інтуїція; дивергентність; оригінальність; асоціативність [4, с. 21]. 

З метою досягнення позитивних результатів у запровадженні методу проєктів кожен педагогічний 

колектив має пройти через багаторівневу систему підготовки педагогічних працівників: інформаційну 

(теоретична підготовка), організаційно-практичну (закріплення та апробація на практиці), рефлексивну 

(осмислення і творчий аналіз учителями результатів експериментальної роботи), корекційну (поповнення 

знань та практичних навичок учителів, необхідних для подолання труднощів, що виникли), методологічну 

(підготовка педагогів-«тренерів», які можуть навчати інших) [2, с. 8-9] . 

У системі шкільних дисциплін особливе місце посідає українська література. Метод проєктів на 

уроках літератури має розглядатися як реалізація проблемного навчання. Проєктна технологія на уроках 

української літератури дає змогу застосовувати активні й інтерактивні методи орієнтації учнівської молоді 

на духовні цінності українського народу [4, с. 39]. Важлива роль у цьому належить учителеві. Адже від 

умілого використання вчителем літератури методу проєктів (як і інших традиційних та нетрадиційних 

методів) залежить виконання навчальних завдань і розвиток творчих здібностей здобувачів освіти. Цей 

метод допомагає вирішити низку важливих питань: «як підвищити читацьку активність учнів, яким чином 

перетворити процес читання на частину дозвілля, як «осучаснити» літературний твір, щоб учень побачив 

його актуальність, оспівування вічних цінностей і прилучався до цих цінностей» [3, с. 2]. 

Таким чином, метод проєктів на уроках української літератури супроводжується гнучким 

керівництвом учителя. Проєктна технологія дає можливість педагогові змінити роль авторитарного 

«транслятора інформації» на координатора навчального процесу [3, с. 2-3]. Саме педагог спрямовує 

самостійну діяльність учнів. Використовуючи метод проектів, учитель активізує інтелектуальний і 

емоційний складники особистості, впливає на розвиток таких рис, як цілеспрямованість, наполегливість, 

відповідальність, комунікативність, креативність. Адже сучасне суспільство потребує вільних, мислячих й 

активних особистостей. 
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ВОСПИТАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В ЗДОРОВОМ ОБРАЗЕ ЖИЗНИ 

У РАЗЛИЧНЫХ СЛОЕВ НАСЕЛЕНИЯ В КИТАЙСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ 

 

На сегодняшний день в Китае большое количество людей всех возрастных групп принимают активное 

участие в различных физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятиях, не только по 

традиционным видам спорта, но и по видам, которые носят специфический национальный характер. На 

основании анализа научно-методической литературы в статье раскрывается значимость данных 

мероприятий и их влияние на социальную жизнь человека. В результате чего, идет воспитание потребности 

к ведению здорового образа жизни, через участие людей в физкультурно-оздоровительных и спортивно-

массовых мероприятиях различного ранга способствующих укреплению психического и физического здоровья 

с раннего возраста. Ключевые слова: воспитание, здоровый образ жизни, физическая культура, спорт.  

 
Формирование мотивации к ведению здорового образа жизни у различных слоев населения в Китайской 

Народной Республике, является одной из актуальных задач оздоровительной физической культуры.  
В настоящее время, согласно статистическим данным, более 300 миллионов человек разных 

возрастных категорий, регулярно занимаются физическими упражнениями. Десятки миллионов городских 
жителей: дети, школьники, студенты и взрослые занимаются массовыми видами спорта. На большинстве 
городских улиц созданы условия для проведения занятий физической культурой и спортом. Также активно 
развиваются спортивно-массовые мероприятия, проводимые и в сельской местности, где наиболее 
популярными являются Национальные крестьянские игры, которые представляют собой комплексные 
спортивные соревнования. В этих соревнованиях принимают участие только спортсмены-фермеры. Цель 
данных игр – показать современный образ фермера, обменяться опытом в развитии массовых видов спорта 
в сельской местности, укрепить национальный дух, улучшить физическую форму [2, 3, 4].  

Первые Национальные крестьянские игры проводились в Пекине и включали в себя соревнования по 
легкой атлетике, китайской борьбе, баскетболу, настольному теннису, велоспорту, стрельбе и футболу. При 
проведении вторых игр, организаторы включили в соревнования виды профессиональной «крестьянской 
деятельности» и сформировались три модели проектов соревнований: первая модель – традиционные 
сельские спортивные мероприятия, которые близки к жизни людей, такие как танец дракона и танец льва, 
перетягивание каната и янко (северный китайский народный танец); вторая модель – это проекты, которые 
интегрированы с технологиями сельскохозяйственного производства, такие как: рыболовство, борьба с 
засухой и подъемом воды, уход за саженцами, посевы риса, гонки по метанию саженцев с места и 
коллективные эстафеты; третья модель – современные виды спорта, такие как баскетбол, настольный теннис и 
др. Таким образом, Национальные крестьянские игры превратились в масштабное мероприятие, которое 
отражает как спортивную, так и повседневную жизнь фермеров. Особенностью этих игр является то, что упор 
в них делается на активный отдых, с высоким эмоциональным подъемом, а не на спортивный результат [1, 3].  

Каждые четыре года в Китае проводятся Национальные народные игры. Их предшественниками 
были Китайские национальные игры, впервые проведенные в 1910 году во времена династии Цин. Эти игры 
проводились до 1948 года, а в 1959 году, после образования Китайской Народной Республики, эти 
соревнование были возобновлены под своим сегодняшним названием – Национальные народные игры. Они 
являются главным спортивным событием в стране на национальном уровне, проводятся один раз в четыре 
года и включают в себя соревнования по всем олимпийским видам спорта.  

В различных регионах Китая ежегодно проводятся массовые физкультурно-оздоровительные 
мероприятия, такие как, соревнования по аэробике, роликовым конькам, соревнования по спортивным 
танцам и по традиционным национальным видам спорта (соревнования лодок-драконов, соревнования по 
боевым искусствам, танцевальные соревнования), танцы дракона и льва, соревнования по 
оздоровительному цигуну и т. д. [2]. 

Фестиваль гонки на лодках-драконах – важное национальное событие. Соревнования проводятся 
каждый год в пятый день пятого месяца китайского лунного календаря. Это традиционный китайский 
народный вид двигательной активности, имеющий развлекательную направленность. Соревнования очень 
популярны на юге Китая. Первоначально это было своего рода жертвоприношение для древних юэ, 
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поклоняющееся богу воды или дракона. Оно проводилось на протяжении более двух тысяч лет и теперь 
включено в список национального культурного наследия Китая. Соревнования по гонкам лодок-драконов у 
разных этнических групп несколько разнятся. Так, например, большинство ханьцев (одна из 
национальностей проживающих в Китае) проводят этот фестиваль ежегодно. Команда участников состоит 
из 16-26 человек, максимальное количество – 28 человек, их них 1 барабанщик, 1 рулевой и гребцы. Гонки 
лодок-драконов проводятся на определенной дистанции от 400 до 1000 метров. Дистанции могут меняться в 
зависимости от природных условий. Моряки работают веслами в такт ритма барабана. В этом мероприятии 
принимают участие не только мужчины, но и женщины. В зависимости от количества участвующих команд 
и условий площадки, количество трасс бывает от 2 до 8, ширина каждой трассы может составлять 9 м, 11 м, 
13,5 м, а сама дистанция не должна иметь препятствий. Глубина воды в самой мелкой части канала должна 
быть не менее 2,50 м. В этом фестивале каждый желающий может принять участие [1].  

Ранее в древнем Китае боевые искусства являлись средством самообороны и борьбы с иноземными 

врагами. Сейчас они превратились в один из видов двигательной активности, направленный на укрепление 

здоровья и улучшение физического состояния людей, начиная с детского возраста. Ежегодно по всей стране 

проводятся различные соревнования по боевым искусствам, такие как, «Чемпионат университетов по ушу», 

«Традиционные соревнования по ушу» и «Национальные чемпионаты студентов университетов по ушу» [4]. 

Исходя из выше сказанного следует, что несмотря на стремительное развитие научно-технического 

прогресса в Китае и активное его внедрение в жизнь человека, желание людей заниматься различными 

видами массового спорта и физкультурно-оздоровительной деятельностью у них не ослабевает, а наоборот, 

продолжает занимать ведущее место среди всех мотивов и побуждает людей к деятельности по сохранению 

собственного здоровья с раннего возраста до преклонных лет и созданию условий, способствующих 

реализации принципа здоровьесберегающего поведения. 
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ІНОЗЕМНА РЕКЛАМА У ХАРКОВІ: 100 РОКІВ ТОМУ 

(ЗА МАТЕРІАЛАМИ ВІРТУАЛЬНОГО ПРОЄКТУ ХДНБ ІМЕНІ В. Г. КОРОЛЕНКА) 

 

Розглянуто рекламні комунікації Харкова кінця XIX – початку XX ст. за матеріалами віртуального 

науково-просвітницького проєкту Харківської державної наукової бібліотеки імені В. Г. Короленка (ХДНБ) 

«Іноземна реклама у Харкові: 100 років тому» (https://kharkov100.wordpress.com). Посилаючись на 

оригінальні джерела (праці Д. І. Багалія, Ф. фон-Рейнгардта, М. Плисського, О. Верігіна) та 

використовуючи праці сучасних дослідників, аналізуються рекламні повідомлення, їх візуальні і вербальні 

рішення, особливу увагу надано друкарській рекламі в засобах масової інформації. Здійснено спробу 

визначити специфіку реклами означеного історичного періоду. Ключові слова: друкована реклама, 

комерційний модерн, іноземна реклама, історія Харкова, віртуальні проєкти, ХДНБ імені В. Г. Короленка. 

 

Постановка проблеми. Висвітлюється спроба популяризації науково-просвітницького проєкту 

«Іноземна реклама у Харкові: 100 років тому», аналізуються рекламні оголошення з метою привернення 

уваги читача до періодичних видань із фондів бібліотеки.  Розгляд рекламних оголошень надає можливість 

зануритися у минуле Харкова. Завдяки сучасним технологіям з'явилась можливість надати нове життя цим 

виданням. 

Усім відоме твердження: «Реклама стара как мир…» [7]. Здавна існували ті або інші паростки 

сучасної реклами, наприклад: такий її різновид, як чутки (непряма реклама) та рекомендації одне одному 

(пряма реклама). Вони поширювалися про різних людей або майстрів, які краще за всіх могли виготовляти 

речі щоденного вжитку, реманент чи витвір мистецтва. Звернемося до історії реклами товарів: ще за часів 

середньовіччя з’являлися так звані зазивали, а також таблиці з інформацією про той чи інший товар або 

послугу, які з часом трансформувалися у таке поняття, як «вивіска». Намальовані вручну вивіски із 

зображеннями та текстами були невід'ємною частиною міського пейзажу. В описах середньовічних міст та 

великих трактів, на яких були розташовані заїжджі двори та харчевні, трапляються згадки про такі вивіски. 

Іноді лише вони були своєрідними орієнтирами, якими користувалися купці та мандрівники. 

https://kharkov100.wordpress.com/
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Реклама пройшла довгий шлях у своєму розвитку. Тема є окремою вагомою частиною багатьох 

наукових розвідок. У цій публікації звернемо увагу на те, що рекламні оголошення не тільки інформують 

про товар і спонукають робити покупки, але й є індикатором культурного розвитку суспільства. Реклама 

може бути джерелом для вивчення історії культури і соціально-економічного розвитку. 

Проаналізуємо рекламу кінця XIX – початку ХХ ст. Цей час характеризується високою 

підприємницькою активністю, економічним зростанням, у т. ч. й у Харкові, який і тоді був великим містом, 

де бурхливо розвивалася промисловість. Магазини почали з’являтися в Харкові з 30-х років XIX ст.; їх 

об’єднувало і виділяло з-поміж інших торгових закладів те, що більша частина належала іноземцям або 

харків’янам іноземного походження [9]. У місті на початку минулого століття продавалися товари з усього 

світу відомих торговельних марок, зокрема: «FaberKastle», «Vichy», «Боош», «Брокар і К
о
», «Нестле», 

«Сименс», «Филипс». Оголошення в газетах влучно і водночас досить барвисто оповідають про спосіб 

життя, потреби і захоплення харків’ян того часу [12]. 

Аналіз досліджень і публікацій. Наприкінці XIX – на початку XX ст. було написано чимало праць, 

завдяки яким можна дізнатися про особливості побуту, торгівлі та реклами. Основу статистичних джерел 

нашого дослідження становлять вибрані матеріали з видання «Харьковский календарь» за 1880-1910 роки, 

праця Дмитра Івановича Багалія та спогади Фелікса Осиповича фон-Рейнгардта. Ці матеріали дозволяють 

встановити адреси закладів, асортимент товарів та основні показники торгівлі в Харківській губернії. 

Регулярні всесвітні промислові виставки, що проводилися в той час, демонстрували не тільки досягнення 

промисловості, а й новітні підходи митців до створення реклами. На початку ХХ ст. вже з’являються 

професійні напрацювання в навчальній літературі з формування реклами. У 1894 р. Микола Плиський 

опублікував працю «Реклама. Ее значение, происхождение и история» [7]. Про рекламу Плиський писав, 

що це «…дитина, якій належить блискуча майбутність» [7, с. 13]. Автор пише не тільки про особливості 

реклами країни того періоду, а й про рекламні інструменти Європи та Америки [7, с. 62-36]. 

Олексій Верігін писав, що «…реклама действительна и хорошо встречается только тогда, когда она 

идет с чем-то серьезным и полезным, когда она не механически криком, а по существу выделяет товар из 

множества однородных и когда, наконец, она говорит что-нибудь мысли, любознательности, доброму 

чувству или интересу читателя» [4, с. 18]. Іншими словами, ще в кінці XIX ст. автор підкреслював 

суспільну значимість реклами. 

Яскравою ілюстрацією та підтвердженням тому є рекламні оголошення зі сторінок харківських газет. 

На початку ХХ ст. у Харкові видавалося три щоденні газети: «Утро», «Южный край», «Харьковские 

губернские ведомости» та близько 30 щотижневих і щомісячних журналів. «Харьковские губернские 

ведомости» – офіційна газета Харківської губернії, видавалася з 1838 р. – спочатку щотижня, з 1866 р. – два 

рази на тиждень, з 1868 р. – три рази, з 1870 р.– чотири рази, з 1874 р. – виходила щодня. Газета дістала 

високу оцінку етнографа Миколи Федоровича Сумцова як «відомостей… гарно поставлених і розумно 

ведених» [6]. Конкуренцію офіційному виданню «Харьковские губернские ведомости» склала приватна 

газета «Южный край», яка виходила з 1 грудня 1880 р. по 3 грудня 1919 р. Видавцем газети виступив 

харківський підприємець, власник друкарні Олександр Олександрович Іозефовіч (Юзефович). Приватна 

газета «Утро» виходила з 1906 р. та всебічно висвітлювала життя тогочасного суспільства. Видання 

фінансував харківський купець Андрій Жмудський. З 1912 р. його дочка Варвара Андріївна, більше відома 

під прізвищем Каринська, була редактором газети. «Возрождение» – газета, яка виходила в Харкові у 1918 

р. при найближчій участі академіка, українського мовознавця і літературознавця Дмитра Миколайовича 

Овсянико-Куликовського, редактор – П. Полікарпов (Павлов). 

Отже, ці видання були основними джерелами інформації про важливі та актуальні події, що 

відбувалися в країні. 

Виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми. Звернення до теми проєкту 

«Іноземна реклама у Харкові: 100 років тому» показало, що вона є недостатньо висвітленою з точки зору 

популяризації та аналізу художнього сприйняття візуального ряду рекламних оголошень.  

Мета статті. Розглянути науково-просвітницькі проєкт «Іноземна реклама у Харкові: 100 років 

тому» (https://kharkov100.wordpress.com), реалізованого у ХДНБ ім. В. Г. Короленка, та привернути увагу 

читача до періодичних видань із фондів бібліотеки. Зробити аналіз художньої складової оголошень, 

опублікованих у газетах Харкова в кінці ХІХ – на початку ХХ ст.  

Виклад матеріалу дослідження. Реклама товарів народного споживання в Харківській губернії 

кінця XIX – початку ХХ ст. була представлена на високому рівні і не поступалася європейським зразкам. 

До кінця XIX ст. вербальна частина рекламних оголошень у газетах скорочується та з'являються ілюстрації. 

Творці реклами неодноразово використовували актуальні художні стилі, напрямки, теми. Робили вони це 

часто так талановито, що рекламний продукт виявився зрештою особливою темою мистецтва. Більш того, в 

рамках одного художнього стилю реклама стала настільки важливою складовою, що сьогодні асоціюється 

https://kharkov100.wordpress.com/
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не в останню чергу саме з рекламною графікою стилю модерн, який займав досить вагоме місце в мистецтві 

кінця XIX – початку XX століть [11]. 

Саме модерн, на відміну від інших стилів та напрямків в мистецтві, має дизайнерську спрямованість. 

Специфічну стильову характеристику можемо побачити у рекламній продукції Жоржа Бормана (рис. 1.), 

магазинів А. Вернера (рис. 2.), Ф. Єнуровського (рис. 3) або американських хутрових магазинів 

Г. Трабського (рис. 4). 

 

  
Рис. 1. Харьковские губернские ведомости. – 1914. 

 
Рис. 2. Южный край. – 1910. – 2 ноября. 

  
Рис. 3. Харьковский календарь. – 1904 г. Рис. 4. Харьковские губернские ведомости. – 1900. – 3 декабря. 

 

Яскравим прикладом можна вважати рекламні оголошення компанії «Зінгер». У 1852 р. Зінгер 

продав свою першу швацьку машинку за $100, а в 1854 р. разом з Едуардом Кларком заснував товариство 

«Singer Company». Через рік його винахід отримав перший приз на Всесвітньому ярмарку в Парижі [3]. 

Фірмові магазини «Зінгер» можна було відвідати і в Харкові: на Миколаївській та Кінній площах, 

Катеринославській вулиці, на Панасівці, Москалівці і в районі Благовіщенського ринку. Представлена на 

рис. 5 та 6 реклама бренду «Зінгер» користувалася популярністю в той час, була присутня на фасадах 

будинків і у вітринах та приміщеннях магазинів, на кольорових репродукціях у газетах та журналах. 
 

 
Рис. 5. Предмет експозиції «Слобожани» (Харківський історичний музей імені М. Ф. Сумцова) 
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Рис. 6. Згадки про «Зінгер» в газетах «Южный край» і «Харьковские губернские ведомости» 

 

Наприклад, на рекламному плакаті, створеному художником і ілюстратором Володимиром 

Табуріним в 1900 р. (рис. 5), зображена жінка у вишуканому вбранні, ніби з казки, з натяком на те, що 

жінки можуть забезпечити себе такими ж гарними сукнями за допомогою цієї швацької машинки. 

Популярний художник того часу В. Табурін створював ілюстрації до творів О. Пушкіна, І. Тургенєва і 

М. Гоголя, робив ескізи поштових листівок, рекламні плакати для локомобілів, молотарок, тютюну тощо. 

Але прославила його на всю країну реклама швацької машинки «Зінгер». 

Художник почав співпрацю з американською компанією, коли вона тільки виходила на ринок. Перед 

ним стояло завдання створити образ компанії близький пересічній людині. І йому це вдалося. На 

рекламному плакаті зображено красуню з народних казок за швацькою машинкою. Робота сподобалася 

керівництву «Зінгера», стала торговим знаком компанії та прикрашала фірмові магазини бренду по всій 

країні, і зокрема в Харкові. 

На сторінках газети «Южный край» від 3 липня 1902 року знаходимо дуже вишукано виготовлену 

рекламу німецької компанії велосипедів «Бреннабор» (розташована в місті Бранденбург) братів Рейхштейн 

– одного з провідних виробників велосипедів у Європі. На оголошенні зображена струнка, тендітна дама 

поруч із велосипедом (модерн – стиль жіночності та спокуси). Серед переваг цієї торгової марки: 

«…необыкновенно легкий, плавный ход, даже при плохой дороге; замечательная прочность и 

долговечность при малом весе; изящный вид вследствие чистой отделки, никеллировки и эмалировки». 

У той же час більшість комерційних дизайнерів використовували лише окремі елементи цього стилю, 

наприклад, в рекламних оголошеннях продуктів для краси і здоров'я (рис. 7-9). Стилізовані природні форми 

використовуються як самостійний декоративний елемент, призначений для того, щоб глядач захоплювався і 

милувався ними. Все це було дуже вдало застосовано в рекламних акціях товариства «Брокар і К
о
», товари 

якого можна було придбати в парфумерних, аптечних магазинах та перукарнях Харкова. 
 

  
Рис. 7. Харьковские губернские ведомости. – 1900. – 

25 ноября. 

Рис. 8. Южный край. – 1902. – 10 октября. 
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Художники-декоратори початку XX ст. 

надавали великого значення символам. 

Роздивляючись рекламу продукції «Жорж Борман», 

можна побачити багато символів, а саме: жезл 

Меркурія, ліру, лева, ластівку, ворона, метелика, 

гаманець з монетами. Є в зображенні цих предметів 

глибокий прихований зміст. Наприклад, Меркурій – 

це покровитель торгівлі, заступник і захисник 

купецтва. Ліра – символ мистецтва. Ворон за 

давньоруською системою арифметичного 

розрахунку означає 10 мільйонів або 1 мільярд, 

тому, можливо, ця істота не є випадковою в рекламі 

товариства «Жорж Борман». Більшість цих символів 

використовувалася для покращення фінансових 

статків і поліпшення торгівлі. 

Велика увага приділялась також зовнішньому 

вигляду продукції. Наприклад: «Цінителі усього 

прекрасного, Бормани [компанія «Жорж Борман»] 

замовляли коробки для цукерок і бонбоньєрки, що 

були справжніми витворами мистецтва. Їх робили з 

картону, деревини, жерсті, шкіри, оздоблювали 

атласом, оксамитом, шовком, камінцями, штучними 

квітами, літографіями, розписом й ін. Господарки 

часто прикрашали ними посудні шафи або 

використовували як шкатулки для збереження 

біжутерії й інших дрібничок. Деякі коробки 

спеціально виготовлялися з тим, щоб у подальшому 

в них зберігали різний крам та харчі. Так, фабрика 

випускала печиво «Суміш для господарок» у різних 

за розміром коробках із написами «Борошно», 

«Цукор» тощо» [5, с. 43]. Рис. 9. Южный край. – 1902. – 3 октября. 
 

Продовжуємо розгляд гастрономічної тематики в рекламних оголошеннях: за свідченням 

харківського краєзнавця Семена Авербуха, всі країни світу є або «чайними», або «кавовими». Харків він 

відносить до першої категорії. У харків’ян склався свій ритуал чаювання, з’явився, з часом, і свій чай. 

Докази того – великі партії цього напою в обороті міських ярмарків, інтерес публіки до способів 

заварювання чаю та яскрава газетна реклама. Роздивляючись рекламу на сторінках видання «Харьковский 

календарь», дізнаємось про такі сорти чаю, як фамільний, красненький, лянсін, лянсін Сеофаюн, зелений, 

жовтий, цейлонський. Варте уваги й пакування чаю – в різнокольорових кришталевих скриньках з 

нікелірованим засувом, у металевих з подвійною кришкою та японських дерев’яних чайницях. 

Висновки. Безумовно, розглянута тільки невелика частина рекламних комунікацій в Харкові кінця 

XIX – початку XX ст. Посилаючись на оригінальні джерела і використовуючи праці дослідників, робота 

охоплює лише незначну частину заявленої теми, проте, зібраний матеріал дозволяє скласти уявлення про 

рекламу в Харкові того часу та продовжити дослідження з більш поглибленим вивченням. Слід відмітити, 

що на початку XX ст. реклама в пресі була вже досить високорозвиненою сферою. Якісний рівень подачі 

оголошень був досить високий як з точки зору форми, так і змісту. На початку XX ст., в обстановці гострої 

боротьби за ринки збуту, реклама забезпечувала учасникам торгівлі широке залучення покупців. 

Характерний для цього періоду розквіт газетної справи також сприяв розвитку реклами. Отже, вважаємо, 

що реклама харківських газет була тісно пов’язана з європейською тенденцією та мала характерні риси 

модерну. Дизайнерські рішення оголошень були візуально привабливими та відображували тенденції 

мистецтва свого часу.  

Таким чином, реклама – не тільки двигун торгівлі, а й унікальний пам’ятник історії. Рекламні блоки, 

публічні та приватні оголошення можуть розповісти про історичні епохи не менше, ніж літописи, мемуари 

та наукові праці. 
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ТВОРЧІСТЬ ЯК ФАКТОР КОНСТРУКТИВНОГО ПЕРЕЖИВАННЯ 

ФРУСТРАЦІЙНИХ СТАНІВ У ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 

У cтaттi розглядaєтьcя творчий обрaз миcлення як рушiйнa cилa поведiнки оcобиcтоcтi у 

юнaцькому вiцi під час переживання фруструючих ситуацій. Виcвiтлено оcновнi пiдходи до визнaчення 

понять «креaтивнicть», «творчicть», «фрустрація». Емпiрично доcлiджено прояв креaтивноcтi у 

молодшому юнaцькому вiцi. Ключовi cловa: креaтивнicть, здiбноcтi, творчicть, творчa оcобиcтicть, 

caмовизнaчення, фрустрація, фрустраційна ситуація, юнaцький вiк, дивергентне миcлення. 

 

Поcтaновкa проблеми. Питaння творчості предcтaвляє доcлiдникaм великий шaнc для прояву 

влacних творчих здiбноcтей. Понaд шicтдеcят визнaчень творчості було опиcaно ще в 60-х рокaх. Окрiм 

нaукового iнтереcу, творчість предcтaвляєтьcя доcлiдникaм як вaжливий чинник прогреcу людства. 

Творчicть, як aвтомaтизовaнa нaвичкa, включaєтьcя у вci види дiяльноcтi, поведiнки, cпiлкувaння, контaкту 

iз cередовищем. 

Огляд основних джерел. Дослідження факторів, що сприяють формуванню творчих здібностей 

особистості, творчої діяльності, проводилося такими вченими, як Л. Андрощук, В. Богута, Н. Ветлугіна, 

С. Забредоський, Л. Єрмолаєва-Томіна, С. Куценко, О. Матюшкін, О. Мартиненко,В. Моляко, 

О. Пархоменко, І. Поклад, О. Реброва, В. Рибалко, Ю. Ростовська, І. Сосніна, А. Тараканова, та ін. [3]. 

Особливе місце у вивченні стану фрустрації займають дослідження, присвячені проблемі 

фрустраторів (Т. Дембо, Е. Ільїн, Н.Д. Левітів, А. Маслоу, Н. Міллер, Н. Майер, А. Налчаджян, 

Л. Налчаджян, P.C. Немов, М.Д. Робер, К. Рольдштейн, Ф. Тілимап, С.С. Чшмарітян, Ш. Пасторе) [6]. 

Досліджено умови креативного cередовищa як вaжливого чинникa розвитку творчої оcобиcтоcтi, що 

cтворило вci умови для визнaчення оcновних cклaдових формувaння хaрaктериcтик креaтивної оcобиcтоcтi 

тa вивчення хaрaктериcтик творчої оcобиcтоcтi (Н.Г. Aлекcєєв, П.C. Aльтшуллєр, I.C. Булaх, 

A.Г. Виногрaдов, О.П. Caннiковa, О.В. Cкрипченко, I.М. Cеменов, Є.Г. Юдiн тa iн.) [3]. 

У досліджені фрустраційного фактора у студентському середовищі особливе місце займають 

тлумачення фрустрації у руслі психології діяльності (Н.Д. Левітов), розгляд фрустрації у ракурсі 

патопсихології (В.М. М’ясищев, А.І. Плотічер), розробки засобів емпіричного дослідження фрустрації 

(С. Розенцвейґ, Н.В. Тарабріна) [2]. 

Метa нaукового пошуку полягaє у теоретичному тa прaктичному обґрунтувaннi феноменологiї 

творчої компетентноcтi оcобиcтоcтi у юнaцькому вiцi; виявленнi творчого потенцiaлу у предcтaвникiв 

юнaцького вiку під час фруструючих ситуацій.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Перiод юнaцького вiку є caмим вiдповiдaльним етaпом 

у життi оcобиcтоcтi. Чумакова, опираючись на попередні дослідження, дійшла висновку, що здiбноcтi 

можуть мaти генетичне походження. Хочa cпецiaлicти в облacтi пcихологiї творчих здiбноcтей нaводять 

переконливi aргументи нa кориcть i генетики [2]. 

Ґрунтуючись на визначенні вітчизняної психології, де фрустрація визначається як психічний стан, що 

виникає в умовах сильної вмотивованості досягти мети, вирішити задачу і наявності перешкоди до 

досягнення – фрустраційна реакція визначається як відповідь індивіда на виникаючі перешкоди, що 

блокують діяльність на шляху до досягнення мети [5]. 

Теоретико-методологiчну бaзу доcлiдження cтaновлять:  

- загально-психологічні положення про сутність, розвиток і формування особистості у процесі 

життєдіяльності (Г. Балл, І. Бех, М. Боришевський, Б. Братусь, Г. Костюк, Л. Орбан, С. Рубінштейн, 
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О. Саннікова, Т. Титаренко, В. Кан-Калик, В. Семиченко, Т. Яценко та ін.),  

- соціально-педагогічна концепція життєтворчості особистості (В. Доній, І. Єрмаков, Г. Несен, 

Л. Сохань та ін.), концепція розвитку життєтворчої активності особистості (В. Ямницький).  

На сучасному етапі розвитку української науки значна увага вчених приділяється пошуку 

детермінантів виникнення фрустраційних станів у процесі дорослішання (Н. Божок, О. Божок, І. Булах, 

А. Вовк, Л. Кузнєцова та ін.). У їх наукових доробках розкривається зв'язок фрустрації з окремими 

особистісними якостями [2]. 

Творчість, за точним висловленням М.О. Бердяєва, є народження неіснуючого. Але в людини 

залишається все менше можливостей створити щось справді нове. Бо, з одного боку, зростає культурна 

спадщина, а з другого – дедалі обмежується право на помилку. Творчість все більше розуміється у суто 

психологічному сенсі суб'єктивного відкриття (Дж. Доллард, В. М. Дружинін, О. М. Лук, Р. Мей, 

В. О. Моляко, Л. В. Сохань, В. О. Тихонович) [3]. 

У творчій діяльності людина усвідомлює себе у двох реальностях: у реально протікаючому часі 

життєво важливих подій і в умовному часі, творчо перетвореній дійсності. Це стосується лише творчої 

діяльності, а не будь-якої іншої. Навіть у початковій творчій діяльності можна виділити формальний рівень 

виконання процесу та творчий рівень.  

Г. Воллес розмежував такі стадії творчого процесу: підготовка, визрівання, натхнення (осяяння) і 

перевірка істинності. На його думку, у повсякденному потоці мислення ці 4 стадії постійно перекривають 

одна одну, коли досліджуються різні проблеми.  

Творчість – діяльність людини, спрямована на створення якісно нових, невідомих раніше духовних 

або матеріальних цінностей. На думку Анрі Пуанкаре, творчий процес починався з постановка задачі, далі 

проходив процес несвідомої роботи, раптового знаходження ключа для розв'язання і, нарешті, заключна 

обробка результатів.  

Юність (16-17 – 23-24 роки) – це етап онтогенезу психіки, коли впродовж відносно незначного часу 

відбуваються глибинні зміни особистості. При цьому в юнаків не тільки з'являються нові інтереси, 

прагнення, але й відмирають, втрачаються чи суттєво видозмінюються старі. Цьому періоду розвитку 

притаманні: високий динамізм, необхідність самостійного прийняття важливих рішень із їх наступною 

реалізацією, підвищена відповідальність за їх наслідки, схильність до соціальної оцінки, новизна 

нестандартних ситуацій, тобто наявним є весь асортимент факторів, які викликають фрустрацію [4]. 

Методики тa процедурa доcлiдження. Емпірична частина дослідження була організована на базі 

Житомирського коледжу культури і мистецтв імені Івана Огієнка. Дослідженням було охоплено 70 

студентів віком 18-22 роки. 

У ході дослідження були використані наступні методи: тест фрустраційніх реакцій Розенцвейга; 

«Незвичне використання» Дж. Гілфорда [1]. 

За допомогою тесту фрустраційних реакцій С. Розенцвейга, було виявлено, високий рівень 

екстрапунітивних реакцій властивий 21% опитаних, що підкреслює прояв агресивності на дію фрустратора.  

Аналізуючи дані за показником інтропунітивні реакції, ми вказуємо, що 70% досліджуваних мають 

середній рівень показника, що проявляє помірний прояв агресивності, яка спрямована на себе; низьким 

рівнем розвитку показника володіють 15% досліджуваних, що відображає те, що вирішення ситуації 

відбувається самостійно виходячи з власних резервів. Високим рівнем показника володіють 15% студентів, 

що підкреслює присутність агресивності, яка спрямована на себе. 

За результатами показника імпунітивні реакції ми виявили, що 52% досліджуваних мають середній 

рівень показника, що свідчить про помірну присутність агресивності, яка спрямована на уявлювану 

причину фрустрації; низьким рівнем розвитку показника володіють 32% досліджуваних, що відображає 

присутність агресивності, яка спрямована на уявлювану причину фрустрації. Високим рівнем показника 

володіють 16% опитаних, що підкреслює розгляд ними фруструючої ситуації як незначної або неминучої і 

переборної з часом. 

Щодо отриманих даних за показником фіксація на бар`єрі ми констатуємо, що 56% досліджуваних 

мають середній рівень показника, що свідчить про помірну фіксацію на перешкодах, які викликають 

фрустрацію; низьким рівнем розвитку показника володіють 36% досліджуваних, що відображає відсутність 

фіксації на перешкодах, і лише 8% опитаних володіють високим рівнем розвитку показника, що підкреслює 

фіксацію на перешкодах, які викликають фрустрацію. 

Аналізуючи результати за показником фіксація на самозахисті, ми констатуємо, що 61% 

досліджуваних мають середній рівень показника, що свідчить про помірну активність у формі осуду кого-

небудь, заперечення або визнання власної провини; низьким рівнем розвитку показника володіють 22% 

досліджуваних, що відображає відсутність активності у формі осуду кого-небудь. Високим рівнем 

показника володіють 17% опитаних, що підкреслює активність у формі осуду кого-небудь. 
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Аналізуючи дані за показником фіксація на задоволенні потребі, ми констатуємо, що 53% студентів 

мають середній рівень показника, що свідчить про помірну потребу знайти конструктивне вирішення 

конфліктної; низьким рівнем розвитку показника володіють 32% досліджуваних, що відображає відсутність 

потреби знайти конструктивне вирішення конфліктної ситуації. Високим рівнем показника володіють 15% 

студентів, що підкреслює постійну потребу знайти конструктивне вирішення конфліктної ситуації.  

Наступний аналіз відбувається за тестом вербальної креативності «Незвичне використання» 

Дж. Гілфорда і було зафіксовано, що: 74,5% опитаних мають середній рівень показника вербальної 

швидкості мислення, що свідчить про помірну здібність продукувати велику кількість вербальних ідей 

студентами; низьким рівнем розвитку показника володіють 11,9% досліджуваних, і лише 13,6% опитаних 

мають високий рівень розвитку показника і володіють здібністю продукувати велику кількість вербальних 

ідей. 

Аналізуючи результати за показником вербальної гнучкості мислення, ми констатуємо, що 67,8% 

опитаних мають середній рівень показника, що свідчить про помірну здібність пропонувати різноманітні 

вербальні ідеї; низьким рівнем розвитку показника володіють 22% досліджуваних, що підкреслює 

відсутність здібності переходити від одного аспекту проблеми до іншого і лише 10,2% опитаних мають 

високий рівень показника вербальної гнучкості мислення, що свідчить про здібність швидко і без 

внутрішніх зусиль переключатися з однієї вербальної думки на іншу.  

Аналізуючи дані за показником вербальної оригінальності мислення, ми констатуємо, що 66,1% 

опитаних мають середній рівень показника, що відображає прагнення до знаходження незвичайних, 

конструктивних вербальних вирішень завдань; низьким рівнем розвитку показника володіють 20,3% 

досліджуваних, що підкреслює надзвичайно малу кількість нестандартних вербальних ідей і лише 13,6% 

опитаних мають високий рівень розвитку показника і володіють здібністю до генерації вербальних ідей, які 

відрізняються від загальноприйнятих. 

Загальний рівень вербальної креативності зафіксовано у 56% досліджуваних володіють вербальною 

креативністю на високому рівні, це говорить про вміння виявляти приховані можливості предметів і явищ. 

30 % досліджуваних мають середній рівень, це може бути наслідком ригідного способу мислення, 

недостатнього досвіду, обмеженої інтелектуальної енергії чи низької мотивації. 14% володіють на низькому 

рівні, це свідчить про низьку здатність людини пропонувати ідеї, які відрізняються від очевидних, 

загальноприйнятих і банальних, потребують «творчої сили».  

Висновки. Детальний аналіз показників фрустрації особистості дає можливість стверджувати про 

достатньо середній рівень розвитку фрустрації у юнацькому віці, що відповідає віковій нормі і прояву 

дослідженого явища в цьому віці. Звичайно кожний напрямок реакції передбачає певний тип поведінки, що 

створює певну цілісну картину поведінки студентів у фруструючих ситуаціях. Рівень розвитку особистісної 

фрустрації у студентів знаходиться на середньому рівні з тенденцією до низького, що свідчить про вміння 

студентів справлятися з певними особистісними труднощами по життю. 

Студенти, які володіють високим рівнем вербальної творчості є більш адаптовані, орієнтуються в 

часі, незалежні у своїх вчинках, достатньо гнучкі, з повагою відносяться до себе і до інших, цінують свої 

здібності, сприймають себе цілісно і так само об’єктивно відносяться до інших, дуже активні в отриманні 

знань і розвитку, доречно і часто проявляють свою креативність. Якщо студент маючі такі показники 

дозволить собі надалі активно і творчо себе проявляти, фрустрованість як особистісна, так і професійна не 

буде набирати обертів. 
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РОЛЬ ПРОФЕСІЙНОГО САМОВИЗНАЧЕННЯ У ФОРМУВАННІ 

Я-ОБРАЗУ В РАННЬОМУ ЮНАЦЬКОМУ ВІЦІ 

 

У статті розглянуто особливості формування Я-образу в юнаків під впливом вибору професії. Як 

підлітки сприймають себе, які емоції та почуття вони мають щодо себе. Проаналізовані останні 

дослідження та публікації вітчизняних та зарубіжних науковців стосовно Я-образу. Ключові слова: Я-образ, 

ранній юнацький вік, самооцінка, самосвідомість, аутосимпатія, професійне самовизначення, 

профорієнтація. 

 

Постановка проблеми. На сучасному етапі розвитку психологічної науки в нашій країні однією з 

найбільш актуальних є проблема розвитку образу «Я», як важливого компонента професійного вибору 

старшокласників. Адже в наш час профорієнтаційна робота суттєво відстає і старшокласники обирають 

професію під впливом батьків, значущих дорослих, однолітків, друзів, не беручи до уваги свої здібності та 

нахили. Також проблемою є те, що найчастіше обираються престижні професії, які в подальшому, після 

закінчення ЗВО не будуть мати змоги реалізувати, або в старшокласників не підтвердяться очікування про 

дану професію.  

Огляд основних джерел. Реалізація сучасних вимог, що пред'являються до загальноосвітньої школи, 

значно активізувала розробку наукових і практичних проблем профорієнтації. Можна виділити ряд 

напрямків, які сприяють вирішенню практичних питань професійного самовизначення підростаючого 

покоління. До них відносяться: система профорієнтації, яка озброює школярів необхідними знаннями для 

орієнтації у світі професій, вміння об'єктивно оцінювати свої індивідуальні особливості (Б. Федоришин); 

діагностичні методики вивчення особистості школярів з метою надання індивідуальної допомоги у виборі 

професії (В. Шадриков, Н. Воронін, Ю. Забродін); теоретичні і методичні основи професійної консультації 

молоді (Є. Климов); системний підхід до профорієнтації школярів (В. Цукрів, М. Степаненков); суспільно-

значимі мотиви вибору професії (Є. Павлютенков); формування елементів духовної культури в процесі 

підготовки учнів до свідомого вибору професії (Г. Шевченко).  

Мета статті: теоретичне та емпіричне вивчення психологічних особливостей професійного 

самовизначення старшокласників 

Виклад основного матеріалу дослідження. Проблеми «Я-концепції» розглядали як вітчизняні, так і 

іноземні психологи. У західній психології, найповніше розкрив поняття «Я-концепції» Девір Майєрс. 

«Елементи вашої Я-концепції – переконання, за допомогою яких ви визначаєте себе, являють собою ваші 

Я-схеми. Наші Я-схеми – наше сприйняття самих себе як спортивних, занадто товстих, розумних або 

яких-небудь ще». Найповніше методологічні основи дослідження самосвідомості в рамках діяльнісного 

підходу сформулював С. Л. Рубінштейн, підкреслюючи, що особистість, як свідомий суб'єкт усвідомлює не 

тільки навколишнє, а й себе в своїх відносинах з оточуючими. Також питаннями самосвідомості займались 

наступні вчені: Л.С. Виготський, О.В. Лаврова, А.Н. Леонтьєв, М.О. Мдивані, С.Л. Рубінштейн, 

А.В. Шишковская [2, c. 41]. 

В ранньому юнацькому віці людина починає усвідомлювати свою особливість і неповторність, в її 

свідомості відбувається поступова переорієнтація з зовнішніх оцінок (переважно батьківських) на 

внутрішні. Таким чином, поступово формується своя «Я-концепція», яка сприяє подальшій, усвідомленій 

чи неусвідомленій, побудові поведінки молодої людини. 

У процесі розвитку самосвідомості центр уваги все більше переноситься від зовнішнього боку 

особистості до її внутрішньої сторони, від більш-менш випадкових рис – до характеру в цілому. З цим пов'язані 

усвідомлення – іноді перебільшені – своєї своєрідності і перехід до духовних, ідеологічним масштабами 

самооцінки. У результаті людина самовизначається, як особистість на більш високому рівні [2, c. 42]. 

У зарубіжних дослідженнях проблеми, пов’язані з професійним самовизначенням, як правильно, 

вирішуються у межах теоретичного професійного розвитку і профорієнтації особистості. 

Концепції професійного розвитку розділяють на три основні групи: структурні, мотиваційні та 

індивідуальні. Центральна ідея структурних теорій полягає у тому, що професійний розвиток і професійна 

поведінка змінюються на різних етапах життя і у різних умовах (С. Аксельрод, Е. Гінзберг, В. Гінзбург, 

Д. Міллер, Д. Сьюпер, Д. Херм та ін.) [1, c. 17]. 

Для представників мотиваційних теорій (В. Врум, А. Маслоу, Ф. Херуберг, Е. Роу та ін.) характерне 
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прагнення виявити внутрішні сили особистості, котрі спонукають її до певного типу професійної поведінки та 

діяльності. У них підкреслюється активність суб’єкта діяльності, його цілісність, необхідність співвіднесення 

зовнішніх впливів з внутрішніми умовами. Е. Роу, зокрема, відмічає значення для самовизначення стійких 

особливостей мотиваційно-потребової сфери, а зрілість інтересів, усвідомлення цілей та сила мотивації 

розглядаються, як основні компоненти, необхідні для успішного вибору професії [1, с. 19].  

Теорії індивідуальності трактують професійний розвиток, як процес формування і утвердження 

саморозуміння, а професійний вибір як намагання реалізувати свою «Я-концепцію». Ці теорії представлені 

працями К. Роджерса, Д. Сьюпера, Л. Тайлера, Д. Тидемана, Д. Холланда та інших зарубіжних 

дослідників [1, c. 21].  

Для дослідження професійного самовизначення у старшокласників було проведене емпіричне 

дослідження в учнів 10-В класу, Рівненської загальноосвітньої школи ғ 15 м. Рівне.  

Для дослідження використовувалися такі методики: «Визначення інтересів та схильностей 

(диференційно-діагностичний опитувальник «Я віддам перевагу»)» Є. Клімова, методика діагностики 

особистості на мотивацію до успіху Т. Елерса, методика діагностики особистості на мотивацію до 

уникнення невдач Т. Елерса, тест-опитувальник ставлення до себе В. Століна. 

Аналізуючи результати дослідження, ми можемо сказати що, у 48% досліджуваних було виявлено 

поєднаний тип діяльності, можна припустити, що сучасні старшокласники або мають біль широкий 

кругозір і є загально розвиненими, а тому цікавляться кожною сферою і намагаються спробувати себе у всіх 

галузях, або ж те, що наразі у їх віці (16-17 років) юнаки та дівчата ще знаходяться у пошуку себе, а отже не 

можуть впевнено стверджувати про зацікавленість у одній конкретній професії. За методикою діагностики 

особистості на мотивацію до успіху Т. Елерса, високий рівень мотивації до успіху спостерігається у 17 % 

досліджуваних. Достатній рівень мотивації до успіху виявлено 10 % досліджуваних. Середній рівень 

мотивації до успіху було виявлено у 60 % досліджуваних. Низький рівень мотивації до успіху було 

виявлено у 13 % досліджуваних. Ці дані свідчать, про те, що більша кількість досліджуваних мотивована до 

успіху, але в певних ситуаціях. Підлітки не бояться ризикувати, вони не є скованими у своїх діях, бо 

можлива невдача не надто хвилює їх. 

За методикою діагностики особистості на мотивацію до уникнення невдач Т. Елерса, у 16 % 

досліджуваних високий рівень мотивації до уникнення невдач. У 27 % досліджуваних достатній рівень 

мотивації до уникнення невдач. У 17 % досліджуваних середній рівень мотивації до уникнення невдач. У 40 

% досліджуваних низький рівень мотивації до уникнення невдач. Отримані дані свідчать про те, що більша 

кількість респондентів має низький рівень мотивації до уникнення невдач, з чого випливає, що досліджувані 

готові йти на ризик, вони не бояться невдач. Вони готові йти за своїми цілями незважаючи ні на що. 

У результаті методики дослідження міри готовності до ризику Г. Шуберта, було виявлено що 25 % 

досліджуваних дуже обережні та не готові йти на ризик. Середні значення отримали 56% досліджуваних, 

що свідчить про те, що вони готові йти на ризик тільки в певних ситуаціях та за певних обставин. 

Схильними до ризику виявилися 19% досліджуваних, що свідчить про те, що вони не обдумуючи можуть 

вчинити ризикований вчинок. Після проведення підрахунків, можемо сказати, що більшість досліджуваних 

готові йти на ризик за певних обставин, якщо вони більш чим впевнені, що даний ризик принесе їм певну 

винагороду. 

У результаті дослідження тесту-опитувальника самоставлення, було виявлено, що у 35 % 

досліджуваних яскраво виражена шкала самоповаги, що свідчить про те, що ці юнаки поважають, 

розуміють себе, впевнені в собі, вірять в себе, в свої сили, здібності, енергію, самостійність, контролюють 

своє життя. У 40 % досліджуваних виражена шкала самоповаги, що свідчить про те, що вони поважають та 

розуміють себе, впевнені в собі, вірять в себе, в свої сили, здібності, енергію, самостійність, але в деякі 

моменти життя вони втрачають цю віру, та швидко повертаються до початкового стану. У 25 % 

досліджуваних не виражена шкала самоповаги, що свідчить про те, що досліджувані не впевнені в собі, не 

вірять в себе, свої сили, здібності, самостійність та дозволяють, щоб хтось керував їхнім життям і рідко 

беруть все в свої руки. 

У 19 % досліджуваних яскраво виражена шкала ауто симпатії, що свідчить про те, що ці 

старшокласники приймають себе, довіряють собі, мають високу самооцінку та схвалюють себе в цілому. У 

29 % виражена шкала ауто симпатій, що свідчить про те, що вони приймають себе, довіряють собі та мають 

нормальний рівень самооцінки. У 52 % досліджуваних не виражена шкала ауто симпатії, що свідчить про 

те, що ці досліджувані не приймають себе, бачать в собі переважно недоліки, можуть глузувати з себе та 

мають низьку самооцінку. 

У 14 % досліджуваних яскраво виражена шкала самоінтересу, що свідчить про те, що досліджувані 

близькі до себе, проявляють інтерес до власних думок і почуттів, впевненні в своїй цікавості для інших. У 

44 % досліджуваних було виявлено, що вони цікавляться власними думками і почуттями, близькі з собою. 
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У 42 % досліджуваних, було виявлено, що вони не проявляють інтересу до своїх думок та почуттів, не 

відчувають близькості з собою, також вони вважають, що не цікаві для оточуючих. 

У 40 % досліджуваних яскраво виражена шкала очікуваного ставлення інших людей, що свідчить про 

те, що вони чекають антипатичного ставлення до себе як від сторонніх, малознайомих їм людей, так і від 

близьких людей, себе вони вважають унікальними, несхожими на інших, та не ставлять перед собою 

завдання на збільшення самоповаги. У 4 % досліджуваних виражена шкала очікуваного ставлення інших 

людей, що свідчить про те, що ці досліджувані чекають будь-яких реакції інших людей на себе, їм важлива 

думка оточуючих про себе, але в цей час вони намагаються збільшити свій рівень самоповаги. У 56 % 

досліджуваних не виражена шкала очікуваного ставлення інших людей, що свідчить про те, що вони не 

очікують критики інших людей, часто не звертають на неї уваги та поважають себе. 

Висновки. Вивчення проблеми поняття професійного самовизначення розглядається з різних боків: 

як вибір професії; як компонент особистісного новоутворення у певний віковий період (старший шкільний 

вік); як тривалий процес опанування професії та самореалізації у ній, що охоплює більшу частину життя 

людини. Аналізуючи даний процес, дослідники підкреслюють його багатоетапність та специфічну динаміку 

розвитку. У зміст етапів включаються, як правило, формування професійних намірів і вибір професії, 

навчання чи професійна підготовка, опанування професії, професійна адаптація та успішна професійна 

самореалізація. 
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ГЕНДЕРНА СОЦІАЛІЗАЦІЯ ДІТЕЙ 

В НАУКОВО-ПРАКТИЧНОМУ ДИСКУРСІ ДОШКІЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ 

 

У статті розглянуто гендерну соціалізацію дітей у науково-практичному дискурсі дошкільної 

педагогіки, проаналізовано сучасні гендерні теорії та їх вплив на становлення науково-педагогічних 

підходів до формування особистості дітей дошкільного віку. Ключові слова: гендерна соціалізація, 

гендерне виховання, діти дошкільного віку, заклади дошкільної освіти. 

 

Актуальність проблеми. Сьогодні все більш актуальним стає спрямовування освітнього процесу 

на сприяння гендерній соціалізації особистості, що здійснюється відповідно до профільних 

антидискримінаційних Законів України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків», 

«Про попередження насильства в сім’ї», «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні», 

Державній соціальній програмі забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 

2021 року тощо. Накреслені у державних документах положення покликані сприяти встановленню 

ґендерної справедливості, розширенню можливостей та прав представників різних статей, усуненню 

негативних статево-рольових стереотипів, ґендерної асиметрії у різних сферах діяльності, сексизму тощо.  

Гендерне виховання дітей дошкільного віку у закладах освіти, згідно із Законами України «Про 

освіту», «Про дошкільну освіту», Наказом МОН України ғ 839 вiд 10.09.2009 р. «Про впровадження 

принципiв гендерної рівності в освiту», спрямовується на прищеплення молодому поколінню гендерних 

знань, умінь, егалітарних цінностей, недискримінаційних норм поведінки. 

Досліджуючи проблеми гендерного виховання молодого покоління у контексті сучасних акцентів 

розвитку дошкільної освіти в Україні, важливо наголосити, що сьогодні, як зазначається у проєкті 

Концепції розвитку дошкільної освіти (2020), основним пріоритетом роботи з дітьми дошкільного віку стає 

якісна та доступна дошкільна освіта, яка передбачає, насамперед, створення безпечного та розвивального 

освітнього середовища, що відповідає індивідуальним особливостям дітей, їхнім інтересам, стимулює до 

пізнавальної діяльності, а також модернізацію змісту дошкільної освіти, який має базуватися на активній 

участі всіх категорій дітей у пізнавальній та ігровій діяльності, прояві самостійності кожної дитини 

відповідно до її потреб.  

Ступень розробленості проблеми. Вченими обґрунтовуються різні погляди на питання організації 

гендерного виховання в закладах освіти: шляхом впровадження результатів гендерних досліджень 

(Х. Брюттнер, Л. Кобелянська, М. Краєнбаум, І. Лебединська, Г. Ленц, М. Музіол, Е. Ніссен, А. Олійник, 

http://www.info-library.com.ua/books-book-113.html
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Л. Розе, Х. Ролофф, О. Сухомлинська та ін.), опанування основ гендерної культури (А. Апарцева, 

І. Герасимова, О. Клименко, М. Романовська, В. Суковата, М. Уланова, О. Фащук та ін.), підвищення 

теоретичної і практичної готовності педагогів до гендерного виховання (В. Гайденко, Т. Голованова, 

С. Гришак, С. Губіна, Т. Дороніна, Т. Марценюк, О. Петренко, Г. Петручені, О. Плахотник, Н. Світайло та 

ін.), створення умов для гендерного виховання у ранньому онтогенезі дитини (В. Абраменкова, 

А. Арушанова, Т. Говорун, Я. Коломинський, О. Кононко, М. Лісіна, Т. Рєпіна, Є. Суботський та ін.). 

Мета статті – розглянути гендерну соціалізацію дітей у науково-практичному дискурсі дошкільної 

педагогіки, визначити вплив гендерних теорій на становлення науково-педагогічних підходів до 

формування особистості дітей дошкільного віку. 

Основний зміст. Аналізуючи питання гендерної соціалізації дошкільників у контексті становлення 

гендерного підходу в дошкільній педагогіці, доцільно в загальних рисах розглянути сучасні наукові теорії 

щодо гендерної соціалізації особистості, які безпосередньо визначають основні існуючі у науково-

практичному дискурсі дошкільної педагогіки підходи до виховання дітей, починаючи з раннього віку. 

Вивчення наукових джерел (В. Агеєва, В. Близнюк, О. Вовченко, О. Годенко-Наконечна, 

І. Головашенко, І. Грицай, Л. Кобелянська, К. Левченко, Л. Маркіна, Т. Мельник, В. Мороз, Л. Наливайко, 

Е. Скиба, І. Царьова, Н. Шведова, О. Ядловська та ін.) дає підстави для твердження про наявність у 

науковому дискурсі цілої низки концепцій, що складають методологічну основу гендерного виховання 

дітей. Найпоширенішою з таких концепцій є теорія соціокультурного конструювання соціальних ролей, в 

межах якої поширюється розуміння гендеру як «первинної» чоловічої чи жіночої суспільно-індивідуальної 

структури. Таке розуміння зумовлює сприйняття дихотомії статей як культурно змодельованого явища.  

Зазначена теорія гендеру розвивається у соціальному та гуманітарному знанні, відкриваючи широкі 

можливості для переосмислення культури [1, с. 243]. Разом з цим, подібні наукові ідеї зумовлюють 

поступову зміну виховних орієнтирів у межах педагогічної науки зважаючи на два основних наукових 

положення гендерної теорії: по-перше, гендер конструюється у ході соціалізації дитини, розподілу праці у 

суспільстві, в якому вона зростає, репродукування системи гендерних ролей сім’єю, засобами масової 

інформації тощо; по-друге, гендер формується самими дітьми на рівні їхньої свідомості (тобто гендерної 

ідентифікації), прийняття заданих суспільством норм і підлаштування під них. Таким чином, суспільство 

формує ті чи інші стилі поведінки чоловіків і жінок, тобто в суспільстві існують певні структури, які 

спонукають людей дотримуватися тих чи інших соціостатевих ролей. 

З інших позицій категорія «гендер» досліджується як стратифікаційна категорія в сукупності інших 

категорій, за допомогою яких суспільство розподіляється на різні групи, верстви, прошарки [1, с. 238-239]. 

Аналізуючи поняття «гендер» з цих позицій, а саме як статус людини у суспільстві, який є складником 

загальної соціальної структури, можемо побачити, що це поняття тлумачиться у контексті завершення 

оформлення гендерного статусу індивіда як частини громадської структури, засвоєння приписаних 

відносин між статями, особливо структури панування і підпорядкування [2, с. 333]. 

Підкреслимо, що врахування результатів таких досліджень є надзвичайно важливим у педагогічній 

науці, зокрема у дошкільній педагогіці, оскільки забезпечує розуміння необхідності виховання дітей 

раннього віку відповідно до принципів справедливого розподілу ресурсів суспільства, забезпечення рівного 

доступу до прав людини, створення рівноцінних умов для самореалізації дитини, незалежно від її статі, 

кольору шкіри, національності, стану здоров’я тощо.  

На нинішньому етапі розгортання трансформаційних процесів в освіті України актуальним 

питанням стає переосмислення ролей жінки й чоловіка в суспільстві, а точніше – впровадження 

елгалітарних принципів рівності в освітній процес. Елгалітарна концепція виходить з того, що дівчата і 

хлопці – рівні як особистості, і тому повинні мати в суспільстві, зокрема в системі освіти, однакові 

можливості для свого розвитку, самореалізації [3, с. 12-13]. Відповідно, з-поміж стратегічних напрямів 

модернізації національної системи освіти, одним із актуальних постає завдання щодо впровадження 

гендерного підходу в освітній і соціокультурний простір [4, с. 146]. 

На основі аналізу наукової літератури можна виділити два ключових типи гендерних установок, що 

поширюються у системі освіти – патріархатні і феміністські. У межах патріархального світогляду 

поширеним є погляд, що в суспільних і сімейних відносинах має існувати жорсткий розподіл чоловічих і 

жіночих ролей: чоловікові належить провідна, активна роль в сім’ї і суспільстві, а жінці – підпорядкована, 

пасивна. У контексті цього погляду у дошкільному вихованні репродукується переконання, що життєві 

цінності хлопців і дівчат різні. Останнім треба прищеплювати думки про пріоритетність сім’ї і кохання, 

тоді як ціннісну сферу хлопців треба орієнтувати на активні справи, оволодіння професією, самореалізацію 

поза сім’єю. Таким чином у дошкільнят формуються уявлення про первинність чоловіка та вторинність 

жінки у соціальних відносинах, гіпервідповідальність чоловіка за матеріальне забезпечення сім’ї, тобто 

обов’язковість для нього досягнути соціального успіху, матеріального статку. Головна ж роль жінки в 
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суспільстві пов’язана з народженням і вихованням дітей, тоді як домінування орієнтацій на самореалізацію 

поза сім’єю – на кар’єру, професійні досягнення не заохочуються. Дітям пропонується некритичне 

сприйняття уявлень про те, що патріархатна модель суспільства природна, зумовлена біологічними 

відмінностями статей; засуджуються уявлення щодо рівних прав жінки і чоловіка [5, с.97-98]. Як бачимо, 

патріархальні настанови побудовані на сегрегаційній виховній практиці і не забезпечують рівності кожної 

особистості у суспільстві. 

Феміністські установки у формуванні свідомості дітей є більш відповідними сучасності і 

включають в себе такі аспекти: засудження використання біологічних статевих відмінностей для 

впровадження жорстко закріпленого, підпорядкованого стану жінки чи чоловіка в сім’ї і суспільстві; 

несприйняття існування в сім’ї і суспільстві строго закріплених чоловічих і жіночих ролей; несхвалення 

розподілу сфер суспільного життя на чоловічі і жіночі. У межах зазначеного підходу дітям пояснюється той 

факт, що жінки і чоловіки в сучасному суспільстві мають неоднакові можливості для самореалізації в 

різних сферах, але такий стан визначається несправедливим. У дівчат і хлопців формується образ людини 

(гендерний ідеал), головними рисами якого є енергійність, активність, впевненість у собі, прагнення до 

свободи, діяльність у різних сферах суспільного життя. У процесі виховання поширюється погляд, 

відповідно до якого для дівчат не менш високу цінність мають професійні досягнення, розкриття власних 

можливостей і здібностей, прагнення до самореалізації. Молодому поколінню прищеплюється підхід до 

виховання дітей, за яким суспільство повинно максимально прагнути до рівної участі батьків у житті 

дитини [6, с. 56-57].  

Досліджуючи проблему гендерної соціалізації дітей в науково-практичному дискурсі дошкільної 

педагогіки, слід зупинитися на висвітленні наукових праць, зроблених безпосередньо у галузі педагогіки, 

насамперед дошкільної. Це, зокрема, праці, присвячені обґрунтуванню теоретичних засад формування 

гендерної культури молодого покоління, висвітленню можливостей упровадження принципів гендерної 

рівності в освітній простір (О. Васильченко, С. Гришак, Ю. Нечитайло, Н. Приходько, П. Терзі та ін.); 

дослідженню специфіки інтеграції гендерного підходу в національну систему освіти (О. Бондарчук, 

Т. Дороніна Л. Даниленко, В. Кравець, О. Луценко, В. Олійник О. Петренко та ін.); формулюванню завдань 

виховання та освіти з огляду на гендерну проблематику (Л. Татарнікова, Н. Чухим та ін.); упровадженню 

гендерної складової в зміст освіти (І. Даценко, М. Зубілевич, Л. Ковальчук, О. Марущенко та ін.) тощо. Усі 

ці дослідження демонструють широкий спектр методологічних підходів і надзвичайну різноспрямованість 

стратегій впровадження гендерного складника в освіту.  

Проблему гендерного виховання дітей дошкільного віку розглядали Л. Добрович, Д. Ісаєв, 

В. Каган, Д. Колесов, І. Кон, О. Кононко, О. Кудрявцева, Л. Кузнєцова, С. Марутян, А. Палій, П. Плісенко, 

О. Прозументик, С. Шаповалова та ін. Разом із тим, що гендерна проблематика активно вивчається в 

науковому дискурсі, в практичній діяльності, як наголошує В. Вакуленко, розвиток гендерної ідентифікації 

дітей дошкільного віку відбувається стихійно, або не здійснюється зовсім. Вчені відзначають, що існують 

такі труднощі впровадження у виховну практику результатів гендерних досліджень, серед яких варто 

назвати: термінологічну невизначеність та методологічну розмитість змісту деяких базових понять, що 

зумовлено існуванням різної наукової традиції досліджень гендерних відносин, труднощами формування 

терміносистеми в різних соціокультурних умовах; опір, що зустрічають гендерні дослідження серед 

представників освітянської спільноти; тяжіння гендерних розвідок до статево-рольового підходу тощо [7]. 

Гендерна рівність як орієнтир розвитку дошкільної освіти передбачає рівноцінне розуміння 

суспільством значення та справедливий розподіл різних соціальних ролей у суспільстві, однакові підходи 

до виховання дівчат та хлопців, які реалізуються за допомогою надання їм рівних умов для реалізації права 

на освіту і заохочення творчого потенціалу особистості. 

Рівність статей не означає їх уподібнення одне одній чи ідентичність, так само як і те, що ця 

рівність не повинна встановлювати в якості норми такі умови і спосіб життя, які властиві одній статі. 

Принцип рівності включає в себе і право на відмінність, яке передбачає обов’язковість врахування 

характерних для дівчат і хлопців відмінних рис, пов’язаних з політичними поглядами, релігією, етнічною 

належністю, расою. Положення про соціальне, зокрема гендерне рівноправ’я, не повинно ігнорувати факти 

наявних біологічних і психологічних відмінностей і заперечувати доцільність їх врахування у розподілі 

ролей у суспільному й професійному житті суспільства [7].  

Як наголошують дослідниці питань гендерного виховання дітей дошкільного віку засобами 

фізичної культури І. Боднар та І. Махрович, особливе значення для гендерної диференціації мають, по-

перше, психічні особливості пізнавальних процесів і властивостей (сприйняття, пам’ять, мислення, увага) 

хлопчиків і дівчаток, особливості емоційного і вольового розвитку; по-друге, фізіологічні особливості дітей 

(домінування півкуль, внутрішньомозкові процеси, структура нервової системи, врівноваженість процесів 
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збудження і гальмування); по-третє, педагогічні особливості гендерної диференціації на рівні принципів 

гуманізації та індивідуалізації процесу навчання й виховання, засобів та методів виховання [8, с. 47]. 

У цілому зазначимо, що запровадження гендерних підходів у науково-практичний дискурс сучасної 

науки, зокрема педагогіки, а також освітню практику дошкільного виховання має суперечливий характер і 

демонструє широкий діапазон підходів. Вітчизняні педагоги, здебільшого, визнають актуальність гендерної 

концепції, погоджуються з тим, що соціально-культурні відмінності між жінками та чоловіками не мають 

біологічного походження, не є об’єктивними, усталеними, а лише набутими, приписаними індивідові 

суспільством. Дослідники розуміють гендерні проблеми як проблеми владних стосунків у будь-якій галузі 

життєдіяльності сучасної людини, що потребують наукового аналізу і розробки.  

Зазначене вище актуалізує необхідність подальших наукових досліджень порушеної проблематики, 

зокрема в аспекті розробки шляхів упровадження ідей гендерної рівності в освітній процес закладів освіти, 

його спрямовування на виховання особистості егалітарного типу починаючи з раннього дошкільного віку.  
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ДО ПИТАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ВИХОВАТЕЛІВ 

ЗДО НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ 

 

Стаття присвячена питанням організації підготовки майбутніх вихователів в умовах ЗВО на 

сучасному етапі. Висвітлено комплекс умов та тенденції щодо всебічної підготовки здобувачів освіти. 

Зазначено провідну роль розвитку особистості студента як майбутнього працівника, громадянина 

незалежної держави. Ключові слова: професійна підготовка, майбутні вихователі, вища освіта, виховання, 

діти дошкільного віку. 

 

Сучасна система суспільного дошкільного виховання в Україні зазнає серйозні зміни. З’являються 

нові типи дошкільних установ, а головне, відбувається перегляд концепції та підходів до виховання 

дошкільнят, що, в свою чергу, обумовлюється на змістом даного процесу, формами його організації, 

створенням програм виховання та навчання дітей, інноваційності методів і технологій, взаємин сім’ї та 

дитячого саду. Тому, підготовка кадрів для сучасної системи дошкільного виховання повинна виглядати 

інакше, ніж в минулому столітті: випускник ЗВО повинен бути готовий до роботи в умовах конкурентності 

на ринку праці, міцно зайняти свою позицію в сучасних умовах праці та самореалізуватися в професії, 

володіючи високим рівнем професіоналізму, мобільності та ініціативності. 

Сучасний вихователь ЗДО – це особистість, здатна творчо мислити, приймати самостійні, 

нестандартні рішення, прогнозувати успіх своєї діяльності, брати на себе відповідальність за результат, 

активно використовувати наукові методи роботи та проявляти соціальну активність. Звідси і потреба 

зростання якості підготовки педагога. Сучасними дослідниками визнається, що потрібен вихователь, який 

не просто володіє науковими знаннями, загальною культурою та фундаментальною підготовкою, а вільно 

володіє системним підходом, мислячий незалежно й творчо. 

Сучасні дослідження, що розкривають окремі аспекти підготовки фахівців дошкільного профілю, 

висвітлено в роботах Г. Бєлєнької, А. Харківської, Н. Лисенко, З. Плохій, Н. Грама та інших. 

Підготовка в педагогічних ЗВО майбутніх вихователів до професійної діяльності набула свого 

розвитку наприкінці ХХ ст. та спрямована на фізичний, психічний і соціальний розвиток дітей дошкільного 

віку. Так, Н. Колосова розкриває зміст готовності майбутніх вихователів до професійної діяльності як 

фахову компетентність з питань надання педагогічної підтримки дітям дошкільного віку [2] 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%AE%D1%80%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%97$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%96100770
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8F%20%D0%93$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=EJ000054
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=EJ000054
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=EJ000054
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Vnadps_2013_2_14
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Процес підготовки педагогічних кадрів вимагає створення єдиного освітнього простору, а також 

всебічної підготовки студентів на основі соціального замовлення і передбачає наявність комплексу умов: 

- єдність цілей, завдань, змісту навчання педагогічних кадрів; 

- взаємозв’язок загальноосвітньої, психолого-педагогічної та науково-методичної підготовки 

вихователів з підвищенням їх загальної культури; 

- єдність професійної педагогічної освіти та подальшої самоосвіти; 

- науковість організації підготовки; 

- взаємодія всіх установ і організацій, що здійснюють перепідготовку та підвищення кваліфікації 

педагогічних кадрів. 

Особливе місце в підготовці вихователів ЗДО займає формування у них науково-педагогічної 

свідомості. В сучасних умовах фахівець цієї сфери повинен поєднувати функції вихователя-вченого. 

Завдяки цьому він легше орієнтується в освітній ситуації, в своїй повсякденній діяльності, сам розробляє 

ідеї та методики освіти.  

Слід також зазначити, що однією з провідних сучасних тенденцій удосконалення підготовки 

майбутніх фахівців дошкільної освіти є інтеграція наукового знання з практикою, зокрема проблема 

підготовки студентів до практичної роботи, орієнтованої на придбання необхідних умінь і навичок, 

формування стійкої мотивації до роботи з дітьми дошкільного віку. Це означає застосування на практиці 

теоретичних знань, отриманих при вивченні дисциплін загальнокультурного, психолого-педагогічного, 

предметного блоків дисциплін, осмислення їх значимості для успішної професійної діяльності. У процесі 

професійного становлення фахівців можливе вивчення теоретичних курсів та апробування їх на практиці, 

осмислення її результатів; можливості отримання в процесі практики спеціалізації як основи для успішної 

адаптації в мінливих соціальних умовах [1]. 

Здобувач освіти за час навчання проходить певні види практики, що дозволяє йому опанувати 

вміннями в різних видах діяльності, в які включається майбутній вихователь (комунікативна, 

організаторська, проектувальних, дослідницька), а також опановує такими ролями, як спостерігач, 

організатор дозвілля, помічник вихователя, дослідник. Так, в сучасних умовах фахівець дошкільної освіти 

орієнтується в освітній ситуації, розробляє ідеї та методики освіти. 

Завдання, що виконуються студентами в різних видах практики, вимагають об’єднання знань різних 

навчальних курсів, включення студента в проблемну педагогічну ситуацію, що вимагає самостійного 

аналізу й пошуку способів вирішення проблеми, проектування діяльності, діагностики ситуації виховання 

та розвитку дітей (діагностичні методики), ознайомлення з дидактичним забезпеченням ЗДО, формування 

рефлексивних умінь і навичок (аналіз власної діяльності).  

Однією з тенденцій розвитку вищої педагогічної школи в сучасних умовах можна назвати орієнтацію 

на випуск конкурентоспроможних фахівців з високою професійною та загальнонауковою підготовкою. 

Результативність цієї роботи багато в чому залежить від рівня організації допрофесійної педагогічної 

освіти, яке в умовах переходу ЗВО на багаторівневу підготовку фахівців стає необхідною умовою 

безперервної педагогічної освіти. 

Доцільно зазначити, що розмаїття дитячих освітніх установ передбачає підвищення кваліфікації 

вихователів, але ж не вирішує проблеми впровадження в педагогічний процес нових освітніх технологій, 

зокрема, технологій, заснованих на використанні сучасної комп’ютерної та мультимедійної техніки. 

Так, стратегією розвитку процесу підготовки вихователів ЗДО є також комп’ютеризація та 

інформатизація, перехід на нові форми та засоби навчання. Фахівець повинен також оволодіти новітніми 

технологіями, вміти користуватися технічними засобами, наочними посібниками тощо [3]. 

Крім того, це актуалізує ідею спеціалізації на педагогічних факультетах в ЗВО, при інтенсивної 

інформатизації освітньої галузі зможе ефективно сприяти підготовці вихователів-професіоналів, здатних 

вирішити як основні завдання навчання та виховання, так й додаткові, пов’язані з технологічними, 

соціальними змінами в суспільстві.  

Отже, сучасна вища педагогічна освіта націлена на підготовку вихователя нового типу, і важлива 

роль відводиться побудові системи цілей майбутньої діяльності вихователя.  
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ПСИХОЛОГІЧНІ УМОВИ КОРЕКЦІЇ САМООЦІНКИ У ПІДЛІТКІВ 

 

Стаття присвячена дослідженню психологічних умов корекції самооцінки у підлітків. 

Проаналізоване поняття «самооцінка» та обгрунотовані основні її характеристики. Досліджено 

психологічні умови корекції самооцінки у підлітків. Встановлено, що загальними критеріями успішної 

корекції самооцінки підлітків є суб`єктивне самооцінювання підлітками себе, позивний емоційний стан, 

наявність можливостей для подальшого розвитку, позитивне ретроспективне оцінювання через певний 

час. Ключові слова: самооцінка, адекватна самооцінка, психокорекція, психологічні умови корекції, 

підлітки. 

 

Актуальність дослідження. Процес взаємодії особистості й середовища полягає в пошуку й 

використанні адекватних засобів і способів задоволення основних її потреб: в прийнятті та любові, у 

визнанні та повазі, у самовираженні, самоствердженні й у розвитку.  

Одним з центральних утворень особистості є самооцінка, процес якої відбувається під впливом 

зовнішніх і внутрішніх чинників у трьох напрямках: анатомо-фізіологічному, психічному і соціальному. 

Знання про себе є необхідним матеріалом для самооцінки, котра, у свою чергу, здатна задати модуль 

самоставлення. Зі змістовою стороною самооцінки пов’язаний розвиток особливої групи психологічних 

якостей: самоповага, совість, гордість. 

Самооцінка у процесі навчання у загальноосвітніх закладах розглядається як метод підвищення 

навчально-пізнавальної діяльності й контролю, що передбачає критичне ставлення до своїх можливостей та 

об’єктивне оцінювання досягнутих успіхів. 

Успіх людини значною мірою залежить від адекватної самооцінки власних сил, здібностей та 

можливостей. Самооцінка визначає взаємини з оточенням, критичність, вимогливість до себе, відношення 

до успіхів і невдач, особливо у підлітковому віці.  

Огляд основних джерел. Проблему самооцінки розглядали багато вітчизняних та зарубіжних вчених 

у руслі соціально-психологічних та психологічних досліджень: Б.Г. Ананьєв, Т.К. Андрущенко, 

Л. І. Божович, М.Й. Боришевський, Л.В. Бороздіна, Ю.О. Бохонкова, Н. Бранден, М. Вебстер, Т.В. Говорун, 

Т.В. Драгунова, С.В. Жилін, А.Г. Ковальов, А. І. Ліпкіна, Г. В. Лозова, С. Л. Рубінштейн, Є. В. Рудова, 

Б. Собічик, А.Г. Спіркін, Л. В. Соломіна, П. Р. Чамата, І.І. Чеснокова та інші. 

Інтерес до проблеми самооцінки викликаний її особливою роллю, як провідного компонента у 

структурі самосвідомості. Йде мова про залежність самооцінки від особливостей діяльності та поведінки 

підлітків.  

У віковій психології самооцінку вивчали такі вчені як О. Главник, С. Максименко, В. Опанасюк, 

О. Сидоренко, В. Столін, Р. Павелків, Г. Цукерман, Н. Шевченко та інші. Діагностикою самооцінки 

займались А. Захарова, І. Кон і т.д., вивченням особливостей прояву самооцінки у підлітків (Ю. Козерук), 

розробкою структурної моделі самооцінки (А. Захарова), взаємозв’язком рівня самооцінки та поведінки 

(Є. В. Дядюкіна). 

Дослідженням Образу Я підлітків займались видатні науковці: В.А. Авєрін, Є.Є. Вахромов, 

Т.В. Драгунова, М.Кле, С. Кон, Г.С. Костюк, І.Ю. Кулагіна, О.М. Леонтьев, А.А. Налчаджян, 

Д.Ф. Ніколєнко, Л.М. Проколієнко, Х. Ремшмідт, К. Роджерс, А.Г. Спіркін, В.В. Столін, А.В. Суворов, 

Л.Ф. Фрідман, В.Б. Шапарь, Т.І. Шульга, М.Г. Ярошевський та інші. 

Важливу роль у корекції самооцінки у підлітковому віці відіграють праці В.В. Бельської, 

Д.Б. Богоявленської, Т.В. Гуменюк, Г.С. Ковальова, Ю.М. Куюткіна, Н.А. Милославової, Т.І. Щербак та 

інші. 

Мета статті: теоретично дослідити психологічні умови корекції самооцінки у підлітків. 

Виклад основного матеріалу дослідження. У словнику психологічних термінів дається 

визначення: «Самооцінка – цінність, значущість, якими індивід наділяє себе в цілому і окремі сторони 

своєї особистості, діяльності, поведінки. Самооцінка виступає як відносно стійке структурне утворення, 

компонент Я – концепції, самопізнання і як процес самооцінювання. Основу самооцінки складає система 

особистісних сенсів індивіда, прийнята ним система цінностей. Розглядається як центральна особистісне 

утворення і як центральний компонент Я – концепції» [3; 4].  

Самооцінка інтерпретується як особистісне утворення, що бере безпосередню участь в регуляції 
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поведінки і діяльності людини, як автономна характеристика особистості, її центральний компонент, що 

формується при активній участі самої особистості і відображає своєрідність її внутрішнього світу. 

На думку дослідника Б. Г. Ананьєва, самооцінка є найбільш складним і багатогранним компонентом 

самосвідомості (складний процес опосередкованого пізнання себе, розгорнений в часі, пов'язаний з 

переходом від одиничних, ситуативних образів через інтеграцію подібних ситуативних образів в цілісне 

утворення – поняття власного «Я», прямим виразом оцінки інших осіб, що беруть участь в розвитку даної 

особистості) [2]. 

Самооцінку розглядають як елемент самовідношення разом з самоповагою і самоприйняттям. Так 

І. С. Кон називає самоповагу підсумковим уявленням про власне «Я», що виражає міру прийняття або 

неприйняття індивідом самого себе. А. Н. Леонтьев пропонує вивчати самооцінку через категорію 

«відчуття» – стійке емоційне відношення, що має «виражений наочний характер, який є результатом 

специфічного узагальнення емоцій».  

Самооцінка підлітків формується під впливом оцінок дорослих та однолітків, співвіднесення 

реального та ідеального уявлення про себе і, що не менш важливо, під впливом результатів власної 

діяльності підлітків (Г.М. Прихожан, Д.І. Фельдштейн). 

На формування самооцінки у підлітковому віці впливають чисельні фактори, серед яких, у першу 

чергу, слід відзначити: реальні досягнення у навчанні та позашкільній діяльності (здібності до мистецтва, 

спорту чи певних наук); соціальний статус підлітка у групі однолітків (адаптація у колективі, кількість та 

впливовість друзів); умови життя у родині, ставлення батьків до інтересів підлітка; мотиваційно-смислова 

сфера особистості (цілі, потреби, інтереси); зовнішність (привабливість, фізичний розвиток). 

Аналіз поглядів вчених на структуру самооцінки особистості дозволив встановити сукупність 

компонентів адекватної самооцінки, названих різними авторами, згрупувати їх і виокремити найсуттєвіші 

серед них такі: позитивне ставлення до себе; впевненість у собі; самоконтроль, самокритичність, 

самоповага; вмотивоване ставлення до успіхів і невдач, до схвалення і зауважень; здатність долати 

труднощі, настирливість у досягненні мети; критичне наслідування; прагнення до успіху у навчанні та 

інших видах діяльності; психологічна стійкість, ініціативність, старанність у оволодінні прийомами 

розумової діяльності; намагання бути прийнятим іншими, ситуативна підтримка інших; співставлення себе 

з іншими і з собою «вчорашнім»; дотримання моральних норм поведінки; обґрунтований рівень домагань; 

самозахист від несправедливої оцінки себе іншими [1]. 

Усі ці якості розвиваються певним чином, коли дитина живе в сім’ї має широкі соціальні зв’язки і 

турбота батьків надзвичайно важливі, тому що фізіологічно у цей період відбувається кардинальні зміни в 

структурі особистості підлітка, які зумовлюють особливу чутливість до засвоєння норм, цінностей і 

способів поведінки, притаманних світу дорослих [1]. 

Однак, існують ті сім’ї, в яких є певні дисгармонійні відносини, що негативно впливає на 

формування самооцінки дитини, особливо у підлітковому віці.  

Непорозуміння в сім’ї і в школі викликає у підлітків почуття тривоги, занепокоєності, 

роздратованості, агресивності, суперечливих почуттів, зниженої працездатності, протестуючого характеру і 

поведінки, навіть абстрактного бунту, що є ознаками неадекватної самооцінки. Поряд з цим має місце 

суб’єктивний стан душевної і духовної ізоляції, відчуття незадоволеної потреби у спілкуванні і людській 

близькості, відчуття самотності і неприкаяності навіть серед великої кількості оточуючих людей. 

В контексті даного дослідження головним інструментом корекції самооцінки до адекватної вибрано 

соціально значущу групову діяльність, яка поряд з іншими видами діяльності має такі переваги [1]: 

1) пом’якшує прояв емоцій; 2) створює відчуття належності до групи; 3) збуджує бажання до 

саморозкриття; 4) створює умови для знайомства з новими моделями поведінки (в групі кожний по-своєму 

себе проявляє); 5) є можливість порівнювати особистісні особливості окремих членів групи; 6) сприяє 

розподілу відповідальності між керівником і кожним членом групи. Як запевняє М. Лакін, названі переваги 

є спільними для різних груп корекційно-розвивальної спрямованості [1]. 

Корекція самооцінки підлітків нами розглядається як виправлення (часткове або повне) недоліків у 

самооцінці за допомогою системного і діяльнісного підходів до оцінки підлітками своєї навчальної та 

позанавчальної діяльності усіх суб’єктів освітнього процесу (учителів, вихователів, психологів) [1]. 

Спираючись на дане нами розуміння корекції самооцінки, корекційно-розвивальна робота впродовж 

4-х місяців здійснювалась 1 раз в тиждень, протягом 2 годин. Підлітки самі аналізували свої дії, вчинки, 

успіхи, невдачі під наглядом вчителя, вихователя, психолога у присутності інших ровесників; вчились 

формулювати свої думки, давати оцінку власним діям; слухали оцінку своїх дій ровесниками і керівником, 

вчились усвідомлено реагувати на зауваження, озвучення недоліків, які давались у доброзичливій формі та 

робити виважені висновки. 

Загальними критеріями успішності корекції самооцінки підлітків є суб`єктивне самооцінювання 
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підлітками себе, позивний емоційний стан, наявність можливостей для подальшого розвитку, позитивне 

ретроспективне оцінювання через певний час.  

Основні завдання корекційної програми: вивільнення негативних станів; реконструювання та 

закріплення особистісного Я через процес саморегулювання; самопізнання і самопозбавлення від 

деструктивних станів; формування адекватного рівня самооцінки особистості; якісне зміцнення структури 

Образу Я у підлітків; оптимізація емоційного стану учасників. 

Виходячи з досліджень Д. Б. Богоявленської, Ю. М. Кулюткіна, Н. А. Мілославової активним 

соціальним навчанням являється комплексний соціально-дидактичний напрям, орієнтований на широке 

охоплення різноманітних сфер соціальної практики: використовує різні форми і методи активної 

психологічної і соціально-психологічної дії для розвитку в людей знань, умінь і навичок ефективнішого 

соціального і професійного функціонування, підвищення психологічної культури, оптимізації їхньої 

соціально-психологічної компетенції як суб'єктів спілкування.  

В ході впровадження корекційної програми психологічного впливу група впливає на кожного члена 

групи в трьох площинах: 

- пізнавальний – учасник групи усвідомлює, як його звична поведінка і способи відносин дозволяють 

орієнтуватися в ситуації, осмислювати причини своєї поведінки і розуміти, як в подальшому більш 

ефективно вести себе в подібних ситуацій; 

- емоційний – учасник групи, підтриманий іншими членами групи, усвідомлює свої психологічні 

захисні механізми, коригує відносини з іншими, змінює емоційне ставлення до себе, і, як результат, 

підвищується його самоповага, стабілізується самооцінка; 

- поведінковий – учасник групи виробляє адекватні ситуації, способи поведінки. 

Висновки. Важливими умовами корекційної програми у роботі з підлітками є, по-перше, те, що 

навчання проводиться в ситуаціях, максимально наближених до реальних, дозволяючи матеріал, що 

підлягає засвоєнню, введення в мету діяльності, а не в засіб; по-друге, здійснюється не тільки засвоєння 

знань, а й навчання вмінням практичного використання їх, що, у свою чергу, вимагає формування певних 

психологічних якостей, і, нарешті, по-третє, організується формування якісно інших установок навчання в 

емоційно-насиченому процесі колективної творчої праці. 
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РЕФЛЕКСИВНІСТЬ ЯК ЧИННИК САМОРЕГУЛЯЦІЇ ПОВЕДІНКИ ОСОБИСТОСТІ 

 

Стаття присвячена дослідженню особливостей рефлективності як чинника саморегуляції поведінки 

особистості. Проаналізовані поняття «рефлексія», «саморегуляція» та обгрунотовані основні їх 

характеристики. Досліджено взаємозв’язок рефлексивності з саморегуляцією. Встановлено, що 

саморегуляція особистості залежить від її індивідуальних особливостей, від її ставлення до свого 

внутрішнього світу, від міри розвиненості потреби в рефлексії і рефлексивних механізмах Ключові слова: 

рефлексія, рефлективність, рефлексивні механізми, саморегуляція особистості, саморегуляція активності, 

саморегуляція поведінки. 

 

Актуальність дослідження. Саморегуляція особистості є досить актуальним та перспективним 

напрямком досліджень у сучасній психологічній науці. Вивчення цього феномену відкриває нові 

можливості для розуміння та пояснення загальних закономірностей побудови та реалізації людиною 

власної довільної активності, продуктивності прийняття нею життєвих рішень, успішності її поведінки в 

цілому. Феномен саморегуляції є досить складним та багатогранним. Існує безліч поглядів на сутність та 
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структуру саморегуляції, що, в свою чергу, зумовлює необхідність систематизації існуючих даних із 

зазначеної проблематики.  

У багатьох дослідженнях вказується, що провідну роль у процесі саморегуляції відіграють 

рефлексивні механізми. В них зазначається, що останні наділенні регулятивним потенціалом та 

зумовлюють вибір людиною способів саморегуляції власної активності. При цьому, смислові, рефлексивні 

утворення, як правило, досліджуються окремо від процесу саморегуляції, що не дає змоги повною мірою 

встановити специфіку взаємозв’язків між ними. З огляду на це, дослідження рефлексивних механізмів 

саморегуляції є актуальним. 

Огляд основних джерел. Відомі у психології дослідження щодо обґрунтування змісту поняття 

рефлексії (Ю. Давидов, А. Зак, В. Зарецький, В. Лефевр, Я. Пономарьов та ін.), її внутрішньої структури 

(Н. Лушпаєва, О. Михайлова, С. Орловський, Г. Щедровицький та ін.), механізмів перебігу рефлексивного 

процесу (О. Анісімова, М. Варбан, Ю. Кулюткін, Є. Ісаєв, М. Савчин, В. Слободчиков, С. Степанов та ін.) 

дають змогу розглядати її як невід’ємну умову успішного самоменеджменту й базуються на методологічних 

засадах системно-діяльнісного (Н. Алєксєєв, О. Генісаретський, В. Шепель) й особистісно- діяльнісного 

(Б. Вульфов, В. Зінченко, С. Кульневич, Ю. Швалб) Семенов, Ю. Степанов). У значній кількості праць 

підкреслюється, що реалізація рефлексивної здатності забезпечує процес розвитку і саморозвитку 

особистості, сприяє творчому підходу до професійної діяльності, її максимальній ефективності та 

результативності, дає змогу аналізувати минулий досвід, чітко усвідомлювати поставлені цілі і передбачати 

професійні результати (І. Батраченко, Ж. Вірна, О. Фенина, О. Гринчук, Н. Волянюк, С. Дружилов, 

Г. Ложкін, Л. Мітіна, Ж. Нюттен, В. Осьодло, Т. Татенко та ін.).  

Проблемі саморегуляції присвячено низку праць, в яких вона розглядається у структурі діяльності 

(Є.П. Ільїн, В.К. Калін, Г.Б. Леонова, Ю.Я. Стрелков та ін.). У контексті особистості саморегуляція 

розглядається К.О. Абульхановою-Славською, О.О. Конопкіним, О.К. Осницьким та ін. Сучасними 

дослідниками розроблена концепція усвідомленої саморегуляції довільної активності людини, описана 

структурно-функціональна модель процесу саморегуляції, визначено поняття «стиль саморегуляції», 

розроблено діагностичний інструментарій для визначення індивідуальних особливостей саморегуляції 

(Є.М. Коноз, О.О. Конопкін, Н.Ф. Круглова, В.І. Моросанова, О.К. Осницький, Г.С. Пригін, 

В.І. Степанський та ін.). У сучасній літературі можна знайти роботи, присвячені дослідженню саморегуляції 

функціональних станів людини (Л.Г. Дика, А.С. Кузнєцова, Г.Б. Леонова, О.О. Прохоров, В.В. Семикін та 

ін.). На провідну роль смислових утворень у процесі саморегуляції вказують Б.С. Братусь, В.О. Іванніков, 

З.С. Карпенко, Д.О. Леонтьєв, С.Д. Максименко, Г.К. Радчук, А.В. Сірий, В.Е. Чудновський, 

М.С. Яницький та інші [3]. 

Мета статті: теоретично дослідити рефлективність як чинник саморегуляції поведінки особистості. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Як зазначає О.Я. Фенина, рефлексія (лат. reflexio – 

звернення назад, самопізнання) – усвідомлення індивідом того, як його сприймають і оцінюють інші люди 

або спільноти; вид пізнання, у процесі якого суб’єкт стає об’єктом свого спостереження; роздуми, аналіз 

власного психічного стану [4]. Як пояснювальний принцип організації та функціонування когнітивних 

процесів рефлексія виступає у концепції Ж. Піаже; як найважливіша особистісна властивість, яка зумовлює 

процеси самореалізації людини – у працях К. Роджерса; як передумова формування людської культури 

загалом – у теорії Л. Виготського; як важлива складова структури діяльності – у теорії 

О. Леонтьєва.Систематизація основних принципових підходів до розуміння рефлексії як психічного 

процесу і рефлексивності як особистісної властивості, що розглядаються різними авторами (А. Карпов, 

В. Пономарьова) дала змогу виокремити основні напрями її вивчення залежно від сфери психологічного 

знання, в межах якого здійснюється дослідження: 1. Діяльнісний напрям, суть якого полягає в розгляді 

рефлексії як компонента структури діяльності (Л. Виготський, О. Леонтьєв). У межах цього підходу 

аналізується роль рефлексивних процесів у структурі діяльності, а також склад і будова «рефлексивного 

дії». Відповідно до уявлень О. Леонтьєва про будову людської діяльності, рефлексія може розглядатися як 

дія, тобто як такий процес, що спрямовується уявленням про результат, який повинен бути досягнутий 

людиною. 2. Дослідження рефлексії в контексті проблематики психології мислення (В. Давидов, 

Ю. Кулюткін, І. Семенов, С. Степанов). 3. Вивчення рефлексивних закономірностей організації 

комунікативних процесів (В. Біблер, Ю. Лобанова). 4. Аналіз рефлексивних феноменів у структурі спільної 

діяльності (В. Недоспасова, А. Перре-Клермон, В. Рубцов). 5. Психолого-педагогічний підхід, представники 

якого розглядають рефлексію як інструментальний засіб організації навчальної діяльності (О. Анісімов, 

А. Зак, А. Захарова). В межах цього підходу можна виділити такі провідні напрями в розробці проблем 

рефлексії: 1) дослідження рефлексивної самосвідомості, 2) роботи з творчого мислення, 3) вивчення 

рефлексії як пізнання людиною явищ чужої свідомості. 6. Особистісний напрям, де рефлексивне знання 

розглядається як результат осмислення своєї життєдіяльності (Ф. Василюк, М. Гінзбург, О. Лазурський). 7. 
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Генетичний напрям дослідження рефлексії (Ж. Піаже, В. Слободчиков). 8. «Системомиследіяльнісний» 

підхід, відповідно до якого рефлексія є формою миследіяльності (В. Лефевр, Г. Щедровицький). У цьому 

підході рефлексія розуміється, по-перше, як процес і структура діяльності і, по-друге, як механізм 

природного розвитку діяльності [4].  

З досліджень М.В. Балушок з’ясовано, що класиками вітчизняної психологічної науки саморегуляція 

розуміється як одна з головних функцій свідомості. У широкому смислі саморегуляція розуміється як 

процес, що забезпечує стабільність системи, її відносну стійкість та рівновагу, а також цілеспрямовану 

зміну механізмів, що пов’язані із контролем за діяльністю, процеси управління на рівні власної особистості, 

її цілей, смислів, життєвого шляху (самодетермінація, самореалізація), на рівні різних видів активності 

суб'єкта: управління пізнавальною активністю, поведінкою, спілкуванням. Вчені виділяють наступні види 

саморегуляції: психічна саморегуляція, що забезпечує оптимальний рівень психічної активності 

(К.О.Абульханова-Славська); операціонально-технічна саморегуляція відповідає за свідому організацію і 

корекцію дій суб'єкта (О.О.Конопкін); емоційна саморегуляція полягає у емоційному регулюванні 

діяльності та її корекції (М.А. Кулигіна, О.С Копіна); особистісно- мотиваційна, або смислова 

саморегуляції - усвідомлення мотивів власної діяльності, управління мотиваційно-потребовою сферою на 

основі процесів змістоутворення (О.Г.Асмолов, Б.С. Братусь, Б.В. Зейгарник; А.Б. Холмогорова, 

О.С. Мазур). Вплив несвідомих механізмів та внутрішніх конфліктів відбувається саме у особистісно- 

мотиваційному виді саморегуляції [1]. 

Питання саморегуляції підкреслює певний рівень суб’єктного розвитку людини, включаючи 

суб’єктну активність, самостійність, усвідомленість формульованих цілей, регуляцію в нетипових 

ситуаціях. Так, К. О. Абульханова-Славська визначає особистість як суб'єкта через саморегуляцію, що 

виступає координатором особистісних якостей, забезпечує подолання протиріч і функціонування 

особистості в діяльності [1]. Саморегуляція забезпечує стабільний рівень активності, незалежно від зміни 

психічних станів, включаючи також несвідому саморегуляцію активності. Даного підходу дотримуються 

також Л. С. Виготський, О. М. Леонтьєв, С. Л. Рубінштейн., що описали суть і роль свідомої активності 

суб'єкта саморегулятивної діяльності [1]. 

Фактично всі автори відзначають безсумнівний зв'язок рефлексії з психічними процесами і 

механізмами саморегуляції діяльності, як повідомляє О.Я. Фанина [4]. Рефлексія засвідчує перехід від 

повного включення свідомості в діяльність до формування нового ставлення суб’єкта не лише до 

діяльності, а й до себе в цій діяльності. Рефлексія передбачає не лише знання суб’єктом про себе та свою 

діяльність, а й уявлення про те, як його і його діяльність сприймають і оцінюють інші люди. Як 

новоутворення психіки рефлексія виникає на певному етапі онтогенетичного розвитку. Дозрівання 

механізмів рефлексії стимулює самоаналіз, формування волі, становлення особистісної зрілості. Рефлексія 

може бути елементарною, поведінковою (аналіз своїх життєвих вчинків), науковою (критичний аналіз 

аксіом і постулатів у створенні конкретних наукових теорій) або філософською (пізнання значення 

людського існування). Таким чином, базовий інтегративний характер рефлективності в розвитку всіх 

компонентів саморегуляції: самоаналізі, самопрогнозуванні, самоактуалізації, самоорганізації, 

самопрезентації, самореалізації, самокорекції, самовихованні, дає змогу розглядати її як детермінуючий 

чинник становлення регулятивної системи особистості, який є професійно необхідною характеристикою 

керівника, що забезпечує успіх його управлінської діяльності [4]. 

Також А. Широких розглядає взаємозв`язок рефлексивності з різноманітними важливими процесами 

особистості (самовизначенням, самооцінкою, Я-концепцією, адаптацією, інтеграцією, спілкуванням, 

мисленням, мотивацією, вольовою регуляцією, гнучкістю, творчістю та діяльністю). Що в свою чергу 

конструктивно пов`язує рефлексію із даними психічними процесами і властивостями, утворюючи надійний 

грунт для саморегуляції і взаємодії в соціумі [5].  

Рефлексія є базовим механізмом самоорганізації психічної активності, само регулятивної поведінки. 

Це відбувається у процесі рефлексивного обмеження інтенціональної психічної активності суб'єкта з 

формування «інтенціональних об'єктів», а по суті, внутрішнього світу людини. Зауважимо, інтенція – це 

живий фільтр інформації та енергії. Її функції – спрямованість психе і соми, відчуття предметів поза собою, 

намір визначити предметність та встановити відповідність образу його предметові [5]. 

В процесі рефлексування відбувається визначення і побудова меж інтенціональної активності, 

зв'язування й організація меж психіки в щось цілісне, регулятивне. Основа оформлюється в явищі, 

обмежується і визначається в ньому за допомогою рефлексії, що зв'язує явище з його основою, тобто 

забезпечує рух до основи через пробудовування, зв'язування й організацію меж даного інтенціонального 

психічного процесу (Г. Гегель, М. Хайдеггер) [2].  

Висновки. Саморегуляція особистості залежить від її індивідуальних особливостей, від її ставлення 

до свого внутрішнього світу, від міри розвиненості потреби в рефлексії і рефлексивних механізмах, від 



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 6  

 

 

 
35 

глибини інтенсивності процесу пізнання себе тощо. Дослідження особистості неможливо без феномену 

самореалізації і рефлективності в житті, яка трактується як прагнення людини отримати підтвердження про 

власну цінність завдяки встановленню еквівалентних відношень між оцінкою Я і об’єктами, що мають 

цінність у суспільному житті. 
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ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВПЛИВУ СТРАХУ 

НА САМОРЕАЛІЗАЦІЮ ОСОБИСТОСТІ 

 

Стаття присвячена психологічним особливостям впливу страху на самореалізацію особистості. 

Проаналізовані основні дослідження і публікації з даної тематики. Розкриті поняття «страх», 

«самореалізація» та обгрунотовані основні їх характеристики. Досліджено взаємозв’язок самореалізації 

особистості зі страхами. Встановлено, що наявність страхів у житті людини блокує її самореалізацію, 

знижує її пошук і ствердження особливого шляху у світі, її цінностей і смислу свого існування в кожен 

момент часу. Ключові слова: страх, самореалізація, особистість, самореалізація особистості, страх 

відповідальності, невдачі, неуспіху, близьких соціальний контактів, оцінок, неуваги з боку інших людей. 

 

Постановка проблеми. Страх як негативна емоція, що виникає у суб'єкта в ситуаціях небезпеки, 

невизначеності, новизни, супроводжував людину завжди. змінювалися його об'єкти (як в контексті філо-, 

так і онтогенезу: під час еволюції суспільства в цілому та протягом життя конкретного індивіда), 

специфічні форми прояву, варіанти норми та патології, однак зберігалася важлива роль в забезпеченні 

безпеки життєдіяльності людини, оскільки саме страх є найпершим з механізмів інстинкту самозбереження. 

Саме тому сьогодення з його нестабільністю, антигуманністю, загальним духовним занепадом, що 

проявляються в природних та соціальних катаклізмах, війнах, різноманітних девіаціях вимагає від 

особистості високого рівня емоційного інтелекту, уміння володіти собою за будь-яких обставин, 

контролювати свої страхи та ефективно співіснувати з ними і успішно здійснювати самореалізацію в житті. 

Огляд основних джерел. Як зазначалося вище, феномен страху цікавив людину завжди. 

Трактування та думки щодо досліджуваного явища можна зустріти в «Дослідах» французького філософа-

гуманіста XVI ст. М. Монтеня. як філософське поняття термін «страх» у XIX ст. ввів датський філософ-

ірраціоналіст С. К'єркегор. З виділенням психології в самостійну науку окремі питання щодо проблеми 

страхів вивчалися психологами за кордоном (Д. Бретт, К. Бютнер, С. Гроф, Г. Еберлейн, К. Ізард, 

О. Кондаш, Д. Лейн, У. Мак-Даугал, Р. Мей, Е. Міллер, Ф. Ріман, Б.Н. Філліпс, З. Фрейд, С. Холл, К. Хорні, 

В. Штерн та ін.). Серед вітчизняних дослідників страху приділяли увагу Ю.П. Азаров, І.В. Бабарикіна, 

Л.С. Виготський, О.В. Запорожець, Н.В. Карпенко, Г.М. Котляр, М.А. Кузнєцов, В.П. Морозов, О.І. Рогов, 

С.Л. Рубінштейн, К.Д. Ушинський та ін. Виходячи з особливостей сучасного трактування досліджуваного 

поняття, вивчення феномену страху безпосередньо пов'язане з вивченням проблеми емоцій. Деякі аспекти 

емоційних проявів особистості, що так чи інакше корелюють з розвитком страхів, відображено у працях 

Л.М. Аболіна, Б.Г. Ананьєва, П.К. Анохіна, Г.М. Бреслава, В.К. Вілюнаса, Б.І. Додонова, К. Ізарда, 

Я. Рейковського та інші [1]. 

Філософський зміст проблеми самореалізації досліджували А.К. Ісаєв, В.І. Муляр, Н.Л. Кулик, 

Н.І. Шаталова, Л.Н. Коган, тощо. Психолого-педагогічні аспекти самореалізації розкриті в роботах 

Л.О. Коростильової, Е.В. Галажинського, Д.О. Леонтьєва, Є.Є. Вахромова, Л.В. Цурікової та інших 

науковців. Дослідженням питань самореалізації займалися представники різних наукових шкіл, однак й досі 

не існує єдиної концепції самореалізації, оскільки кожен дослідник розглядав лише певні аспекти цього 



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 6  

 

 

 
36 

явища у колі своїх наукових інтересів. Для глибокого проникнення в сутність питання необхідний 

міждисциплінарний синтез знань про людину [5]. 

Мета статті: теоретично дослідити психологічні особливості впливу страху на самореалізацію 

особистості. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Феномен страху вивчався багатьма психологами та 

педагогами протягом останніх десятиріч. Зазначимо, що перші спроби описати проблему страху були 

зроблені філософами різних шкіл та напрямків (Аристотель, Т. Гоббс, Р. Декарт, А. Камю, І. Кант, 

С. К’єркегор, М. Монтень, Ж.-П.Сартр, Б. Спіноза, П. Тілліх, Л. Фейєрбах та ін.). У наукових працях 

вітчизняних дослідників, таких як: В. Вілюнас, Л. Виготський, О. Захаров, П. Каптєрєв, О. Кондаш, 

М. Левітов, А. Леонова, І. Павлов, А. Прихожан, М. Сєчєнов та багатьох інших зроблено вагомий внесок у 

вивчення проблеми страхів. 

На думку засновника біхевіоризму Дж. Уотсона, страх – це фундаментальна, вроджена емоція, що 

з’являється з моменту народження. До вроджених емоцій вчений також відніс гнів і любов. До стимулів, які 

викликають страх у новонароджених, дослідник відносить раптову втрату опори, шум, гучні звуки тощо. У 

старшому віці страхи з’являються на основі умовних рефлексів; такі придбані страхи є дуже стійким 

утворенням, і надзвичайно важко їх позбутися. Детального розгляду проблема тривоги і страхів набула у 

працях З. Фрейда. Погляди вченого на тривогу і страх багато у чому схожі з поглядами С. К’єркегора. 

Обидва дослідники розмежовували поняття «страх» і «тривога» таким чином: страх – це реакція на 

конкретну загрозу, у той час як тривога - на невідому і невизначену небезпеку. Класичною роботою з 

дослідження страху вважається його книга «Страх», протягом багатьох років дослідники посилаються на 

цю працю у своїх роботах. З. Фрейд писав, що складно сказати, чи мають слова «страх», «боязнь» і 

«переляк» однакове значення. Разом з тим, З. Фрейд вважав, що страх - це стан, і він не вказує на об’єкт, а 

боязнь (чи тривога) вказує саме на об’єкт. Під поняттям «страх» в основному розуміють суб’єктивний стан, 

який часто називають афектом. З. З. Фрейд виділив три основних види страху: об’єктивний (реальний 

страх), невротичний і моральний. Об’єктивний страх виникає як реакція на небезпеку в реальному світі, 

невротичний – на невідому небезпеку, яка є внутрішньою і свідомо не визнається, моральний страх – 

«тривожність совісті». Психоаналітик ввів поняття сигнального страху для принципового розуміння 

феномену страху [3]. 

М. Кляйн описала ще одну форму страху: коли людина проектує власні агресивні потяги, вона 

починає боятися, що той, на кого була спрямована проекція, стане для неї небезпечним. Схожу структуру 

мають усі параноїдальні страхи. Підсумовуючи погляди З. Фрейда, можна сказати, що страх відноситься до 

відомих небезпек. Ф. Ріман та О. Маурер вважали, що страх – реальний сигнал, що попереджає про 

наближення загрози й тим самим мотивує захисні реакції. Ф. Ріман виділив чотири основні форми страху. 

Першим є страх самозречення, це переживання людиною втрати власного «Я» та залежності. По-друге, це 

страх перед стагнацією «Я», це переживання страху ізоляції та втрати. По-третє, це страх перед змінами, і 

проявляється він як мінливість і невпевненість. І четвертий вид страху, виділений Ф. Ріманом – це страх 

перед необхідністю, проявляється він як переживання несвободи і завершеності. Дж. Міллер, представник 

когнітивної психології, відзначив страх як безумовну реакцію вегетативної нервової системи на больові 

стимули. Також він вважав, що страх – це мотивація чи потреба, яку можна здобути в процесі научіння. 

Ч. Спілбергер називає страх процесом, який включає емоційну реакцію, пов’язану з антиципацією певних 

збитків внаслідок реальної об’єктивної небезпеки, яка присутня у зовнішньому оточенні [3]. 

К. Ізард, представник теорії диференційних емоцій, у своїй праці «Емоції людини» писав, що страх - 

найнебезпечніша емоція, інтенсивний страх може призвести навіть до смерті тварини чи людини [3]. 

Вчений вважав, що страх - це особлива емоція, і її потрібно розглядати окремо від феномену тривоги. У 

вітчизняній психології страх розглядався як емоція, почуття, переживання. Такої точки зору дотримувалися 

Л. Виготський, О. Леонтьєв, С. Рубінштейн. Після того, як М. Левітов виділив психічні стани в окрему 

категорію, страх почали досліджувати як емоційний стан (О. Захаров, М. Конюхов, М. Левітов, 

О. Черникова). Так, М. Конюхов визначає страх як психічний стан, пов'язаний із вираженим проявом 

астенічних почуттів в ситуаціях загрози біологічному і соціальному станам індивіда і спрямований на 

джерело дійсної чи уявної небезпеки [3]. 

Проаналізувавши різні підходи до проблеми самореалізації у вітчизняній філософії, можна 

виокремити ключові спільні моменти. По-перше, ключовим поняттям у визначенні самореалізації є сутнісні 

сили особистості. По-друге, спільним є розуміння самореалізації як процесу опредмечування (розкриття, 

практичного здійснення) сутнісних сил. Це пов’язане з тим, що реалізувати себе людина може лише через 

різні види соціальної життєдіяльності. По-третє, підкреслюється, що самореалізація – це є самодіяльність, 

тобто діяльність згідно з власною волею [4].  

Самореалізація особистості – це здійснення можливостей розвитку Я за допомогою власних зусиль, 
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співдіяльності, співтворчості з іншими людьми, соціумом та світом в цілому. Самореалізація передбачає 

збалансований і гармонічний розвиток різних аспектів особистості шляхом прикладання адекватних зусиль, 

що направлені на розкриття індивідуальних та особистісних потенціалів. У найзагальнішому вигляді процес 

реалізації себе – це здійснення самого себе у житті та повсякденній діяльності, пошук і ствердження свого 

особливого шляху у світі, своїх цінностей і смислу свого існування в кожен момент часу. Самореалізація 

досягається лише тоді, коли у людини є сильний спонукальний мотив для особистісного росту [4]. 

Розглядаючи вплив страху на самореалізацію особистості слід звернутися до переліку страхів, які 

переживає особистість на шляху своєї реалізації: до них належать: страхи керівництва й підпорядкування, 

страхи успіхів і невдач, страхи близьких соціальних контактів та страхи оцінок [2].  

Детальний огляд цих страхів подає Ю.Щербатих: 

1. Страх керівника. Страх перед начальником, босом, шефом, командиром, учителем тощо є типовим 

різновидом соціальних страхів.  

2. Страх відповідальності. Він може приймати форму страху відповідальності за доручену справу, 

організацію, спортивну команду, сім'ю, своїх підлеглих.  

3. Страх невдачі. Цей соціальний страх пов'язаний із побоюванням зазнати невдачу, будь-то кар'єра, 

бізнес, навчання чи особисте життя.  

4. Страх успіху. Цей на перший погляд незвичайний соціальний страх властивий для невпевнених у 

собі людей, які примирилися зі своїм становищем і бояться, що в разі успіху їм доведеться брати на себе 

нову відповідальність, докладати додаткових зусиль й утримувати завойовані позиції. Здавалося б, цей 

страх протилежний страху невдачі, але в основі цього страху також лежить почуття невпевненості у своїх 

силах.  

5. Страхи близьких соціальних контактів. Страх самотності. Соціальний страх самотності особливо 

гостро відчувають люди, яким психологічно важко бути одним. Сюди ж відноситься страх утрати близької 

людини.  

6. Страх злиття з іншою людиною. Протилежною формою соціального страху є побоювання занадто 

близько «впустити» в себе іншого. Деякі люди, що знаходяться під впливом імпульсів, спрямованих на 

посилення самостійності, будуть відчувати страх перед відкритістю й самовіддачею.  

7. Страхи оцінок. Страх оцінок може набувати дві протилежні форми: перша – боязнь негативних 

оцінок із боку оточуючих, друга – страх перед неувагою з боку інших людей. Близьким до цього страху є 

боязнь осуду з боку оточуючих, де на перший план у свідомості виходить не кінцевий результат його 

діяльності, а реакція найближчого соціального оточення.  

8. Страх неуваги з боку інших людей. Цей вид страху характерний для демонстративних, істеричних 

особистостей, які блокуються, якщо на них не звертають увагу. Їм неважливо, яким буде привід, головне, 

щоб про них говорили, на них дивилися, ними захоплювалися, або, принаймні, їх ненавиділи [2].  

Висновки. Таким чином, страх, це як психічний стан, пов'язаний із вираженим проявом астенічних 

почуттів в ситуаціях загрози біологічному і соціальному станам індивіда і спрямований на джерело дійсної 

чи уявної небезпеки. Присутність страхів у житті людини блокує її самореалізацію, знижує її пошук і 

ствердження особливого шляху у світі, її цінностей і смислу свого існування в кожен момент часу. 

Самореалізація досягається лише тоді, коли у людини є сильний спонукальний мотив для особистісного 

росту, однак страхи цей мотив загальмовують. В самореалізації особистості найбільш блокуючи ми є 

соціальні страхи або так звані невротичні, які стосуються страху керівництва, відповідальності, невдачі, 

неуспіху, близьких соціальний контактів, злиття з іншою людиною, оцінок і неуваги з боку інших людей. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ПСИХОЛОГІЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ АДАПТАЦІЇ ТВОРЧОЇ МОЛОДІ 

 

Стаття присвячена дослідженню психологічних особливостей адаптації творчої молоді. 

Проаналізовані основні дослідження і публікації з даної тематики. Досліджено рівень прояву показників 

соціалізації у студентів творчої спеціальності. Встановлено, що представники творчої молоді, які вже 

мають хист в певній творчій сфері, ліпше почувають себе у суспільстві, краще адаптуються і проявляють 

самостійність, прагнуть до соціальної активності, дослідженні людської цінності та розкритті цього 

феномену. Ключові слова: соціальна адаптація, соціальна адаптованість, соціалізація, творчість, творча 

молодь, автономність, соціальна активність, гуманістичні норми. 

 

Постановка проблеми. З початку років незалежності українське суспільство переживає соціальну, 

економічну, політичну, ідеологічну, демографічну, культурну та інші трансформації, яка охопила всі сфери 

життя. Постійні зміни в соціумі супроводжуються кризовими явищами. Одним з найважливіших 

універсальних способів подолання криз в суспільному житті є адаптація. Вона забезпечує послідовність і 

закономірність еволюційної трансформації суспільства, знижує ризик прояву у ньому деструктивних 

тенденцій і стабілізує соціальні відносини. Постійна соціальна трансформація українського суспільства 

актуалізувала проблему адаптації різних соціальних верст населення до змін. З досвіду, найбільш істотну 

роль соціальні зміни стосуються таких суспільних груп, як літнє населення і молодь. Молоде населення в 

нашій країні становить приблизно до третини населення. Соціально-економічний розвиток країни та 

необхідність гідно відповідати на виклики ХХІ століття висувають молодь на перше місце, як основний 

соціальний ресурс розвитку нашого суспільства, найважливішу складову частину населення. 

Молодь має великий адаптаційний потенціал і, разом з тим, в умовах постійної трансформації в країні 

відчуває труднощі в процесі самовираження, самовдосконалення, самоідентифікації та ін. Саме це спонукає 

нас звернути увагу саме на творчу молодь, яка стала найбільш вразливою групою нашого населення. 

Аналіз досліджень і публікацій. Проблеми адаптації особистості висвітлювали в своїх роботах 

велика кількість вітчизняних і зарубіжних науковців (Г.М. Андреєва, Ф. Боас, Л.С. Виготський, 

В.І. Волович, Дж. Дьюї, Е. Дюркгайм, Е. Еріксон, Л. Колберг, В. Кукартц, В.Я. Корнєв, Ч. Кулі, М. Мід, 

В.В. Москаленко, Г. Олпорт, Ж. П’яже, К. Роджерс, Дж. Роттер, В.Т. Циба та ін.) [1-7]. 

Питанням феномену творчості та його природи, присвячено багато досліджень у психологічній 

науці. Зокрема, цим займалися: Д.Б. Богоявленська, О.І. Бондарчук, Е. де Боно, Ф. Вільямс, М. Воллах, 

Дж. Гілфорд, Н. Коган, О.І. Кульчицька, С. Медник, Л.А. Мойсеєнко, В.О. Моляко, Я.О. Пономарьов, 

Т. Рібо, Р.О. Семенова, М.Л. Смульсон, П. Торренс, О.Є. Тунік, В. Д. Шадриков та ін.); визначенню 

сенситивних періодів творчої реалізації особистості (В.М. Дружинін, Г.С. Костюк, В.В. Рибалка, 

В.А. Роменець та ін.). Окремо вивчалися питання взаємозв’язку соціалізації та творчості особистості 

(Г. Алдер, Г.О. Балл, О.І. Власова, А.А. Налчаджян, О.І. Ніколаєва, К. Роджерс, О.В. Сторож, 

В.С. Юркевич, В.М. Ямницький та ін.) [1-7]. 

Мета статті: представити емпіричне дослідження психологічних особливостей адаптації творчої 

молоді. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Молодь – соціально-демографічна група з характерними 

для неї віковими, соціально-психологічними властивостями та соціальними цінностями, які обумовлюються 

рівнем соціально-економічного, культурного розвитку, особливостями соціалізації в суспільстві [2]. 

Процес адаптації творчої молоді в сучасному суспільстві ускладнюється тим, що відбувається в 

умовах: розпаду традиційного способу життя; втрати багатьох традицій і навичок господарювання; 

відсутності досвіду демократичного волевиявлення і політичної участі в житті держави; відсутності досвіду 

минулих адаптацій, пов’язаних з крутими історичними переломами та соціальними змінами; дисфункції 

соціальних інститутів; неузгодженості державних, групових та індивідуальних інтересів. У зв’язку з цим 

процес входження творчої молоді в складну соціальну структуру породжує безліч проблем. Яскраво 

виражений характер адаптаційних процесів у молодіжному середовищі при істотному розходженні на рівні 

соціально-економічного розвитку, що разом з демографічними характеристиками та соціокультурними 

особливостями робить вивчення процесу адаптації творчої молоді особливо актуальним. 

Дослідження психологічних особливостей адаптації творчої молоді проводилося на базі Київського 

національного університету технологій та дизайну. У дослідженні брали участь 53 студента творчих 
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спеціальностей жіночої та чоловічої статті. Вікова група 19-21 рік, студенти ІІІ-ІV курсів. 

Для здійснення дослідження використано психодіагностичну методику моніторингу соціалізації 

М.І. Рожкова. 

Методика для моніторингу соціалізації М.І. Рожкова показала, що 16,1% студентів творчих 

спеціальностей мають високий рівень соціальної адаптованості. Він визначається повним, глибоким 

розуміння проблем власного життя, позитивним ставленням і включенням в освітній простір; високим рівнем 

психологічної стійкості особистості; позитивним статусом у соціальному середовищі своєї життєдіяльності (у 

сім’ї, в академічній групі, у колі друзів тощо); високим рівнем активності до навчальної та позанавчальної 

діяльності. Також високий рівень соціальної адаптованості визначається достатнім рівнем базових знань, 

активністю в пізнавальній діяльності, низьким рівнем замкненості та високим комунікативним та 

особистісним потенціалом. Середній рівень соціальної адаптованості присутній у 62,8% студентів творчих 

спеціальностей. Він характерний для студентів з достатнім рівнем розуміння проблем власного здоров’я, 

правового статусу, адекватним ставленням до нового освітнього середовища; позитивним статусом у 

соціальному середовищі; достатньо високим рівнем активності до одного з видів діяльності (навчальної чи 

позанавчальної) у поєднанні з низькою активністю до іншого виду. Низький рівень соціальної адаптованості 

виявлений у 21,1% студентів творчих спеціальностей. Він притаманний студентам із низьким рівнем 

розуміння проблем власного здоров`я, правового статусу, правил поведінки у вищому навчальному закладі, 

що призводить тривожності, нетерплячості, упертості, дратівливості, агресивності, як під час занять, так і в 

спілкуванні з оточуючими. Такі студенти пасивні в групі, не мають близьких друзів, мають низький рівень 

включеності та успішності у навчальній діяльності, незалученні до позанавчальної діяльності. 

Автономність представляє собою рису, що вказує на соціальну незалежність індивіда. Було виявлено, 

що 24,4% студентів творчих спеціальностей мають високий рівень автономності. Для них характерним є 

повна соціальна незалежність, самостійність у прийнятті рішень та вчинках. Чітке усвідомлення і прагнення 

конкретної творчої реалізації. Такі студенти вміють переносити в нові ситуації знання і вміння, 

відмовлятися від нав'язливої ідеї, долати інерцію мислення, мати незалежність суджень, критичність 

мислення демонструючи здатність до самостійності. Середній рівень автономності присутній у 54,8% 

студентів творчих спеціальностей. Це свідчить про те, що студенти розвивають розумову здатність 

аналітики, порівняння, знаходити головне, описувати події, явища, процеси, давати пояснення, визначення, 

доводити, обґрунтовувати, систематизувати та класифікувати. Однак, вони ще, на даний момент, не 

повністю відчувають свою незалежність, наприклад, матеріальна залежність від батьків тощо. Низький 

рівень особистісної автономності мають 20,8% - мають студенти творчих спеціальностей. Це свідчить про 

те, що дані студенти залежні, замкнені та соціально непідготовлені до самостійного життя. У них низький 

рівень допитливості, інтересу, почуття захопленості, емоційного підйому, прагнення до творчих досягнень, 

до лідерства, отримання високої оцінки, особистої значущості творчої діяльності, самоосвіти, 

самовиховання, що призводить до зникнення мотивів і двигунів поведінки, розвитку особистості. 

Соціальна активність особистості це системна соціальна якість, в якій виявляється та реалізується 

рівень її соціальності, тобто глибина та повнота зв’язків особистості з соціумом, рівень перетворення 

особистості на суб’єкта суспільних відносин. Важливими ознаками соціальної активності особистості є 

сильне, стале прагнення впливати на соціальні процеси та дієва участь у суспільних справах, прагнення 

змінити, перетворити або, навпаки, зберегти, зміцнити існуючий соціальний лад, його форми та елементи 

[3]. На думку В. Радула, активність особистості виражається в діяльному ставленні особистості до світу, 

спроможності перетворювати матеріальну й духовну суспільно значущі сфери на основі засвоєння 

історичного досвіду людства, реалізації у творчій діяльності, вольових актах, спілкуванні [5]. Високий 

рівень соціальної активності мають 18,1% студентів творчих спеціальностей. Даний показник 

характеризується не тільки усвідомленням та прийняттям інтересів суспільства і певних спільнот, а й 

готовністю та вмінням реалізовувати ці інтереси, активною діяльністю самостійного суб’єкта. Середній 

рівень соціальної активності мають що 68,4% студентів творчих спеціальностей. Це відображає стале 

активне ставлення до суспільства, проблем його розвитку та визначає якісні особливості свідомості, 

діяльності і становища особистості. Студенти усвідомлюють та приймають інтереси суспільства, готовність 

реалізовувати ці інтереси. Низький рівень соціальної активності мають 16,2% студентів творчих 

спеціальностей. Для них не є цінністю життя в ім’я суспільних інтересів, життя в гущині соціальних подій, 

життя, яке об’єктивно включене у рух і розвиток суспільних організмів та суспільних процесів. 

Гуманістичні норми – це принцип відношення до людини як до вищої цінності. За отриманими даними 

21,3% студентів творчих спеціальностей мають високий рівень гуманістичних норм. Студенти мають 

моральну свідомість, що включає теорії моралі, які обґрунтовують необхідність певної поведінки, 

розкривають сутність і зміст етичних категорій, формулюють моральні ідеали та цілі. Середній рівень 

гуманістичних норм мають 60,2% студентів творчих спеціальностей. У центрі їхнього світогляду ідея людини, 
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як вищої цінності і пріоритетна стосовно себе реальність у ряді всіх інших матеріальних і духовних цінностей. 

Низький рівень гуманізму мають лише 18,5% студентів творчих спеціальностей. Вони не поважають людину, 

не вважають її життя найвищою цінністю та гідність людини вищим досягненням особистості.  

Варто зазначити, що отримані результати за методикою діагностики соціалізації показали, що цей 

процес багатофакторний і включає ряд показників. Студенти творчих спеціальностей, які вже мають хист в 

певній творчій сфері, ліпше почувають себе у суспільстві, краще адаптуються і проявляють самостійність, 

прагнуть до соціальної активності, дослідженні людської цінності та розкритті цього феномену [6].  

Висновки. Встановлено, що сучасна молодь має середній рівень соціальної адаптації, що свідчить про 

вміння студентів активно усвідомлювати досвід попередніх поколінь та уміння використовувати його у 

навчальній та пізнавальній активності. Виявлено, що студенти творчих спеціальностей краще проявляють 

соціальну адаптованість, розуміють проблеми власного життя, позитивно ставляться до освітнього простору і 

демонструють соціальну незалежність, самостійність у прийнятті рішень та вчинках. Вони мають здібності в 

певній творчій сфері, здійснюють конкретну творчу реалізацію та краще себе почувають у суспільстві.  

Молодь основний трудовий і соціальний ресурс суспільства, тому її адаптація багато в чому визначає 

сьогодення і майбутнє соціуму. Глибокі суспільні зміни, з одного боку, стали потужним фактором 

реалізації молоді (сформувалися нові моделі поведінки та нові соціальні якості), з іншого боку, призвели до 

розбалансування основних її соціальних функцій: відтворювальної, інноваційної, трансляційної. Подолання 

цих дисфункцій можливо завдяки соціальному розвитку молоді. Важливою функцією процесу соціального 

розвитку молоді є адаптація. Молодь легше і ефективніше, ніж старше покоління адаптується до нових 

умов, але володіє меншими соціальними можливостями, ніж дорослі. Варто пам’ятати, що молоде 

покоління - це не тільки майбутнє, вона «живе сьогодення», і важливо зрозуміти, наскільки вже сьогодні 

молодь визначає зміст і характер майбутнього, наскільки несе в собі віяння нового часу. 
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РЕФЛЕКСІЯ ЯК ФАКТОР РЕГУЛЯЦІЇ ТРИВОЖНОСТІ У ДОРОСЛИХ 

 

Стаття присвячена дослідженню рефлексії як фактору регуляції тривожності у дорослих. 

Проаналізовані поняття «тривожність», «рефлексія» та обгрунотовані основні їх характеристики. 

Досліджено взаємозв’язок тривожності з рефлексією. Встановлено, що розвиток рефлексії допомагає 

особистості справитись з тривожними тенденціями у житті та вибирати конструктивні стратегії 

поведінки. Ключові слова: рефлексія, тривожність, особистісна тривожність, ситуативна, 

ретроспективна і перспективна рефлексії.  

 

Актуальність дослідження. В сучасних умовах соціально-економічної кризи суспільство вимагає від 

людини стійкості до стресових ситуацій, успішної, швидкої й конструктивної адаптації до змінних умов 

існування, оскільки без цього неможливий прогресивний розвиток. Однак поряд з такими вимогами 

спостерігається парадоксальна тенденція до невпинного зростання кількості тривожних і невротичних 

проявів у поведінці суб’єктів різних вікових категорій. Зокрема тривожність усе частіше зустрічається у 

вигляді стійкого новоутворення, що в деяких випадках може бути однією з провідних особливостей людини. 

Тому вміння самостійно розробляти програму власних дій, моделювати ситуації, контролювати свої 

вчинки, рефлексувати, а також адекватно оцінювати можливості реалізації цілей є важливими для 

успішного функціонування у соціумі. Рефлексія стає необхідною умовою саморегуляції активності 

особистості у ситуаціях нервово-психічного напруження. 

Оволодіння рефлексією як здатністю до критичного самоаналізу збагачує «Я-концепцію» людини. 

Придбаний в рефлексії досвід самопізнання збагачує і розширює уявлення людини про саму себе. Це 
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дозволяє їй будувати більш адекватні, щодо можливостей цілі на майбутнє. Людина, що практикує 

рефлексивний аналіз своїх планованих вчинків, як правило, демонструє більш раціональну поведінку і 

швидше досягає поставленої мети. 

Огляд основних джерел. Про важливість вивчення проблеми тривожності свідчать численні 

дослідження, які здійснили вітчизняні психологи (Ф. Є. Василюк, О. І. Захаров, І. В. Імедадзе, Б. І. Кочубей, 

Н. Д. Левітов, О. В. Новікова, Ю. Л. Ханін та ін.), українські вчені (Є. К. Лютова, Я. М. Омельченко, 

A. М. Прихожан, С. О. Ставицька, Н. Ф. Шевченко, В. І. Юрченко та ін.), а також зарубіжні психологи (Д. Айке, 

К. Ізард, Р. Мэй, О. Ранк, Ч. Рікфорт, Г. Салліван, Ч. Спілбергер, Дж. Тейлор, З. Фрейд, К. Хорні та ін.). 

Дослідження рефлексії знаходить своє відображення у працях вітчизняних і зарубіжних вчених: в 

рамках підходів до дослідження свідомості (Л. С. Виготський, Н. І. Гуткіна, А. Н. Леонтьєв, І. М. Семенов, 

Є. В. Смирнова, А.П. Сопіков та ін.), мислення (Н. Г. Алексєєв, А. В. Брушлінскій, В. В. Давидов, А. З. Зак, 

В. К. Зарецький, Ю.Н. Кулюткін, С. Л. Рубінштейн, І. М. Семенов, С. Ю. Степанов та ін.), творчості 

(Я. А. Пономарьов, Ч. М. Гаджієв, С. Ю. Степанов та ін.), спілкування (Г. М. Андрєєва, А. А. Бодальов, 

С. В.Кондратьєва та ін.), особистості (К. А. Абульханова – Славська, Л. І. Анциферова, Л.С. Виготський, 

Б. В. Зейгарник, А. Карпов, А. Б. Холмогорова та ін.). 

Мета статті: теоретично дослідити роль рефлексії щодо регуляції тривожності у дорослих. 

Виклад основного матеріалу дослідження. В психологічному словнику тривожність розглядають 

як – психічний стан емоційної напруги, настороженості, хвилювання, душевного дискомфорту, підвищеної 

вразливості при ускладненнях, загостреного почуття провини і недооцінювання себе у ситуаціях 

очікування, невизначеності або передчуття неясної загрози значущій рівновазі особистості [2; 5, с. 138-139]. 

Також тривожність часто розглядається в загальному ряді невротичних і преневротичних утворень як та, 

що породжується внутрішніми конфліктами (Б.Кочубей, А.Захаров, К.Роджерс).  

У працях К. Роджерса тривожність розглядається як деяка емоційна реакція на внтурішньо 

особистісне протиріччя, на конфлікт між Я реальним та Я ідеальним. Тривожність – це стан, що 

переживається людиною як скованість, напруженість, причину якого він усвідомити не може. Тривожність 

при такому підході позбавлена статусу особливого, самостійного психологічного утворення і є, по суті, 

лише функцією конфлікту. На думку А.М Прихожан [4], тривожність – це емоційно особистісне утворення, 

яке має когнітивний, емоційний і операціональний аспекти. Згідно з її точкою зору, як зазначає, 

О.В. Волошок, певний рівень тривожності в нормі властивий всім людям і є необхідним для оптимального 

пристосування людини до дійсності. Наявність тривожності як стійкого утворення – свідчення порушень в 

особистісному розвитку, що перешкоджає нормальному розвитку, діяльності, спілкуванню. Тривожність як 

стійке утворення обумовлена незадоволенням провідних соціогенних потреб, перш за все потреб Я [2]. 

Отже, під тривожністю розуміють і гіпотетичну «проміжну змінну» і тимчасовий психічний стан, 

який виникає під впливом стресових факторів, і фрустрацію соціальних потреб, і властивість особистості, 

яка дається через опис внутрішніх факторів і зовнішніх характеристик, і мотиваційний конфлікт [2].  

О. В. Царькова і С. В. Радченко розглядають тривожність як сигнал про небезпеку, який привертає 

увагу до можливих труднощів, перешкод, зумовлених ситуацією, дозволяє мобілізувати сили, і тим самим 

досягти найкращого результату. Тому нормальний (оптимальний) рівень тривожності розглядається як 

необхідний для ефективного пристосування до дійсності (адаптивна тривога). Певний рівень тривожності – 

природна й обов’язкова характеристика активної діяльності особистості. У кожної людини існує свій 

оптимальний чи бажаний рівень тривожності – це так звана корисна тривожність. Оцінка людиною свого 

стану у цьому відношенні є для неї істотним компонентом самоконтролю і самовиховання. Надмірно 

високий рівень розглядається як дезадаптивна реакція, що виявляється у загальній дезорганізації поведінки 

і діяльності. Особистості, що відносяться до категорії високо тривожних, схильні бачити в широкому 

діапазоні ситуацій загрозу для їх самооцінки і життєдіяльності. На такі ситуації вони реагують вираженим 

станом напруженості. У руслі вивчення проблем тривожності розглядається і повна відсутність тривоги як 

явища, що перешкоджає нормальній адаптації і так само, як і стійка тривожність, заважає нормальному 

розвитку і продуктивній діяльності [7]. 

Дослідники виділяють стійку тривожність у різних сферах (тестову, міжособистісну, шкільну, яку 

прийнято позначати як специфічну та приватну) і загальну, генералізовану тривожність, що вільно змінює 

об’єкти залежно від зміни їх значущості для людини. У цих випадках приватна тривожність є лише формою 

вираження загальної тривожності (Л.І. Божович, Ф.Б. Березін) [7]. 

У своїх дослідженнях О.Я. Фенина стверджує, що в сучасній психології спостерігається інтенсивний 

ріст експериментальних і прикладних досліджень рефлексивних процесів та поглиблений аналіз їх 

теоретичних основ. Якщо раніше рефлексія була лише пояснювальним принципом функціонування 

психічних процесів або виступала в якості категоріального засобу для обґрунтування теоретичних 

концепцій психічного розвитку (Б. Ананьєв, Л. Виготський, О. Леонтьєв, Д. Леонтьев, С. Рубінштейн, 
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Ж. П. Вірна, О. Я. Фенина), то тепер вона виступає ще і як особливий психологічний предмет 

експериментального вивчення [6].  

Рефлексія (лат. reflexio – звернення назад, самопізнання) – усвідомлення індивідом того, як його 

сприймають і оцінюють інші люди або спільноти; вид пізнання, у процесі якого суб’єкт стає об’єктом свого 

спостереження; роздуми, аналіз власного психічного стану. Як пояснювальний принцип організації та 

функціонування когнітивних процесів рефлексія виступає у концепції Ж. Піаже; як найважливіша 

особистісна властивість, яка зумовлює процеси самореалізації людини – у працях К. Роджерса; як 

передумова формування людської культури загалом – у теорії Л. Виготського; як важлива складова 

структури діяльності – у теорії О. Леонтьєва [6]. 

У залежності від функцій, які виконують рефлексивні процеси в тій чи іншій ситуації, вченими 

виділяються три види рефлексії, як зазначає А.М. Воробйов [3]: 1. Ситуативна рефлексія – осмислення та 

переосмислення реального «Я». Виступає у вигляді «мотивувань» і «самооцінок» і забезпечує 

безпосередню включеність суб'єкта в ситуацію, осмислення її елементів, аналіз того, що відбувається. Вона 

включає здатність суб'єкта співвідносити з предметною ситуацією власні дії, а також координувати та 

контролювати елементи діяльності відповідно до мінливих умов. 2. Ретроспективна рефлексія – осмислення 

та переосмислення минулого образу «Я». Служить для аналізу вже виконаної діяльності, подій, що мали 

місце в минулому. Рефлексія в даному випадку зачіпає передумови, мотиви, умови, етапи та результати 

діяльності чи її окремих етапів, що вже знаходяться в минулому. 3. Перспективна рефлексія – осмислення 

та переосмислення майбутнього «Я». Включає в себе роздуми про майбутню діяльність, планування, вибір 

найбільш ефективних способів виконання, прогнозування можливих результатів. 

Крім того, слід зазначити, що багато авторів відзначають, що рефлексія - це теоретична діяльність, 

спрямована на осмислення своїх власних дій і їхніх законів. Рефлексія, в кінцевому рахунку, є усвідомлення 

практики. В. Слободчиков виділяє три контексти, в яких розробляється проблема рефлексії: а) при 

дослідженні теоретичного мислення; б) при дослідженні процесів комунікації і кооперації дій учасників цих 

процесів; в) при дослідженнях самосвідомості особистості, пов'язаних з проблемами формування 

особистості, виховання і самовиховання [3]. 

У своїх дослідженнях Борисова М.В. з’ясувала, що у осіб з високим рівнем особистісної тривожності 

спостерігається виражена неконсистентність тимчасового самознання, що проявляється в акцентуації на 

минулому, тимчасовій орієнтації в майбутньому та дискредитації цього часу [1]. Досліджено, що у осіб з 

низько вираженою та середньою особистісною тривожністю прослідковується орієнтація на даний момент 

із направленістю у майбутнє та прийняття минулого як значущого, що свідчить про відсутність тимчасових 

акцентуацій та дискредитації тимчасових зон. 

Також Борисовою М.Н. з’ясовано, що високий рівень тривожності у людей свідчить про різний 

рівень осмисленості в їх житті, тобто низький рівень рефлективності і прийняття конструктивних рішень. 

Так, як високий рівень особистісної тривожності та «застрявання» в минулому провокують відсутність 

чітко виражених цілей та перспектив у майбутньому даних осіб. Якщо ж дорослі особистості мають 

низький рівень тривожності і орієнтуються на майбутнє, то живуть і діють лише заради майбутнього, 

забуваючи про теперішні перспективи [1]. 

Висновки. Таким чином, тривожність розуміють як індивідуально-психологічну особливість, яка 

проявляється в схильності людини до переживання стану тривоги при очікуванні несприятливого розвитку 

подій. Рефлексія є процесом усвідомлення індивідом того, як його сприймають і оцінюють інші люди або 

спільноти; вид пізнання, у процесі якого суб’єкт стає об’єктом свого спостереження; роздуми, аналіз 

власного психічного стану. Розвиток рефлексії багато в чому залежить від психічного стану особистості. 

Так високий рівень тривожності блокує у дорослої людини наміри будувати життєві перспективи. Тривожні 

особистості мало здійснюють ситуативну, ретроспективну і перспективну рефлексію, вони більше уваги 

концентрують на невідому небезпеку ніж до конструктивного аналізу причин тої чи іншої події. Тому 

розвиток рефлексивних механізмів психіки допомагає людині регулювати свою тривожність, погашати 

нав’язливі і тривожні думки та вибирати адекватний план дій для здійснення ефективних способів 

виконання, аналіз помилок і пошук інших конструктивних позицій, що збагачує досвід суб’єкта і зменшує 

його внутрішню напругу. 

 
Джерела 

1. Борисова М.В. Особенности психологического времени у рефлексии с высоким уровнем развития личностной тревожности / Борисова Маргарита 

Валерьевна: Дис. ... канд. психол. наук: 19.00.13: Ростов н / Д, 2003 215 с.  

2. Волошок О.В. Психологічний аналіз проблеми тривожності особистості / О.В. Волошко // Збірник наукових праць К_ПНУ імені Івана Огієнка, 

Інституту психології ім. Г.С.Костюка АПН України. Проблеми сучасної психології [Електронний ресурс]. – 2010. – Випуск 10. – Режим доступу: 

file:///C:/Documents% 8B/Downloads/161430-352790-1-SM%20.pdf 

3. Воробйов А. М. Вплив розвитку рефлексії на особистість та професійне становлення майбутніх психологів / А. М. Воробйов // Психологія: 

реальність та перспективи. - 2015. - Вип. 5. - С. 39-44. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/prp_2015_5_10 

4. Прихожан А.М. Психология тревожности / А.М.Прихожан. – СПб.: Питер, 2007. – 192 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 6  

 

 

 
43 

5. Психологія особистості: Словник-довідник / [За редакцією П.П. Горностая, Т.М. Титаренко]. – Київ: Рута, 2001. – 320 с. 

6. Фенина О. Я. Проблема рефлексії та рефлексії особистості у становленні професійного самоменеджменту / О. Я. Фенина // Психологія: реальність та 

перспективи. – 2017. – Вип. 8. – С. 286-291. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/prp_2017_8_65 

7. Царькова О. В. Теоретичні аспекти прояву психологічного феномену тривожності / О. В. Царькова, С. В. Радченко // Актуальні проблеми психології. 

– 2015. - Т. 7, Вип. 38. - С. 479-491. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/appsuh_2015_7_38_43 

 

Сачевська Наталія Ігорівна 

Рівненський державний гуманітарний університет 

Науковий керівник: Сторож Олена Василівна, кандидат психологічних наук, доцент 

Рівненський державний гуманітарний університет 

 

РОЛЬ САМОРЕГУЛЯЦІЇ У ПОДОЛАННІ ДЕПРЕСИВНИХ СТАНІВ ОСОБИСТОСТІ 

 

Стаття присвячена вивченню ролі саморегуляції у подоланні депресивних станів особистості. 

Проаналізовані основні дослідження і публікації з даної тематики. Проаналізовані поняття «депресія», 

«саморегуляція» та обгрунотовані основні їх характеристики. Досліджено взаємозв’язок саморегуляції з 

депресивними станами особистості. Встановлено, що подолання депресивних розладів здійснюється 

шляхом глибинної перебудови структури і якісних характеристик психологічних умов особистісного 

розвитку особистості завдяки оптимізації функцій їх системи особистісної саморегуляції. Ключові слова: 

депресія, депресивні стани, саморегуляція, саморегуляція поведінки, саморегуляція активності, 

особистість. 

 

Постановка проблеми. Стрімкий розвиток сучасного суспільства створює нові умови 

життєдіяльності, які вимагають швидкої екстраполяції досвіду та знань у русло практичного застосування. 

Вміння самостійно розробляти програму власних дій, моделювати ситуації, контролювати свої вчинки, а 

також адекватно оцінювати можливості реалізації цілей є необхідними для успішного функціонування у 

соціумі. Необхідною саморегуляція активності стає у ситуаціях нервово-психічного напруження, коли є 

результат емоційних конфліктів. Втома визначається частково втратою енергії. Такий чи подібний стан 

спостерігається досить часто в наш час, особливо в пізньому юнацькому і дорослому віці: що в підсумку 

веде за собою погіршення якості навчання, роботи, бажання конструктивно пережити кризу 

самоідентифікації та впливає на подальший саморозвиток особистості; змінюється як емоційний фон 

індивіда під впливом депресії, психічний мікроклімат навколо неї, так і внесок даної особи в суспільство в 

цілому набуває якісно негативних результатів. Тож, актуальність дослідження має у собі соціальна 

значущість і полягає в необхідності теоретичного, психодіагностичного вивчення депресії у особистості і її 

саморегуляції. 

Огляд основних джерел. Проблема саморегуляції знаходить своє відображення у дослідженнях 

вітчизняних і зарубіжних вчених: зв’язок саморегуляції з діяльністю вивчали Л. С. Виготський, 

С. Л. Рубінштейн, із свідомістю – Б. В. Зейгарник, І. М. Сеченов, із самооцінкою – І. В. Болзитова, 

саморегуляцію на основі суб’єктного підходу розглядали О. О. Конопкін, В. І. Моросанова. Регуляцію 

активності особистості як особливий самостійний процес розглядали Л. Веккер, Д. Мак-Клелланд, Р. Мей 

та ін.  

Фундаментальними засадами вивчення проблем психічних станів особистості є праці Б. Ананьєва, 

В. Ганзена, Є. Ільїна, Г. Костюка, М. Левітова, О. Леонтьєва, Б. Ломова, С. Максименка, О. Прохорова 

С. Рубінштейна, О. Тімченка, О. Чебикіна та ін. Окремі аспекти досліджуваної проблеми висвітлено у 

розробках вітчизняних і зарубіжних учених. Зокрема, дослідженню особливостей взаємозв’язків психічних 

станів із властивостями особистості присвячено наукові праці І. Аршави, О. Запухляка, І. Мазохи, 

О. Махнач, Т. Немчіна, О. Саннікової, Є. Тополова та інших; особливості перебігу окремих негативних 

психічних станів особистості розглядалися В. Астаповим, Ф. Василюком, В. Гузенком, А. Ербегеєвою, 

Є. Калюжною, К. Максименко, В. Москальцем, Н. Наєнко, А. Сосновіковою, С. Томчуком та іншими; 

методи оптимізації психічних станів представлено у роботах І. Волженцевої, Т. Гречко, Л. Гримак, 

О. Квашук, С. Шебанової, О. Холодової, Т. Яценко та інших; особливості проявів психічних станів у 

студентський період досліджено у наукових доробках Т. Алексєєвої, Г. Габдреєвої, Т. Комар, Г. Льдокової, 

Т. Макарчук, В. Сінайко, М. Томчука та інших. 

Мета статті: теоретично дослідити роль саморегуляції у подоланні депресивних станів особистості. 

Виклад основного матеріалу дослідження. С.Ю. Головін у словнику практичного психолога дає 

таке визначення депресії в психології – це афективний стан, який характеризується негативним емоційним 

фоном, змінами мотиваційної сфери, когнітивних уявлень і загальною пасивністю поведінки. Суб’єктивно 

людина відчуває насамперед важкі, болісні емоції й переживання. У стані депресії людині характерні 

сповільненість, безініціативність, швидка стомлюваність; це приводить до різкого падіння продуктивності. 
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У важких, тривалих станах депресії можливі спроби самогубства [3, с. 20]. Як вказує С.Ю. Головін, серед 

проявів депресії виокремлюються: функціональні стани депресії, можливі в здорових людей у рамках 

нормального психічного функціонування; патологічні депресії – один з основних психіатричних 

синдромів [3, с. 20]. 

Депресія – термін, що використовується для опису настрою, симптому та синдромів афективних 

розладів. Депресія є комбінацією емоцій та афективно-когнітивних структур, котрі включають в себе страх, 

почуття провини, відчай та гнів. Характерними є думки щодо власної відповідальності за різноманітні 

вчинки та події, котрі відбулися в житті особистості чи її родичів. Почуття провини за події минулого та 

почуття безпорадності перед життєвими труднощами поєднуються з почуттям безперспективності. 

Самооцінка різко знижена. Змінюється сприйняття часу. Час спливає для людини дуже повільно. Стосовно 

настрою, депресія означає стан, для якого характерні почуття смутку, зневіри, безрадісності, нещастя чи 

пригніченості. Як симптом, депресія означає скарги, що часто супроводжують групу біопсихосоціальних 

проблем. Депресивний синдром включає широкий спектр психобіологічних дисфункцій, що варіюють за 

частотою, важкістю та тривалістю [4].  

В концепції А. Бека когнітивні прояви представлені схильністю депресивної людини розглядати себе 

як неповноцінну стосовно того, що для неї є найбільш важливим. На думку М. Селігмана, всі ситуації, які 

викликають депресію, подібні тим, що в них здається неможливим контроль над важливими подіями та 

ситуаціями. Людина відчуває потребу передбачати та контролювати своє оточення. А коли вона позбавлена 

можливості контролю, то існує загроза виникнення депресивного стану. У міру накопичення такого 

негативного досвіду зростають безпорадність та інші почуття, які супроводжують депресію. М. Селігман 

зазначав, що неможливість контролювати ситуацію та уникнути негативних подразників, а також почуття 

безпорадності є тими факторами, які спричиняють депресію. Е. Клінгер вказував, що депресивні люди 

характеризуються втратою активності та бажання боротися з труднощами, перешкодами та наявністю 

вираженої тенденції до втечі, уникнення та пасивності в стані фрустрації [4]. 

На думку Е. Клінгера, процес виникнення депресії проходить через три фази. У першій фазі людина 

відповідає на втрату об’єкта енергійними реакціями та спробами повернути те, що було втрачено. Друга 

фаза характеризується гнівом та агресією, спрямованими на об’єкт, оскільки спроби повернути втрачене 

виявилися невдалими. Третя фаза – почуття безпорадності, уникнення активних дій. Коли активність у 

першій та другій фазах не дає результату, людина стає повністю відстороненою від спонукань та стимулів, 

уникає активності та будь-яких спроб змінити ситуацію, почуває себе безпорадною, що і спричиняє 

депресію. Г. Льюс зазначає, що емоція сорому відіграє істотну роль в розвитку депресивних захворювань. 

Класиками вітчизняної психологічної науки саморегуляція розуміється як одна з головних функцій 

свідомості. У широкому смислі саморегуляція розуміється як процес, що забезпечує стабільність системи, її 

відносну стійкість та рівновагу, а також цілеспрямовану зміну механізмів, що пов’язані із контролем за 

діяльністю, процеси управління на рівні власної особистості, її цілей, смислів, життєвого шляху 

(самодетермінація, самореалізація), на рівні різних видів активності суб'єкта: управління пізнавальною 

активністю, поведінкою, спілкуванням [1].  

Питання саморегуляції підкреслює певний рівень суб’єктного розвитку людини, включаючи 

суб’єктну активність, самостійність, усвідомленість формульованих цілей, регуляцію в нетипових 

ситуаціях. Так, К. О. Абульханова-Славська визначає особистість як суб'єкта через саморегуляцію, що 

виступає координатором особистісних якостей, забезпечує подолання протиріч і функціонування 

особистості в діяльності [1]. Саморегуляція забезпечує стабільний рівень активності, незалежно від зміни 

психічних станів, включаючи також несвідому саморегуляцію активності. Даного підходу дотримуються 

також Л. С. Виготський, О. М. Леонтьєв, С. Л. Рубінштейн., що описали суть і роль свідомої активності 

суб'єкта саморегулятивної діяльності [1]. 

Бігун Н.І. вважає, що ефективним способом розв’язання проблеми депресивних станів є 

особистісний підхід, який передбачає виявлення психологічних умов, що детермінують деформації базових 

особистісних функцій, та реалізацію моделі подолання депресії у підлітків, основними елементами якої є: 

корекція емоційних реакцій та станів, корекція і розвиток особистісної компетентності, оптимізація 

готовності до особистісного розвитку, стимуляція конструктивних змін в особистісному розвитку, корекція, 

відновлення та розвиток системи особистісної саморегуляції, формування тенденцій розв’язання 

підліткової дихотомії, зниження рівня особистісної сенситивності, оптимізація позитивного ставлення до 

себе, підвищення рівня «Я»-толерантності до деструктивних впливів [2]. 

Розвиток функцій особистісної саморегуляції здійснюється через реалізацію таких завдань [2]: 

1. регуляція самооцінки та рівня домагань; 

2. подолання комплексу нонвалідності та відчаю від свого «Я»; 

3. формування позитивного самоставлення і самосприйняття; 



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 6  

 

 

 
45 

4. підвищення впевненості у собі та вироблення асертивних моделей поведінки; 

5. формування тенденцій посилення внутрішньої орієнтації відношення відповідності; 

6. корекція ірраціональних нереалістичних суджень, переконань, уявлень; 

7. підвищення «Я»-толерантності до дії деструктивних впливів; 

8. підвищення рівня особистісної самодостатності; 

9. корекція гіпертрофії особистісної значущості деструктивних впливів; 

10. формування позитивного мислення, оптимістичної позитивної життєвої концепції; 

11. зниження рівня тривожності, подолання страхів; 

12. усунення небажаних негативних емоцій шляхом виправлення помилок у логіці суджень 

досліджуваних; 

13. зміна емоційних способів реагування на складні життєві ситуації, тренування емоційної стійкості 

і рівноваги; 

14. повернення відчуття перспективи власного існування; 

15. відновлення життєвої продуктивності у провідних сферах життєдіяльності підлітків (спілкування, 

навчання, саморозвиток, самовираження, самореалізація). 

Розвиток функцій особистісної саморегуляції особистості з депресивними станами доцільно 

здійснювати в умовах групових та індивідуальних форм роботи. Це зумовлено передовсім специфікою 

депресивного стану у кожному конкретному випадку, так званим особистісним ядром депресії, а також 

принципом особистісного підходу. Індивідуальні заняття дають можливість виявити, глибше 

проаналізувати та усунути психологічні особливості особистостей, які зумовлюють їх схильність до 

депресії. Вони цінні також тим, що гарантуючи конфіденційність клієнту, знімають ряд психологічних 

бар’єрів, які виникають у випадку групової роботи, схиляючи цим самим клієнта до відвертості, щирості, 

глибокого саморозкриття. Це сприяє більш глибокому проникненню у сферу чуттєвих, емоційних образів, 

переживань, уявлень, думок клієнта [2]. 

Висновки. Таким чином, саморегуляцію активності особистості варто вважати як результат впливу 

рефлексії на структурні компоненти особистості, що сприяє оптимізації взаємодії між ними для досягнення 

цілей діяльності та ефективного управління негативними емоціями в екстремальних ситуаціях. Результати 

проведених нами досліджень засвідчують, що чим більші позитивні адаптивні зміни базових функцій 

системи особистісної саморегуляції особистості (функцій ставлення до себе, самозахисту, самовираження, 

самоуправління, самореалізації), тим менший ступінь вираженості симптомів депресивних розладів. Таким 

чином, подолання депресивних розладів здійснюється шляхом глибинної перебудови структури і якісних 

характеристик психологічних умов особистісного розвитку особистості завдяки оптимізації функцій їх 

системи особистісної саморегуляції. 
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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ОБРАЗУ Я У ОСІБ З АДИКТИВНОЮ ПОВЕДІНКОЮ 

 

Стаття присвячена особливостям формування образу Я у осіб з адитивною поведінкою. 

Проаналізовані основні дослідження і публікації з даної тематики. Розкриті поняття «Образ Я», 

«адиктивна поведінка» та обгрунотовані основні їх характеристики. Досліджено взаємозв’язок 

сформованого Образу Я з проявом адитивної поведінки. Встановлено, що сформований Образ Я у осіб з 

адиктивною поведінкою є «слабким» і переживає одночасно прийняття і неприйняття себе, 

аутосимпатію і аутоагресію, любов і ненависть та інші суперечності. Ключові слова: соціальна 

адаптація, соціальна адаптованість, соціалізація, творчість, творча молодь, автономність, соціальна 

активність, гуманістичні норми. 
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Постановка проблеми. У психології завжди були і залишаються актуальними питання про 

особистість, її складові, зокрема, про те якою вона себе уявляє, який її Образ-Я. І тут же одразу постають 

питання про те, як впливає Образ-Я на її поведінку, яка його роль у життєдіяльності особистості в цілому? 

Як присвоюються і застосовуються матеріальні і духовні цінності в процесі соціалізації? Адже важливо не 

лише пізнати Образ-Я особистості, а й з’ясувати можливості його змін та розвитку. Аналіз досліджень, 

присвячених зазначеній проблемі, свідчить, про те, що попри значну увагу вітчизняних та зарубіжних 

дослідників до даного соціально-психологічного утворення питання про походження і механізми 

функціонування Образу-Я та його ролі в адаптивних процесах залишаються недостатньо розробленими, 

особливо у осіб з адиктивною поведінкою. 

Огляд основних джерел. Проблема вивчення Образу-Я в психологічній літературі розглядалася в 

працях видатних вітчизняних та зарубіжних авторів. Накопичено матеріал про зміст Образу-Я та його 

структуру (Р. Берн, Л. Венгер, У. Джемс, І. Кон, Є. Клімов, Ч. Кулі, Дж. Мід, А. Налачджан, С. Пантилєєв , 

М. Розенберг, Є. Соколова, І. Чеснокова, Т . Шибутані, S. Epistein, P. Lecky, W. Strein та ін.) Багато праць 

розкривають вікові особливості уявлень про зміст свого «Я» (Л. Божович, Г. Залеський, Р. Крайг, 

І. Чеснокова, WJ Livesley, В. Bromley та ін.). Предметом спеціального психологічного дослідження були і 

питання про рівні розвитку Образу-Я (І. Кон, В. Мейлі, Р. Мерлін, М. Розенберг та ін), досягнення яких на 

різних вікових етапах може означати не лише знання свого «Я», а й готовність його реалізувати у власній 

поведінці. 

Особливої актуальності останнім часом набувають питання здорового способу життя молоді. В 

останні десятиліття особливо гостро постала проблема, адиктивної поведінки молоді, пов'язаного з 

вживанням різноманітних психоактивних речовин і не доходить до стадії психічної та фізичної залежності 

від них. 

Проблема адиктивної поведінки індивіда розглядалась у працях таких вчених, як Г. Ботвин, 

В. Качалов, О.Ю. Кондратьєва, С.О. Кулаков, Б.М. Левіна, В.Д. Менделевич, М. Раттер, О.В. Савчук, 

Д.В. Семенов, С.Ф. Смагіна та інші. Також питання, присвячені проблемі підліткової адиктивної поведінки, 

розглядали Н.Л. Бочкарьова, А.Є. Лічко, Л.Г. Леонова, В.С. Бітінський, В.М. Оржеховська, 

Н.Ю. Максимова, О.І. Пилипенко, І.П. Фіцула, В.П. Лютий, О.Г. Кирилова, А.Г. Макеєва, А.Н. Сирота, 

В.А. Хриптович, Л.Б. Шнейдер та інші. 

Мета статті: теоретично дослідити особливості формування образу Я у осіб з адиктивною 

поведінкою. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Особливу роль у становленні Я-концепції підлітка 

відіграють смисложиттєві орієнтації: фундаментальні характеристики феномена сенсу життя, формування 

структурних ієрархій, оптимально сприяють позитивному становленню особистості. Смисложиттєві 

аспекти формування Я-концепції включають в себе вивчення взаємовпливу феноменів сенсу життя і акме; 

суто практичні дослідження особливостей становлення смисложиттєвих орієнтацій у підлітків «групи 

ризику» (Т.І. Шульга), школярів, які атипово розвиваються (Є.Є. Вахромов), дітей і підлітків, які живуть в 

умовах дефіциту спілкування (А.В. Суворов) та цілий ряд інших [1;2]. 

В історії філософії і психології висловлені різні точки зору про природу «Я», співвідношення понять 

Образ «Я», «Я-концепція», «ідентичність» і «самосвідомість» особистості. Ця історія представлена в цілому 

ряді досліджень, причому в згаданих працях відзначається, що не існує ще єдиного погляду на цю проблему 

(І. С. Кон, І. І. Чеснокова, А. Г. Спіркін, В.В. Столін та ін.) [1; 2]. 

Спроба виділення адаптивних функцій Образу Я в цілому здійснена у працях А.А. Налчаджяна. 

Особистість виявляє свою активність у різних, переважно соціальних ситуаціях. Активність її 

самосвідомості виражається у вигляді ситуативних (оперативних і динамічних) «Я-образів», які, кажучи 

фігурально, «оточують» їх «центральне Я» і «Я-концепцію». Ці динамічні й значною мірою усвідомлювані 

«Я-образи» є актуально усвідомлюваними частинами «Я- концепції», її різних підструктур (стійких 

приватних «Я» або «Я-образів»). Вони входять до складу «потоку психіки», зокрема «потоку свідомості», і 

в залежності від швидкості зміни зовнішніх ситуацій, тут же змінюють один одного. Таким чином, психіка 

людини в бадьорому стані гнучко реагує на ситуативні зміни середовища [1; 2]. 

Термін «адиктивна поведінка» був запропонований американським дослідником В.Міллером у 

1984 році. Вітчизняний психотерапевт А.Є. Лічко використав його для визначення поведінки, яка 

характеризується зловживанням індивідами наркотичних речовин. Пізніше зміст терміну було розширено й 

перенесено в психолого-педагогічну практику для означення ситуацій порушення поведінки, що виникають 

у результаті зловживання різними речовинами, які змінюють психічний стан людини. У вітчизняній 

літературі адиктивна поведінка частіше означає хворобу, яка ще не сформувалася, а має місце порушення 

поводження за умов відсутності фізичної й індивідуальної психологічної залежності [4]. 
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Зазвичай адиктивну поведінку особистості розглядають із позиції залежності або девіантної 

поведінки. Адиктивна поведінка, на думку Н. Фетіскіна, є аутодеструктивною поведінкою, пов’язаною із 

залежністю від вживання певних речових з метою зміни свого психічного стану [3]. Така поведінки 

призводить до деградації особистості та руйнівно впливає на організм людини. 

У працях В. Мендєлєвіча адиктивна поведінка також розглядається як один з типів девіантної 

поведінки і пов’язана з формуванням прагнення до відходу від реальності шляхом штучної зміни свого 

психічного стану за допомогою прийому деяких речовин чи постійною фіксацією уваги на визначених 

видах діяльності з метою розвитку і підтримки інтенсивних емоцій/ У науковій літературі під адиктивною 

поведінкою розуміють (англ. addiction – схильність, шкідлива звичка) зловживання одним або кількома 

хімічними речовинами, що протікає на фоні зміненого стану свідомості [3]. 

Великий психологічний словник під редакцією В. Зінченко визначає адиктивну поведінку як 

особливий тип форм деструктивної поведінки, що виражається в прагненні відходу від реальності через 

зміну свого психічного стану [3]. 

Як підтверджують численні дослідження, незадоволена потреба в самоствердженні в молодих людей 

призводить до спроб реалізувати себе не тільки у творчості, але й у негативних формах активності – 

насильстві чи злочинах, що спричиняє втечу в алкоголь, наркотики. Це промовисті приклади форм 

адиктивної поведінки. 

Адиктивна поведінка – саморуйнівний феномен психіки, що пов’язаний із порушенням в емоційно-

вольовій регуляції особистості і протікає в кілька етапів. Адиктивна поведінка особистості визначається у 

сучасній науковій соціально-педагогічній думці як окрема особлива форма девіантної поведінки [3]. 

Опис адиктивної особистості відповідає слабкому «Я» і сильному «воно». Саме таке ставлення існує 

між ними у підлітків в період статевого дозрівання згідно психоаналітичним уявленням Анни Фрейд. 

Конфлікт між «воно» і «Я» може розвиватися за двома сценаріями. Якщо «воно» перемагає «Я», то до кінця 

вікового підліткового періоду інстинкти, сексуальні та агресивні імпульси вириваються на свободу і 

людина віддається задоволенню, стихії потягів. Колишній характер людини руйнується. Якщо ж перемогу 

здобуває «Я», то до кінця підліткового періоду формується стійкий характер для всього подальшого життя. 

Для нормального функціонування людині необхідно рівновагу сил між психологічної, соціальної та 

біологічної сутностями особистості. Соціальна сутність особистості – суперего (Я – ідеал чи понад – «Я») 

формується вихованням і є додатковою системою контролю за поведінкою людини. Незгоди між вимогами 

совісті, зберігачем якої виступає Я – ідеал, відчувається людиною як почуття провини. Совість і 

відповідальність – соціальні почуття і формується на основі ідентифікації з іншими людьми, яка 

відбувається на основі однакового Я – ідеалу. Згідно з підходом А. Фрейд, в ранньому підлітковому віці 

важко встояти проти потягів, а, значить, існує певна ймовірність легкого залучення підлітків в наркотизації, 

що обіцяє задоволення. Однак, і пізній підлітковий вік при несприятливому розвитку «Я» чреватий 

розгулом інстинктів, в тому числі споживанням наркотиків [5].  

Оскільки адиктивна реалізація вже не приносить колишнього задоволення і не відбувається бажаної 

зміни настрою, стан адикта в цілому характеризується апатією і пригніченістю. Доадиктивне «Я» 

зруйноване, повернення до нього неможливе, з такими людьми майже не вдається налагодити емоційний 

контакт. Настає період загальної кризи, духовного спустошення, що значною мірою може ускладнити 

корекцію чи зробити її цілком неможливою [5]. 

Адиктивна поведінка молоді дедалі гостріше постає як соціальна проблема і з’ясування біологічних, 

соціальних і психологічних причин виникнення адикції є важливою умовою формування стійкості 

особистості та забезпечення її психологічного благополуччя. 

Таким чином, адаптивні функції Образу Я особистості виявляються через структуру та основні 

психологічні механізми становлення самосвідомості особистості. 

В процесі розвитку у підростаючої особистості з’являється можливість вибору тих чи інших 

варіантів адаптивних стратегій, які визначаються як внутрішніми так і зовнішніми умовами. Результат 

вибору відповідної стратегії і складає зміст і структуру Образу Я осіб з адитивною поведінкою. 

Висновки. В процесі розвитку у підростаючої особистості з’являється можливість вибору тих чи 

інших варіантів адаптивних стратегій, які визначаються як внутрішніми так і зовнішніми умовами. 

Результат вибору відповідної стратегії і складає зміст і структуру Образу Я, особливо у осіб з адиктивною 

поведінкою. 

Проаналізовано, що як у теорії так і в практиці переважно відзначаються крайні полюси у 

функціонуванні Образу Я, які є наслідком адаптації чи дезадаптації особистості. Однак для соціально 

психологічного супроводу процесу становлення досліджуваного феномена слід враховувати і проміжні 

варіанти, які характеризуються множинністю варіацій розгортання Образу Я як психоструктури 

особистості. 
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Перспективою подальших досліджень у цьому напрямку також вважаємо амбівалентність у 

функціонуванні Образу Я. Тобто одночасне і прийняття і неприйняття особистістю себе, аутосимпатія і 

аутоагресія, любов і ненависть та інші суперечності, які особливо гостро переживаються саме у осіб з 

адитивною поведінкою. 
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НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ ЯК ОДИН ІЗ НАПРЯМКІВ РОЗВИТКУ 

СИСТЕМИ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ В ХЕРСОНСЬКІЙ ОБЛАСТІ 

 

Стаття присвячена висвітленню необхідності приділення особливої уваги сфері національно-

патріотичного виховання, що є невід'ємною складовою забезпечення національної безпеки України. 

Проаналізована ситуація реалізації завдань щодо національно-патріотичного виховання учнівської молоді в 

закладах позашкільної освіти Херсонської області. Висвітлено основні тенденції реалізації національно-

патріотичного виховання в закладах освіти області. Ключові слова: національно-патріотичне виховання, 

патріотизм, ціннісні орієнтири, державна політика. 

 

Національно-патріотичне виховання є важливим засобом громадянської освіти. Утвердження поваги 

до державної мови, піднесення її престижу серед громадян є важливим аспектом формування й розвитку 

особистості та основою національно-патріотичного виховання [1]. 

Актуальність національно-патріотичного виховання громадян зумовлюється необхідністю 

консолідації та розвитку суспільства, сучасними викликами, що стоять перед Україною і вимагають 

постійного вдосконалення національно-патріотичного виховання.  

Поняття «патріотизм» в різні періоди розвитку соціуму трактувалося неоднозначно. За Великим 

тлумачним словником сучасної української мови, патріотизм (грец. paths – батьківщина) – любов до 

Батьківщини, відданість їй і своєму народу, готовність для них на жертви й подвиги. За Українським 

педагогічним словником, патріотизм – одне з найглибших громадянських почуттів, змістом якого є любов 

до батьківщини, відданість своєму народові, гордість за надбання національної культури. Патріотизм 

виявляється в практичній діяльності, спрямованій на всебічний розвиток своєї країни, захист її інтересів. 

Патріотизм – соціально-історичне явище [4].  

У сучасній вітчизняній педагогічній науці різні аспекти патріотичного виховання розробляли І. Бех, 

Ю. Завалевський, П. Ігнатенко, О. Сухомлинська, К. Чорна та інші. За останні роки ця проблема 

досліджувалася в дисертаційних роботах Т. Гавлітіної, В. Коваля, О. Коркішко, О. Красовської, П. Оніщука, 

І. Охріменка, Р. Петронговського, С. Рашидової та інших. Виховна робота з формування патріотичних 

почуттів у здобувачів освіти має величезне значення. Це пов'язане, насамперед, із тим, що сучасному 

суспільству необхідна людина, яка любить і знає свою Батьківщину, її унікальність й особливості [5]. 

Основними складовими національно-патріотичного виховання є: громадсько-патріотичне, військово-

патріотичне та духовно-моральне виховання. В основу системи покладено ідеї зміцнення української 

державності як консолідуючого чинника розвитку суспільства, формування патріотизму та утвердження 

національних цінностей [4]. 

Формування ціннісних орієнтирів і громадянської самосвідомості здійснюється на прикладах 

героїчної боротьби Українського народу за утвердження суверенітету власної держави, ідеалів свободи, 

соборності, успадкованих, зокрема, від княжої доби, українських козаків, Українських Січових Стрільців, 

армій Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки, учасників 

антибільшовицьких селянських повстань, загонів Карпатської Січі, Української повстанської армії, 

українців-повстанців у сталінських концтаборах, учасників дисидентського руху. Також національно-

патріотичне виховання має здійснюватися на прикладах мужності та героїзму учасників революційних 
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подій в Україні у 2004, 2013-2014 років, Героїв Небесної Сотні, учасників антитерористичної операції та 

операції об'єднаних сил у Донецькій та Луганській областях, спротиву окупації та анексії Автономної 

Республіки Крим Російською Федерацією [2]. 

У національно-патріотичному вихованні важливо використати й виховний потенціал, пов'язаний із 

героїзмом українців, які боролися в арміях держав-учасників Антигітлерівської коаліції та в рухах опору 

нацистській Німеччині та її союзникам під час Другої світової війни 1939-1945 років, учасників 

міжнародних операцій з підтримання миру і безпеки, досвідом та героїчним прикладом воїнів АТО [3]. 

Водночас важливою складовою є поширення інформації про досягнення наших співвітчизників та їх 

внесок у скарбницю світової цивілізації, зокрема у сферах освіти, науки, культури, мистецтва, спорту, 

висвітлення внеску представників корінних народів та національних меншин України та громадян інших 

держав у боротьбу за державну незалежність і територіальну цілісність України, процес її державотворення, 

вітчизняну наукову, духовно-культурну спадщину. 

На основі аналізу існуючих проблем та з метою вдосконалення національно-патріотичного 

виховання дітей і молоді в нашій державі розроблено Стратегію національно-патріотичного виховання. В її 

основу покладено положення Конституції України, законів України «Про правовий статус та вшанування 

пам'яті борців за незалежність України у XX столітті», «Про увічнення перемоги над нацизмом у Другій 

світовій війні 1939-1945 років», Постанови Верховної Ради України від 12 травня 2015 року ғ 373-VIII 

«Про вшанування героїв АТО та і» та інші нормативно-правові акти [2]. 

Державна політика у сфері національно-патріотичного виховання потребує подальшого 

удосконалення з урахуванням потреб і викликів, що стоять перед суспільством. У зв'язку з цим 

актуалізувалися такі напрями: 

  впровадження ефективного механізму формування та реалізації державної політики у сфері 

національно-патріотичного виховання; 

  формування національного мовно-культурного простору на основі утвердження державної мови, 

стійкості його ціннісної основи перед зовнішнім втручанням; 

  формування активної громадянської позиції, утвердження національної ідентичності громадян на 

основі духовних цінностей Українського народу, національної самобутності; 

  сприяння створенню, розвитку, підвищенню якості, а також популяризації україномовного 

культурно-інформаційного продукту та забезпеченню доступу до нього; 

  здійснення постійної комунікації з громадянським суспільством з питань національно-

патріотичного виховання; 

  розвиток духовності і моральності у суспільстві, утвердження традиційних сімейних цінностей; 

  усунення впливів держави-агресора в інформаційній, освітній, культурній сферах України; 

  проведення єдиної державної інформаційно-просвітницької політики щодо національно-

патріотичного виховання; 

  запобігання перетворенню інформаційного простору на поле маніпуляцій суспільною свідомістю, 

продукування ціннісної дезорієнтації; 

  гармонізація законодавства й управлінських практик у сфері формування громадянської позиції із 

законодавством та кращими практиками держав Європейського Союзу та держав – членів НАТО, 

зберігаючи в основі національні цінності і традиції; 

  впровадження єдиного методичного та термінологічного підходу до процесу національно-

патріотичного виховання; 

  формування та впровадження єдиних стандартів щодо процесів, суб'єктів, їх компетенції та 

повноважень, якості діяльності у сфері національно-патріотичного виховання; 

  підготовка кваліфікованого кадрового потенціалу в органах державної влади, органах місцевого 

самоврядування, у закладах освіти, молодіжних центрах для організації та здійснення програм, проектів та 

заходів із національно-патріотичного виховання, розвиток низової ланки в системі координації виховних 

процесів у цьому напрямі; 

  підвищення рівня матеріально-технічного забезпечення та розвитку інфраструктури у сфері 

національно-патріотичного виховання [7]. 

Потреба постійного вдосконалення національно-патріотичного виховання, надання системності 

цьому вкрай важливому для держави процесу залишається актуальною і для Херсонщини. Тому на 

виконання Указу Президента України від 18 травня 2019 року ғ 286/2019 «Про Стратегію національно-

патріотичного виховання» у Херсонській області реалізується обласна комплексна програма національно-

патріотичного виховання «Дитина громадянин – патріот Батьківщини» на 2016-2021 роки, затверджена 
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рішенням сесії обласної ради від 09 вересня 2016 року ғ 226, та організована системна робота з 

національно-патріотичного виховання. 

Координатором цієї роботи в області є управління освіти і науки обласної державної адміністрації та 

комунальний заклад «Центр туристсько-краєзнавчої творчості учнівської молоді» Херсонської обласної 

ради. Завдяки реалізації Стратегії зростає пріоритетність роботи гуртків патріотичного виховання для дітей 

та молоді. 

Зокрема, у закладах позашкільної освіти області у 2017 році працювали 69 військово-патріотичних 

гуртків (1038 вихованців), у 2018 році – 132 гуртки (1975 вихованців), у 2019 році – 142 гуртки 

(2451 вихованець), у 2020 році – 147 гуртків (2577 вихованців). Важливо, що у адміністративно-

територіальних одиницях діють 24 гуртка саме військово-патріотичного та козацько-лицарського 

виховання «Джура». Кількість вихованців – 371 особа. Гуртки фінансуються з обласного бюджету. 

Результатом системної діяльності в Херсонській області стало підвищення активності участі закладів освіти 

у Всеукраїнській дитячо-юнацькій військово-патріотичній грі «Сокіл» («Джура») на районному та 

обласному рівні. 

З метою формування у студентської молоді та учнів активної громадянської та патріотичної позиції, 

шанобливого ставлення до захисників України усіх поколінь, з нагоди відзначення Дня Соборності 

України, вшанування пам’яті героїв Революції Гідності проведено тематичні заходи: уроки пам’яті, лекції, 

засідання за «круглим столом», зустрічі з ветеранами АТО на сході України, волонтерами та громадянами, 

які зробили значний внесок у зміцнення обороноздатності України. 

Отже, формування повноцінної особистості неможливе без створення особливого «дитячого 

соціуму». Діти і підлітки прагнуть до спілкування з однолітками, їм необхідно себе реалізовувати, 

розкривати і стверджувати власне «Я». Саме таким осередком виховного простору є центри позашкільної 

освіти та роботи з талановитою молоддю [6]. 

Система позашкільної освіти та виховання базується на історично обумовлених традиціях виховання 

особистості, створених представниками різних спільнот України: суспільних та родинних цінностях, ідеях, 

поглядах, переконаннях, ідеалах і реалізується позашкільними закладами освіти у позаурочний час. Адже 

головна мета позашкільної освіти та виховання – створення умов для творчого, інтелектуального, 

духовного та фізичного розвитку дітей та учнівської молоді у вільний від навчання час; підготовка підлітків 

до життя в умовах переходу до життя в умовах переходу до ринкової економіки при впровадженні якісно 

нових форм і методів організації позашкільної життєдіяльності підлітків; задоволенні їх освітніх потреб 

шляхом залучення до різноманітних напрямів позашкільної освіти [1]. 

Таким чином, проаналізувавши досвід роботи закладів позашкільної освіти Херсонської області на 

сучасному етапі, ми можемо констатувати, що останнім часом значно зросли вимоги до змісту і форм їх 

діяльності, що зумовило підвищення інтенсивності процесу вдосконалення та перебудови їх роботи в 

цілому. Позашкільні заклади продовжують відігравати досить помітну роль в організації виховного процесу 

в регіонах, а національно-патріотичне виховання набуває характеру системної і цілеспрямованої діяльності 

з формування у дитини високої національно-патріотичної свідомості, почуття відданості Українській 

державі. 
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ФOРМУВAННЯ ПEДAГOГIЧНOЇ КУЛЬТУРИ МAЙБУТНIХ ВИХОВАТЕЛІВ 

ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 

 

У cтaттi рoзглянутo прoблeму пeдaгoгiчнoї культури вихователя. Прoaнaлiзoвaнi дocлiджeння тa 

публiкaцiї з тeми щoдo cутнocтi пoняття «пeдaгoгiчнa культурa» тa її cклaдoвих, a тaкoж шляхи 

фoрмувaння пeдaгoгiчнoї культури у мaйбутнiх вихователів в прoцeci фaхoвoї пiдгoтoвки у ЗВО. 

Установлено, що сaмe у прocтoрi нaвчaльнo-вихoвнoгo прoцecу закладу вищої освіти cтвoрюютьcя i 

рeaлiзуютьcя пeдaгoгiчнi умoви фoрмувaння у мaйбутнiх вихователів їх прoфeciйнo-пeдaгoгiчнoї культури. 

Ключoвi cлoвa: пeдaгoгiчна-культурa, фaхoвa-підготовка, культоровідповідність, фахівець, 

компетентнісний підхід, вихователь. 

 

Постановка прoблeми. Пocлiдoвнa гумaнiзaцiя ocвiти, ocмиcлeння її цiлeй, зaвдaнь, тeхнoлoгiй 

вiдпoвiднo дo принципу культурoвiдпoвiднocтi зумoвлюють нeoбхiднicть oнoвлeння i мoдeрнiзaцiї cиcтeми 

пiдгoтoвки вихователів дo прoфeciйнoї дiяльнocтi. Aктуaльнicть проблеми зумoвлeнa нeoбхiднicтю 

пiдгoтoвки вихователя, нociя духoвнo-мoрaльних цiннocтeй, cприяти пoширeнню виcoкoї зaгaльнoї 

культури. Aджe вiд рiвня cфoрмoвaнocтi прoфeciйнo знaчущих якocтeй, щo хaрaктeризують вкaзaну 

cклaдoву зaгaльнoї культури пeдaгoгa, як вихoвнoгo взiрця для дiтeй дошкільного віку, зaлeжaть прoцecи 

фoрмувaння уявлeнь прo iдeaльну мoдeль пoвeдiнки. Звaжaючи нa цe, нaукoвцi чимaлo увaги придiляють 

прoблeмi пiдгoтoвки мaйбутнiх педагогів дo прoфeciйнoї дiяльнocтi. 

Aнaлiз ocтaннiх доcлiджeнь i публiкацiй. Вивчення та узагальнення науково-педагогічної 

літератури дoзвoляє cтвeрджувaти, щo пeдaгoгiчнa культурa – цe cклaднe, бeзумoвнo, iнтeгрaтивнe 

coцiaльнo-пcихoлoгiчнe утвoрeння в cтруктурi ocoбиcтocтi.  

З`ясовано, що знaчeння прoфeciйнoї культури педагога в рiзних її прoявaх розглядали П. Блoнcький, 

A. Мaкaрeнкo, К. Ушинcький, В. Cухoмлинcький. 

Cучacнi дocлiдники вce чacтiшe зoceрeджують cвoю увaгу нa фoрмувaннi oкрeмих cклaдoвих 

прoфeciйнo-пeдaгoгiчної культури мaйбутньoгo пeдaгoгa: гумaнiтaрнoї (В. Cлacтьoнiн,Є. Шиянoв); 

дидaктичнoї (В. Гриньoв); духoвнoї (Б. Вульфoв, В. Пoдрєзoв, Ю. Рябoв); ecтeтичнoї (Л. Гaрбузeнкo, 

I. Зaйцeвa тa iн.); кoмунiкaтивнoї (В. Кaн-Кaлик, Н. Кocoвa, В. Coкoлoв).  

У зaрубiжнiй пeдaгoгiцi прoблeми прoфeciйнoї культури виcвiтлeнi в дocлiджeннях Л. I. Бeйєрa, 

К. Д. Бoричa, Р. Брунeрa, Дж. Пaгaнo, В. Фaйнбeргa,В. Цифрoйндa тa iн. Зa їхнiм твeрджeнням 

нaйпoширeнiшими кoмпoнeнтaми прoфeciйнo-пeдaгoгiчнoї культури педагога є: вмiння плaнувaти cвoю 

рoбoту тa cтaвити пeвну мeту, виcoкa культурa cпiлкувaння, прaгнeння дo caмoвдocкoнaлeння i 

caмoрoзвитку тa iншi [2, с. 98]. 

Oтжe, oднiєю з гoлoвних цiлeй дiяльнocтi вищoї шкoли пoвиннe cтaти фoрмувaння культури тa 

твoрчий рoзвитoк ocoбиcтocтi мaйбутньoгo cпeцiaлicтa. Нeзвaжaючи нa дocтaтньo вeлику кiлькicть рoбiт з 

дocлiджувaнoї тeми, пoзa увaгoю нaукoвцiв зaлишилиcь питaння «Фoрмувaння пeдaгoгiчнoї культури 

мaйбутнiх вихователів закладу дошкільної освіти». 

Мeтою статті є дocлiджeння cтaну та розкриття фoрмувaння прoфeciйнo-пeдaгoгiчнoї культури 

вихователя закладу дошкільної освіти.  

Виклад основного матеріалу. У рiзнi icтoричнi пeрioди пoняття культури мaлo cвoю oцiнку. Йoгo 

початковe тлумaчeння пoв’язувaлocя iз цiлecпрямoвaним впливoм людини нa прирoду, в пeршу чeргу iз 

зeмлeрoбcтвoм. Згoдoм ним пoчaли пoзнaчaти рeзультaти нaвчaння тa вихoвaння caмoї людини. У cиcтeмi 

cучacнoгo нaукoвoгo знaння пoняття «культурa» нaлeжить дo чиcлa фундaмeнтaльних. У пoвcякдeннiй 

cвiдoмocтi пiд культурoю чacтo рoзумiють культурнicть ocoбиcтocтi, вiднocячи caм тeрмiн дo oцiнних 

пoнять, ширoкo вживaють cлoвocпoлучeння «культурa рoзуму», «культурa пoчуттiв», «культурa 

пoвeдiнки». Зaгaлoм у cучacнiй лiтeрaтурi культурoлoги пiдрaхувaли пoнaд 500 визнaчeнь культури. Цe 

визнaчaє бaгaтoмiрнicть фeнoмeнa культури тим, щo вона вирaжaє глибину людcькoгo буття. 

Тeрмiн «Пeдaгoгiчнa культурa» щe нe oдeржaв зaгaльнoприйнятoгo нaукoвoгo визнaчeння. Мoжeмo 

cтвeрджувaти, щo пeдaгoгiчнa культурa є чacтинoю зaгaльнoлюдcькoї культури. У нiй втiлeнi духoвнi 

цiннocтi ocвiти i вихoвaння (пeдaгoгiчнi знaння, тeoрiї, кoнцeпцiї, нaкoпичeний пeдaгoгiчний дocвiд, 

прoфeciйнi, eтичнi нoрми) тa мaтeрiaльнi (зacoби нaвчaння i вихoвaння), a тaкoж cпocoби твoрчoї 

пeдaгoгiчнoї дiяльнocтi, якi сприяють coцiaлiзaцiї ocoбиcтocтi в кoнкрeтних icтoричних умoвaх [1, с. 102]. 
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У «Нaцioнaльнiй дoктринi рoзвитку ocвiти» чiткo cфoрмульoвaнi зaвдaння зaбeзпeчeння вceбiчнoгo 

рoзвитку, гaрмoнiйнoгo i цiлicнoгo вихoвaння ocoбиcтocтi, рoзвитoк її здiбнocтeй тa oбдaрувaнь, збaгaчeння 

нa цiй ocнoвi iнтeлeктуaльнoгo пoтeнцiaлу нaрoду, йoгo духoвнocтi й культури. Пeрeoрiєнтaцiя вихoвнoї 

рoбoти нa зaгaльнo-людcькi iдeaли в ocтaннi рoки cтaлa дoмiнуючим зaвдaнням. Нaявним cтaє тe, щo 

cучacнoму вихователю пoвиннi бути притaмaннi уci ocнoвнi якocтi ecтeтичнo рoзвинeнoї людини. Рaзoм iз 

тим вихователь пoвинeн вмiти викoриcтoвувaти cвiй ecтeтичний aрceнaл з мeтoю вceбiчнoгo фoрмувaння 

cвoїх вихoвaнцiв. A цe, бeзумoвнo, пoтрeбує дoдaткoвих cпeцiaльних знaнь, вмiнь тa навичок [3, с. 28]. 

Так, були проаналізовані анкети здобувачів вищої освіти факультету дошкільної освіти для 

виявлення знань щодо професійно-педагогічної культури. На запитання анкети «Які особливості 

притаманні культурі вихователя?» були одержані такі результати: вихователь повинен бути людиною 

освіченою, уміти спілкуватися з дітьми та батьками вихованців, мати витримку, сумлінно ставитися до 

своїх обов'язків, об'єктивно оцінювати поведінку дітей дошкільного віку. Відповіді засвідчили, що 

здобувачів вищої освіти приваблює в роботі вихователя закладу дошкільної освіти, насамперед, рівень 

знань, уміння контактувати, спілкуватися, ставитись до дітей з повагою, любов'ю і розумінням.  

Також було виявлене уявлення здобувачів вищої освіти щодо проблеми формування професійно-

педагогічної культури вихователя та її компонентів. Так, на запитання «Що являє собою педагогічна 

культура?» отримали такі відповіді. Більшість здобувачів вищої освіти вважали, що професійно-педагогічна 

культура – це одна із складових загальнолюдської культури, з одного боку, і невід’ємна складова 

педагогічної майстерності – з другого; деякі здобувачі вищої освіти упевнені в тому, що це сукупність 

професійних якостей, яка включає передусім навички спілкування з дітьми та батьками, а також 

компоненти загальнолюдської культури, інші розуміють під педагогічною культурою рівень творчих 

здібностей і сил людини, котрі реалізуються в педагогічній діяльності та включають знання, уміння, 

навички педагога, рівень інтелекту, морального і естетичного розвитку: світогляд, форми та способи 

спілкування. 

На запитання «Які компоненти педагогічної культури Ви можете назвати?» Здобувачі вищої освіти 

відповіли таким чином (див. табл. 1). 

Таблиція 1 

Результати опитування 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Aнaлiз нaукoвих джeрeл дaє нaм пiдcтaви для тaких виcнoвкiв: 

Вiд рoзвитку прoфeciйнo-пeдaгoгiчнoї культури вихователя зaлeжить cфoрмoвaнicть духoвнo-

мoрaльних цiннocтeй cуcпiльcтвa; фoрмувaння прoфeciйнo-пeдaгoгiчнoї культури мaйбутньoгo пeдaгoгa 

вiдбувaєтьcя в прoцeci зacвoєння вciх нaвчaльних курciв, aлe ocoбливими мoжливocтями вoлoдiють 

пeдaгoгiчнi диcциплiни. 

Тaким чинoм, мoжeмo cтвeрджувaти, щo фoрмувaння пeдaгoгiчнoї культури мaйбутнiх вихователів 

закладу дошкільної освіти – oднe з нaйгoлoвнiших зaвдaнь прoфeciйнoї пiдгoтoвки здобувачів у ЗВО i 

нaбувaє вaжливoгo знaчeння для прoфeciйнoгo cтaнoвлeння мaйбутньoгo фaхiвця. 

Як бачимо, більшість здобувачів вищої освіти вважали, що в основі професійно-педагогічної 

культури лежить знання з предмета та методики викладання і велике значення має любов до дітей.  
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Компоненти професійно-педагогічної культури Студенти 

 1 курс 2 курс 3 курс 

Знання предмета та методики 25 12 13 

Любов до дітей 16 16 18 

Культура мовлення 10 25 15 

Педагогічний такт 17 20 13 

Комунікативні вміння 8 18 24 
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ТЕХНІКА ДРУКУ ЛИСТЯМ НА ЗАНЯТТЯХ «МИСТЕЦТВА» В НУШ 

ЯК ЗАСІБ ЕКО-ХУДОЖНЬОГО ВИХОВАННЯ ОСОБИСТОСТІ ДИТИНИ 

 

Стаття присвячена актуальній проблемі еко-художнього виховання в НУШ. Проаналізовано зміст 

та завдання екологічного та естетичного виховання дітей. Розкрито та обґрунтовано доцільність 

використання техніки друку листям на заняттях «Мистецтва» в початковій школі. Ключові слова: еко-

художнє виховання, екологічне виховання, естетичне виховання, НУШ, образотворче мистецтво, техніка 

друку листям.  

 

Постановка проблеми. Сьогодні, поряд із високим рівнем розвитку науки і техніки, відповідно 

загострюються проблеми екології. Щодня ми констатуємо негативні факти забруднення ґрунтів, повітря, 

водойм токсичними відходами, вимирання десятків видів рослин та тварин тощо. Головна роль 

«знищувача» природи, нажаль, належить людині. Ось чому значної актуальності набуває проблема якісного 

екологічного виховання підростаючого покоління. 

Одночасно із цим актуальності набувають проблеми естетичного виховання як засобу формування 

гармонійно розвиненої, духовно багатої особистості. Творча діяльність визнається основою естетичного 

розвитку особистості, «сприяє розвитку естетичних почуттів дитини, формуванню уявлень і знань про 

прекрасне в житті, естетичних оцінок і естетичного ставлення до світу» [5].  

Значну роль у процесі виховання й розвитку особистості відіграє образотворче мистецтво, яке 

повною мірою можна вважати «унікальним у вирішенні завдань громадянського та духовного становлення 

підростаючого покоління» [4, с. 3].  

Аналіз досліджень та публікацій. Теоретичні засади екологічного виховання (принципи, джерела) та 

формування екологічної культури розглядаються у дослідженнях В. Крисоченко, Д. Струпнікової, Л. Гош, 

А. Захлєбного та ін. Проблема екологічної освіти молодших школярів висвітлювалась у працях 

А. Вербицького, Г. Глухова, С. Дерябо, Д. Єрмакова, Л. Лук’янової, А. Ясинської та ін.  

Науковці (А.Волкова, Д. Кавтарадзе, Т.Каленнікова, О.Листопад, Н.Пустовіт, В.Скутіна) зазначають, 

що екологічний занепад на сучасному рівні є свідченням високого техногенного розвитку та проявом 

світоглядної руйнації духовності людини.  

Духовно-творчий розвиток особистості забезпечують дисципліни художньо-естетичного циклу, 

зокрема образотворче мистецтво, яке «надає естетичного задоволення, учить помічати красу, надихає, 

захоплює, розвиває уяву» [2].  

Філософські аспекти естетичного розвитку висвітлюються в дослідженнях Ю. Борева, О. Волкової, 

І. Зазюна, В. Кудіна та ін. Психологічні аспекти естетичного розвитку досліджували Б. Теплов, С. Якобсон, 

Л. Виготський, В. Клименко та ін. Проблемам естетичного розвитку дітей у системі шкільної освіти 

присвячені праці Д. Лихачова, Б. Неменського, Л. Масол, Н. Миропольської, Г. Шевченко та ін.  

Отже, педагогічна наука має значні доробки галузі формування екологічної культури та естетичного 

виховання особистості. Попри це, сучасні, комплексні підходи до реалізації завдань екологічного та 

естетичного виховання на заняттях «Мистецтва» в НУШ потребують свого подальшого розв’язання.  

Мета статті полягає в розкритті та обґрунтуванні доцільності використання техніки друку листям на 

заняттях «Мистецтва» в НУШ як засобу еко-художнього виховання особистості дитини. 

Виклад основного матеріалу з результатами дослідження. Програма курсу «Мистецтва» спрямована 

на «поліхудожнє виховання особистості, формування в учнів основ цілісної художньої картини світу» [3].  

Молодший шкільний вік – найцінніший етап у розвитку екологічної культури, естетичного виховання 

особистості, тому що діти надзвичайно чутливі до добра, допитливі. Саме у цей час мають закладатися 

моральні основи, розвиватися почуття прекрасного, уміння бачити красу природи. Дбайливе ставлення 

дитини до природи має виховуватися у дітей так само, як і пошана до старших, культура поведінки тощо.  

Впевнені, що використання на заняттях «Мистецтва» в початкових класах різних художніх технік і 

природних матеріалів для творчості, допомагатимуть педагогам реалізовувати на практиці комплексний 

підхід до організації екологічного, естетичного – (еко-художнього) виховання.  

Наведемо приклад одного такого заняття, розробленого за авторською Програмою «Казкові 

мандрівки до Чарівного Королівства Творчості» [1]. Тема заняття: «Чарівні листочки». 
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Мета. Познайомити учнів з технікою друку листям; розвивати пам’ять, увагу, мислення, творчі 

здібності; виховувати творчу уяву, естетичний смак, акуратність, любов до мистецтва. 

Обладнання. Казкові персонажі: Лісовичок, Художник; білий аркуш паперу, банка з фарбою, 

кленовий листок; збірник казок за програмою. 

Матеріали. Підкладний папір, паперові серветки, білий папір; листя дерев простої форми, різні за 

розміром; гуаш коричневого кольору; клейовий пензлик або поролоновий квачик. 

Перебіг заняття. 

1. Психологічне входження. 

- Діти, сьогодні ми вирушимо у нову подорож Чарівним Королівством Творчості, побуваємо в 

Казковому лісі, де познайомимося з новими героями та дізнаємося про їхні пригоди. 

Заплющить очі, зараз ми з вами потрапимо до Казкового лісу Королівства Творчості (Лунає 

мелодійна музика). 

- Відкрийте очі, діти. Ми з вами опинились на лісовій галявині. А ось і Лісовичок – мешканець 

Казкового лісу. 

2. Пізнавальний етап. 

2.1. Повідомлення теми і мети заняття. 

- Лісовичок познайомить вас із своїми друзями, а Художник навчить вас працювати в чарівній 

техніці друку листям дерев. Але спочатку послухайте казку.  

2.2. Казка про те, як Лісовичок знайшов Коричневу Фарбу і білий Аркуш паперу та що з цього вийшло. 

У казковому лісі, що стояв поблизу Графічного міста жив собі Лісовичок. Ось іде він одного разу 

лісом, бачить: сидить на галявині самотня Коричнева Фарба і сумує. 

- Чому ти така сумна? – запитав її Лісовичок. 

- Сумно мені тому, що нема в мене друзів і користі з мене немає ніякої, – відповіла йому Коричнева Фарба. 

- То ходімо зі мною, будемо друзями, – запропонував їй Лісовичок. 

Пішли вони лісом разом, ідуть, розмовляють, слухають тихий шелест травички, ніжний спів лісових 

дерев, гомін пташок. Ось раптом здається їм, що хтось тихенько плаче. 

Підійшли ближче до цього місця, дивляться, а це Білий Аркуш паперу. 

- Чому плачеш? – запитали в нього Лісовичок і Коричнева Фарба. 

- Як же мені не плакати, – каже їм Білий Аркуш, – нема в мене друзів і ніякої користі з мене нема. 

- Не плач, – заспокоїла Аркуша Фарба. 

- Давай товаришувати, – запропонував Аркушеві Лісовичок. 

- Ходімо з нами, – сказала Фарба, і нам веселіше буде, і ти не сумуватимеш! 

Пішли далі втрьох: Лісовичок, Коричнева Фарба та Білий Аркуш паперу, ідуть лісом, розмовляють. 

Раптом бачать: на дорозі лежить надзвичайно красивий Лист Клену. Коричнева Фарба нахилилася, щоб 

підняти його та перечепилася за коріння дерева, впала і пролилася. Швидко кинувся на допомогу Фарбі 

Білий Аркуш Паперу. Допоміг він Фарбі піднятися, дивиться – до нього приклеївся облитий коричневою 

фарбою Кленовий Лист з дерева. 

Прийшов на допомогу Лісовичок, який обережно зняв Листок з Аркуша. Дивляться друзі – на Білому 

Аркуші залишилося коричневе зображення Кленового Листа. Це – мій відбиток, – здогадався Листок Клену. 

Друзям настільки сподобалось побачене, що вони забажали спробувати отримати відбитки з 

листочків інших дерев, які росли поряд із кленом. З окремих відбитків склали цілі зображення. Так 

з’явилися казкові образи веселих лісових звірят, пташок, рибок і доброго Лісовичка. 

2.3.Запитання за змістом казки. 

- З ким потоваришував Лісовичок? 

- З ким він познайомився першим? 

- Чому сумувала Коричнева Фарба? 

- Як появився відбиток від Кленового Листа? 

2.4. Зоровий ряд (зображення в техніці друку листям). 

- Діти, давайте розглянемо зразки робіт, виконаних за допомогою техніки друку листям. Як ви 

бачите, таким способом можна створювати найрізноманітніші образи: пташок, тварин, іграшок тощо. 

2.5. Інструктаж. 

- Художник розповість про те, як слід працювати у цій чарівній техніці. Для роботи у вас на столах 

уже підготовлені різні за формою та розміром листочки з Казкового лісу.  

- Для вправи покладіть листочок на підкладний папір. Нанесіть коричневу фарбу на внутрішню 

(шершаву) сторону листа. Акуратно накладіть лист фарбованою стороною на аркуш. Прикрийте листок 

паперовою серветкою та гарно натисніть на нього долонею для утворення відбитку. Після підготовчої 
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вправи можна спробувати виконати будь-яке зображення за вашим задумом і бажанням. Для цього можна 

використовувати не один листок, а два – три, різні за формою та розміром.  

3. Практична частина (самостійна робота учнів). 

4. Заключна частина. 

4.1. Виставка-обговорення робіт.  

4.2. Психологічне розвантаження. 

- Сьогоднішня наша мандрівка закінчується, наступного разу ми з вами знову відправимося у казкову 

подорож. До побачення.  

Висновки. Ми розглянули методику використання техніки друку листям на заняттях «Мистецтва» в 

НУШ як засобу еко-художнього виховання особистості дитини. В процесі організації таких занять, 

доречними для використання будуть такі інтерактивні методи та прийоми навчання, як от:  

- прийоми і методи створення позитивної атмосфери навчання й організації комунікації учнів; 

- прийоми і методи мотивації навчальної діяльності й актуалізації опорних знань, уявлень учнів; 

- прийоми і методи засвоєння нових знань, формування вмінь, навичок, емоційно-цільових 

орієнтацій і ставлень учнів; 

- прийоми і методи узагальнення, систематизації знань, організації рефлексії пізнавальної діяльності. 
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ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ В УМОВАХ КАРАНТИНУ 

ЗА ДОПОМОГОЮ СЕРВІСУ MICROSOFT TEAMS 

 

Стаття присвячена актуальній на сьогоднішній день проблемі дистанційного онлайн-навчання 

іноземній мові у ВНЗ. Проаналізовано різні наукові підходи до проблеми дистанційного навчання та 

встановлено основні напрямки у вивченні цього аспекту. Пояснюється специфіка застосування різних 

методів навчання, акцентується увага на ролі викладача при переході на дистанційне навчання. У статті 

з'ясовано особливості використання сервісу організації віддаленої роботи Microsoft Teams. Ключові слова: 

дистанційне навчання, іноземна мова, онлайн-заняття, мультимедійні ресурси, освітнє середовище. 

 

Актуальність використання інформаційно-комунікативних технологій в навчальному процесі вищих 

навчальних закладів виникла у зв'язку з рекомендацією Міністерства освіти і науки України перейти на 

дистанційну форму навчання на період дії обмежень, які були застосовані для запобігання поширенню 

коронавірусної інфекції та захисту здоров'я. Основною методикою із застосуванням комп'ютерних 

технологій є дистанційне навчання іноземній мові, яке має ряд переваг, в порівнянні з традиційною формою 

навчання іноземним мовам [1]. Дистанційне навчання представляє особливий інтерес в ситуації з 

проведенням онлайн-навчання за розкладом в умовах ізоляції і карантину студентів і викладачів. 

В умовах організації дистанційного проведення практичних занять за навчальним розкладом до 

викладача пред'являються особливі вимоги, до яких відноситься вміння використовувати інструменти 

Інтернет-ресурсів і комп'ютерних технологій. Під ІКТ-компетентністю викладача М.Н. Євстигнєєв 

пропонує розуміти «конструкт, що складається з теоретичних знань про сучасні інформаційно-

комунікаційні технології і практичні уміння створення і використання навчальних Інтернет-ресурсів, 

соціальних сервісів Веб 2.0 та інших ІКТ-технологій в процесі формування мовних навичок і розвитку 

мовних умінь під час навчання іноземній мові та культурі країни, мова якої вивчається» [2]. 

При організації навчального процесу в умовах дистанційного проведення практичних занять за 

навчальним розкладом викладач не бачить кожного учня на власні очі, але здійснює взаємодію і контроль з 

кожним студентом на онлайн-занятті. Викладач (як відзначають більшість публікацій з питань 

дистанційного навчання) виступає в ролі тьютора-наставника, якому не доводиться стежити за поведінкою 

учнів при виконанні навчальних завдань, він може сконцентруватися на наданні навчального матеріалу і 
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контролі над оволодінням навчального матеріалу студентами. Говорячи про роль викладача в процесі 

дистанційного навчання, варто віддати перевагу його наставницьким функціям, ніж регулятивним [3]. 

Викладачеві необхідно донести навчальний матеріал, формуючи мотивацію студентів, організовуючи 

навчальну діяльність відповідно до мети і завдань навчального заняття, здійснюючи контроль над 

організацією навчального процесу та контроль над якістю знань студентів. Особливість реалізації 

дисциплін з вивчення іноземної мови проявляється в необхідності дати можливість кожному студенту 

виступити у відповідному виді мовленнєвої діяльності на навчальному занятті і отримати практичні 

навички в мовній діяльності. Більш того, зростає кількість робіт на самостійне виконання, в зв'язку з чим 

збільшується завантаженість викладача з перевіркою індивідуальних робіт онлайн в умовах дистанційного 

проведення практичних занять за навчальним розкладом. 

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» на даний момент 

використовує сервіс Microsoft Teams для організації віддаленої роботи співробітників: викладачі ведуть 

заняття за розкладом, спілкуються з колегами і студентами. 

Microsoft Teams не просто програма, а платформа спілкування з цільовою аудиторією. Тут також 

можна вести діалог з однією людиною або декількома, створювати різні групи і з кожної можна 

спілкуватися окремо, відправляючи текстові повідомлення, а можна поспілкуватися і за допомогою аудіо- 

та відеозв'язку. 

Попередньо підготовлений мультимедійний матеріал або живе спілкування можливо з легкістю 

організувати, просто поділившись системним відео- / аудіо- на комп'ютері викладача. Точно так само 

можна ділитися з усіма присутніми в віртуальному класі поточним видом екрану викладацького ПК, 

демонструючи на ньому презентацію або використовуючи його в ролі інтерактивної класної дошки. 

Можливість в Teams використовувати імерсивне читання дозволяє підвищити якість засвоєння 

матеріалу учнями з різними можливостями, полегшуючи сприйняття тексту, спонукаючи їх до більш 

активної участі в дискусіях. «Імерсивні» – від англ. immersive, що володіє ефектом занурення, передбачає 

настройку цього режиму читання під специфічні завдання. Наприклад, пропоновані інструменти 

дозволяють вивчати частини мови, покращуючи тим самим навички письма, також допомагають виробити 

правильну вимову слів за рахунок прослуховування відтворення тексту голосовим движком. 

Оскільки використовується єдиний інтерфейс доступу до сайтів і додатків, то платформа в цілому 

дозволяє відкривати практично будь-які сторонні веб-сайти в окремих вкладках, наприклад, ресурси, 

забезпечуючи їх спільне використання учасниками сесії. Незалежно від того, скільки різних прийомів 

роботи використовує викладач, їх можна зібрати в одному місці. 

Teams – це універсальний засіб багатопоточного, багатостороннього обміну мультимедійними 

даними. Завдяки своїй гнучкості ця платформа дозволяє організувати справжню віртуальну класну 

кімнату – з підтримкою широкомовних виступів і двосторонніх розмов, обміну файлами, постановки 

індивідуальних завдань, прийому і перевірки зроблених студентами вправ. Наприклад, в розділі Нотатки 

класу студенти можуть виконувати домашні завдання, і до цих записів має доступ тільки викладач, іншим 

учасникам групи зміст розділу поза зоною досяжності. Причому все це – в єдиному вікні браузера на будь-

якому мобільному пристрої або настільному ПК. 

Можна сказати, що Teams – це унікальне освітнє середовище, де студенти залучені в різні види 

діяльності, наприклад, онлайн-виступ перед групою. Студенти можуть коментувати те, що відбувається в 

текстовому чаті, а також включатися в обговорення голосом. Ще є можливість перекладу тексту в чаті на 

різні мови. В розпорядженні викладача є інструменти для передачі слова тільки одному виступаючому і для 

перемикання загальної трансляції зі свого робочого столу на будь-який інший, тобто свого роду 

дистанційний аналог виклику до дошки. 

Дана програма дозволяє здійснювати аудіо- і відеозапис лекційного матеріалу, з подальшим 

збереженням цього запису. Надалі студенти можуть переглядати лекції для кращого засвоєння матеріалу. 

Платформа Teams дозволяє складати розклад занять з повідомленням. Викладачеві не важко нагадати 

учням про початок чергового заняття за допомогою вбудованого щоденника, а для тих, які були відсутні – 

повідомити про минуле заняття. Використання Teams зберігає інформацію та повідомляє про внесенні 

повідомлення і дії учасників навчального процесу автоматично, що значно заощаджує час на пошук 

необхідної інформації. 

Навчальні групи в Teams створюються відповідно розкладу академічних груп і є закритими, але 

також є можливість запрошувати для їх разового відвідування сторонніх користувачів з зовнішньою 

адресою: експертів, адміністраторів, студентів з інших груп тощо за вибором викладача, виходячи з 

поточної обстановки навчального процесу. 

Звичайно, є і недоліки при використанні даної форми навчання. 
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Кількість письмових відповідей може перевищувати усні повідомлення, з різних причин, обмежені 

технічні можливості, збій в роботі Інтернет-сервера, сторонні звуки при включеному мікрофоні, як у 

студента, так і викладача. 

Підсумовуючи вищевикладене, слід зазначити, що програма Microsoft Teams є інструментом, який 

довів свою ефективність для налагодження найрізноманітніших навчальних процесів, що відповідає 

інтересам учасників освітнього середовища, стимулює індивідуальну активність студентів, сприяє 

реалізації особистісно-орієнтованого підходу у викладанні іноземної мови та в цілому підвищує інтерес до 

дистанційного навчання. 
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МЕТОДИКА ТЕСТУВАННЯ РІВНЯ СФОРМОВАНОСТІ МОВЛЕННЄВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У 

МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ У ЧИТАННІ ФРАНЦУЗЬКОЮ МОВОЮ 

 

Стаття присвячена дослідженню проблеми тестування рівня сформованості мовленнєвої 

компетенції майбутніх викладачів – студентів ІІ курсів мовних спеціальностей вищих навчальних закладів – у 

читанні французькою мовою. Обґрунтовано й розроблено методику тестування рівня сформованості 

мовленнєвої компетенції майбутніх викладачів у читанні французькою мовою, обґрунтовано місце і роль 

такого тестування в системі контролю у вищих навчальних закладах, виділено групу, яка бере участь у цьому 

пробному навчанні. Набуло подальшого розвитку визначення різних підходів до тестування читання і вимог 

щодо його організації, уточнення критеріїв оцінювання рівня сформованості компетентності читання у 

студентів. Ключові слова: контроль, тестування, компетентність, методика, оцінювання, пробне навчання. 

 

Сучасна реформа, має на меті підвищення якості вищої освіти, наша система навчання іноземних мов 

орієнтується на європейські стандарти, що зумовили пошук нових шляхів ефективної організації 

навчальних досягнень студентів під час опановування іноземних мов. Все більше набуває популярності ідея 

застосування тестових завдань, адже нема сумніву щодо їх переваг, бувши надійним інструментом 

оцінювання, а отже й інструментом керування навчальним процесом. Як зазначає Т.О. Королева, точно 

діагностувати рівень володіння іншомовним мовленням із застосуванням певних методів та засобів 

навчання важливо, перш за все, для того, щоб керувати цим навчальним процесом, та, таким чином, 

гарантувати відповідність між наміченою метою та досягнутими результатами. Саме тестові завдання 

вважаються одним з ефективних методів контролю в сучасному викладанні іноземних мов, оскільки вони 

являються більш об`єктивними та забезпечують успішну реалізацію мети й функцій контролю.  

Незважаючи на наявність значної кількості наукових праць з цієї проблеми подальшого дослідження 

потребують шкали оцінювання та тестових завдань з читання, оскільки, як визнають фахівці, неможливо 

врахувати специфіку всіх випадків застосування тестових завдань з читання іноземної мови з огляду на їх 

численність. 

Мета дослідження полягає в науковому обґрунтуванні, практичній розробці й апробації та 

виявлення ефективності методики тестування рівня сформованості мовленнєвої компетентності майбутніх 

викладачів у читанні французькою мовою. 

Актуальність даної роботи полягає в тому, що проведення реформ у всіх сферах життя сучасного 

суспільства ставить освітню систему перед необхідністю оновити форми контролю рівня сформованості 

рецептивних умінь і навичок студентів.  

В наші дні інтерес дослідників до цієї проблеми базуються на новому, сучасному підході до 

розуміння сутності педагогічного процесу. Це перш за все розуміння що об'єкт засвоєння повинен стати 

об'єктом контролю. Під час контролю навчання іноземної мови взаємодіють викладач та студенти та 

здійснюється контроль за виконанням програми. 
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Контроль є однією з частин системи навчання іноземних мов, тобто це визначення рівня володіння 

іноземною мовою, досягнутою студентами за певний період навчання. До того ж контроль являється 

частиною аудиторного заняття, протягом якого викладач оцінює, наскільки студенти засвоїли пройдений 

матеріал й як вони можуть використовувати його в практиці. Він дозволяє викладачу отримати інформацію 

про результати роботи студентів в групах і кожного окремо, а також про результати своєї роботи, тобто 

визначити наскільки ефективні способи навчання. Також контроль дає змогу тому хто навчається 

підвищити мотивацію в навчанні, оскільки контроль свідчить про успіхи або невдачі в роботі [3]. 

У теперішній час неможливо уявити контроль навчання іноземної мови без тестової форми 

контролю. Основоположним та головним поняттям тестування є тест, що являє собою сукупність завдань, 

які показують рівень сформованості навичок та вмінь тестованих. Тест - являється централізованим, 

формалізованим письмовим контролем, який дає можливість визначити головні параметри рівня знань 

студентів на кожному етапі контролю навчання, що має певні переваги та недоліки. До переваг в першу 

чергу доречно віднести економічність і простоту використання, до недоліків – спроможність вгадування 

правильних відповідей [9]. 

Тести виконують кілька функцій, що не існують окремо, а, перетинаючись, доповнюють один 

одного. Основною функцією тестування являється функція контролю. Тести це найбільш економна форма 

контролю і є об'єктивним показником рівня засвоєння студентами різного мовленнєвого матеріалу. Тести 

можна класифікувати за рядом ознак. Провідні види тестів: мовні і мовленнєві тести, відкриті та закриті 

тести, тести за цілями тестування. Також існують спеціально розроблені вимоги складання тестів, без 

знання яких неможливо точно реалізувати потенціал тестів [4]. 

У вітчизняній практиці навчання іноземних мов роль тестового контролю збільшується постійно. 

Інтерес до тестування пояснюється тим, що крім функції контролю, воно може бути засобом діагностики 

труднощів мовленнєвого матеріалу для студентів і способом прогнозування успішності чи неуспішності 

навчання. Але все ж головною функцією тестування є функція контролю. Досліджуючи це питання, вченні 

з’ясували що: «Тест як засіб контролю має ряд переваг в порівнянні з іншими видами контролю: одночасно 

тестується велика кількість студентів, виконання тесту займає мало часу, що робить можливим його 

проведення практично на будь-якому занятті, а також результати тестування встановлюються дуже швидко. 

Контроль на парах з іноземної мови має різні цілі, він носить навчальний характер, дозволяє покращити 

процес навчання, замінювати малоефективні прийоми і способи навчання більш ефективнішими, 

створювати більш сприятливі умови для корегування та покращення практичного володіння мовою» [8]. 

Одним з основних завдань в тестовому контролі з іноземної мови є визначення рівня сформованості 

комунікативно-мовленнєвих умінь, що складають комунікативну компетентність. До них відносяться 

рецептивні уміння, тобто вміння читання та аудіювання, це вміння розуміти зв'язкові тексти при читанні та 

вміння розуміти іншомовну мову на слух. 

Тестування рівня сформованості рецептивних навичок і умінь, а саме читання, органічно вписується в 

теперішню систему освіти, так як відповідає меті та змісту навчання та контролю навчання іноземним мовам.  

Читання це один з важливих видів комунікативної діяльності студентів у вивчені іноземних мов, 

цьому процесі проходить оцінка і осмислення інформації, що міститься в тексті. 

Методика тестування читання передбачає розбір різних способів тестування, які являються 

ефективнішими в окремих ситуаціях та менш результативні в інших, а також треба зауважити що не всі 

завдання в тестуванні підходять як до контролю читання так і для навчання читання. 

Під час контролю навчання майбутніх викладачів французької мови як основної існують певні вимоги 

до підготовки і ставляться певні навчальні завдання. Ми з них відібрали лише ті, що пов'язані з темою нашого 

дослідження. Нами розроблений комплекс тестів для контролю навичок читання на парах з французької мови. 

Комплекс складається з 10 текстів з тестами, які є уривками відомих творів авторів що вивчаються на 2 курсі, 

а саме таких авторів: Antoine de Saint Exupéry, Romain Gary, Marcel Aymé, Andre Maurois. 

Пробне навчання проводився в рамках асистентської практики з метою апробації тестових завдань і 

перевірки ефективності їх використання для розвитку навичок контролю читання на вищому етапі навчання 

іноземної мови. 

Обробивши та проаналізувавши результати проведених тестів, ми зробили висновок, що використання 

тестового контролю сприятливо позначається на процесі навчання французької мови та сприяє поліпшенню 

навичок читання студентів. Зокрема, тести сприяли розвитку розуміння загального сенсу і певних деталей 

текстів, вміння відрізняти основну інформацію від другорядної. Читаючи дані тексти, студенти змогли обійти 

труднощі у вигляді незнайомих слів, здогадувалися про значення слів по їх контексту. Тестові завдання є 

об'єктивним методом проведення як проміжного, так і підсумкового контролю.  

Таким чином, після проведення пробного навчання нами була доведена ефективність застосування 

тестового контролю при вивченні французької мови на 2-му курсі. 
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Висновки. Після збору і аналізу необхідної літератури з проблем читання як багатокомпонентного 

вміння і особливого виду мовленнєвої діяльності і тестів як методу педагогічного контролю, були вивчені 

всі переваги і труднощі застосування тестової методики, було прийнято рішення про складання тестів і 

надалі їх використанні в якості тестування контролю читання, так як тестові завдання є об'єктивним 

методом проведення як проміжного, так і підсумкового контролю. 
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ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ 

УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ В МАГІСТРАТУРІ 

 

Стаття присвячена вивченню педагогічних умов формування організаційної культури майбутніх 

учителів початкової школи у процесі навчання в магістратурі. Проаналізовані основні дослідження і 

публікації з даної тематики. Встановлено, що під педагогічними умовами прийнято розуміти такі 

сторони педагогічного процесу, на які можуть впливати зовнішні обставини, в тому числі спеціально 

задумані і сконструйовані педагогом. В результаті реалізації педагогічних умов у майбутнього педагога 

може бути сформована організаційна культура на найвищому, високому, достатньому, масовому рівнях. 

Ключові слова: професійна культура, організаційна культура, учитель початкової школи, учні, рефлексія, 

міжособистісні стосунки, комунікація, цінності, саморегуляція. 

 

Постановка проблеми. Процес формування організаційної культури майбутнього вчителя – це 

формування ціннісних установок особистості, які виражаються в певних показниках – сформованих 

нормах, засвоєних правилах, стандартах шкільної організації і відносин в колективі. Організаційна 

поведінка вчителя, як результат сформованості його організаційної культури, має оцінюватися або 

самооцінюватися особистістю за критеріями, які встановлює школа.  

Огляд основних джерел. Концептуальні засади організаційної культури як чинника забезпечення 

діяльності визначили Т. Пітерс, Р. Уотермен, Т. Діл, А. Кеннеді, П. Друкер, Р. Кілманн, Р. Пейскел, Е. Етос, 

В. Сате. Зауважимо, що в науковій літературі проблема організаційної культури знайшла досить широке 

відображення, ученими розкрито: її роль (А. Агеєв, Т. Базаров, Б. Гаєвський, М. Грачов, Дж. Грейсон, 

В. Кнорінг, М. Мескон, Я. Радченко, Р. Рютінгер, В. Томілов, Л. Фаткін та ін.); методи її діагностики та 

формування (Р. Ален, Р. Гласер, К. Камерон, Р. Кілман, Р. Куінн, К. Лаферті, Г. Марасанов, М. Сакстон, 

П. Харіс, Дж. Хофштеде та ін.); питання управління організаційною культурою (А. Агеєв, М. Алвессон, 

М. Богатирьов, Е. Браун, А. Гнетов, І. Грошев, Т. Гудков, Ю. Жаріков, Н. Левкін, Т. Пітерс, І. Пригожин, 

О. Родін, Р. Рюттенгер, В. Сате, Х. Трайс, Р. Уотерман та ін.); її особливості в закладах освіти (А. Моїсеєв, 

М. Поташнік, С. Рус, К. Ушаков, Р. Хувейк та ін.).  

Мета статті: теоретично дослідити педагогічні умови формування організаційної культури 

майбутніх учителів початкової школи у процесі навчання в магістратурі. 
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Виклад основного матеріалу дослідження. Технології формування організаційної культури 

майбутнього вчителя передбачають створення певних спеціально організованих педагогічних умов для 

активного включення особистості з освоєння знань, умінь і навичок організаційної культури. На 

необхідність визначення оптимальних педагогічних умов освітнього процесу вказує Л. Виготський. У 

роботі «Розвиток вищих психічних функцій» він говорить, що необхідно «заздалегідь створювати умови, 

необхідні для розвитку відповідних … якостей, хоча вони ще «не дозріли» для самостійного 

функціонування» [1]. Педагогічні умови науковцями розуміються як певні обставини чи заходи, необхідні 

для створення цілеспрямованого освітнього процесу певної професійної підготовки фахівців, що 

опосередковується активністю особистості чи групи людей (В. Стасюк, К. Нєдялкова, Є. Подтергера, 

Н. Посталюк, О. Пенчук). Для формування організаційної культури необхідно спроектувати такі педагогічні 

умови, які моделювали б умови реального педагогічного процесу, інтегрували знання з різних дисциплін, а 

самі процедури навчальної діяльності були узгоджені з особистісними характеристиками майбутніх 

вчителів початкової школи.  

З огляду на вищезазначене, під педагогічними умовами формування організаційної культури 

майбутніх учителів початкової школи будемо розуміти обставини, що сприяють їхній підготовці до 

організації власної діяльності та здійснення організаційної діяльності з молодшими школярами, їхніми 

батьками, колегами, адміністрацією загальноосвітнього навчального закладу. 

Серед умов формування професійної культури майбутнього фахівця слід зазначити професійно-

освітню культуру навчального закладу. Відповідно до визначення В. Горба, «... це ідеї, що відображають 

характер освітніх взаємин у навчальному закладі і результати особистісної, групової та організаційної 

діяльності, виражені в рівні розвитку особистісних потенціалів учасників освітньої діяльності, а також 

створюваних в вузі наукових, духовних, освітніх і матеріальних цінностей» [2, с. 71]. На формування 

професійної культури майбутнього фахівця впливають різні чинники: особливості самої професії, загальна 

культура і мотивація особистості, якість освітніх послуг, що надається вищим навчальним закладом та ін. 

Серед них можна виділити об'єктивні та суб'єктивні, більш і менш значущі, особистісні та соціальні. 

І. Купчигіна, на основі теоретичного аналізу означеної проблеми зробила висновок про те, що 

організаційна культура майбутнього вчителя в системі середньої професійної освіти буде сформована, якщо 

реалізувати такі організаційно-педагогічні умови: 

1) актуалізувати знання студентів про професійну культуру вчителів, про її цінності за допомогою 

спецкурсу «Професійна культура вчителя». Основна мета – отримання майбутніми вчителями знань про 

професійну культуру і її цінності; формування ціннісного ставлення до загальної і професійної культури і її 

цінностей; формування комунікативних умінь для успішного здійснення педагогічної діяльності; 

здійснення рефлексії діяльності щодо реалізації освоєних цінностей організаційної культури; 

2) організувати діалоговий простір, що сприяє формуванню ціннісного ставлення студентів до 

професійної культури вчителів. Мається на увазі поетапне здійснення динаміки розвитку діалогу: 1 етап – 

формування інтересів студентів до цінностей професійної культури, формування умінь уважного слухання, 

прагнення до розуміння партнера по спілкуванню; 2 етап – формування у студентів критичного мислення, 

що характеризується умінням суб'єкта виносити обґрунтовані судження, рішення і застосовувати отримані 

результати при вирішенні проблем в стандартних і нестандартних ситуаціях; 3 етап – формування навичок 

рефлексії студентів, формування їх особистої думки і ставлення до вивченого навчального матеріалу, 

узагальнення та оцінка вивченої інформації, виявлення проблеми, способів її вирішення; 

3) включити студентів в імітаційне моделювання, що забезпечує залучення учасників в активну 

рефлексивну діяльність, що сприяє реалізації освоєних цінностей організаційної культури вчителів у 

педагогічній діяльності. Імітаційне моделювання являє собою сукупність неігрових (аналіз-оцінка 

конкретної ситуації, вироблення алгоритму вирішення конкретних ситуацій) і ігрових методів (ділова та 

рольова гри) [5]. 

Б. Стешенко при розробці дидактичної моделі формування організаційної культури майбутнього 

вчителя, виділяє такі педагогічні умови її реалізації: цілісність педагогічного процесу, адекватність змісту 

педагогічної практики; організація діяльності вчителя; власний педагогічний приклад [7 с. 126].  

В. Борщенко визначила такі педагогічні умови формування організаційної культури майбутнього 

вчителя початкової школи, як: усвідомлення студентами теоретичних засад наукової організації праці 

вчителя; оволодіння студентами засобами організації міжособистісної взаємодії учасників педагогічного 

процесу; стимулювання розвитку в майбутніх учителів початкової школи вмінь саморегуляції 

поведінки [1]. 

Специфіка однієї з педагогічних умов, що сприяють процесу формування організаційної культури 

майбутніх вчителів початкової школи, – «усвідомлення студентами теоретичних засад наукової організації 

праці вчителя» – полягає в тому, що майбутні вчителі повинні не лише засвоїти головні принципи 
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навчальної діяльності, а й оволодіти основами наукової організації педагогічної праці, уміннями науково 

організувати працю молодших школярів [6].  

Опанувавши організацію наукової праці, майбутні вчителі зможуть належним чином здійснити 

наукову організацію праці молодших школярів, в якій важливу роль відіграють режим дня учня, робоче 

місце, техніка організації особистої праці, планування, облік і контроль. Розв’язання завдань наукової 

організації праці учнів забезпечує на рівні сучасних вимог виховання їхньої високої організованості, 

підготовку їх до життя, до праці [1].  

Ще однією педагогічною умовою формування організаційної культури майбутніх учителів 

початкової школи є «оволодіння студентами засобами організації міжособистісної взаємодії учасників 

педагогічного процесу». Педагогічна взаємодія розуміється тут як цілеспрямована організація діяльності, 

спілкування, систематичного й планомірного розвитку інтелектуальної, вольової й емоційної сфери 

особистості щодо поставленої мети, яка передбачає контакти викладача зі студентами, що спричиняють 

зміни в поведінці, діяльності й стосунках студентів у процесі спільної діяльності педагога і студентів.. 

Основними її параметрами є взаємини, взаємосприйняття, підтримка, довіра [3, с. 5]. 

Педагогічна умова «стимулювання розвитку в майбутніх учителів початкової школи вмінь 

саморегуляції поведінки» у своїй основі має феномен «саморегуляція», який став предметом пильної уваги 

багатьох дослідників. О. Конопкін розглядає усвідомлену саморегуляцію як системно-організований процес 

внутрішньої психічної активності людини щодо ініціації, побудови, управління, підтримування різними 

видами і формами довільної активності, безпосередньо прийнятими людиною цілями [4].  

Міжособистісні стосунки у великій мірі залежать від емоційних зв’язків. Факторами, що є 

основотвірними в системі емоційної культури педагога є, по-перше, емоційна регуляція, що передбачає 

адекватне емоційне реагування на рівні експресивності, динаміки, емоційної виразності комунікацій; по-

друге, емоційно-гуманістична спрямованість особистості, що виявляється в емпатії; по-третє, емоційно-

антиципуючі здібності особистості; по-четверте, емоційно-пізнавальна активність. Педагог, наділений 

умінням не лише прекрасно знати матеріал та вміти його донести до слухача, але й розуміти себе та діяти 

«не проти своєї волі», звичайно, здатний на більше, ніж той, що зациклюється на зовнішньому чи 

внутрішньому своєму житті або діяльності [8, с. 147]. Зазначене відбиває визначені В. Борщенко ознаки 

особистісної (емоційна спрямованість, морально-вольові якості), компетентнісної (усвідомлення 

значущості педагогічної діяльності), поведінкової (організаційно-комунікативні та рефлексивні вміння, 

уміння обирати оптимальну поведінку в конфлікті) складових організаційної культури майбутніх учителів 

початкової школи [1].  

Висновки. Таким чином, ми приходимо до висновку, що дослідники мають різні точки зору про 

структуру педагогічних умов, які застосовуються з метою формування організаційної культури майбутніх 

педагогів початкової школи. Під педагогічними умовами прийнято розуміти такі сторони педагогічного 

процесу, на які можуть впливати зовнішні обставини, в тому числі спеціально задумані і сконструйовані 

педагогом. Як педагогічні умови можна розглядати організаційні форми, зміст освіти, методи навчання та 

інші складові педагогічного процесу. Забезпечення ефективності формування організаційної культури як 

складової професійно-педагогічної культури майбутнього вчителя початкових класів можливе на основі 

розробки і впровадження педагогічної системи, яка охоплює цільовий, змістовий, технологічний й оцінно-

результативний блок та забезпечує реалізацію комплексу педагогічних умов, до яких відносяться 

соціальний, компетентний і особистісний рівні. В результаті реалізації педагогічних умов у майбутнього 

педагога може бути сформована організаційна культура на найвищому, високому, достатньому, масовому 

рівнях. 
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ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ТОЛЕРАНТНОСТІ 

У УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ 

 

Стаття присвячена вивченню педагогічних умов формування толерантності у учнів початкової 

школи. Проаналізовані основні дослідження і публікації з даної тематики. Встановлено, що до 

компонентів толерантності особистості молодшого школяра вдіносять: комунікативність, емпатія, 

гуманність, впевненість у собі, захищеність і гнучкість, свобода і відповідальність, здатність до 

рефлексії, духовність. З’ясовано, що серед основних типів толерантності, які проявляються в молодших 

школярів, переважає природна толерантність з елементами морального й етичного типів. Ключові слова: 

толерантність, учитель початкової школи, учні, рефлексія, комунікація, емпатія, гуманність, впевненість 

у собі, захищеність і гнучкість, свобода і відповідальність, духовність. 

 

Постановка проблеми. Професійної підготовки майбутніх учителів до формування толерантності 

учнів початкової школи викликана, з одного боку, розробкою теоретичних і технологічних засад 

особистісно-орієнтованої гуманістичної педагогіки, побудованої з урахуванням толерантного ставлення до 

особистості учня, з іншого – необхідністю якісної професійної підготовки майбутнього педагога до 

формування толерантних відносин у класі та позакласному середовищі, а також необхідністю вирішення 

низки суперечностей: між нагальною потребою суспільства в толерантності всіх суб’єктів освітнього 

процесу і недостатнім рівнем уваги педагогічної науки до розробки окресленої проблеми в навчально-

виховному процесі на всіх рівнях та ступенях освіти; між необхідністю формувати толерантність в учнів 

початкової школи та недостатньою обізнаністю майбутніх педагогів з відповідними формами, методами, 

технологіями. 

Огляд основних джерел. У контексті значущості провідних принципів виховання толерантність як 

важлива педагогічна категорія знайшла своє відображення в педагогічній спадщині Я. Коменського, 

А. Макаренка, К. Ушинського, В. Сухомлинського. На ідеях добра, людяності, миролюбства ґрунтується 

літературно-педагогічна творчість Г. Сковороди, Л. Українки, І. Франка, Т. Шевченка та інших видатних 

вітчизняних просвітників [1]. 

Особливу увагу на розробку нових технологій професійної підготовки педагогів, які забезпечували б 

формування достатнього рівня професійних знань та вмінь, а також особистісно-професійних якостей, що 

сприятимуть розвитку толерантного середовища навчально-виховних інституцій, звертають у своїх працях 

такі науковці, як О. Антонова, С. Вітвицька, О. Дубасенюк, М. Лещенко, Н. Ничкало, О. Пєхота, 

Л. Пуховська, Л. Хомич та ін. У професійній діяльності вчителя початкових класів, підготовці якого 

присвячено досить багато наукових праць (О. Абдулліна, Н. Боритко, С. Вашуленко, І. Гавриш, 

С. Мартиненко, О. Савченко, С. Сисоєва та ін.), важливу роль відіграє спрямованість педагогічного процесу 

на формування у школярів стійких духовно-моральних цінностей [1].  

Дослідження в галузі педагогіки толерантності здійснили А. Асмолов, Г. Безюлєва, Б. Вяткин, 

Є. Хакімов, В. Хотинець, Г. Шеламова та ін.; проблеми толерантного виховання дітей висвітлено в наукових 

працях В. Марлова, В. Ситарова; над проблемою формування толерантності дітей та молоді в Україні 

працюють Т. Білоус, Ю. Грачова, О. Грива, Я. Довгополова, І. Жданова, А. Матієнко, О. Рибак та інші [1].  

Мета статті: теоретично дослідити педагогічні умови формування толерантності у учнів початкової 

школи. 

Виклад основного матеріалу дослідження.  

У контексті досліджуваної проблеми П. Комогоров акцентує увагу на педагогічних умовах, які 

сприяють формуванню толерантності. Він виділяє такі педагогічні умови: формування ціннісних 

орієнтацій; знання про сутність та історичні форми толерантності; формування вмінь та навичок 

толерантної взаємодії, формування установки на толерантність [4, с.5-15].  

Науково-теоретичний аналіз проблеми розвитку толерантності учнів початкової школи 

продемонстрував, що на цей процес впливають особливості вікової групи, які стали предметом наукового 

дослідження у працях Л. Божович, Л. Виготського, В. Давидова, В. Зеньковського, Я. Коломинського, 

О. Леонтьєва, В. Сухомлинського, Г. Цукерман та інші [3].  

Основним чинником, що впливає на розвиток толерантності молодших школярів, на думку 

М. І. Василинки, є їх включення в середовище школи як особливого соціального простору, для якого 
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характерними є соціальна й культурна структурованість, наявність ключових осіб (педагогів, вихователів), 

значне зростання інформаційних потоків пізнавального й загальнокультурного характеру. Як справедливо 

зазначає М. Василинка, з приходом дитини до школи вона входить у систему взаємин між дітьми, які так 

само прийшли до школи з різним життєвим досвідом, багажем культури своєї сім’ї, родини, етносу, релігії 

тощо [2].  

З моменту входження дитини в шкільне середовище вона поступово формує основний вид своєї 

діяльності – навчання. Тому для молодших школярів важливим є саме когнітивний аспект виховання 

толерантності. Крім того, для молодшого школяра найвищим стимулом поведінки й діяльності є схвалення 

з боку вчителя, що вимагає від педагога особливо коректного ставлення до проблем вияву інтолерантності 

учнів початкової школи, як зазначає Н. М. Бирко [1].  

Відносини з однолітками у молодшому шкільному віці, як правило, зумовлюються зовнішніми 

атрибутами (сидять за однією партою, ідуть разом до школи, близько живуть тощо). 

За дослідження Н.М. Бирко, формування особистості молодшого школяра передбачає розвиток у 

нього етичних уявлень і понять, що має безпосереднє відношення до толерантності. У процесі їх розвитку 

мають бути реалізовані основні напрями виховання толерантності, як-от: усвідомлення принципів 

взаємозалежності і взаємодоповнюваності як провідних у людських взаєминах; залучення дітей до культур 

різноманітних народів світу; виховання поваги до представників різних соціокультурних груп – на рівні 

сім’ї, класу, школи, оточуючого середовища спілкування тощо [1]. 

У психології (А. Зак, Є. Ісаєв, І. Кулагіна, В. Магкаєв та ін. ) [Кулагина] давно доведеним є той факт, 

що молодший шкільний вік характеризують три головні психологічні новоутворення – довільність, 

рефлексія та внутрішній план дій [1; 5].  

Основними чинниками, що вливають на прояв інтолерантної поведінки молодших школярів є сім’я 

(батьки, відсутність когось із членів сім’ї), середовище школи (педагоги, вихователі, однолітки), засоби 

масової інформації та позашкільні установи (гуртки, секції). Тому, робота вчителя початкової школи, 

насамперед, повинна бути спрямована на створення в класі середовища толерантності та залучення 

батьківського всеобучу на подолання проблем дітей з інтолерантною поведінкою, а також проведення 

роз’яснювальної роботи з приводу того, що надмірна батьківська опіка сприяє формуванню таких 

негативних рис, як безпорадність, безвілля, лінь, неохайність, невміння долати труднощі. Вже в молодшому 

шкільному віці діти повинні знати, що праця – джерело усіх цінностей, що становлять основу благополуччя 

сім'ї, а зрештою – народу, держави [1]. 

До основних проблем у формуванні толерантності відіграє важливу роль особистий приклад як 

учителя, так і батьків. Поганий приклад батьків може бути причиною формування у дитини байдужості до 

норм поведінки в громадських місцях, нешанобливого і навіть грубого відношення до старших, особам 

жіночої поли, товаришам. Якщо в сім'ї панують лицемірство і обман, постійні сварки і скандали, цинізм і 

свавілля, усе це обов'язково накладе глибокий відбиток на психіку і поведінку дитини, може зробити його 

нервовохворим або людиною злою і жорстокою, грубою і деспотичною, брехливою і безпринципною. 

Учні початкових класів формують критичне відношення до того, що відбувається: діти чіткіше 

відмежовують погане від хорошого, намагаються активно втручатися в події шкільного і сімейного життя, 

протестуючи проти фальші, обману і тому подібне. Вони хворобливо реагують на утиск почуття власної 

гідності, важко переносять покарання, якщо вони несправедливі або зв’язані з фізичною дією. Завдання 

майбутнього педагога полягає у профілактичних заходах та здійсненні різноманітності видів діяльності 

щодо ліквідації та майбутніх проявів інтолерантної поведінки школярів [1-5]. 

Формування толерантного ставлення до оточуючих починається ще з дитинства і велику роль у 

цьому процесі відіграє сім’я. Зі ставлення батьків до дітей, батьків один до одного розпочинається 

закладання фундаменту толерантності як якості особистості. Згодом значну роль у вихованні толерантності 

відіграють держава, релігія, культура, ЗМІ, а також заклади освіти. Толерантна особистість продовжує 

формуватися у школі та вищому навчальному закладі [1-5].  

Дякуючи теоретичному аналізу, Н. М. Бирко, встановила, що всі ці соціальні інститути сприяють 

формуванню толерантності як внутрішньої згоди суб’єкта із самим собою, як способу існування 

особистості, який веде до її самоствердження. Тож до шляхів формування толерантного середовища учнів 

початкової школи віднесено: сім’ю, навчальну та позанавчальну діяльність, позашкільна діяльність [1-5]. 

Теоретичний аналіз літератури з проблеми дослідження дозволив визначити, що результатом 

діяльності вчителя початкових класів з формування толерантності учнів має стати розвиток толерантної 

особистості учня початкової школи. Означена особистість повинна розвинути у себе такі провідні 

характеристики: моральна культура життєдіяльності молодшого школяра, толерантна свідомість, культура 

толерантної поведінки і спілкування, достатній рівень самореалізації у навчально-виховному процесі 

початкової школи [1]. 



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 6  

 

 

 
64 

Учень початкової школи з достатнім рівнем розвиненості толерантності успішно взаємодіє в 

колективі, може протистояти не толерантним стосункам, є достатньо соціально адаптованою в середовищі 

класу та школи. Успішність і ефективність процесу формування толерантної особистості учня початкової 

школи залежить від скоординованості зусиль усіх учасників освітнього процесу: батьки, учні початкових 

класів, інші вчителі, які присутні в навчальному процесі початкової школи (вчителі іноземної мови, 

фізкультури, музики та ін.), а також вихователі групи продовженого дня [1].  

До компонентів толерантності особистості молодшого школяра Н. М. Бирко відносить: 

комунікативність, емпатія, гуманність, впевненість у собі, захищеність і гнучкість, свобода і 

відповідальність, здатність до рефлексії, духовність [1]. 

Висновки. Таким чином, проаналізовано, що останнім часом проблема толерантності молодших 

школярів стала предметом вивчення низки науковців – як вітчизняних, так і зарубіжних. З’ясовано, що 

провідним чинником, який впливає на розвиток толерантності молодших школярів, є їх включення в 

середовище школи як особливий соціальний простір, для якого характерними є соціальна й культурна 

структурованість, наявність ключових осіб (педагогів, вихователів), значне зростання інформаційних 

потоків пізнавального й загальнокультурного характеру. 

На підставі теоретичного аналізу проблеми формування толерантності в молодшому шкільному віці 

сформульовано висновок, що серед основних типів толерантності, які проявляються в молодших школярів, 

переважає природна толерантність з елементами морального й етичного типів, які розвиватимуться в 

середніх та старших класах за умови створення в початковій школі відповідного середовища.  
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ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ЗАСТОСУВАННЯ ІНТЕРНЕТ СЕРВІСУ POWTOON 

НА УРОКАХ РОЗВИТКУ МОВЛЕННЯ В 2 КЛАСІ 

 

Основна увага у статті приділяється характерним особливостям використання Інтернет сервісу 

Рowtoon на уроках розвитку мовлення в 2 класі. Показано, що застосування Інтернет інструментарію є 

важливим засобом сучасного навчання школярів. Обґрунтована актуальність впровадження новітніх 

Інтернет сервісів в освітній процес школи. Відзначено, що введення принципово нових технологій в системі 

освіти вимагає спеціальної організації як самого процесу інформатизації, так і подальшого супроводу 

експлуатації інформаційних ресурсів. Проаналізований процес використання скрaйбінга на уроках, що 

допомагає учням наочно уявити абстрактне поняття, відобразити, а потім відтворити матеріал. 

Ключові слова: інформатизація освіти; візуалізація навчальної інформації; візуалізація навчального 

матеріалу; скрaйбінг; мультимедійні презентації; Інтернет сервіс Рowtoon. 

 

Постановка проблеми. Згідно концепції Нової української школи, на основі якої будується сучасна 

система освіти, навчання у закладах освіти спрямоване на формування однієї з ключових компетентностей 

НУШ – інформаційно-цифрової компетентності, яка передбачає впевнене, а водночас критичне 

застосування інформаційно комунікаційних технологій (ІКТ) для створення, пошуку, обробки, обміну 

інформацією на роботі, в публічному просторі та приватному спілкуванні. Водночас важливим завданням є 

розвиток мовлення учнів як одного з основних когнітивних процесів. Окреслена проблема актуалізується у 

Законі України «Про освіту» та Законі України «Про загальну середню освіту», де запровадженню 

інноваційної освіти відводиться первинне значення. Кожне нове покоління відрізняється від попереднього, 

а отже методи та засоби навчання повинні відповідати розвитку науки, техніки, бути актуальними і 

сучасними, ефективними і цікавими. Тому можливості сучасного уроку й системи освіти загалом значно 



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 6  

 

 

 
65 

розширюються завдяки використанню мультимедійних, інтерактивних технологій, Інтернету. Нині дитина 

опановує комп’ютер раніше, ніж навчається грамотно писати чи читати. Тому використання новітніх 

Інтернет сервісів на уроках розвитку мовлення є потужним мотиваційним стимулом для учнів. 

Перспективи подальших досліджень. Використання Інтернет ресурсів у шкільному навчанні, як 

новітніх та ефективних засобів навчання та виховання, вже довгий час постає об’єктом для вивчення та 

дослідження. Дане питання було досліджене у роботах таких вчених: О. Бахтіна, Ю. Бикова, 

Б. Гершунського, М. Голованя, М. Жалдака, Ю. Жука та ін. Вивчення новітніх Інтернет інструментів та їх 

вплив на освітній процес вивчали: Н. Балик, Р. Бужиков, Л. Брескіна, Н. Дементієвська, С. Криштоф, 

С. Литвинова, П. Маланюк, Є. Патаракін, І. Сокол, Г. Стеценко, О. Тебенко, В. Осадчий, Л. Флегантов, 

Г. Шмигер та ін. Вивченню особливостей застосування Інтернет ресурсів у викладанні філологічних 

дисциплін присвячені окремі праці науковців, а саме А. Гримальської, О. Брацлавської, В. Воробцової, 

О. Пшеничникової, І. Радченка, Д. Рождественської, Н. Сороки, В. Уліщенка, А. Фінькова та ін. Питання 

використання сервісу "Powtoon" на уроках у закладах середньої освіти досліджували Т. Бутурлім, 

І. Відіборенко, А. Воробйова, Т. Сорока та ін. У педагогічній науці проблема використання Інтернет сервісу 

Powtoon з метою розвитку зв’язного мовлення у другому класі досліджена недостатньо: не створена 

методика використання цієї технології, не описані зміст, форми та засоби, що робить окреслену проблему 

перспективною. 

Мета статті – висвітлення організаційно-методичних особливостей застосування Інтернет сервісу 

Рowtoon, як однієї з нестандартних форм роботи, на уроках розвитку мовлення у 2 класі, обґрунтування 

доцільності використання новітніх Інтернет сервісів у навчально-виховному процесі початкової школи. 

Основний текст статті. Серед напрямків інформатизації освіти використання новітніх Інтернет 

сервісів в освітньому процесі сьогодні є одним з важливих і пріоритетних напрямків. По-перше, ми живемо 

в епоху інформаційного вибуху. Інформації навколо величезна кількість. Сьогодні важливо вміти зберігати, 

обробляти, передавати інформацію, та Інтернет сервіси стають важливим і актуальним інструментом для 

ефективної реалізації цього вміння. По-друге, підросло покоління людей, які використовують Інтернет на 

новому рівні – як простір проживання. Сучасний школяр народився в той час, коли Інтернет вже був. Він 

сприймає його як звичайність, використовує щодня його можливості в особистих цілях і для нього 

зберігати, шукати інформацію, спілкуватися, слухати музику, читати, грати, писати листи і багато інше за 

допомогою мережі Інтернет та його сервісів – це звичайне життя. 

Дослідження психологів показали, що діти початкової ланки 80% знань, умінь та навичок 

здобувають через ігри, а запам'ятовують лише 10% того, що читають, 20% того, що чують, 30% того, що 

бачать, 50% того, що бачать і чують одночасно, 70% того, що говорять, 90% того, що роблять і говорять 

одночасно [2]. Отже, мозок дитини, налаштований на отримання знань у формі розважальних програм по 

телебаченню, ігор у мобільних телефонах, набагато легше сприймає запропоновану на уроці інформацію за 

допомогою медіа-засобів. 

Тому Інтернет сервіси сьогодні успішно використовуються для освітніх цілей з метою розширення 

меж сучасного уроку, сучасної освіти, де вони стають справжніми помічниками, які роблять освітню 

діяльність для дітей цікавою та різноманітною [1]. 

Але для того, щоб сервіси стали повноцінним інструментом освітньої діяльності, мало навчитися в 

них працювати. Більш важливо навчитися ефективно їх використовувати на уроках. Створення 

педагогічних сценаріїв, в яких будуть враховуватися як можливості конкретних сервісів, так і актуальні 

освітні завдання, орієнтовані на формування ІКТ-компетентності учнів, допоможе розумно і доцільно 

використовувати Інтернет інструментарій в освітній діяльності. 

Розглядаючи навчальний процес в школі, ми все частіше говоримо про його традиційній формі 

проведення – про урок. Однак ми хочемо відійти від його традиційної форми проведення до більш сучасної, 

а саме урок з використанням мультимедійних засобів, таких як мультимедіа презентація, проєктор, 

мультимедійні програми. Саме такі уроки допомагають сформувати у школяра інформаційно-комунікативні 

вміння. 

Учнів приваблює новизна проведення уроків з використанням новітніх технологій. У класі під час 

таких уроків створюється атмосфера реального спілкування, коли учні прагнуть висловити думки «своїми 

словами», вони з бажанням виконують завдання, проявляють інтерес до досліджуваного матеріалу, в них 

пропадає страх перед комп'ютером. Учні вчаться самостійно працювати з навчальною, довідковою та 

іншою літературою з предмета. У дітей з'являється зацікавленість в отриманні більш високого результату, 

готовність і бажання виконувати додаткові завдання. Під час виконання практичних дій формуються 

навички самоконтролю [4, 28] .  

Систематичне використання наочних засобів на заняттях українською мовою в початкових класах, 

змушує викладача як організатора навчального процесу, шукати і вивчати технічні новинки і програми зі 
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створення анімаційних роликів. Одним з цікавих варіантів сервісів є PowToon, що дозволяє монтувати 

онлайн анімовані ролики і презентації. 

Скрайбінг – найновітніша технологія створення презентацій. Такий скрайбінг можна створити за 

допомогою сервісу PowToon і програми VideoScribe. Тематика скрайб-презентацій абсолютно 

різноманітна – з різних тем шкільної програми: це відео-сюжети з історії, правознавства, географії, 

психології, української чи англійської мови. За допомогою скрайбінга можна «екранізувати» казки, вірші, 

твори з української та світової літератури. 

Головне в понятті скрайбінгу – візуалізації інформації. Завдання скрайб-презентації – донести 

інформацію, зробити її привабливою для слухача і глядача, допомогти краще її запам'ятати і засвоїти. 

Використання Інтернет сервісу Рowtoon дозволяє : 

 проводити уроки на високому естетичному і емоційному рівні (анімація, озвучення); 

 забезпечити наочність; 

 залучити велику кількість дидактичного матеріалу; 

 підвищити обсяг виконуваної на уроці роботи у 1,5-2 рази; 

 забезпечити високий ступінь диференціації навчання (індивідуально підійти до учня, застосовуючи 

різнорівневі завдання). 

Одним з очевидних переваг мультимедійного уроку є посилення наочності - візуалізації. Згадаємо 

відому думку К.Д. Ушинського: «Дитяча природа ясно вимагає наочності. Вчіть дитину яким-небудь п'яти 

невідомим їй словам, і вона буде довго і марно мучитися над ними; але пов'яжіть з малюнками двадцять 

таких слів – і дитина засвоїть їх на льоту. Ви пояснюєте дитині дуже просту думку, і вона вас не розуміє; ви 

пояснюєте тій же дитині складний малюнок, і вона вас зрозуміє швидко... Якщо ви входите в клас, від якого 

важко добитися слова, почніть показувати малюнки, і клас заговорить, а головне, заговорить вільно» [4]. 

Використання скрaйбінга на уроках допомагає учням наочно уявити абстрактне поняття, 

відобразити, а потім відтворити матеріал. Таким чином, відбувається якісне засвоєння ключових моментів 

досліджуваного матеріалу. Візуалізація дозволяє пов'язувати отриману інформацію в цілісну картину про те 

чи інше явище або об'єкті. Крім цього, якщо учні беруть участь в створенні скрaйбінга, у них розвивається 

критичне і образне мислення [1]. 

Переваги скрaйбінга: 

1. Ефективність – давно доведено, що понад 80% інформації людина сприймає візуaльно. За 

короткий проміжок часу можна доступно і якісно пояснити матеріал, донести ідею. 

2. Універсальність візуалізації. Мова малюнка зрозуміла усім. Скрaйбінг в якійсь мірі виступає 

універсальною мовою спілкування. 

3. Якісне засвоєння інформації та запам'ятовування ключових моментів презентації. Взаємозв'язок 

вербальної і візуальної інформації допомагає легко відновлювати в пам'яті прослухані лекції, доповіді, 

оскільки, як правило, складна суха інформація перетворюється скрaйбером в прості символи і предмети, які 

ми зустрічаємо в повсякденному житті. 

4. Можливість безперервного спілкування зі слухачами протягом всього виступу. 

5. Можливість використовувати скрaйб в подальшій роботі в якості огляду всієї отриманої 

інформації. 

6. Ефект паралельного проходження – звуковий ряд ілюструється образами практично одночасно, 

що сприяє якісному засвоєнню матеріалу [3]. 

Візуалізація освітнього процесу дає величезні перспективи розвитку. Учні набувають якості, які в 

майбутньому будуть їх опорою. Це і логічне, образне, креативне мислення; здатність ефективно працювати в 

команді, приймати швидкі практичні рішення. Скрaйбінг можна використовувати на будь-якому уроці і на 

будь-якій темі. Підійде він для пояснення нового матеріалу і перевірки засвоєного, може бути використаний 

як засіб узагальнення вивченого матеріалу, як домашнє завдання, як «мозковий штурм» і рефлексія на уроці. 

Можливості використання відео-анімації в педагогічному процесі безмежні, сьогодні, це – 

альтернативний засіб подачі дидактичного матеріалу і формування мовленнєвої, комунікативної 

компетенцій учнів на сучасному уроці української мови. Не можна придумати кращого засобу, який би міг 

одночасно розвивати слухові, мовленнєві навички, і виконувати функцію навчання. 

Навчання грамоти теж полегшується завдяки використанню мультимедійних презентацій. За 

допомогою презентацій відкриваються великі можливості для залучення елементів гри і цікавості на уроках 

навчання грамоти. Вони криються в картинності текстового і ілюстрованого матеріалу і дають поштовх 

дитячої фантазії, роботі творчої уяви. Необхідно відзначити, що величезну роль у презентації грає не 

просто демонстрація зображення, а анімація, тобто рух картинки, літери, слова. 

Анімаційні ролики дозволяють по новому презентувати граматику мови, формувати 

лінгвокраїнознавчу і комунікаційну компетенцію за допомогою змісту. Наприклад, часто на уроках, 
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пояснюючи новий матеріал, педагог спирається на створену анімацію, де акцентує увагу на потрібних 

фразах і словах для побудови мовлення, таким чином, вивчення тієї ж граматичної сторони мови не 

обходиться без наочності і практики. І анімаційні презентації здатні побудувати цілу розповідь на будь-яку 

тему, барвисто і яскраво доводячи інформацію до учнів. 

Особливо цікавими за допомогою презентації можна зробити уроки читання. Вправи на миттєве 

розпізнавання слів, картки-блискавки підвищують техніку читання. Портрети письменників, місця, де вони 

жили і творили, інсценування окремих епізодів з творів, складання плану, словникова робота, чистомовки, 

скоромовки – усе стає цікавим, якщо використовувати ці сучасні методи. 

Проте при використанні відеоінформації не слід забувати про збереження темпу уроку. 

Відеофрагмент повинен бути гранично коротким за часом, причому вчителю необхідно подбати про 

забезпечення зворотного зв'язку з учнями. Тобто відеоінформація повинна супроводжуватися питаннями 

розвивального характеру, які викликають учнів на діалог, коментування того, що відбувається. У жодному 

випадку не варто допускати перетворення учнів на пасивних глядачів. 

Ще один спосіб зарекомендував себе в практиці – це створення анімаційних роликів учнями як 

форма підсумкової роботи. Це може бути репортаж про проведене дослідження, усне опитування в класі, 

презентація домашнього завдання. Не менше актуальні анімаційні сюжети, в яких «всі члени речення здатні 

знайти своє місце в житті мови» (приклад – сюжет на тему «Порядок слів в реченні»). Наприкінці теми 

«Моя майбутня професія» учні створюють анімаційний ролик про те, якою вони бачать свою майбутню 

професію, представляючи певний образ фахівця. 

Застосування комп'ютера на різних етапах навчання дозволяє довести час активної роботи учнів на 

уроці до 75-80% часу уроку, замість звичайних 15-20%. Сучасні школярі швидше і з великим інтересом 

засвоюють інформацію з екрану комп'ютера, ніж зі слів учителя [3]. 

Молодший шкільний вік характеризується психофізіологічними віковими особливостями, 

індивідуальною системою сприйняття, низьким ступенем розвиненості пізнавальних здібностей, 

особливостями навчальної мотивації. Тому при створенні презентацій для учнів початкових класів слід 

дотримуватися наступних рекомендацій: 

1. Не слід перевантажувати окремий слайд великою кількістю інформації. 

2. На кожному слайді має бути не більше двох картинок. 

3. Розмір шрифту на слайді має бути не менше 24-28 пунктів. 

4. Анімація можлива один раз протягом 5 хвилин (у початковій школі). 

5. Уся презентація повинна бути витримана в одному стилі (однакове оформлення всіх слайдів: фон, 

назва, розмір, шрифт, накреслення шрифту, колір і товщина різних ліній і т.п.). 

6. Важливо підібрати правильне поєднання кольорів для фону та шрифту. Вони повинні 

контрастувати. Наприклад, фон – світлий, а шрифт – темний, або навпаки. 

7. Слайди повинні бути синхронізовані з текстом. Презентація має доповнювати, ілюструвати те, 

про що йде мова на занятті. 

8. У презентації не варто використовувати музичний супровід, якщо звичайно він не несе 

смислового навантаження, це стосується й анімаційних ефектів. 

Головне, про що слід не забувати в роботі з такими формами організації навчання - слід велику увагу 

приділяти розробці критеріїв оцінки. Вони повинні бути чіткими і недвозначними. Оцінюється як мова 

учня: різноманітність лексичних засобів, виразність, логічність, відповідність тематиці, грамотність 

викладу матеріалу; так і навички монтажу і використання ІКТ, барвистість і оригінальність творчості. 

Цікаві мультимедійні презентації допомагають перетворити звичайний урок на справжнє шоу. Так 

під час інтегрованих уроків з природознавством з теми «Погода. Ознаки погоди» учні не тільки 

познайомляться з ознаками погоди, але і спробують себе в ролі телеведучих, синоптиків, які прогнозують 

погоду на найближчий час. У другому класі під час вивчення теми «У чому переваги енергії Сонця?» 

використання мультимедійної презентації на інтерактивному уроці допомагає учням не тільки засвоїти 

матеріал, розширити кругозір, а й навчила порівнювати, узагальнювати, робити відповідні висновки. 

На інтегрованих уроках української мови та природознавства в початкових класах чуттєве 

сприйняття предметів і явищ природи весь час супроводжується роботою з розвитку мовлення дітей. Треба 

вчити учнів правильно називати рослини, тварин, частини тіла, пропонувати розповісти про результати 

спостережень. Використовувати відомості природознавчого характеру під час словникової роботи. 

Розвиваючи мовлення учнів, вчити оцінювати вчинки героїв, фантазувати уроки позакласного читання, на 

яких використовуються інтерактивні та комп'ютерні технології.  

На уроках української мови презентацію, аудіо засоби можна використовувати при підготовці до 

твору за картиною, за спостереженнями. Музика перенесе дітей в світ творчості, збагатить їх новими 

виразними засобами. 
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Вчителю, який взяла цей метод на озброєння, необхідно освоїти деякі кроки. Пропонується наступна 

методика: 

1. Виділить основні смисли по темі, які потрібно донести до учнів. 

2. Придумати ідею, яка буде зрозуміла для учнів. 

3. Продумати і записати сценарій, відзначити в ньому послідовні кроки того, що буде говоритися і 

якими образами буде передаватися сенс. 

4. Намалювати образи так, щоб швидкість і кількість їх малювання збігалися з часом озвучування 

освітнього матеріалу. 

5. Донести до учнів ідеї і подивитися. 

Комп'ютер є і найпотужнішим стимулом для творчості дітей, зокрема й найбільш інфантильних або 

розгальмованих. Екран притягує увагу, якої ми деколи не можемо добитися під час фронтальної роботи з 

класом. Вплив навчального матеріалу на учнів багато в чому залежить від ступеня і рівня ілюстративності 

матеріалу. 

Візуальна насиченість навчального матеріалу робить його яскравим, переконливим, сприяє кращому 

його засвоєнню і запам'ятовуванню [2]. 

Отже, грамотне використання мультимедійних презентацій на уроках сприяє розвитку особистості 

дитини, її когнітивних процесів: інтелекту, пам'яті, уваги і т.д. Використання їх на уроці є потужним 

мотиваційним стимулом. Але в той же час, необхідно розуміти, що збільшення часу безпосередньої роботи 

молодшого школяра за комп'ютером ініціює низку негативних наслідків: перезбудження нервової системи, 

утому очей, статичне напруження м'язів спини й шиї, загальну стомлюваність організму. Тому, якою б 

привабливою не була навчальної діяльність з використанням комп'ютера на уроці, необхідно суворо 

дотримуватися встановлених санітарних норм. 

Висновки та перспективи подальшого дослідження проблеми. Мовленнєва змістова лінія є 

головною під час вивчення української мови у початковій школі. Вона передбачає розвиток усного та 

писемного мовлення, представляє мову основним засобом комунікації. Тому, процес розвитку зв’язного 

мовлення потрібно будувати комплексно, послідовно, різнопланово. Використання мультимедійних засобів 

навчання поступово стає традиційним для загальноосвітніх навчальних закладів. Але інновації не стоять на 

місці, кожного дня з’являються нові засоби відтворення інформації. Так, досить звичайні, для сучасного 

вчителя, мультимедійні презентації еволюціонували і перетворилися на відеопрезентації, де слайди з 

зображеннями та текстами динамічно змінюють один одного, супроводжуються звуковими ефектами та 

різними переходами.  

Інтернет сервіс Рowtoon – онлайн редактор відеопрезентацій, де безкоштовно можна створити 

короткі (до 2 хвилин) відео-ролики, які складаються з послідовних слайдів, на яких зображення поєднується 

з текстом. Вчителі та педагоги в ході практичної діяльності доводять ефективність використання на уроках 

таких відео-роликів. Учні якісно сприймають нову інформацію у звичному для себе форматі. Урок стає 

динамічним, різноплановим та цікавим. Технологію застосовують на різних типах уроків та на різних 

етапах заняття. Вони можуть виступати в якості пояснення, повідомлення, інструкцій, ознайомлення зі 

словами, персонажами, типами роботи тощо. Незважаючи на достатньо позитивні результати, отримані 

після проведення експерименту впливу застосування Інтернет сервісу Рowtoon на уроках розвитку 

мовлення, варто зауважити, що інтернет сервіс Рowtoon не є панацеєю і стовідсотковою гарантією успіху. 

Для того, щоб збільшити рівень розвитку зв’язного мовлення другокласників потрібно проводити 

комплексну роботу. Застосування мультимедійних засобі навчання, у тому числі інтернет сервісу Рowtoon, 

значно підвищує шанси на ефективну роботу. Одноразового його використання буде недостатньо.  

Проведене дослідження не вичерпує всіх аспектів зазначеної проблеми. Подальшого дослідження 

потребують умови і процес підготовки майбутніх педагогів до використання Інтернет сервісу Powtoon з 

метою розвитку зв’язного мовлення у школярів початкової школи. 
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УМОВИ ФОРМУВАННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ 

МАЙБУТНЬОГО ВИКЛАДАЧА СОЦІОЛОГІЇ 

 

У статті розглянуто умови формування педагогічної майстерності майбутнього викладача 

соціології. З’ясовано зміст основних понять «педагогічна майстерність», «умови», «педагогічні умови» 

майбутнього викладача соціології. Ключові слова: педагогічні умови, умови, педагогічна майстерність, 

формування педагогічної майстерності, майбутній викладач соціології. 

 

Постановка проблеми. У сучасних умовах вища освіта стає одним із найважливіших чинників 

прогресу і конкурентоспроможності суспільства. Професійна підготовка майбутніх викладачів соціології 

які здатні швидко і ефективно адаптуватися до мінливих умов соціуму, продуктивно працювати в закладах 

вищої освіти,що є важливим чинником розвитку і прогресу.  

Формування професійної майстерності майбутніх викладачів соціології залежить від сукупності 

певних умов організації навчально-виховного процесу у закладі вищої освіти. Такі умови, з одного боку, 

впливають на розвиток особистості, з іншого – на характер процесу навчання. Тобто їх розглядають як 

чинники впливу на особистісний розвиток і як обставини навчального процесу.  

Аналіз досліджень і публікацій. Формування особистості майбутнього викладача в ході 

професійної підготовки представлене в роботах І. Ісаєва, В. Кременя, Н. Кузьміної, О. Пєхоти, С. Сисоєвої, 

В. Сластьоніна, Є. Шиянова, О. Щербакова, О. Шестопалюка. Різні аспекти проблеми педагогічної 

майстерності ввикладача висвітлені у працях Ю. Азарова, А. Астахова, Ф. Гоноболіна, І. Зязюна, 

Н. Кузьміної, О. Лавріненка, А. Макаренка, К. Романової, Л. Рувинського, В. Семиченко, В. Сєрікова, 

В. Сластьоніна , В. Сухомлинського, Н. Тарасевич, Г. Хозяїнова. 

Мета статті. визначення та обґрунтування умов формування педагогічної майстерності майбутніх 

викладачів соціології. 

Виклад основного матеріалу. У теоретичному аспекті розглядають умови формування педагогічної 

майстерності майбутніх викладачів соціології як систему організації і стимулювання пізнавальної 

діяльності студентів щодо усіх компонентів їх професійної майстерності, а педагогічні умови – як 

обставини процесу навчання, які є результатом конструювання, застосування елементів змісту, форм, 

методів і засобів навчання та забезпечують ефективність професійної підготовки. 

У словнику з утворенню та педагогіці, де поняття «умова» визначається, як сукупність перемінних 

природних, соціальних, зовнішніх та внутрішніх факторів, що впливають на фізичний, психічний, 

моральний розвиток людини, її поведінку, виховання, навчання, формування особистості. «Педагогічні 

умови» ж визначаються як обставини, від яких залежить та відбувається цілісний продуктивний 

педагогічний процес професійної підготовки фахівців, що опосередковується активністю 

особистості [7, с. 286].  

Умови можна поділити на дві групи які сприяють підвищенню ефективності освітнього процесу та 

розвитку у студентів творчих умінь. 

1) Умови, що визначають успішність оволодіння науковими знаннями: орієнтування студентів на 

розвиток пізнавальної активності й особистісний саморозвиток; урахування індивідуальних інтересів і 

потреб у навчальному процесі; формування професійно-педагогічної спрямованості; забезпечення та 

стимулювання мотивації самостійної діяльності; диференційований підхід до студентів.  

2) Умови, пов’язані з технологічним забезпеченням навчального процесу: застосування системи 

послідовного ускладнення самостійних робіт студентів [1]; єдність теоретичної та практичної підготовки; 

різнорівневі завдання і завдання за вибором; використання елементів проблемного, розвивального навчання 

й активних методів навчання [1]; емоційна насиченість занять; реалізація міжпредметної інтеграції; 

посилення контролю за результативністю навчання і прийняття єдиних критеріїв оцінки якості діяльності 

студентів. 

Під педагогічними умовами ми розуміємо обставини процесу навчання, від яких залежать стосунки 

викладача зі студентом, що зумовлюють взаємодію і розв’язання цілісних завдань, зокрема формування 

педагогічної майстерності майбутнього викладача соціології. Педагогічні умови, найбільш сприятливі та 

оптимальні чинники, за допомогою яких досягається і реалізовується поставлена мета при взаємодії певних 

принципів та засобів.  

Аналіз поняття «педагогічні умови», є сутність і класифікація, яка розглядає один із компонентів 

педагогічної майстерності, що віддзеркалює сукупність можливостей навчального та матеріально-
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просторового середовища, що взаємодіє на особистісний та процесуальний аспект даної системи і 

забезпечує її ефективне функціонування розвитку та сукупності. 

Як зазначає Л. Сподінова, педагогічні умови підпорядковані зовнішнім і внутрішнім чинникам: 

зовнішні – це організація навчально-виховного процесу; зміст навчального матеріалу та міжособистісні 

взаємодії; внутрішні – це професійна мотивація; потреба у самовдосконаленні; нахилах; уподобаннях та 

зацікавленості у професійному становленні [8, с. 79].  

Доцент кафедри іноземної мови Т. Гончаренко наводить таку класифікацію педагогічних умов: 

об’єктивні умови, що забезпечують функціонування педагогічної системи; суб’єктивні – впливають на 

функціонування і розвиток педагогічної системи; загальні, що сприяють функціонуванню і розвитку 

педагогічної системи; специфічні – особливості соціально-демографічного складу тих, кого 

навчають [2, с. 107-108].  

Професор О. Назарова визначає педагогічні умови, що розглядаються як сукупність об’єктивних 

можливостей, змісту, форм, методів, педагогічних прийомів і матеріально просторового середовища, які 

спрямовані на розв’язання дослідницьких та сукупність-завдань [6]. Кандидат наук О. Дерев'я́нко зауважує 

що, педагогічні умови сприяють побудові навчально-виховного процесу з урахуванням потреб, інтересів, 

можливостей особистості щодо ефективної професійної діяльності. [3, с. 80]. Варто наголосити і на 

визначення й класифікацію педагогічних умов як комплекс у спеціально спроектованих генеральних 

чинників впливу на зовнішні та внутрішні обставини навчально-виховного процесу та особистісні 

параметри його учасників, які забезпечують цілісність навчання та виховання в інформаційно-освітньому 

середовищі навчального закладу відповідно до вимог суспільства [4, с. 63]. 

Кандидат наук В. Манько, визначає педагогічні умови, як внутрішні параметри та зовнішні 

характеристики функціонування взаємозв’язаних між собою, що забезпечують високу результативність 

навчального процесу і відповідають педагогічним критеріям оптимальності [5, с. 154]. Також називають 

умови важливим компонентом при підвищенні професійних якостей майбутніх викладачів соціології у 

закладах вищої освіти. 

Таким чином визначено такі педагогічні умови: створення настанови на продуктивну взаємодію в 

процесі навчальної діяльності викладача-соціології; організація занять на основі координації спільної 

діяльності викладача й студента; забезпечення інноваційної підготовки студентів-соціологів до суб’єкт-

суб’єктних відносин; підвищення уваги до психолого-педагогічних чинників; педагогічна спрямованість 

навчально-творчого процесу у закладі вищої освіти; орієнтація навчального процесу на саморозвиток та 

самовираження студентів відповідно до їх можливостей та здібностей; поєднання різних форм та методів 

навчання, що стимулюють розвиток соціологічного мислення, уяви; оптимальний вибір завдань, що 

відповідають інтересам, потребам і здібностям студентів та привчають їх порівнювати, зіставляти, 

застосовувати досвід інших. 

Умови соціології сприяють формуванню знань про соціальну дійсність та зміни в ній, пояснює логіку 

процесів соціального розвитку, допомагає людині визначити своє місце у суспільстві, обрати життєвий 

шлях і з'ясувати життєві перспективи, сконцентрувати особисті зусилля на вирішенні соціальних 

суперечностей. Також умови соціології використовують специфічні методи збирання інформації, що 

дозволяє вести якісний аналіз соціальних проблем, включаючи складні з них, становище суспільної думки, 

особливості суспільної, групової свідомості людей. Де виділяються такі методики як: 

Світове кафе – альтернативний формат обговорення питань у групі. Акцент робиться на спілкуванні 

між учасниками і на продукуванні нових думок та ідей. Це розмова про суть справи в неофіційній 

обстановці. 

Фокус-групова методика – припускає формування кількох дискусійних груп від 10-12 осіб і 

проведення в них обговорення досліджуваної проблеми з метою її більш глибокого розуміння і пошуку 

оптимальних шляхів вирішення. 

Анкетування – письмова форма опитування, яка здійснюється, як правило, заочно, тобто без прямого 

і безпосереднього контакту інтерв'юера з респондентом.  

Інтерв'ювання – форма очного проведення опитування, при якому дослідник знаходиться в 

безпосередньому контакті з респондентом.  

Пресове опитування – різновид анкетування, що здійснюється за допомогою періодичної преси. 

Основні переваги: оперативність, масовість, економічність, відвертість респондентів, обумовлена. 

Поштове опитування – форма анкетування за допомогою пошти, що припускає розсилання анкет (за 

спеціально підібраними адресами) тим особам, які у сукупності репрезентують досліджуваний об'єкт. 

Науковий метод – це система регулятивних принципів, прийомів і способів, за допомогою яких 

досягається об'єктивне пізнання дійсності в рамках науково-пізнавальної діяльності. 
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Також виділяють, як традиційні, так і нетрадиційні методи викладання. До традиційних методів 

зараховують лекції, семінари, які включають написання й обговорення рефератів, самостійну роботу 

студентів, консультації, заліки, іспити. Жодною мірою не відмовляючись від традиційних методів 

викладання у закладі вищої освіти, все частіше стали використовуватися нетрадиційні методи, тому що 

вони більше активізують студентів, розвивають їх індивідуальні здібності, ерудицію й уяву, що сприяє 

діалогу між викладачем і студентами, та виявленню, часом суперечливих проблем. 

До нетрадиційних методів зараховують ділові, рольові, ситуативні або імітаційні, операційні ігри 

(тренінги); використання психологічних тестів, які дають змогу визначити характерні риси особистості, 

тестів для контролю знань; творчу; проведення різноманітних соціологічних досліджень, експериментів, 

педагогічного практикуму.  

Висновки. Таким чином підготовку майбутнього викладача соціології, нині розглядають як процес 

становлення його особистості, розвитку загальної та педагогічної культури і формування основ 

педагогічної майстерності, що гарантує випускнику якість виконання майбутньої професійної діяльності. В 

умовах формування педагогічної майстерності майбутнього викладача соціології слід розглядати зовнішніх 

та внутрішніх обставин, і такі умови як: об’єктивні, суб’єктивні, загальні та специфічні. Також умовами 

формування педагогічної майстерності майбутнього викладача соціології у закладі вищої освіти є: 

поєднання традиційних і нетрадиційних форм роботи 
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E-LEARNING IN EUROPEAN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS 

 

This article aims at describing e-learning in higher educational institutions and comparing it with e-

learning in Ukraine. Different strategies and opportunities that are given abroad are considered and analyzed. 

Advantages and disadvantages are mentioned. Key words: e-learning; distance learning; online learning, blended 

learning. 

 

Ukrainian education was unready for distance learning as it was stated so many times: lack of experienced e-

teachers and software applications for those needs. E-learning could change the approach of teaching and learning, 

although higher institutions being afraid of challenges seemed to avoid development of it. As it represents using 

information technologies and communication ones, such an educational process may revolutionize the learning and 

teaching tools. However, our system is suffering huge changes nowadays, we are still having a lot that we can learn 

from European educational institutions and e-learning processes there. Blended learning is another key element of 

existing education. That is the combination of face-to-face classroom teaching and also the innovative use of 

technological advancement to enhance educational processes. Such kind of learning seems to be the most desirable 

and likable in the hardships of 2020.  

Higher European institutions have got their own strategies: 

1. The support measures, policies and visibility are nearly the same in all institutions. Only a few 

institutions have strategies at faculty levels.  

2. Flexibility and easy time-management on online learning. Students can combine work, study and social 

obligations better. They can choose the most convenient time for observing lectures. Another key factor is the 

possibility to choose what group and course to join. 

3. Having enough motivation for participation in online learning.  

4. Online support for students and course management. Having curriculum and educational material, tools 

in free access to ensure success and its enhancement. 
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5. Sustained staff training and exchange (Gaebel, M., Kupriyanova, V., Morais, R., & Colucci, E., 2014).  

Snowy weather was a strong reason not to go to study, but time passes and these days it is not necessary to 

have an unexpected day off, students tend to have online studies. It accelerates the development of new approaches. 

The dramatic rise of learning online changes the relation to education. It is not only students who have had to adapt 

to e-learning, parents need to adjust. We are not going back to the same studies any more. Only further 

development and innovations are possible. 

Let’s consider the opportunities higher educational institutions are given abroad: 

1. Flexibility of choice. Students are not forced to learn what they are not keen on. They just need to choose 

a couple of disciplines each term and pass the exams. In that case, they are motivated enough. Lecturers provide the 

grabbing piece of information and make their classes more interesting to be attended more. 

2. Students are engaged in different programs. They are likely to have their job experience with the help of a 

micro-internship programme. More valuable experience can be added to a CV. It is a great opportunity to see 

whether you are interested in this profession or be likely to give up. The timing and length only depend on the 

student’s desire to participate. So, learners can combine education and work. The main rule exists: your work 

should not distract you from your studies. Sometimes students are forced to choose those disciplines that they do 

not like to fit their schedule.  

3. Library resources and high academic integrity. Students have got a chance to use huge library resources 

online but if they cheat, they are expelled from the university. Studying turns out to be harder, but it is worth it. 

Online journals, bibliographic databases are freely accessed (Oxford, 2020).  

4. Project management. To successfully complete a course, graduates should pass the individual project. 

That is a practice assignment, to accomplish it you may need from several weeks up to one term. Sometimes you’re 

allowed to work in teams. Students challenge each other, and try to win. 

5. A number of prizes and awards may be won to enhance academic achievement. The total payment for 

education is always high. Parents and children apply for different universities after college to see which one can 

offer more grants. In most cases that need to have a student’s loan, but half of it is paid by the government. Students 

are struggling to achieve better results and pay less money (Cambridge, 2020). 

All of these things, mentioned earlier, may benefit, as we are talking about receiving profound knowledge 

and good quality of skills that can be undoubtedly necessary for future students’ life. To sum up, considering the 

strategies and opportunities are given to students abroad, our Ukrainian system of education seems to be falling 

behind. Here exists only one big plus, having cheaper education that can be easier to maintain.  
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МУЗИЧНІ ЗАНЯТТЯ – ЯК ЗАСІБ ВИХОВАННЯ ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ ДОШКІЛЬНИКА 

 

Стаття присвячена пріоритетній ролі дошкільної освіти у становленні особистості дитини та 

розвитку її творчих здібностей. Проаналізовано наукові праці за темою, досліджено умови за яких 

здійснюється творчий розвиток дитини. Ключові слова: творчі здібності, музичне заняття, дошкільна 

система освіти. 

 

Реформування дошкільної системи освіти, як одне з пріоритетних завдань, висуває розвиток творчої 

особистості дитини. Головною метою дошкільної освіти, яку окреслено Базовим компонентом дошкільної 

освіти в Україні, є формування «особистісної культури дитини через відкриття її світу в його цілісності та 

різноманітності» [1]. Проблема розвитку творчих здібностей дитини в навчальній діяльності є досить 

актуальною на сучасному етапі. Все більше приділяється увага стимулюванню пізнавальної активності 

дошкільників і розвитку їх творчої діяльності під час музичних занять. Мистецтво з його унікальними 

можливостями впливу на особистість виступає не тільки джерелом естетичного виховання, а й 

універсальним засобом творчого розвитку дитини.  

У наукових працях Б. Тєплова, Л. Виготського, І. Лернер, Л. Масол, Б. Неменського, Г. Падалки, 

О. Рудницької та інших підкреслюється, що мистецтво збагачує свідомість дитини, формує систему 

цінностей та породжує прагнення до творчої самореалізації. З погляду вчених-мистецтвознавців 
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В. Верховинця, З. Жовчак, Л. Когана творчі здібності розвиваються в можливості створювати щось нове, 

імпровізувати в процесі поєднання музики з різними видами мистецтва. Дошкільна освіта має пріоритетну 

роль у становленні та розвитку особистості дитини. Перед педагогами стає завдання пошуку більш 

ефективних форм роботи з дітьми. Н. Ветлугіна в своїх роботах проаналізувала можливості дітей що до 

виконання творчих музичних завдань та шляхи розвитку їх творчих здібностей. Вона вважала, що творчі 

завдання спонукають дітей до імпровізації та вигадування. Про питання розвитку дитячої музичної 

творчості писали такі відомі педагоги, як: А. Катинєнє, М. Палавандишвілі, О. Радинова. Вони визначили 

необхідну умову виникнення дитячої творчості – накопичення вражень від сприйняття мистецтва, які є 

зразком для творчості та його джерелом. Друга умова – накопичення досвіду виконавця. У процесі 

музичної діяльності у дитини розвиваються музичні здібності, необхідні навички та вміння для висловлення 

своїх власних музичних вражень. Інструментальна творчість дітей найчастіше проявляється в імпровізаціях. 

На музичних заняттях вихователь та музичний керівник не тільки розучують з дітьми певні музичні твори, 

а й спонукають їх до імпровізації, розвивають творчу активність в усіх видах музичної діяльності – співах, 

рухах, музичному сприйманні музичних творів, грі на дитячих музичних інструментах. Дошкільне 

дитинство – єдиний період життя, коли творчість може стати природним способом буття. Наукові 

дослідження свідчать про необмежені можливості дошкільного дитинства, тому провідне завдання 

виявляється в тому, щоб створити ці сприятливі умови стимулювання і спрямування розвитку творчої 

особистості дитини у цей період життя. Однією з основоположних цілей сучасного суспільства є 

формування особистості, що має розвинену духовність, основи якої закладаються ще в дошкільному віці. 

Важливу роль у духовному становленні особистості відіграє музика. «Пізнання світу почуттів неможливе 

без розуміння й переживання музики, без глибокої духовної потреби слухати музику і діставати насолоду 

від неї», – писав В. Сухомлинський [4]. 

Ґрунтовне дослідження творчого розвитку дитини в процесі музичного виховання проведено 

Н. Ветлугіною, яка вказувала, що немає абсолютно нездібних до музичної творчості дітей, а є різниця 

тільки в ступені їх розвитку. На наш погляд, необхідно більш детальніше дослідити процес розвитку 

творчих здібностей дошкільників та виявити найбільш ефективні засоби їх активізації. А оскільки творчі 

здібності дітей добре виявляються під час музичних занять, що поєднують музику, рухи, спів, гру на 

дитячих музичних інструментах та інші види музичної діяльності, вважаємо, що заняття музикою найкраще 

впливають на розвиток творчих здібностей дошкільників. Основна форма освітньої роботи з дітьми – 

заняття, в ході якого здійснюється систематичне, цілеспрямоване і всебічне виховання й формування 

різнобічних якостей дитини. Музичні заняття передбачають чергування різних видів діяльності (співів, 

ритміки, слухання музики, гри на дитячих музичних інструментах) і забезпечують цим самим 

різносторонній розвиток музичних здібностей дітей. Заняття сприяють вихованню багатьох позитивних 

якостей особистості дитини. Об'єднують дітей спільними діями, радісними, естетичними переживаннями, 

вчать культури поведінки, вимагають певної зосередженості, вияву розумових зусиль, ініціативи й 

творчості [2]. 

Дитині властивий потяг до музики, оповідань, віршів, казок, картин, загалом – до мистецтва. Однією 

з характерних рис дитини є відчуття прекрасного. З народження дитину приваблюють музичні звуки, 

ритмічні рухи, яскраві кольори, виразна міміка, звуки природи тощо. Поступово у дитини формується 

естетичне сприйняття, яке стає основою для творчої діяльності. Формування творчих здібностей у дітей, як 

правило, пов’язана з грою. Відомо, що гра є провідною діяльністю дитини дошкільного віку. Діти 

дошкільного віку постійно грають. Малюють, танцюють, конструюють, співають, вигадують казки і в цей 

час грають. Грають навіть тоді, коли займають серйозною справою. Через гру, творчість іде пізнання 

дитиною навколишнього світу. У грі дитина робить спроби знайти своє місце у житті. Дитині можливо 

давати музичні творчі завдання на складання маленьких пісеньок; спів пісеньок «різними голосами», 

наприклад – ведмедя, пташки, дитини, дорослого тощо; вигадування танців під музику; пантомімічне 

передавання образів –вигадування рухів, не характерних персонажам або певному образу музики; гра у 

шумовому оркестрі. Творчі прояви наявні там, де відсутні заборона, стримування, а присутня любов та 

взаєморозуміння дорослого та дитини. Л. Виготський вказував, що у дитячій творчості велику роль відіграє 

комбінування реального та вигаданого. Отже, в самостійній діяльності або під час спільних з дорослим ігор, 

дитині слід розкривати прийоми творчого мислення, вчити її помічати незвичне. Отже, дитяча творчість – 

своєрідна сфера дитячого життя. Займаючись творчістю, дитина діє, розвивається та стає розумною та 

креативною. 

Музичне фантазування може бути найрізноманітнішим. Якщо таку роботу проводити систематично, 

залучаючи дітей до творчості і співтворчості, результати будуть досить високі. Діти складатимуть 

коротенькі мелодії, охоче й виразно виконуватимуть їх голосом та на інструменті. Власним фантазуванням 

є мелодії, придумані дітьми до різних образів із використанням різноманітних штрихів: тембру голосу, сили 
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звука, темпу мелодії. Уявлюваними можуть бути: тварини, люди, явища. Водночас образ обов'язково 

обговорюється і мелодія придумується відповідно до його характеру, зовнішнього вигляду, стану, розвитку. 

Наприклад, заєць – мелодія жвава, уривчаста, звуки короткі, ритм чіткий; дівчинка сміється – мелодія 

бадьоро ллється на високих звуках; поривчастий вітер – мелодія починається з низьких звуків і, 

пришвидшуючись, піднімається до високих, звучить голосно, уривчасто. Спочатку діти імпровізують лише 

голосом без жодного музичного інструмента. Вже згодом, щоб прикрасити мелодію, підіграють на 

інструменті на власний вибір. Ускладнення – імпровізації-розповіді дітей про себе, про свого друга, про те, 

як провели вихідні тощо. 

Для дитячої творчості є характерним спонтанність та непередбачуваність. Творчі процеси найчастіше 

протікають на несвідому рівні, а свідомість з’являється лише у кінцевому результаті. Загальне музичне 

виховання спрямоване на активізацію творчих здібностей дитини, на підвищення її загальної культури. 

Тому сьогодні музичне виховання набуває особливого значення: це естетичне, моральне становлення 

особистості, яка виховується через музику, театр, живопис, архітектуру тощо [3]. 

Дошкільний вік – оптимальний період для творчого розвитку людини. Відомо, що на кожному етапі 

життя дитини закладається певний фундамент, який має своє визначне місце в становленні особистості, 

лише на такому фундаменті можуть повноцінно формуватися психічні властивості та здібності, необхідні 

дитині для переходу на наступний віковий етап. По-перше, музику треба використовувати так часто, щоб 

вона увійшла в життя дітей і була пізнавана ними. В основі естетичної насолоди музикою лежить уява. 

Вона допомагає викласти музичну структуру, побачити і відчути її настільки, щоб очікувати улюблену 

музичну фразу. Збіг очікування добре значимого і улюбленого фрагмента з реальним розвитком музичної 

фрази і створює почуття задоволення. По-друге, під час слухання музики дошкільниками необхідно 

врахувати психологічні особливості дітей, їхню надзвичайну емоційну чутливість і здатність до чуттєвого 

сприйняття. Дошкільникам легше, ніж дорослим, побачити кольори музики, відчути їх духмяність, смак, 

настрій. Тому зустріч із музикою може подарувати дітям цілий букет відчуттів і розвити творчі здібності. 

По-третє, щире слухання завжди викликає бажання «увійти» в музику, злитися з нею в єдине ціле. 

Емоційність дошкільників наполягає на тому, щоб вдячні слухачі не пасивно сприймали, а діяли під музику 

– створювали хореографічну фантазію, перетворювали пензлик на диригентську паличку і дарували їй 

танець у повітрі, заплющували очі та на «внутрішньому екрані» бачили музику, малювали під її звуки. Щоб 

дитина почула музику, вона повинна відкрити себе для музичних переживань і мати змогу виразити їх.  

У сучасних умовах розвитку освіти в Україні велике значення має виховання творчої особистості 

дитини, розвиток її здібностей, створення умов для виховання здатності висувати нові, неочікувані ідеї 

відмінні від загальноприйнятих. На підставі аналізу методичної літератури та власного досвіду автора 

можна зробити висновки, що дитяча творчість – це органічний елемент різних видів музичної діяльності. 

Креативність буде проявлятися у майбутньому в усіх сферах діяльності людини, якщо в дитинстві 

розвивали її творчі здібності. Завдання дорослих полягає у формуванні самостійності, ініціативи, 

накопиченні досвіду дитини для її подальшої творчої діяльності у житті.  
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ВИКОРИСТАННЯ ТЕАТРАЛЬНОГО СВІТЛА ПРИ ПОСТАНОВЦІ ВИСТАВ 

 

Стаття присвячується особливостям використання театрального світла при постановці вистав, 

вміння використовувати театральне світло. Ціль статті, проаналізувати вміння використовувати 

театральне світло при постановці вистав, звернути увагу педагогів творчих дисциплін, в процесі 

викладання, на можливості сценічного сучасного обладнання, унікальності світлових ефектів. Ключові 

слова: театральне світло, світлове обладнання, світлові ефекти. 

 

Світло в театрі називають «головним чарівником». З його допомогою вирішується безліч завдань – 

від створення умов видимості на сцені до найтоншого психологічного і фізичного впливу на глядачів. 

Освітлення декорацій і костюмів дозволяє виявити обсяг і фактуру, передати мальовничі нюанси, створити 

ілюзорні ефекти тих чи інших матеріалів, тканин, трансформувати їх колір. За допомогою світла можна 

імітувати світанок, захід або картину пожежі, передавати найтонші кольорові відтінки, збагачуючи колірне 

рішення як вистави в цілому, так і окремих актів, картин, епізодів. Для збагачення образів дійових осіб 

підбирається художній світ, що виражає і підкреслює роль персонажа. Характерне освітлення може 

акцентувати поява будь якого героя або навіть згадка про нього. Театральний світ може висловлювати 

символічні поняття і ідеї (війна, мир, тривога, загроза і ін.). Світлом можна підкреслити і посилити 

драматургічний розвиток сценічного твору, сюжетні повороти, а також композиційні побудови сценічної дії 

(поява головних героїв, нових облич), з його допомогою концентрують і перемикають увагу глядачів. 

Театральне світло створює оптичні ілюзії глибини і ширини сцени, зміщення планів, руху нерухомих 

предметів і т.д. Всі ці завдання можуть бути вирішені різними способами і кожен раз по новому, тому 

створення світлового середовища вистави можна назвати самостійним мистецтвом.  

Важко собі уявити людину на театральній сцені, яка була б не потрібна. Режисер-постановник 

«священнодіє» над постановкою вистави. Актор докладає своєї майстерності для того, щоб ця вистава 

могла реалізуватися. Костюмер займається костюмами, гример – працює над зовнішнім виглядом образу у 

актора. Художник створює складну сценографію, яка повинна бути технічно і функціонально реалізована. 

А художник по світлу зайнятий процесом театрального світла і яко-мого більшого використання нових 

світлових ефектів. І всі ці люди не можуть працювати незалежно один від одного, адже успіх будь-якої 

постановки безпосередньо залежить від їх злагодженої співпраці. 

Ще за часів античного театру питання освітлення займало розум театральних постановників, хоча 

тодішня система освітлення вимагала виключно наявності смолоскипів. Сценічне світло в сучасному театрі, 

набагато відрізняється від того, яке пропонувалося древніми греками. В решті решт, саме розвиток 

енергетичної галузі, поява електрики зіграло в цьому чималу роль. Тепер роботу художника по світлу 

можна назвати справжньою майстерністю. Наявність великої кількості оригінальних технічних рішень, 

високоякісного обладнання дають можливість розвитку талантам такого роду. Можливості світлових 

рішень сьогодні практично не обмежені, що дозволяє постійно винаходити щось нове і активно 

впроваджувати технології в театральне дійство, робити їх складовою частиною вистави. 

Мистецтво освітлення, розповсюджується на зал де знаходяться глядачі і сценічний майданчик. 

Завдання освітлення глядацької зали зазвичай є частиною архітектурного проекту і вирішується дизайнером 

з оформлення інтер'єру. Сценічне світло, в сфері компетенції режисера і художника, тому що воно 

найважливіший (а іноді і визначальний) компонент створення візуального образу вистави. 

Ритуально-обрядові дійства, відбувалися під відкритим небом у природньому середовищі, в 

античному театрі, середньовічних європейських містеріях, виставах комедії дель арте, п'єсах Шекспіра і 

Лопе де Вега. У ритуально-обрядових дійствах, що відбувалися у вечірній час, воно замінювалося вогнем 

смолоскипів або багать, які мали різні символічні значення. У шекспірівському театрі використовувалися і 

різні світлові ефекти. 

Власне сценічне світло з’явилося тільки у ХVII ст., коли стали будувати театральні будівлі зі 

сценою-коробкою, відокремлені від глядацької зали. Спочатку, джерелами театрального освітлення, були 

свічки, в ХVIII ст. з’явилися масляні і газові лампи. В середині ХIХ ст. театр почав поступово 
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оснащуватися електричними приладами, які на протязі ХХ ст. стрімко модернізувалися новими технічними 

засобами і розширювали сферу застосування світла, як засобів сценічної виразності. 

Кульмінацією розвитку все більшої ілюзорності зображуваного декорацією місця дії, стало 

досягнення реалістичного освітлення в ранньому Московському художньому театрі (МХТ). За допомогою 

детально розробленої в режисерських планах К.С. Станіславського партитури сценічного світла (особливо в 

чеховських виставах) на сцені передавалися мінливі стани природи (ранок, день, вечір, ніч, сонячно, 

похмуро, дощитиме і т.д.) і створювалася психологічно насичена атмосфера і настрій героїв п'єси. Г. Крег. 

заявив про зовсім інше розуміння ролі світла у виставах. У його проекті, світло – це засіб виявлення 

пластики абстрактних форм архітектури (втілене узагальнене місце дії) і обсягу фігури чинного в ній 

актора, а також візуальне вираження музики і трагічного стану душі людини-героя. Зовсім інші виразні 

можливості світла використовувалися Вс. Мейерхольдом. За допомогою світлової проекції режисер вводив 

у вистави текстові зображення гасел, закликів, помітні назви епізодів, реклам і т.д. Таким чином звертався 

до глядачів, за допомогою проекції і кіно, творець німецького «політичного» театру 20-х р. ХХ ст. 

Е. Піскатор. На спеціальних екранах або на площині задника він демонстрував проекційні зображення, 

фотографії і кінокадри, а також тексти, що розкривають широкий документально-історичний, соціально-

економічний контекст того, що відбувається на сцені і виражають громадську позицію режисера 

(агітаційну, пропагандистську, викривально критичну, сатиричну, просвітницьку та т.д.). Подібного роду 

світлові зображення ставали самостійними візуальними персонажами: «кіно, – писав про вистави 

Е.Піскатора Б. Брехт, - перетворювало застиглий задник в нового учасника дії на зразок грецького хору». У 

самого Б. Брехта в його «епічному» театрі цей принцип отримав продовження у співпраці з художником 

К. Неером. У їх постановках на екрани проектувалися малюнки, які були розрахованими на самостійне 

глядацьке сприйняття графічних коментарів дії. Наступний крок зробили чехи Е. Буріан і М. Коуржіл, які 

створили у другій половині 1930-х. «світловий» театр (Theatregraph). Засобами проекції і кіно вони 

створили образи поетично метафоричного і сюрреалістичного змісту, які висловлювали душевні 

переживання героїв і мінливий настрій драматичної дії. 

У другій половині XX ст. великі досягнення використання сценічного світла пов'язані з ім'ям 

чеського сценографа Й.Свободи. Розвиваючи традиції свого національного театру Г. Крега і спираючись на 

досягнення сучасної техніки ( лазери і комп'ютери), цей майстер перетворив світло в першорядний 

компонент вистави. Світло у нього моделювало розкритий сценічний простір, «ліпив» його форму, масштаб 

і композиції, створювало його «повітря» і його «архітектуру». Відкриті їм світлові «завіси», світлові 

«стіни» і світлові «коридори», вертикальні потоки вихідних з «небес» променів потім розійшлися по сценам 

світу, ставши універсальним елементом театральної виразності. Саме Й.Свободи належать найбільш значні 

досягнення в сучасному використанні відео [2].  

Визначальну роль відіграє світло в творчості майстрів Л. Мондзіка і Р. Уілсона «театру художника». 

Перший, автор камерних вистав люблінської «пластичної» сцени, задумує їх, як протиборство темряви і 

світла, причому вважає силу впливу світла «навіть сильніше драматизму акторів». Другий, працюючи на 

різних сценах світу, і музичних і драматичних, стверджує, що світло «має власну роль, як актор» і що воно 

«найбільш важливий актор на світловому середовищі», яке він сам малює і втілює по секундах і міліметрах 

на сцені. Його можна вважати, як і Й. Свободу, одним з тих, хто затвердив в сучасному театрі нову 

професію дизайнера по світлу. У російському театрі вона називається «художник по світлу» і, починаючи з 

1990-х в цій якості особливо цікаво працюють Г. Фільштінскій (Санкт-Петербург) і Д. Ісмагілов (Москва). 

Світло на сцені – одне з найважливіших художньо-постановчих засобів. Світло допомагає відтворити 

місце і обстановку дії, перспективу, створювати необхідний настрій і т. д. В сучасних виставах світло, 

майже, єдиний засіб оформлення [1]. У залежності від розташування, освітлювальне обладнання 

театральної сцени ділиться на наступні види: Апаратура верхнього світла, до якої належать освітлювальні 

прилади(софіти, прожектори), що підвішуються над ігровою частиною сцени в кілька рядів по її планам. 

Апаратура горизонтального освітлення, що служить для освітлення театральних горизонтів. Апаратура 

бокового освітлення, до якої відносять звичайно прилади прожекторного типу, що встановлюються на 

портальних лаштунках. Апаратура виносного освітлення, складається з прожекторів, встановлених поза 

сценою в різних частинах глядацького залу.(До виносного освітлення відноситься також рампа). Переносна 

освітлювальна апаратура, що складається з приладів різних видів, що встановлюються на сцені для кожної 

дії вистави (залежно від вимог). 

Різні спеціальні освітлювальні та проекційні прилади. У театрі часто застосовуються також 

різноманітні освітлювальні прилади спеціального призначення (декоративні люстри, канделябри, лампи, 

свічки, багаття, факели), виготовлені за ескізами художника, що оформлює виставу. У художніх цілях 

(відтворення на сцені реальної природи та ін.) застосовується кольорова система освітлення сцени що 

складається з світлофільтрів різноманітних кольорів (скляні або плівкові) [5]. 
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Різні види декораційного оформлення вимагають відповідних прийомів освітлення. Вистави, 

оформлені об'ємними декораціями вимагають місцевого (прожекторного) освітлення, що створює світлові 

контрасти, підкреслює об'ємність оформлення. При використанні змішаного виду декораційного 

оформлення відповідно застосовується змішана система освітлення. Театральні освітлювальні прилади 

виготовляються з широким, середнім і вузьким кутом розсіювання світла [3]. 

Основна задача – зробити так, щоб глядачу не кидалося в очі звукове та світлове обладнання і при 

цьому не допустити, обмеженість функціональних особливості пристроїв. Обладнання повинно бути 

невидимим і в той же час потужним. 

Роль освітлення в театральному мистецтві несе у собі велике навантаження, як смислове, так і 

візуальне. Тому правильний підбір та технічне оснащення являє собою запоруку успіх майбутньої вистави. 

Ера цифрових технологій та інформаційного буму не могла не вплинути на свідомість сучасної 

людини. «Кліпове мислення», властиве нашому часу, виникло як захисний механізм від перевантаження, 

але водночас розвинуло багатозадачність і прискорило людську реакцію. Мозок почав справлятися з 

великим обсягом даних. Виникла потреба в ефектах, у посиленні вражень від пропонованого матеріалу. 

Варто зазначити, – у театральному і взагалі сценічному освітленні є майстер, котрий може зрозуміти 

всю багатогранність світлового забарвлення. Фахівця, який майстерно керує світлом, створює атмосферу, 

впливає на емоційну сферу людини, перевтілює навколишнє середовище в органічний простір що 

відповідає ідеї вистави. 

Приступаючи до роботи над проектом, він повинен знати всі технічні характеристики світлових 

приладів, уміти правильно підібрати їх кількість, вказати їх місце розташування, мати навички роботи в 

програмуванні пультів, володіти базовими знаннями в теорії світла, принципами постанови освітлення, 

тобто володіти досить великим обсягом знань і величезним досвідом [4]. 

У нашій країні відсутня яка-небудь школа по світлу, більшість художників по світлу це захоплені 

диво-світлом люди, які вчаться на досвіді попередніх поколінь, експериментують, займаються 

саморозвитком і надалі підкорюють своєю майстерністю глядача. Це складний і захоплюючий шлях, 

пройти його можливо тільки при великій віддачі улюбленій справі. Працюючи на різних майданчиках, 

художник по світлу співпрацює з різними людьми, але проблеми, з якими він стикається майже одні й ті ж - 

відсутність елементарного світлового обладнання, брак кваліфікованого персоналу, розуміння між 

режисером, сценографом і художником по світлу під час постановчого процесу. 

В Україні художник по світлу рідкісна, але витребувана професія. Cаме ці люди забезпечують красу і 

видовищність творчих заходів.  

Освітлення – це наука, яка супроводжує чудовий витвір мистецтва і допомагає розповісти історію, 

або підкреслити силу вистави. Йдеться про яскравість, контрастність, кольори та тіні, які створюють емоції. 

Тому джерела світла для сценічного і театрального освітлення повинні бути потужними, мати можливість 

світлорегулювання яскравості і створювати вражаючи ефекти у різних кольорах. 

Впродовж останніх двох століть освітлення стало одним з найважливіших компонентів театрального 

дійства, здатним формувати простір, визначати постановочні рішення, створювати емоційну атмосферу і 

окреслювати темпоритм дії. Сучасні театральні технології озброюють митців високотехнологічним 

обладнанням з елементами штучного інтелекту, що потребує відповідної підготовки художників 

постановочного освітлення. Ця професія вимагає вміння інтерпретувати драматичний текст, розуміти 

формоутворення у тривимірному кольоровому просторі, працювати у творчому контакті з режисерами, 

дизайнерами, художниками костюмів, звукооператорами і акторами, використовувати найрізноманітніше 

обладнання. 
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ТИПОЛОГІЯ НЯНЬХУА КИТАЮ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТ. 

 

Стаття присвячена дослідженню няньхуа першої пол. XX ст., коли китайська народна картина 

стає одним з найпопулярніших видів образотворчого мистецтва Китаю. Виявлено, що протягом минулого 

століття традиційна жанрова і художня система няньхуа зазнає кардинальних змін. Новорічні картини 

були пов'язані з культовою та обрядовою складовою свята, на них зображували святих буддійського, 

даоського і народного пантеону. З’ясовано, що значну частину новорічних картин становили доброзичливі 

сюжети, що містять символічні знаки побажання сімейного щастя, багатства, вдалої торгівлі, гарного 

врожаю. Ключові слова: мистецтво Китаю, народна картина, новорічні картини, няньхуа, Сучжоу. 

 

Постановка проблеми. Дослідження народних картин Китаю до недавнього часу носили лише 

описовий характер і обмежувалися спостереженням за розвитком способів виготовлення, 

композиційними і стилістичними змінами, залишаючи поза увагою взаємозв'язок виду і локальних 

субкультур, а також вплив на няньхуа китайської культури в цілому. Наявність значної кількості 

монографій, присвячених стилю, композиції і тематиці народних картин при майже повній відсутності 

значних робіт про вплив культурної і соціальної сфери на формування і розвиток цього виду мистецтва, 

визначило проблему нашого дослідження. Як особливості місцевої культури могли вплинути на 

формування окремих напрямків, стилів і жанрів в рамках одного виду мистецтва  

Новий рік – найбільше національне свято в Китаї, який припадає на кінець дванадцятого місяця за 

місячним календарем. У новорічних обрядах поч. ХХ ст. залишили свій слід обряди та звичаї 

феодального Китаю, і важливе значення в них мають картинкам няньхуа. За кілька днів до свята в 

кожному будинку в певному визначеному порядку розвішували барвисті картинки: на вхідних дверях та 

воротах наклеювали зображення духів-хранителів дверей – Мень-шеней; стіни житлових кімнат 

прикрашали різними зображеннями бога Шоу-сина. У кімнаті батьків знаходимо зображення із 

символами довголіття, а у спальні були популярні зображення немовлят та символи сімейного щастя. Ці 

та інші картинки доброзичливого та розважального змісту розвішувались господарями на найвидніших 

місцях у будинку.  

Аналіз останніх досліджень. Наукова розробка мистецтва народної картини почалася після 

утворення КНР у 1949 році. Цій темі присвячені праці відомих учених А Ин ( А Ин,1954), Ван Шуцунь 

(Ван Шуцунь, 1959, 1988), Го Вэйцю (Го Вэйцю, 1962), Чжоу Ибай (Чжоу Ибай, 1960).  Поза межами 

Китаю дослідження мистецтва няньхуа було започатковано у Росії. Академік В. Алексєєв першим робить 

спробу наукового осмислення цієї своєрідної ланкинародного мистецтва, що володіє столітніми 

традиціями (В. Алексєєв, 1966). Згодом дослідження на матеріалах колекції В. Алексєєва продовжила 

М. Рудова (М. Рудова, 2003). Величезний внесок у вивчення художньої спадщини няньхуа зробив 

Б. Ріфтін, який досліджував походження окремих колекцій та історію їхнього створення (Б. Ріфтін, 

1991). Вивченням китайської народної картини займалася І. Муріан (І. Муріан, 1960), Н. Червова 

(Н. Червова, 1960). 

Під час дослідження ми опиралися на такі джерела: ксилографічні няньхуа, що знаходяться в 

музейних збірках Санкт-Петербурга, унікальна колекція академіка В. Алексєєва, що зберігається в 

Державному Ермітажі (Росія) (понад 2000 зразків); наукові каталоги музеїв, каталоги виставок у Китаї.  

Мета дослідження полягає у виявленні особливостей побутування няньхуа першої пол. ХХ ст. в 

Китаї, здійснення їх типології та виявлення художньо-стильових особливостей творів. У роботі зроблена 

спроба скласти типологію китайської няньхуа кінця XIX – середини XX століття, а також розглянути 

еволюцію няньхуа в рамках кожного типу, грунтуючись на методологічних розробках В. Алексєєва.  

Виклад основного матеріалу. Картина няньхуа пройшла довгий шлях розвитку: від дешевих 

друкованих ікон, що виготовлялися в буддистських і даоських монастирях в V – VI століттях, до 

народного мистецтва, яке сформувалося в першій половині XIX століття. Техніка виготовлення була 

проста – ксилографія з розфарбуванням від руки або кольоровий друк. Назва «няньхуа» (новорічна) – 

походить від святкування Нового року (за місячним календарем). Розглянемо типологію няньхуа першої 

пол. ХХ століття. Тематичне багатство і різноманітність китайської народної картини робить важкою 

завдання її класифікації. У релігійних, літературно-театральних сюжетах використовуються одні й ті ж 
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образотворчі мотиви і образи. Зображення прославлених діячів національної історії та літературних 

героїв можуть бути присутніми і в картинах, що відтворюють театральні постановки, і в сюжетах, що 

мають морально-повчальний зміст, в дусі конфуціанських регламентацій.  

Існуючі в науковій літературі варіанти жанрово-тематичної типології няньхуа досить умовні. 

Академік В. Алексєєв намітив основу систематизації няньхуа, виділивши основні сюжетні групи. 

Китайський дослідник Ван Шуцунь систематизував няньхуа також на підставі їх сюжетів. У нашому 

дослідженні класифікація китайської народної картини першої половини XX ст. проводиться за 

тематичним принципом. Залежно від тематичного змісту няньхуа першої половини XX ст. можна 

поділити на шість самостійних жанрово-тематичних груп, кожна з яких має власну художньо-образну 

стилістику і деякі відмінності функціонального призначення: До першої групи належать картини на 

сюжети легенд, міфів та літературних творів. Серед глядацької аудиторії це найпопулярніша група 

картин.Також до цієї групи належать театральні картини няньхуа, створені на основі драматургічної 

літератури і представляють собою своєрідні ілюстрації до театральних вистав. Театральні вистави в Китаї 

користувалися особливою популярністю серед всіх верств населення. Як відзначав академік В.Алексєєв, 

Китай, можна назвати країною театру, де любов до театрального дії органічно пронизує все життя 

народу. Китайський національний театр має свої специфічні особливостіДо другої групи відносимо 

картини з символіко-релігійними сюжетами. Тут об'єднані картини з символічними побажаннями, а 

також ікони, призначені для відправлення культу і ритуального спалювання. До третьої групи відносимо 

картини побутового характеру, що включають в себе картини пізнавально-повчального характеру, 

пропагують основні положення ортодоксальної конфуціанської ідеології. Четверту групу об’єднують 

картини, що ілюструють широкий діапазон традиційних свят Китаю, перш за все Новий рік. До п’ятої 

групи відносимо видові і декоративні картини. Ця група картин є найменш численною, і об'єднує пейзажі 

та репродукції гохуа. Шоста група це картини на політичні теми – сюжети, що відображають суспільно-

політичні події XX ст.; календарні картини із зображенням 12 циклічних знаків тварин і 

сільськогосподарські календарі; рекламні календарі і картини, що пропонують споживачеві різноманітну 

фірмову продукцію.  

Початок XX ст. – це період широкого поширення няньхуа, що супроводжувався розквітом і 

популяризацією всіх жанрів і появою сучасних технічних засобів друку. На початку XX ст. поряд з 

ксилографією широко використовувалася літографія, фотомеханічний спосіб друку, які дозволяли 

досягти тонких колірних поєднань, припускали передачу об'ємності і світлотіні на картині. Сучасні 

способи друку давали можливість створювати оновлене трактування звичних тим і образів, що, в цілому, 

заклало основи для формування нової живописної мови. Одним з важливих аспектів застосування 

сучасної техніки друку того часу було здешевлення процесу виробництва няньхуа, що сприяло масовому 

поширенню новорічних картин. У той же час застосування нової техніки друку призводило до втрати 

художніх традицій ксилографічних картин і руйнування традиційних художніх ремесел.  

В середині XIX – початку XX століття сфера використання няньхуа розширилася за рахунок 

маскульту: з'явилися театральні афіші видрукувані цим методом. Список сюжетів поповнився 

зображеннями політичного змісту – таким, доступним неписьменному народу, способом уряд намагався 

донести важливу інформацію в період повстання тайпінів (селянська війна 1850-1864 років в Китаї проти 

маньчжурської династії Цин.) Та боротьби з іноземною інтервенцією.  

Спочатку няньхуа створювали в техніці естампу. Дерев'яні кліше по черзі накладалися на один і 

той же лист, перше давало контур малюнка, а друге – колір. В епоху Мін няньхуа збагатилися 

різноманітними елементами класичного живопису і професійної гравюри. Підйом популярності народних 

картин серед сільського населення в епоху Цин призвело до спрощення технології, так як виробництвом 

стали займатися ремісники, і витонченість старих майстрів звелася до простого малюнку з примітивним 

розфарбуванням від руки. Навіть якість паперу спростилася – спочатку ремісники використовували 

фабричний жовтуватий японський папір, а пізніше і китайськуий низькосортний дешевий папір з 

шорсткою поверхнею. Подібна тенденція торкнулася і фарб: розповсюдженим явищем стало 

використання привізних європейських фарб, до яких підмішувався галун.  

По всій території Китаю розташовані майстерні няньхуа, Починаючи з другої половини XIX 

століття няньхуа набули широкого поширення і визначилися як самостійний вид образотворчого 

мистецтва, популярний серед населення країни. 

Вже на початку ХХ століття конкурентами няньхуа стали картини, створені в техніці літографії і 

гравюри на міді. У 1930-40-х роках з'явилися агітаційні няньхуа, що сприяло черговому розквіту 

народної картини, проте при цьому ксилографічний спосіб виконання змінився друкарським.  
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На початку XX ст. няньхуа стає найпопулярнішим і демократичним видом мистецтва. Воно 

орієнтується не тільки на середні і нижчі верстви населення: селян і представників міського середовища, 

а стає популярним і серед представників знаті. У великих містах Пекіні, Тяньцзіні, Шанхаї стають все 

поширенішими картини з сюжетами, що ілюструють побут процвітаючих верств городян. Подібні 

побутові композиції стають предметом прикраси інтер'єру багатих будинків.  

Основні зміни в мистецтві китайської народної картини відбуваються в кінці 1930-1940-х років. В 

період антияпонської війни на тлі тимчасового спаду в розвитку традиційних жанрів няньхуа, 

обумовленого військовою і політичною ситуацією, зароджується новий вид народної новорічної картини 

– сіньняньхуа, що видається з ініціативи комуністичної партії для випуску агітаційних матеріалів, 

спрямованих на мобілізацію населення в боротьбі з японською інтервенцією. Картини поширювалися в 

районах бойових дій і в звільнених від японських інтервентів містах і селах, де створювалися цілі творчі 

центри виробництва картин. У пропагандистську і організаційну роботу, проведену комуністичною 

партією, були залучені відомі художники-графіки і молоді вихованці Академії мистецтв імені Лу Сіня – 

Ма Так, У Чжа, Лі Цюнь, Ван Ши-го, Гу Юань, які під впливом європейської манери гравірування 

освоювали реалістичні методи. 

Тематика нових новорічних картин була орієнтована на ідеї патріотичного об'єднання народу в 

антияпонської війні, революційні ідеї соціальної нерівності, протесту проти реакційної політики влади. 

Типові приклади сіньняньхуа – картини «Покращимо селянське життя» (1941 р.) художника Ло Гунлю, 

«Вітання з Новим роком і новими перемогами» (1939 г.) Сунь Юйші, «Організуємо загін народної армії» 

(1944 р.) Гу Юаня, «Достаток» (1944 р.) Лі Цюня, «Проводи в армію» Ма Цзи, «Чоловіки орють, жінки 

прядуть – всі щасливі» (1947-48 рр.) Ма Цзи, «Отримання сертифікату на землю» (1940-ві рр.) Цзінь 

Лана» і т.д. 

Стиль новорічних картин цього періоду відповідав характеру плакатного жанру: лаконізм 

художньо-виразних засобів, схематичні, узагальнені, монументальні образи, повні героїчного пафосу, що 

володіють великою силою емоційного впливу. Характерні в цьому відношенні роботи Сюй Тешена 

«Вставай на охорону нашого поля!» (1938 р.), Чен сеча «Вона теж не бажає бути під владою ворога» 

(1938 р.), Ша Цинюань «Цих не подолати японським бандитам» (1939 р.).  

Художники вперше звернулися до нової тематики і нових образів: основними героями на картині 

стали реальні люди, зображувані в повсякденному житті, праці. З формальної точки зору, нові картини 

поєднували в собі стару художню форму доброзичливості, календарних, парних наддверних картин 

няньхуа з новим ідеологічним змістом. Естетичний аспект нових новорічних картин зводився до 

мінімуму, так як головним критерієм вважалася ідеологічна і політична значимість. Саме в ці роки в 

мистецтві няньхуа складаються і формуються ті риси і основні художні принципи, які стають основними 

в мистецтві няньхуа після 1949 р. 

З перемогою в національно-визвольної боротьби і проголошенням Китайської Народної 

Республіки в 1949 р. почався новий етап в мистецтві няньхуа. Цей період (1949-56-х рр.) 

Характеризується підйомом в художній творчості новорічної картини, яка стає агітаційно-масовим видом 

китайського образотворчого мистецтва. Нові картини няньхуа перетворюються в засіб популяризації 

ідеологічних установок і політичних гасел уряду. Виробництво і збут художньої продукції  набуває 

особливого розмаху: тільки в 1950 році було видано 400 нових няньхуа тиражем приблизно 7 млн. 

екземплярів. Виробництво і збут картин переходить у компетенцію держави.  

З точки зору жанрово-тематичної типології, найбільший розвиток отримали картини суспільно-

політичної тематики (складають дві третини всіх картин), та календарі. Активно розвивається побутовий 

жанр, який тісно пов'язаний з суспільно-політичною тематикою. Художники за допомогою жанрових 

композицій пояснювали важливі суспільні події. Без уваги художників залишаються театральні, 

літературні, пейзажні картини. 

Становлення різних напрямків в іконографії няньхуа, композиційні особливості і технічне 

виконання в значній мірі пов'язане з географічним розташуванням і геополітичним фоном різних центрів 

виробництва. Народне мистецтво початку – середини XX століття, незважаючи на рясне запозичення 

художніх прийомів і методів з європейської художньої традиції, істотно не змінилося. Починаючи з кінця 

XIX ст. вид няньхуа розвивався не поступово, а стрибкоподібно, причому кожен з «стрибків» був 

викликаний зовнішньої політичної або економічної обстановкою в країні. Іконографія і сюжетне 

наповнення народних картин няньхуа безпосередньо і дуже тісно пов'язані з історичними, 

географічними, політичними і економічними факторами в той чи інший період історії Китаю. 
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Висновки. Отже, жанрова типологія китайської народної картини няньхуа першої половини ХХ 

ст. має виняткову тематичну різноманітність та варіативність сюжетів. Проте багатство тем, сюжетів, 

стилів і образів новорічної картини у цей час не завжди однаково могло знайти повноцінний розвиток. У 

першій половині XX ст. в мистецтві няньхуа спостерігається розквіт і популяризація усіх традиційних 

жанрів. Результати нашого дослідження можуть слугувати основою для подальших досліджень 

художньої історії Китаю. 
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ВИЯВЛЕННЯ НЕОРОМАНТИЧНИХ РИС 

У СИМФОНІЇ № 3 «АНТИТЕЗИ» Є. ПЕТРИЧЕНКА 

 

У статті проаналізовані стильові риси симфонічної творчості Є. Петриченка. Виявлена 

спадкоємність у жанрі вокальної симфонії в творчості українських композиторів. У кожній симфонії 

висвітлюється парадигма стилю композитора, як відображення світоглядних рис нового покоління 

композиторів. Ключові слова: вокальна симфонія, композиційна будова, неоромантизм.  

 

Аналіз останніх публікацій і досліджень Питання стосовно особливостей вокальної симфонії 

Є. Петриченка, як жанру, на сьогоднішній день мало вивчене. Проте у цьому напрямку вже зроблені кроки. 

Так у праці О. Ушапківської [3, 43] намічені деякі тенденції у розвитку симфонічних жанрів в українській 

музиці, авторка намагається виявити специфіку трактування окремих жанрових моделей у творчості 

Є. Петриченка. Окрему увагу привертає стаття Ю. Воловчук [1, 131-139], у якій симфонія ғ 3 

проаналізована з точки зору: драматургії, композиційного плану, фольклорних витоків твору. 

Метою статті є виявлення структурних особливостей симфонії ғ 3 Є. Петриченка та надати 

характеристику стильовим тенденціям композитора. 

Виклад основного матеріалу. Симфонія ғ 3 «Антитези» створена у 2011 році для хору, солістки-

сопрано та великого симфонічного оркестру. Літерним першоджерелом симфонії виступають окремі вірші з 

поезії Ліни Костенко, яка своєю творчістю піднімає філософські питання про загальнолюдські цінності. На 

нашу думку важливими рисами у творі є, те що поетичний ряд сформовано з окремих віршів Ліни 

Костенко, створених у різний час: «Не знав, не знав звіздар гостробородий, що в антисвіті є анти зірки», 

ліричний «Ті журавлі та їх прощальні сурми», сатиричний «Причмелені гномики», жартівливий «Музики» 

та філософський «Ісус Христос розп’ятий був не раз» – ці вірші української поетеси наповнюють твір 

яскравими образами і незрівняним, особливим змістом. 

Акцентувавши увагу на цих віршах, Є. Петриченко створив певний внутрішній сюжет. Зовнішній 

хронологічний принцип композитором не враховувався, а головним став критерій змісту віршів і зв'язків 

між ними. Глибокі роздуми та важкі сумніви, пошуки на відповіді світу-хаосу і філософське розуміння 

буденності життя та пошуку свого місця в ньому – є своєрідним вектором розвитку поетичного і 

симфонічного «сюжету». 

Та послідовність віршів, яку вибудував композитор у сукупності з музикою, розкриває єдину 

філософську ідею буття людини. Поетичні тексти використовуються у повному об’ємі, без повторів та купюр. 

Симфонія представляє собою одночастинну композицію, проте можна виділити певні риси 

симфонічної будови: це – п’ять темпових «розділів», три з яких швидкі, два – повільних, також виявлені 

риси сюїти. Всі п’ять частин композиції симфонії слідують одна за одною без перерви, attacca.  
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Перша частина симфонії ғ 3 спирається на вірш Л. Костенко «Не знав, не знав звіздар гостробородий». 

Композитор переніс образи вірша у музичну тканину: у тексті підкреслюється думка про дві сторони буття: 

Добро і Зло, і які є контрастами один одному. Хоровий речитатив «Не знав, не знав звіздар гостробородий, що 

в антисвіті є анти зірки», що відкриває симфонію, став ідеєю, точкою смислових «перетинів» всіх частин і 

найбільш драматичним із названих. Тому саме перша частина визначає підсумок симфонії, а її тематичний 

матеріал стає найважливішою ланкою для всіх наступних частин. 

Серед різних композиційних ритмів першої частини виділяємо строфічність, що іде від вірша. У 

музичному вираженні її можна порівняти з «хвилеобразним» розвитком, де кожна наступна строфа – як 

нова наростаюча хвиля з активізацією динаміки і фактурним ускладненням. У той же час тут діє і принцип 

тричастинної композиції, наміченої Л. Костенко (композиційно-лексичні арки у структурі першої та 

останньої строф і підсумовуючу функцію останньої строфи, що об'єднує всі образи вірша). Вступаючи у 

співтворчість з Л. Костенко, Є. Петриченко композиційно організує вісім строф у три частинну форму із 

динамічною репризою, але на свою думку визначає кордони розділів: середній розділ розпочинається з 

другої половини першої строфи вірша (ц. 5), головна кульмінація збігається з початком репризи (ц. 7), яка 

об’єднує дві останні строфи. Тобто, в центрі композиції опиняється картина вільного життя і творчості, 

перебування у вируючому світі власного «Я».  

Друга частина, виступає ліричним центром симфонії, у якому розкриваються образи смутку і любові. 

У цій частині взаємодіють принципи розширеної тональності і вільної додекафонії. Є. Петриченко 

розставляє у вірші зовсім інші акценти. Стислий, затуманений сумнівами та ностальгією вірш композитор 

відчуває як неквапливий, просвітлений та умиротворений. Для підкреслення ліричної сфери композитор 

обирає однорідний жіночий хор, втіливши його у відокремленому оркестровому епізоді. Це і визначає 

характер усієї другої частини симфонії. 

Музичний матеріал умовно можна поділити на три епізоди: перший хоровий епізод з оркестром, «Ті 

журавлі, і їх прощальні сурми Тих відлітань сюїта голуба» та метафора «Натягне дощ свої осінні струни» 

відтворює почуття туги. Композитор використовує лідійський лад та висхідні ходи з квінтою, що 

притаманні народній ліричній музиці.  

Відштовхнувся Є. Петриченко, мабуть, від початкової фрази «Ті журавлі, і їх прощальні сурми», 

змістивши акцент із «прощальні сурми» на вираз «Натягне дощ свої осінні струни..», що несе в собі 

асоціації із життєвою мудрістю, накопиченим досвідом, спокійним прийняттям усіх негод. Саме тому 

комплекс засобів виразності спрямовані на спокій та світло (що особливо відчутно після драматичних 

«подій» першої частини симфонії). На це вказують такі фактори: дуже повільний темп (Largo ), динаміка 

рр, прозора і начебто «невагома» фактура. Весь звуковий простір від малої октави до флейти piccolo у 

третій октаві займає ре мінорний тризвук. 

Весь тематизм другої частини і особливо вокальної партії виростає із теми, яка стала кульмінаційним 

досягненням першої частини симфонії (ц. 5-6). Розмірена, некваплива природа вокальних фраз вписує цю 

тему в оновлений лірико-споглядальний контекст, що відтворює поетичні рядки Ліни Костенко «Осінь», що 

символізує завершення природнього циклу (ц. 13). 

Таким чином, цей розділ відповідає ІІ частині симфонії з точки зору: будови ( три частина 

композиція, з динамізованою репризою), за смисловим навантаженням (homo sapiens – людина що 

споглядає, розмірковує). А з іншого – простежується тенденція до сюїтного принципу: контрастне 

зіставлення І частини (швидкої, з трагічними характером) з ІІ (повільною, лірично-мрійливого характеру), 

зв'язок з традиційними прикладними українськими жанрами (лірична пісня та елементи народного танцю). 

Третя частина відповідає жанру скерцо. У вірші Л. Костенко «В пивничці на лото»йде мова про 

причмелених гномиків, яка в контексті даного твору, набуває характеру розгулу негативних якостей людей, 

викликає найболючіші питання, які герой намагається поставити навколишньому мороку та шукає відповіді 

всередині себе. Зберігаючи віршований текст Л. Костенко, композитор створює монолог-прозу, з усім 

різноманіттям інтонацій: монотонними твердженнями (на словах «В пивничці на лото»), стрімкими вигуками 

(«Хто поруйнував..»). І все це поєднується у вокальній партії в єдине ціле, створюючи речетативно-

декламаційну мелодію. Композиційні особливості музичного матеріалу: поєднання акордової і гомофонно-

гармонічної фактури з елементами імітаційної поліфонії (у середньому розділі «Хто поруйнував наші домики. 

Завершується третя частина симфонії лейттемою і створює інтонаційну арку між частинами (першою та 

третьою). Проте, на рівні тематизму третя частина повністю базується на лейттемі, яка зародилась в першій 

частині симфонії та сформувалась у другій. Незважаючи на образно-емоційний вплив теми-думки, помітний 

через інтонаційні загострення та риторичні фігури, в основному вигляді вона тут не з’являється. 

Четверта частина передає картину диких веселощів: жартівливий, гумористичний вірш Л. Костенко 

«Музики». Відкриває частину лейттема, сповнена трагічної експресії. Якщо у попередніх частинах вона була 

втіленням активних пошуків (в першій частині) або ніжної мрії (у другій), то тепер вона кардинально змінила 
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свій емоційно-психологічний стан: стала трагічним внутрішнім віддзеркаленням. Секундові інтонації 

наповнилися більшою напругою, гострий тритон акцентує завершення. Композитор не використовує 

фольклорних цитат, проте відтворює усі особливості та танцювальну природу жанру: лідійській лад, 

зворотній пунктир, ритмічна подрібненість наступних долей такту.Коло тем композиції базується на двох 

різних сферах – мелодичному і ритмічному. Мелодичне начало будується на повторюванні вузько обсягових 

поспівок (дуохордних, трихордних), що характерно для остинатних побудов. 

Остання, п’ята частина є найдраматичнішим центром усієї симфонії, на що вказує поетичний текст, в 

якому постає Ісус Христос, як образ духовності, моралі, добра, що переживає в нас час занепаду. 

Оркестровий фрагмент, має спільні інтонації з оркестровим вступом першої частини і утворює арку між 

першою та останньою частиною. Це прийом надає всій композиції цілісності. Інтонаційна спорідненість, 

котра раніше непомітно входила у загальну фактуру музичної тканини, а тепер утворює інтонаційну основу 

партії. Музичний матеріал «Ісус Христос розп’ятий був не раз» у партії хору має спільні інтонації з 

розділами першої частини (декламування на найвищій ноті, поступовий висхідний рух на тлі 

танцювального ритму) – таким чином створює жахливу картину сьогодення. Той жах, який створювала їй 

«кластерна громада» у вступі, зник, тепер чітко оформлена тема набула впевненості. На нашу думку, ця 

«кристалізація» лейттеми стає результатом найважчого етапу – болісних роздумів та питань до самого себе. 

Висновки. Таким чином, «Антитези» – симфонія для хору, соло-солістки та симфонічного оркестру 

є твором, у якому виявлені риси неоромантичної течії: 

 композитор звертається до принципу монотематизму, одночастинності композиції; 

 вводить протилежні музичні образи: ліричний та конфліктно-драматичний матеріал; 

 зіткнення тем у розробці та заспокоєння конфлікту у репризі свідчать світобачення композитора, 

який привертає увагу на «вічний» романтичний конфлікт людини і світу сучасними засобами. 

Привертає увагу, що у симфонії поєднуються ліричний та драматичний типи симфонізму, із 

переважанням ліричного. Симфонія ғ 3 Є. Петриченка – яскравий приклад втілення характерних рис 

ліричного симфонізму, які окреслені О. Зінкевич [2, 69-71]. Це: 

 використання безсонатних структур (взаємодія тричастиності та строфічності у першій, другій, 

четвертій і п’ятій частинах, поліфонічна форма з сольним епізодом – у третій); 

 конфлікт, що можна побачити через «контраст розвитку, що виникає в результаті поступової 

багатофазної варіантної зміни початкового образу» (лейттема в симфонії);  

 зміна емоційних «барв» станів, а не подій;  

 варіантний тип розгортання музичного матеріалу, зміни варіантів.  

Виявлені ознаки і драматичного симфонізму – обраний інтенсивний тип розвитку тематизму 

(інтонаційне проростання, інтонаційне інтегрування як метод формування лейттеми); процесуальність та 

фазові розгортання композиційної форми, які використовує композитор. 
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НАЦІОНАЛЬНІ ПРОЯВИ СИМВОЛІЗМУ 

В УКРАЇНСЬКОМУ МАЛЯРСТВІ МОДЕРНІЗМУ 

 

У статті проаналізовано пошуки символізму у контексті нових принципів формотворення в 

українському малярстві модернізму. У дослідженні виявлено особливості символізму у творчому доробку 

Ю. Михайліва, українського художника-символіста першої третини ХХ ст. Висвітлено домінантні 

особливості традицій символізму у малярстві українського модернізму та їхній синтез з іншими 

художніми течіями. Ключові слова: символізм, малярство, образ, мистецтво, модернізм 

 

Актуальність. Концепція «українського стилю» отримує розвиток на теренах всієї України, що 

виступає своєрідним об’єднуючим смисловим началом для мистецтва початку ХХ ст. Одним із яскравих її 

проявів стає зростання ролі монументально-декоративних видів мистецтва, зокрема малярства. Звернення 
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до вагомих світоглядних питань підкреслюється потребою у символізації змісту твору. Погляд на образну 

природу символізму є вкрай важливим в контексті поставлених у публікації завдань, оскільки різні 

авторські концепції художників-модерністів в той чи інший спосіб виявляють смислові зміщення при 

творенні мови «нового мистецтва».  

Мета роботи - відстежити загальну еволюцію символізму в різних явищах мистецтва на зламі XIX-

XX ст., а також висвітлити прояви і трансформації символізму в образній системі українському живопису 

доби модернізму. 

Основний матеріал. Мистецько-світоглядна система модернізму значною мірою розвинулася зі 

символізму, який вже у ХІХ ст. позначив важливу тенденцію відходу від реалістичної парадигми 

мистецтва. За словами Т. Гундорової: «…модернізм як естетична практика співвідноситься з цілим рухом, 

початки якого пов’язуються з пізньоромантичною та символістською практикою другої половини – кінця 

ХІХ століття, а завершення якої датується повоєнною добою 1950-1960-х років» [1, с. 18]. Символізм 

відродив на новому ґрунті ідеї, образи і стильові пошуки попередніх культурних епох і напрямів 

(античність, Середньовіччя, Відродження, класицизм, Просвітництво, романтизм), дав основу для 

суб’єктивованих поглядів на проблему Людини та Епохи. В широкому розумінні символізм Ғ це художній, 

літературний і філософсько-естетичний напрям, який зародився у західноєвропейській культурі наприкінці 

60-х – на початку 70-х рр. ХІХ ст. Основоположники його спиралися на філософію А. Шопенгауера, 

Ф. Ніцше, Е. Гартмана, проголошуючи основою мистецької творчості поетико-філософський зміст, 

закладений у певний символ. 

Загалом, сутність символізму полягає у цілеспрямованій спробі символізувати зовнішні і матеріальні 

прояви світу з метою пізнати його трансцендентний зміст. Центральним компонентом символістського 

світогляду є зашифрований знак, символ, тобто узагальнене розуміння умовної прикмети, що поєднує в собі 

властивості абстрактного поняття (характерного для науки чи філософії) або алегорії (як багатозначного 

художнього образу, оточеного численними асоціаціями). Характерною ознакою символізму було 

протиставлення мистецтва і реального життя. Адепти цього напрямку обстоювали ідею самоцінності 

мистецтва, його соціальної незалежності. Символізм свідомо відволікався від конкретного історизму (а 

отже, й сучасності), звертаючись до вічності, позачасових категорій мистецтва, переосмислюючи сюжети та 

образи, ідеї та концепції світової культури. Саме ці риси увійшли до основних при формуванні концепцій 

модернізму у художній культурі.  

У мистецтві символізм в основному оперує образами смерті, страждання, любові – так званими вічними 

темами. Символ постає головним художнім засобом передачі настрою митця, його бачення світу. Це може бути 

зображення (квіти, зламане стебло, хрест, фігура дівчини), мелодія, слово або фраза. Символ застосовується як 

натяк на таємничі, непізнані загадки світу. Серед людських емоцій у творах символістів домінують страждання, 

скорбота, страх смерті, пристрасть, а серед образів – казкові створіння, міфічні персонажі.  

В українській культурі символізм поширюється на початку ХХ ст., з одного боку, під російським 

впливом, з іншого – під загальноєвропейським. М. Вороний у своїх листуваннях з однодумцями акцентував 

увагу на орієнтації на європейські естетичні зразки: «… я визнаю символізм…Метерлінка, Гауптмана, 

Ібсена, Бодлера, Едгара По… В них є справжній символізм і щось…власне модерністське, новітнє. Треба 

брати від символізму найкраще – от цього мені й хотілось» [2, с. 102]. Першим організаційним осередком 

українського символізму було угруповання «Біла Студія», створене у Києві 1918 р. До його складу увійшли 

поети М. Семенко, П. Тичина, Я. Савченко, діячі театру Л. Курбас, М. Терещенко, художник А. 

Петрицький. Того ж року вийшов «Літературно-критичний альманах» з їхніми творами і теоретичними 

програмними статтями. На початку 1919 р. постає нове угруповання українських символістів «Музагет», до 

якого увійшли вже згадані діячі, а також М. Жук, А. Павлюк, М. Крупський [3, с. 68]. 

Українські митці-символісти, як і їхні європейські попередники, намагалися знайти для висловлення 

своїх ідей новітній синтез кольорів і ліній. Елементи символізму та його впливи прослідковуються у 

творчості членів угруповань «Музагет» і «Гроно» – М. Жука, М. Бурачека, А. Петрицького, Ю. Михайліва, 

а також О. Новаківського, П. Ковжуна, Р. Лісовського, О. Сорохтея. Очевидні впливи символізму 

відчуваються в інших ділянках, наприклад, у ранній театральній творчості Л. Курбаса (Молодий Театр 

1917-1919 рр.). Символізм притаманний також представникам угруповань «Митуса» та «Українська хата». 

Варто зауважити, що українські символісти, відстоюючи право митця на свободу, незмінно наголошують, 

однак, на його громадських обов’язках. Вітчизняний символізм характеризується особливою 

милозвучністю у формах виразу душевних почуттів, використанням українського фольклору – пісні, думи, 

казки, поєднанням абстрактних символів з реальними враженнями. 

Одним із найяскравіших символістів в українському мистецтві вважається Ю. Михайлів. Глибока 

перспектива, простір, музичність кольорів і ліній – основні зображальні засоби, якими ефективно і 

майстерно користується художник. Його творчість ідейно була пов’язана з Е. Мунком, Пюві де Шаванном, 
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О. Редоном, К. Петровим-Водкіним, М. Реріхом, а особливо з М. Чюрльонісом. Посмертна виставка творів 

останнього, відкрита 1916 р., остаточно утвердила Михайліва на шляху до так званого «музичного 

символізму» [4, с. 79]. Під час навчання у Москві митець попадає під вплив російського символізму. 

Сюжети з минулого М. Реріха, образи природи В. Борисова-Мусатова відіграли свою роль у формуванні 

його творчої концепції. «Хоч Михайлів увібрав і асимілював багато західних і східних впливів, він з 

певністю може бути трактований як оригінальний мистець. Він був український «французький символіст»; 

мистець, який настільки свідомий своєї власної української культури та минулого, що зовнішні впливи, які 

б сильні вони не були, не можуть відбитися на самобутності його творчості» [5, с. 88]. 

Повернувшись до Києва, художник продовжує розвідки у царині символістичного малярства, 

особливо ретельно пропрацьовує колористичні проблеми. Надалі він прагне уникати різких переходів, 

натомість вдається до тонких нюансів кольору, уподібнюючи живописну композицію мелодії. Для цього 

автор невипадково обирає легкі і напівпрозорі матеріали – акварель і пастель.  

Михайлів постійно захоплювався національною тематикою, образами українського минулого, що 

відрізняло його символізм від загальноєвропейського. Такими є полотна 1910-х рр. «Золоті ворота», 

«Старий цвинтар», «Ой чого ти почорніло, зеленеє поле», «Музика зір», «Блукаючий дух», просякнуті 

особливим ліризмом, любов’ю до рідної землі, філософським самозаглибленням і широтою задуму. «Часом 

просто милі, а часом умисно наївні або повні сильної символіки, ці картини репрезентують важливу 

творчість, яка на диво завжди стоїть ніби осторонь і вище спроб приписати їй якість академічні або 

мистецько-історичні вартості» [6, с. 13].  

Легенди з українського минулого Михайлів синтезує з ідеями європейського символізму, образи його 

робіт глибокі і змістовні, повсякчас апелюють до національних традицій. Серед символічних творів 

Михайліва, створених під впливом української історії, особливо виділяються «Чайка» (1923 р.) та «Сум 

Ярославни» (1925 р.). У першому домінує чайка як символ вільної України над широким Дніпром, у якому 

немов би відбивається історія – хмари у формі вершників-завойовників. Вони віддзеркалюють у водах річки, 

що символізує плин часу. На другій картині бачимо міський вал над тим же Дніпром і сумну постать княгині. 

Одна з тем символічних праць Михайліва, тема національного відродження; вона часто трактована як 

музичний символізм [4, с. 79]. Найголовнішим серед таких праць є триптих «Соната Україна». 

Концептуално він складається зі «Старого цвинтаря» – адажіо, «Зруйнованого спокою» – алегро та 

«Блукаючого духа» – скерцо (всі – 1916 р.). »Старий цвинтар» символізує пробудження України після 

довгих років пригнічення, «Зруйнований спокій» (1916 р.) відтворює мерехтливий привид гетьмана верхи 

на коні над розритою могилою, а «Блукаючий дух» – фантасмагорію ліній, що їх лишив дух України, 

мандруючи до провідної зірки угорі. Минуле не згасає, і слава колишньої звитяги українського народу 

живить сучасність. Зображення неба є об’єднуючим елементом для всіх частин триптиха – воно то 

змальоване блідими тонами, то нічне, вкрите зорями, то глибоке синє і загрозливо темне. 

 У картинах Михайліва 1920-х рр. з’являються перманентні настрої смутку і зневіри, під впливом 

війни та особистої трагедії. Такими є твори «Мій сон» (1921 р.), «За завісою життя» (1923 р.), «Закуте 

мистецтво» (1925 р.), «На грані вічності» (1926 р.). У цей же час художник створює триптих «Місячна 

соната» (1927 р.), лейтмотивом якого є хиткість і непостійність життя. Очевидно, Михайлів мав серію 

запланованих «сонат», але з них закінчив лише триптих «Місячна соната», який включає «Золоте 

дитинство», «Крихке дитинство» та «Апотеоза». Цей триптих, передаючи атмосферу казки, водночас, 

забарвлений трагічними нотами.  

Т. Болт, досліджуючи роботи митця, пише: «Мистець Юхим Спиридонович Михайлів – це символіст 

непересічного таланту. Картини з українською тематикою найголовніші у творчості Михайліва. У нього є 

чимало шедеврів, де горде українське минуле народніх легенд успішно синтезоване з символістичними 

методами та «музичними» ідеями малювання… Те, що може здатися невинною фантазією, перетворюється 

на глибоко-змістовні образи, повні туги за батьківщиною, повні ідей, почерпнутих з криниці глибшої, ніж 

пам’ять індивідуальної людини…» [7, с. 17]. 

Значно вплинувши на розвиток культури ХХ ст., символізм серед напрямків модернізму особливо 

позначився на мистецтві сюрреалізму й експресіонізму [8, с. 96]. Можна стверджувати, що живописові 

якнайкраще вдалося передати символістську думку, адже, володіючи доступними йому візуальними засобами, 

формою і кольором, він дозволяє краще сприйняти зміст символу, ніж, наприклад, поезія і музика.  

Висновки. Зв’язки модерністичних рухів з символізмом, який передував їм у процесі мистецької 

еволюції, були розмаїтими. Мистецтво початку ХХ ст. зверталося до символізму у двох площинах. Перша з 

них – світоглядна, стверджує пріоритет інтуїтивного над раціональним і життєствердне покликання 

мистецтва змінювати людину. Друга – зумовлена потребою у символізації не лише образу, але й окремих 

елементів форми. Символи у мистецтві модернізму могли мати конкретну форму певного образу, або ж 

символічними були колір і форма.  
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Окрім світоглядних принципів символізму і використання символу у мистецтві, у модернізмі 

розвивається низка типологічних рис символістської культури. Зокрема, при домінуванні живопису серед 

просторових мистецтв, продовжується процес взаємних впливів видів художньої культури. У новому 

мистецтві розвивається феномен багатосторонньої, універсальної творчої особистості. Надалі модернізм 

бореться за оновлення мистецьких форм, значно поглиблюючи якості, успадковані від романтизму, 

сентименталізму і символізму. Символізм отримав продовження в естетиці модерну. Символічність 

притаманна його стилістиці так само як і декоративність, культ природної краси, намагання створити 

небуденні, індивідуалізовані і неповторні образи. У символізмі, як і в модерні, зображуваний об’єкт 

денатуралізований, трансформований і переведений в новий декоративний вигляд. Ретельна проробка 

деталей на полотнах символістів і зростання ролі декоративних елементів у модерні пов’язані із тим самим 

ефектом, утвердженням всього незвичного та ірреального.  
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КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ 

БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ 

 

Статья посвящена эффективности использования компетентностного подхода в процессе 

профессиональной подготовки будущих педагогов. Такой подход предполагает формирование не только 

квалифицированного специалиста, но и творческой личности, способной быть субъектом своей 

деятельности. Он является важным фактором в эффективной педагогической деятельности и успешной 

адаптации в условиях работы учителя. Ключевые слова: профессиональная компетентность, 

компетентностный подход, развитие личности специалиста, активные методы обучения. 

 

Проблема компетентностного представления образования в настоящее время является актуальной в 

современной науке. Она рассматривается многими учеными у нас в стране и за рубежом (И.А. Зимняя, 

О.Л. Жук, Н.Н. Кошель, А.К. Маркова, Л.Л. Митина, В.В. Позняков, В.В. Сериков, Ю.Г. Татур, 

В.Д. Шадриков и др.). В высшем педагогическом образовании одним из основных является противоречие 

между индивидуальным творческим процессом становления будущего учителя и массово-репродуктивным 

характером его подготовки [7]. Компетентностный подход позволяет создать условия для разрешения этого 

противоречия. Под профессиональной компетентностью понимается интегральная характеристика деловых 

и личностных качеств специалиста, отражающая не только уровень знаний, умений и опыта, но и 

проявляющаяся в адекватности решения стандартных и особенно нестандартных, требующих творчества 

задач всему разнообразию социальных и профессиональных ситуаций [4]. Таким образом, 

компетентностный подход учитывает не только формирование теоретической и практической готовности к 

профессиональной деятельности, как это представлено в традиционной подготовке, но и развитие личности 

специалиста. «Доказано, что успешность, продуктивность работы, удовлетворенность ею индивида 

определяются перспективами и уровнем его развития как личности, а не только соответствием требованиям 

профессиональной деятельности» [3]. Как считает К.А. Абульханова-Славская, требования 

профессиональной деятельности, ее характеристики и условия соотносятся с теми или иными 

психическими качествами личности опосредовано, через личность, которая и придает им целостность. 

Человек вырабатывает комплекс психологических режимов деятельности в зависимости от своего 

состояния, способностей, отношения к задачам, кроме того, определяет свою стратегию и тактику, а также 

выявляет динамику требований и фрагментов деятельности [1]. Для становления личности педагога, 

деятельность которого носит многоплановый характер, данная идея особенно актуальна. 

А.К. Маркова считает профессионально компетентным такой труд учителя, в котором на достаточно 

высоком уровне осуществляется педагогическая деятельность, педагогическое общение, реализуется 
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личность учителя, достигаются хорошие результаты в обученности и воспитании школьников. При этом 

компетентность учителя определяется также соотношением в его реальном труде профессиональных 

знаний и умений, с одной стороны, и профессиональных позиций, личностно-психологических качеств – с 

другой [5]. 

По мнению В.А. Адольфа, профессиональная компетентность – сложное образование, включающее 

комплекс знаний, умений, свойств и качеств личности, которые обеспечивают вариативность, 

оптимальность и эффективность построения учебно-воспитательного процесса [2]. 

Реализация компетентностного подхода требует особых условий в организации педагогического 

процесса в вузе. Необходимо с первого курса предоставить студенту возможности для самореализации, 

самоорганизации, самовоспитания, саморазвития, самодвижения в овладении профессией. 

Мы рассматриваем проблему формирования профессиональной компетентности будущих учителей 

посредством активных методов обучения филологическим дисциплинам. Именно активные методы обу-

чения в процессе преподавания филологических дисциплин способствуют формированию важнейших 

личностных качеств, обеспечивающих компетентность будущего педагога, позволяющих действовать 

самостоятельно и ответственно при решении профессиональных задач. Компетентностный подход в 

профессиональном образовании предполагает не только теоретическую и практическую подготовку 

будущих специалистов, но, прежде всего, развитие личности. По мнению современных исследователей в 

области профессионального образования, профессиональное развитие педагога – это рост, становление, 

интеграция и реализация в педагогическом труде профессионально значимых личностных качеств и 

способностей, профессиональных знаний и умений, но главное – это активное качественное преобразование 

педагогом своего внутреннего мира, приводящее к принципиально новому его строю и способу 

жизнедеятельности [6]. 

Отличительными особенностями активного обучения в противовес традиционному (объяснительному) 

являются: активизация мыследеятельности обучаемого путем формирования специальных условий; 

формирование навыков самостоятельной, творческой выработки решений в условиях игрового 

имитационного моделирования, повышенной мотивации и эмоциональности обучаемых; диалогическое 

взаимодействие обучаемых и преподавателей, развивающее обе стороны с рефлексивных позиций; активное 

предъявление и использование знаний и умений в процессе решения профессиональных задач. 

Основными позициями, которые характеризуют использование активных методов обучения в 

формировании профессиональной компетентности будущих учителей, являются: 

-  взаимодействие педагогов и студентов, строящееся на неформальных, диалогических 

отношениях, взаимном доверии, духовном обогащении и эмпатическом восприятии, порождающем 

обратную связь и способность видеть себя со стороны; 

-  многосторонняя коммуникация, связанная с созданием дидактико-коммуникативной среды, 

обеспечивающей субъектно-смысловое общение, самореализацию личности; 

-  постоянная рефлексия у всех участников процесса во время и после проведения занятий, 

результатом которой является умение отслеживать «себя» на интеллектуальном и эмоциональном уровне; 

- ориентация на внутреннюю активность студентов, при пробуждении которой происходит 

взаимный энергетический обмен, сопровождающийся высокой креативностью и интеллектуальным 

напряжением всех его участников; 

- моделирование педагогического процесса посредством имитационной педагогической игры. В 

игре, основанной на имитационном моделировании педагогической деятельности, органично сочетаются ее 

предметный и социальный аспекты, что дает возможность одновременной реализации обучения, 

воспитания и развития будущих педагогов в профессиональном контексте; 

- импровизационность педагогического процесса, определяемая характером внутригруппового 

взаимодействия, индивидуальными особенностями каждого участника, динамикой протекания процессов 

усвоения. 

Таким образом, использование активных методов обучения предполагает включение студентов в 

деятельность, побуждающую сомневаться, искать решение на основе теоретических знаний и собственного 

опыта, оценивать различные варианты решений, выбирать наиболее оптимальные. Конечно, обучить студента 

в вузе всем аспектам его будущей педагогической деятельности, предугадать все ситуации, с которыми 

придется столкнуться будущему учителю, невозможно. Несмотря на непредсказуемость определенных 

ситуаций и индивидуальность каждого учителя, деятельность педагога протекает с опорой на общие для всех 

теоретические, методические знания. Развитие профессиональной компетентности предполагает овладение 

такими блоками знаний, умений и навыков, которые обладают универсальностью, обобщенностью, 

комплексностью. Эти свойства знаний умений и навыков позволяют быть готовыми к решению 

профессиональных задач не только в стандартных ситуациях, но и в условиях, требующих творчества. 
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Целью деятельности студента становится не только овладение филологическими науками, а 

формирование профессиональных способностей и личностных качеств, необходимых для выполнения 

профессиональной деятельности. Формирование профессиональной компетентности будущих учителей 

посредством активных методов обучения филологическим дисциплинам позволяет создать условия для 

овладения предметно-профессиональным и социальным опытом, опытом принятия индивидуальных и 

совместных решений, осознания себя в педагогической профессии, а также условия, необходимые для 

непрерывного профессионального самообразования и саморазвития. 
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ПОЛІТИЗАЦІЯ КУРДСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО РУХУ В ПЕРІОД «ХОЛОДНОЇ ВІЙНИ» 

 

Стаття присвячена активізації курдського національного руху після Другої світової війни. 

Скориставшись протиріччями між головними центрами біполярної системи в період «холодної війни», 

курдський національний рух починає, поряд із збройними, активно використовувати політичні методи 

боротьби. Це проявилося у створенні впливових політичних партій, які сформулювали конкретні програми 

своєї діяльності. Ключові слова: курди, національний рух, політична партія, збройна боротьба. 

 

На рубежі 1950-1960-х рр. з’явилися передумови для нового стрімкого підйому курдського 

національного руху. Головним стимулом для його бурхливого відродження стала криза, що швидко 

розвивалася з другої половини 1950-х рр. майже у всіх країнах Близького Сходу, яка була викликана 

загостренням протиборства між арабським світом та Ізраїлем і прагненням двох військово-політичних блоків 

використовувати це в своїх інтересах. При цьому Захід прагнув зберегти і по можливості зміцнити свої позиції 

в регіоні, в першу чергу контроль над нафтою, а СРСР і його прибічники активно підтримували місцевий 

націоналізм, який мав антизахідну спрямованість, для можливості закріплення своїх позицій у 

нафтовидобувному регіоні. На той момент у Єгипті, Сирії та Іраку були повалені прозахідні режими і за такої 

ситуації набирав силу курдський націоналізм, який отримав відносну свободу маневру і можливість відкрито 

та самостійно виступити на близькосхідній і світовій арені. Його основними противниками виступили 

регіональні режими, які проводили політику національної дискримінації щодо свого курдського населення.  

Згадана проблема порушувалась в працях Ю. Дасні, О. Жигаліної, Є. Загорнової, Н. Мосакі, 

С. Наджата, К. Х’юстона [1-6] та інших авторів. Спираючись на їхні здобутки, спробуємо з’ясувати 

особливості та наслідки політизації курдського національного руху в період «холодної війни».  

У національно-визвольному русі Курдистану сформувалися й почали розвиватись дві політичні течії: 

регіонально-реформістська та радикально-демократична. Перша з них характеризується навмисним 

звуженням політичних та інших програм до рамок регіону, схильністю до сепаратизму, непослідовністю у 

виборі шляхів і засобів досягнення своїх цілей. Ця течія переважно мала прозахідну орієнтацію й 

використовувалася західними державами для забезпечення своїх політичних та стратегічних інтересів у 

регіоні. Друга течія – радикально-демократична, що в основу своєї стратегії намагалася покласти 

загальнокурдські проблеми і кінцевою метою оголошувала створення єдиної незалежної держави, що 

включає в себе всю територію історичного розселення курдів. Представники цієї течії розцінювали 

становище Курдистану як колоніальної країни, тому свою боротьбу вони визначали як антиколоніальну. 

Лідери радикально-демократичної течії в курдському русі не виключали поетапності у вирішенні 

курдської проблеми, зокрема і тимчасової автономізації. Враховуючи специфічні умови боротьби, яку в той 

час вели політичні сили цієї течії, першочергова увага приділялася формуванню ефективної військової 

організації і застосуванню збройного тиску на уряд країни. Використання активних методів боротьби, 

зокрема збройних, дало противникам курдського руху за національне визволення привід класифікувати 

його як тероризм і ставити поза законом курдські політичні партії та рухи [4, с. 156-159]. 

До курдського національного руху на Заході часто ставилися з підозрою або прямо вороже, а до 

антикурдської шовіністичної політики правлячих кіл близькосхідних країн – союзників країн НАТО і 
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членів його близькосхідного відгалуження – Багдадського пакту (потім СЕНТО) прихильно. З цієї ж 

причини в Радянському Союзі до зарубіжних курдів ставилися як до потенційних союзників і неофіційно 

підтримували ліві курдські рухи і партії, які виникли одразу після війни [1, с. 52]. 

В Ірані на захист прав курдського населення виступив цілий ряд політичних партій. Так, однією з 

найпотужніших з них є Демократична партія Іранського Курдистану (ДПІК), яка є одним з перших 

політичних об’єднань іранських курдів [2, с. 26]. 

Поява ДПІК відноситься до 1945 р., коли ця партія за підтримки СРСР змогла створити в районі 

міста Мехабад іранської провінції свою державу під назвою Республіка Курдистан. Штучна держава 

проіснувала всього лише 11 місяців. У 1946 р., після відступу з країни радянських частин, центральний уряд 

Ірану зміг відновити свій контроль над окупованою територією, а керівники ДПІК, зокрема і її лідер Газі 

Мухаммед, були повішені [6, с. 39-40]. 

Слідом за падінням так званої Республіки Курдистан частина уцілілих членів партії втекла в 

Іракський Курдистан. Влаштувавшись по сусідству з Іраном, лідери ДПІК провели Другий конгрес своєї 

партії за участю Центрального комітету під керівництвом Абдурахмана Гасемлу та Виконавчого комітету 

(військового крила) на чолі з Ахмадом Тоуфігом і Гадера Шаріфом. 

Іранський уряд продовжував свої атаки на курдський фронт, а Демократична партія відбивала їх 

майже протягом 18 місяців з 1966 р. по 1967 р. З падінням монархії в Ірані Демократична партія 

Курдистану під керівництвом Гасемлу змогла встановити свій контроль над всією територією Іранського 

Курдистану і навіть зайняла його адміністративний центр, місто Сенендедж [6, с. 40]. 

Слідом за масовими терористичними атаками, здійсненими Гасемлу і Демократичною партією, лідер 

Ісламської революції Рухолла Хомейні видав фетру, тобто рішення, яке базується на ісламських принципах, 

про початок джихаду проти цієї партії. Згідно з цим розпорядженням, 19 серпня 1978 р. сили народного 

ополчення «Басідж» змогли відновити порядок в Курдистані і в ході великомасштабної операції витіснили 

звідти терористів. Лідери Демократичної партії знову знайшли притулок в Іраці. 

Там Гасамлу почав співпрацювати з партією «Баас» і публічно підписав про це відповідний 

документ. У результаті цього протягом всієї ірано-іракської війни 1980-1988 рр. бойовики Демократичної 

партії боролися з іранськими військовими на стороні саддамівської армії. 

Зрештою, лідер Демократичної партії Абдурахман Гасамлу був убитий у Відні в 1989 р., а через три 

роки в Берліні загинув і його заступник Садек Шарфаканді.  

Ще однією партією іранських курдів є «Комала». Діяльність цього об’єднання представлена трьома 

течіями: Партією «Комала» Іранського Курдистану під проводом Абдулли Мохтаді, Курдською 

організацією комуністичної партії Ірану на чолі з Ебрахімом Алізаде та Організацією трудівників 

Курдистану під керівництвом Омара Ільханізаде [6, с. 43]. 

Одним з найважливіших чинників, які вплинули на процес консолідації іранських курдів, стала війна 

«Комали» з ДПІК. Вона почалася в 1984 р. з нападу озброєних частин Демократичної партії на штаб-

квартиру «Комали» у селі Ураманат в Іранському Курдистані. Протягом чотирьох років обидві партії 

постійно воювали між собою, виснажуючи сили один одного. 

Основним наслідком цієї війни став розпад ДПІК, в результаті якого виникли такі угруповання, як 

«Восьмий конгрес» і «Революційне керівництво ДПІК». Через кілька років найжорстокішого протистояння, 

яке забрало багато людських життів, навесні 1988 р. «Комала» в односторонньому порядку оголосила про 

перемир’я і припинила війну.
 
 

Щодо курдів в Іраці, то тут діяльність національних організацій досягла значних успіхів, про що 

говорить існування тут курдської автономії. Створення автономії Іракського Курдистану почалося з угоди 

між курдською опозицією та урядом Іраку в березні 1970 р., після багатьох років бойових дій. Однак, угода 

не була реалізована і в 1974 р. Північний Ірак занурився в новий кривавий конфлікт між курдами та 

арабами. Крім того, ірано-іракська війна в 1980-х рр. та операція Анфаль скоротили населення, і, крім того, 

спустошили природу Іракського Курдистану. Після повстання 1991 р. проти Саддама Хусейна курдів на 

півночі Іраку і шиїтів на півдні, вдалося вибити основні сили іракської армії з півночі країни. Курди 

продовжували боротися з урядовими військами разом з армією США, що змусило іракську армію остаточно 

залишити Курдистан в жовтні 1991 р., в результаті чого регіон став функціонувати самостійно. [6, с. 47-49]. 

Однією з найвпливовіших партій курдів в Іраці є Демократична партія Курдистану (ДПК), яка також 

є однією з найстаріших курдських політичних партій. Вона була створена 16 серпня 1946 р. на підпільному 

з’їзді в Багдаді в результаті злиття трьох організацій: «Ризгарі» («Визволення»), «Шорш» («Революція») й 

Сулейманівського комітету Демократичної партії Іранського Курдистану. Її головою був заочно обраний 

Мустафа Барзані, який на той момент знаходився у Мехабаді, першим секретарем – соратник Барзані, 

адвокат Хамза Абдалла, який, власне, і провів технічну роботу з організації нової партії. 
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У програмі партії ставилася мета домогтися автономії Іракського Курдистану та проведення в ньому 

соціальних реформ. На III з’їзді ДПК першим секретарем став видатний літератор Ібрагім Ахмед, який 

доповнив програму пунктом, що проголошує ідеологічною основою партії марксизм-ленінізм. Втім, сам 

Ахмед не приховував, що ввів у програму цей пункт з метою відвернути курдську молодь від комуністів. 

Після революції 1958 р. в Ірак повертається номінальний керівник партії – Барзані, який і бере в свої руки 

управління. Користуючись своїм авторитетом, він влітку 1959 р. «вичистив» прокомуністичну фракцію з 

партії. У цей час ДПК стає другою за чисельністю, після Компартії, іракською партією. У Курдистані ж 

вона була фактично монополістом. Великою популярністю користувався один з органів ДПК – газета 

«Хабат» («Боротьба»), одним з головних редакторів якої був член політбюро партії, поет Абдул Рахман 

Забіху [3, с. 183-184]. 

Відносини між ДПК та тодішнім режимом Абдель-Керима Касема, які були цілком дружні спочатку, 

швидко почали псуватися. ДПК вимагала автономії для Іракського Курдистану, а Касем відмовлявся 

виконати цю вимогу. Навесні-влітку 1961 р. Касем почав ряд акцій проти ДПК і у вересні спробував силою 

придушити національний рух у Курдистані. Наслідком цих дій стало «Вересневе повстання» 1961-1975 рр. 

Після його поразки партія починає переживати кризу. Барзані оголошує про відхід з усіх посад, хоча, 

фактично, залишається керівником партії до самої смерті. На конференції в Західному Берліні створюється 

Тимчасове керівництво партії на чолі з Самі Абдель Рахманом, яке бере на себе завдання реорганізації 

партії та поновлення її збройної боротьби. Велику роль у цьому процесі відіграють сини Барзані – Ідріс та 

Масуд, який обирається головою партії після смерті Барзані у 1979 р. [3, с. 184]. 

Під час ірано-іракської війни 1980-1988 рр. ДПК, спираючись на підтримку Ірану, вела боротьбу 

проти режиму Саддама Хусейна. У березні 1991 р., після перемоги сил міжнародної коаліції над Іраком, 

ДПК разом з Патріотичним союзом Курдистану підняли повстання і в короткий термін звільнили весь 

Іракський Курдистан. Після поразки повстання, а потім вигнання іракців з трьох провінцій міжнародними 

силами, у «Вільному Курдистані» були проведені вибори, за результатами яких ДПК отримала 51 місце в 

парламенті, а ПСК – 49 місць [3, с. 185]. 

По своїй ідеології ДПК, незважаючи на задекларовану прихильність шляху марксизму-ленінізму, 

завжди носила характер правої та традиціоналістської партії. В економічній політиці вона дотримувалася 

ліберального курсу. 

Ще однією досить потужною національною організацією курдів є вже згаданий вище Патріотичний 

союз Курдистану (ПСК). Політична партія Іракського Курдистану була заснована 1 червня 1975 р. 

Джалялем Талабані як об’єднання низки лівих організацій, основними з яких були Марксистсько-ленінська 

ліга Курдистана та Соціалістичний рух Курдистана [3, с. 185]. 

В установчому маніфесті партії декларувалися наступні цілі: повне звільнення Іраку від політичних 

та економічних кайданів неоколоніалізму; повалення режиму С. Хусейна та правлячої партії; встановлення 

національно-демократичної коаліційної влади здатної забезпечити умови для втілення принципів демократії 

для всього іракського народу; затвердження права курдського народу на справжнє самоврядування в рамках 

незалежної іракської республіки; проведення докорінної аграрної реформи в інтересах селянських мас, 

індустріалізація країни, раціональне використання природних багатств в інтересах іракського суспільства та 

для створення соціально-економічних передумов побудови соціалістичного суспільства [6, с. 52]. 

В подальшому ПСК виявився настільки пов’язаний з особистістю Талабані, що в народі його 

прихильників стали називати «талабаністами». З 1976 по 1991 рр. ПСК вів партизанську війну проти 

режиму Саддама Хусейна. Після виборів 1992 р. в «Вільному Курдистані», як вже зазначалося, союз 

отримав 49 мандатів, однак, не побажавши ділити владу і висунувши до ДПК ряд претензій – спробував за 

підтримки Ірану повністю витіснити своїх суперників. Результатом стала чотирирічна громадянська війна в 

Курдистані [3, с. 185-186]. 

З середини 70-х рр. XX століття спостерігається сплеск курдського національного самоусвідомлення 

та політизації значної частини курдського населення Туреччини. Початок цьому процесу поклало створення 

в 1978 р. забороненої Робітничої партії Курдистану, яка, на відміну від більшості інших курдських 

організацій, будувалася не за племінним принципом, а приваблювала всіх, хто готовий був боротися за 

національне визволення.  

Була розроблена Програма національного визволення, яка стала першим серйозним документом, в 

якому зроблена спроба викласти цілі та завдання боротьби. 

Після військового перевороту 1980 р. керівництво партії на чолі з її лідером А. Оджаланом 
емігрувало з країни і знайшло собі притулок в ліванській долині Бекаа, яка була підконтрольна Сирії, де 
протягом декількох років воно змогло накопичувати сили та ресурси і вести пропаганду в курдських 
районах Туреччини. Піком реакції курдського населення на дану пропаганду став 1984 рік, коли РПК 
оголосила про початок збройної боротьби за створення на території Туреччини незалежної курдської 
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держави. Незабаром окремі збройні сутички між бійцями РПК та урядовими військами переросли в 
повномасштабну громадянську війну в південно-східних районах країни.  

Робітнича партія Курдистану утворилася як ліва партія марксистського-ленінського спрямування, 
тому у своїй боротьбі вона отримала підтримку ряду інших лівих і прокомуністичних організацій, таких, 
наприклад, як: Революційна ліва партія, Турецька робітничо-селянська визвольна армія, Червона Армія 
народної комуністичної партії і фронту Туреччини, а також ряду міжнародних комуністичних і 
націоналістичних організацій.  

Почавши збройну боротьбу 15 серпня 1984 р. РПК до 1991 року вела її досить не активно, 
обмежуючись, окремими терактами як в курдських районах, так і у великих містах, насамперед, в Стамбулі. 
Ескалація насильства в 1991 р. була пов’язана з подіями в Перській Затоці, в результаті яких іракський уряд 
втратив контроль над своїми північними кордонами [4, с. 239]. В результаті цього турецькі курди отримали 
можливість вільно переміщатися по території Північного Іраку та налагодили канали доставки зброї з Іраку, 
Ірану, Сирії, Лівії, а також з Греції і Південного Кіпру. Перші великі зіткнення РПК з турецькими силами 
відбулися 21 березня 1991 р. та тривали аж до арешту лідера РПК. 

Однак паралельно з цими подіями в курдському русі визрівають ідеї про припинення вогню і перехід 
до мирного вирішення проблеми. Так, починаючи з кінця 80-х рр., курдська сторона намагається зняти 
гостроту проблеми парламентським шляхом та за допомогою міжнародних зв’язків. 

Отже, після Другої світової війни, скориставшись протиріччями між головними центрами біполярної 
системи, курдський національний рух починає, поряд із збройними, активно використовувати політичні методи 
боротьби. Найбільшим її досягненням стало те, що, створивши політичну партію, в Іракському Курдистані 
курдам вдалося утворити автономію у складі держави, якій були надані широкі повноваження, а іракським 
курдам – громадянські права і свободи. Слід зазначити, що у другій половині ХХ ст. курдський визвольний рух 
не досяг ступеня політичної єдності, необхідної для виступу на міжнародній арені на більш-менш уніфікованій 
політичній платформі. А без цього складно домогтися справжнього вирішення даної проблеми. 
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Лінгвісти почали приділяти особливу увагу політичному дискурсу коли у політичної комунікації 
побачили риси засобу для маніпуляції свідомості. Проблема дискурсу стала ключовою для таких 
зарубіжних науковців, як Тойн ван Дейк, Е. Бенвеніст, Ю. Габермас, М. Фуко, Г. Кук. Дискурсом також 
зацікавились і вітчизняні дослідники, як Г. А. Орлова, В. Г. Борбодько, Ю. Степанов [2, с. 1-2]. На межі ХХ 
та ХХІ століття особливої актуальності набуває аргументативна проблематика, яка передбачає своїми 
дослідженнями комбінацію теоретичних знань з застосуванням на практиці. Саме політика є 
найважливішою сферою застосування цих розробок про аргументацію [3, с. 180].  

В останні десятиріччя помітно посилилась увага дослідників до вивчення сполучників у різних 
аспектах (Т.В. Бєляєва, Л.А. Булаховський, І.Р. Вихованець, К.Ф. Герман, К.Г. Городенська, 
В.В. Жайворонок, А.П. Загнітко, М.У. Каранська, Л.І. Коломієць, В.І. Кононенко, О. Кухарчук, 
Ф.П. Медвєдєв, А.В. Гладкий, Л.И. Каплан, Е.С. Кубрякова, Р.Д. Оганесова, М.В. Панов, М.Н. Петерсон, 
Л.В. Пузанко, О.Т. Черкасова). Відповідно до антропоцентричного підходу, який панує у сучасному 
мовознавстві, службову лексику почали досліджувати з комунікативно-праматичних позицій. Тривалий час 
сполучники характеризували відповідно до їх спроможності з’єднувати речення та пропозиції між собою. 
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Прихильники даної концепції підтримують думку, що сполучники мають лише граматичне значення. 
Питання про наявність лексичного значення в сполучниках є одним із найбільш дискусійних. [7, с. 12] 

Метою дослідження є встановлення лексичного значення сполучників сурядності, а також аналіз 
семантико-прагматичних особливостей функціонування сполучників сурядності у франкомовному 
політичному дискурсі. 

Актуальність даної роботи полягає в тому, що сполучники сурядності потребують додаткового 
дослідження саме в аспекті семантико-прагматичного функціонування, зокрема й в політичному дискурсі. 

Матеріалом дослідження послужили промови президентів Франції Франсуа Олланда та Емманюеля 
Макрона. Загалом було опрацьовано 154 сторінок (102048 слів). 

Якщо простежити еволюцію досліджень політичного дискурсу, проведених у Франції у галузі наук 
про мову та комунікації, очевидно, що дослідження аргументації займає далеко не центральну позицію. 
Одна з причин цього явища, стосується лінгвістики, яка все ще надає мало місця теоріям риторичної 
аргументації. Вони дуже пізно і частково проникли в дискурс-аналіз [13, c. 13]. Представниками теорії 
аргументації як окремого напрямку дослідження практики мовленнєвої комунікації відносять: Д. Волтона, 
Р. Гроотендосрта, Х. ван Єємерена, Ф. Маєрз, А. Рузавіна. Дослідники сходяться на думці, що 
аргументація – це «складна і багатогранна інтелектуальна діяльність, включена практично в усі сфери 
життя людини і апелює до різних груп слухачів [3, с. 185]. Аргументація завжди пов’язана з потребою 
адресанта в переконанні адресата в необхідності прийняти тезу, що висувається». За визначенням 
науковців, політики частіше застосовують риторичну аргументацію ніж раціональну. Отже дискурси 
успішних політиків представляють грамотну та організовану аргументацію, з різними прийомами та 
стратегіями, з метою переконати та притягувати виборців [3, c. 185]. 

На думку багатьох науковців, до яких ми приєднуємось, сполучникам властиве не тільки граматичне, 
але й лексичне значення. Адже сполучник є словом і як таке, він являє собою внутрішню конструктивну 
єдність лексичного і граматичного значення. Значення відношення може бути не тільки граматичним, але і 
лексичним, що знаходиться в прямій залежності від засобів його вираження: відношення признається тоді, 
коли воно передається не окремим словом, а одним з аналітичних або синтетичних засобів. До того ж там, де 
значення відношення є основним, центральним, вираженим окремим конкретним словом, воно є лексичним. 
Оскільки значення відношення притаманне абсолютно всім сполучникам, воно схоже на значення процесу в 
дієслові або субстанції в іменниках, повинно бути визнано категоріальним значенням усього розряду цих слів. 
Щодо лексичного значення сполучників, то воно полягає в уточненні відношень (тимчасових, причинних, 
умовних та ін.) та спрямоване на виконання граматичної функції, і ніби підпорядковано граматичному, 
оскільки граматичне значення виражається за допомогою лексичного [9, с. 32-35]. 

Як правило, сполучники поділяють на сурядні і підрядні. Сурядні сполучники визначаються як 
елементи, що з’єднують синтаксично незалежні, рівноправні компоненти, якими визнаються однорідні і 
неоднорідні члени речення, а також частини складносурядного речення. Підрядні сполучники, як відомо, 
відносяться до найважливіших засобів вираження синтаксичного зв'язку і належать до ознак складного 
речення [4, c. 221]. 

Незважаючи на те, що позиції щодо кількості та номенклатури сурядних сполучників різняться у 
граматиках французької мови, зазвичай до сполучників сурядності відносять в першу чергу прості 
сполучники: et, ou, ni, mais, car, or, donc. Але крім них в ролі сполучників нерідко виступають прислівники 
та прислівникові вирази. Вони завжди знаходяться між реченнями або словами, які сполучаються, або на 
початку речення, яке вводиться. По позиції та значенню car, or, donc розрізняються від інших сполучників. 
Деколи їх відносять до окремої групи сполучників. Для вираження сурядного зв’язку також 
використовують подвійні сполучники: ni...ni, soir...soit, tantôt...tantôt [10, с. 335]. 

Первинні семантичні функції сурядних сполучників полягають у тому, що вони виражають основні 
логічні операції. Кон’юнкцію (позитивне з´єднання – et; негативне з´єднання – ni); диз’юнкцію (ou); 
імплікацію (car, причина, donc, or – наслідок); протиставлення (негативну імплікацію – mais). Сполучники 
також інтерпретують як конектори - слова або групи слів дуже різноманітного характеру, які забезпечують 
згуртованість тексту. На думку лінгвістів неявні конектори, мають кілька конкуруючих класифікацій, які 
різняться залежно від роботи функціонування: 1) Класифікація функціонального типу; 2) Логіко-семантична 
класифікація [11, c. 61]. 

Конектори мають важливе значення у об’єднанні тексту. Логічні та хронологічні конектори 
допомагають у створені послідовного тексту. Вони також є очевидними маркерами релевантності 
висловлювань та їх аргументативних орієнтацій: переконувати, поступатися, спростовувати, захищати, 
виправдовувати, та інші. Залежно від аргументативної функції, яку вони виконують у висловлюванні, ми 
можемо поділити їх на: – конектори що вводять аргументи (car, or, mais); конектори що показують 
завершеність (finalement, donc, décidément); конектори де аргументи є спільно-орієнтованими (d´ailleurs, 
même); конектори, аргументи яких є анти-орієнтовані (quand même, sinon, pourtant) [11, c. 61]. 
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У нашому дослідженні ми проаналізували семантико-прагматичні аспекти вживання сурядних сполучників 
et, ou, ni, mais, car, or, donc у франкомовному політичному дискурсі. Було опрацьовано корпус текстів загальною 
кількістю 102048 слів, а саме промови президентів Франції Франсуа Олланда та Емманюеля Макрона.  

Аналізуючи частотність використання сполучників сурядності у французькому політичному дискурсі, 
ми з'ясували, що сполучник et повторюється 2947 разів, сполучник mais повторюється 570 разів, сполучник 
ou повторюється 301 разів, сполучник ni повторюється 63 разів, сполучник or повторюється 3 раза, 
сполучник car повторюється 62 раза та сполучник donc повторюється 229 разів. Звернувши увагу на їх 
лексичне значення ми з'ясували, що сполучник et у франкомовному політичному дискурсі переважно 
вживається у виражені додавання: «Mais je souhaite aussi que nous puissions le décliner sur le plan 
économique, climatique et technologique» [Macron]; наслідку або результату: «J'y suis extrêmement sensible et je 
veux vous dire combien pour moi-même et l'ensemble de la nation ces mots nous vont droit au cœur» [Macron]. 
Значно рідше трапляються такі значення як: протиставлення: «Toujours plus commode d’opposer les uns et les 
autres en prétendant qu’il y a, ou qu’il y aurait, eux et nous, au sein même de la communauté nationale» 
[Hollande], наполягання: «Nous y sommes extraordinairement engagés aujourd'hui et nous devons continuer à le 
faire mais, en essayant de poursuivre ce que j'ai pu appeler cette conversion du regard réciproque» [Macron], 
з'єднання: «Les mêmes droits, les mêmes devoirs, les libertés de culte, mais le respect de l’espace public et de la 
dignité humaine, de l’égalité entre les femmes et les hommes, voilà les principes qui nous unissent !» [Hollande]. 
Найбільш поширеними значеннями сполучника mais у французькому політичному дискурсі є 
протиставлення: « Oui, cela lui coûtait, mais il sut prendre ces décisions parce quil les savait non pas inévitables, 
mais nécessaires pour reconvertir, redresser et repartir » [Hollande], уточнення: « Ces hommes, ces femmes, 
avaient tous les âges, mais la plupart avait moins de 35 ans» [Hollande], додавання: «Mais on oublie, trop 
souvent, dans l'époque que nous vivons, que la controverse est essentielle» [Macron] 

У всіх 301 випадках вживання сполучник ou виражає саме альтернативу/вибір, тобто вводить іншу, 
відмінну, або протилежну ідею: «Choisir entre une technologie américaine ou chinoise ? » [Macron] 

Сполучник ni у досліджуваному корпусі політичного дискурсу виражає або заперечення або повне 
заперечення: «Nous ne céderons ni à la peur, ni à la haine» [Hollande]; «Sans les oripeaux ni du colonialisme ni 

de l’anticolonialisme» [Macron]. 
З трьох випадків вживання сполучника or, два приклади виражають виправлення: «Or l’image de la 

politique est aussi l’expression de la démocratie, et quand la politique est faible, quand la politique est atteinte, 
quand la politique est le reflet de toutes les turpitudes…» [Hollande] і лише один висновок: «Or tout ce qui 
concourt à réduire cet écart entre ce qu'est la société et comment elle est représentée est absolument essentiel pour 
la République» [Hollande]. Вираження причини сполучником сar більш частотне (43 випадки): «Mesdames et 
Messieurs, il faut aller plus vite, encore plus vite car le temps presse; » [Hollande] ніж вираження наслідку 
(19 випадків): «Car la recherche sera un levier du redressement de la France» [Hollande]. Cполучник donc, 
найчастіше виражає наслідок: « Donc il y a de ce point de vue – tant mieux – dans le débat public la 
reconnaissance de ce que l’école peut apporter»[Hollande]; і наказ: «Et il faut donc que chacun fasse preuve d'une 
grande responsabilité en évitant toutes les facilités» [Macron] у французькому політичному дискурсі: а 
пропозицію та запит не так часто.  

Сполучники сурядності також входять до класу логічних конекторів та аргументативних конекторів 
та виражають логіко-семантичні зв’язки, такі як: опозиція чи поступка (mais); наслідок і висновок (donc); 
пояснення, виправдання (car). Залежно від аргументативної функції, сполучники сурядності в ролі 
конекторів поділяються на конектори, які вводять аргументацію (car, or, mais) та ті, які показують 
завершеність (donc). Відповідно, керуючись даними усіх проаналізованих сполучників сурядності, можна 
зробити висновок, що найчастіше у французькому політичному дискурсі зустрічаються значення 
об'єднання, наслідку, результату, протиставлення, наполегливості, обмеження, виправлення, уточнення, 
компенсації, альтернативи, заперечення, наказу та пропозиції. 
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ОСОБЛИВОСТІ АМЕРИКАНСЬОГО ТА КАНАДСЬКОГО ВАРІАНТІВ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ 

НА МАТЕРІАЛІ ГАЗЕТ ДІАСПОРИ 

 

Стаття присвячена проблемі варіантів сучасної англійської мови. Проаналізовано фонетичні та 

лексичні особливості американського та канадського варіантів англійської мови. Досліджено взаємодію 

варіантів англійської мови у лінгвістичній картині світу на основі газет діаспори. Ключові слова: варіанти 

мови, фонетика, лексика, переселенці, мовна інтерференція, діалект. 

 

Актуальність дослідження зумовлена необхідністю всебічного розгляду особливостей 

американського та канадського варіантів англійської мови. 

Огляд джерел. Теоретичним підґрунтям статті є праці таких науковців, як В. Аракіна, Н. Амосової, 

Ю. Степанова, М. Мостового тощо. 

Мета дослідження виявити, визначити і обґрунтувати оновні відмінності між варіантами англійської 

мови, зокрема американським та канадським, на матеріалі газет діаспори. 

Основний матеріал. Англійська мова у різних англомовних країнах має свої особливості, що 

зумовлено певними позалінгвістичними та внутрілінгвістичними факторами. З огляду на це, вчені 

розрізняють такі національні різновиди англійської мови, як британська, американська, канадська та 

австралійська. Вивчення специфіки кожного із цих варіантів мови є надзвичайно важливим, адже 

територіальна різновидність мовлення – це не лише просторова проекція мови, а також проекція соціальна, 

політична та культурна.  

Крім того, знання варіантів англійської мови є вкрай важливим для викладання іноземної мови у 

соціолінгвістичному вимірі [3, c. 85]. Канадський варіант англійської у своїй основі є англійською мовою і 

має майже ідентичну граматичну структуру та основну лексику, проте відрізняється від літературної 

англійської особливостями вимови, лексики і, рідше, морфології та синтаксису. Такі особливості у свою 

чергу стають нормою, закріпленою у національному варіанті мови. Крім того, в результаті змішування 

англійської мови із мовою туземного населення, виникає так звана гібридна мова: усне мовлення, що є 

засобом спілкування, як правило, між іммігрантами та туземним населенням [7, с. 5]. 

Розгляненмо лексичні особливості американської англійської мови.  Л=частМова є інструментом вузов пізнання й велика 

відображення розуміється світу, тобто засобом активно того англійськими чи іншого обідню колективу, також перебуває в tsar постійному cossakhood русі, curtailment змінюється у темпоральні тому, різні 

щоб літературної бути в знаків змозі student найбільш читача адекватно об’єднань відобразити надто картину factual  світу і захід задовольнити якого потребам його мовного later 

колективу. такі Розвиток щотижня мови вчені здійснюється можна на рядів всіх відмінностей рівнях: foundation фонетичному, причин морфологічному, разом синтаксичному, своїй 

семантичному тощо. англомовні Однак, мірою говорячи автор про канадської динаміку ministers та породження зміни в вживаними мові, детермінують ми verkhovna відносимо literary ці health явища всій перш отримало за вимови все вживання до church 

лексичним belonged складом спадаючого як мовою найбільш приділенням відкритою і стосується найбільш англійської динамічною церкви підсистемі lunokhod мови. 

Англійський англійська вокабуляр кооперативний продовжує яким оновлюватися і події поповнюватися причому новими діалектом одиницями. персуазивності За його деякими семантичну 

даними, в явищ середньому ступенчатість за karbovanets рік в структуру англійській внутрішніх мові високого з'являється групу близько 800 суб'єктом нових течій слів – цілеспрямована більше, ukrainian ніж у enraptured багатьох 

інших популярності мовах більше світу. термін Поповнення family словникового соціальної складу висвітленні йде українські не українських тільки виникла за course рахунок функціонування запозичень directly різного рідної роду, детермінують 

тобто туземним створення давно нових основі  слів комунікативної за впливу моделями іншої велика мови вирнавців за поняття допомогою наявність перекладу функціонувати морфем ( paskha наприклад: 

«фактиchainsmoking», voluntarily від чином німецького «мови kettel-атональності rauchen»), колективу але і можливі за також рахунок «статусу внутрішніх authority ресурсів» контурі мовної country системи − songs 

словотворчих неофіційність процесів і модель переосмислення населення вже існуючих правильно значень (клуби вторинної таких номінації) [1, с. 205].  

лінгвістичний мови Нове жовтня слово communities може writer бути становлять новим філологія або найяскравіше за revolution формою, деякі або частина за різновиди змістом, телесеріалів або й функції за американських формою, і реципієнта за увага змістом. англомовні Виходячи 

з архівах цього, аналізі прийнято виникли розрізняти: неписемним неологізми (одиниці нова однак форма й розходяться новий дуже зміст): kremlin bio-можна computer, півдні telecommuter, press audiotyper; 

включно перенаіменування ( upon нова характеризується форма – постійних вже chornobyl відоме каліфорнійського зміст): weekly sudser (лінгвістичний soap результат opera), звук big C ( вплив cancer); найчастіше переосмислення (слова уже наближена 

наявна в національний мові мови форма – газеті новий victoria зміст) : репертуаром acid ( поняття narcotics), своїх bread (вивченості money), розширювати box ( народу TV-перекладеного set). 

фонетики Перші соціального дві матеріалів групи bandura припускають слово використання відносин внутрішніх багато ресурсів thousands англійської передачі словотворчої передати системи. одиниці 

До проведено них української же висновок можна набору додати й українського так zelenskyyy звані визначені фонологічнінеологізми, paskhas тобто terrorist штучно англійської створювані спостерігати конфігурації статтях звуків. важко 

Найчастіше визначає це використання терміни матеріалів або впливу товарні відокремлення знаки. oblast Часто нові відбувається bleeding з'єднання з першою морфемами facebook грецького classic або нами 

латинського політика походження (візитною acryl, обідню perlon).  

У британська складі щомісячний будь-походить якої лексичних мови з outskirts високорозвиненою macdonald освітньою впливу системою маніпуляторові основну англійська частину лексикология лексичного year 

запасу мови становлять його похідні проникнути слова. категорії Думка nato більшості виявляють дослідників впливу щодо чином словотворчих student прийомів істотно заголовками не діалекту 

розходяться. частиною Так, М. М. запозичення Амосова якщо виділяє виклад аффиксальной мовної словотвір (письмовий деривацію), особливо словоскладання, звук конверсію, англомовних 

скорочення мові слів (з’являються абревіація), часі чергування американського голосних (зворотний аблаут). Г. Антрушина, О. ukraiАфанасьєва культурно та М.  Морозова матеріал 

вважають, релігійній що англомовних до можемо найбільш holodomor продуктивним fried типами спроба словотворення з'єднання відносяться recently деривація, передати словоскладання is'torical  та газетних 

конверсія, в великою той linguistic час коментар як омофонними другорядними притримуються типами двох словотвору є head звуконаслідування, канадизми редуплікація, неоднорідну реверсія. 
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Н. лійськоїМостовий явищ також письмовий відносить англійської афіксацію і розуміється словоскладання світу до тому основних англійської способів маркованих англійського curtailment 

словотворення [1, c. 45]. У læbrǝ’tɔri зв'язку з українського тим, together що політичного США є видавництво високорозвиненою переважно країною, використання особливо в вимовних таких meet  сферах, видавництво 

як важливим економіка і з'являються культура, maidan американський calgary англійський використання розвивається масова дуже української динамічно. центрується Він holodomor має англйської великий presented вплив лінгвістичній 

на літературну використання інших перекладеного варіантів радіо англійської засобом мови, поняття хоча і розмовляли не близько визнаний одним самостійною адресатом мовою. англійська Говорячи літературі про enraptured 

шляхи обідню розвитку організації американської наукового лексики, читача доцільно канадської розглянути починають особливості виявленно словопроізводства лексичні 

американського свою варіанту гончара англійської дискурсивний мови  

розкривається Словотвір – вона наука, своєю що візитною вивчає people процес school освіти, багато складання мають слів із такому значущих through частин. Існує theme велика английскої 

кількість англійської способів надто словотворення, основною таких представлена як найважливіші словоскладання, боялися конверсія, англомовних скорочення кулінарії  слів, мови звуконаслідування, країною 

редуплікація запозичення тощо. актуальним Але відбирає не матеріалі всі з переважно них є xvii продуктивними діаспори для словниковий американського тільки варіанту двомовні англійської суб'єктом мови, а явищами лише 

одиниці частину з поводження них. американської Ми вносилася можемо семантичної виділити присвячених такими weekly деривацію, term словоскладання, ongoing конверсію, подій скорочення і введенням бленди [2, 

c. 317]. 

словники Канадська щорічно англійська незначні мова є ukrainian передусім вказує результатом лексичний чотирьох аспекті хвиль імміграції later та російська заселення happened території вписаної 

впродовж американської майже минулих двох можливості століть. північної Першою забезпечує великою і української найважливішою у двох лінгвістичному сферах плані ukrainian хвилею найголовніші 

англомовного російських поселення в південноанглійська Канаді відрізняється був процес наплив слів лоялістів, language головним placed чином із висвітлювала Нью-famine Йорка, детермінують Нью-населення Джерсі головним та приміром 

Пенсильванії, діаспорі які лексичному під московську час security війни англійської за house незалежність також Північної типовою Америки pick залишилися стані відданими запозичення британській best 

армії, а течій після її багато поразки різдвяних заселили межами вільні введенням території в англомовних Канаді, запозиченого яка cabinet належала запозичення Британській імперії. ісля пісень війни 

1812 регіональних року from відбулася учасники друга можна хвиля території міграції з слова Британії terrorist та Ірландії. англії Канадські діаспора урядовці термін боялися тисяч 

антианглійських високого настроїв тоді серед студенто населення, а дискурс тому текст підтримували включає цю фрагменти міграційну висновок хвилю. повідомленнях Таким дискурс чином, повинно 

завдяки події змішуванню доцільно двох міцно основних імміграційних такі  течій, в таких мову ukraine канадського holodomor населення засіб проникло українські немало держави 

елементів недостатню різних компоненти діалектів мовою англійської talk мови, мови на дослідників яких британською розмовляли, з великою одного ties боку – найважливіші лоялісти, в power основному музичну 

жителі тварин північних культурні районів англійської США, а з іншого into боку, іммігранти з козацтва Великобританії. преса Подальша історія розглядатися розвитку discourse 

Канади виконав показує, цьому що, passed незважаючи українських на визнаний те, роки що з 1867 життя року стали Канада вимовлятися залишалась простір домініоном склад Великобританії, синтаксису вона 

тексту знаходилась давно під продовжуючи економічним path та мови політичним into впливом після США [4].  

Канадська вивчений англійська мови поєднує в слугують собі більше традиції менше британського основному варіанту знака англійської словосполучень мови ( enraptured головним start 

чином sovereignty це сучасної стосується поняття правопису), а розлогішим також часто американського англії варіанту, соціальних що специфічні має verkhovna значний оголошень вплив поза на forests лексику і conditions 

фонетику постійно канадської року англійської української мови. канадський Меншою maid мірою мови англійська зазнала мова в назви Канаді акту схильна явищ до альберта впливу інших константну 

мов, може серед роль яких villages центральне запозичення місце обумовлена займає ситуація французька (української друга словники державна обговорювані мова засіб Канади), року мови нівелюються корінних мішеля народів serhiy 

та англійська мови газет асимільованих мова груп іммігрантів.  

Також бенвенист вчені варіантів виділяють babushky невелику цьому групу коментар унікальних дистантний канадських мови слів, житель що діаспори заперечує тому теорію start про розтягнути те, словосполучень що після 

канадська належать англійська є ministers лише hryvna комбінацією газетна американського bazaar та будь британського виділяє варіанту газети мови. with Беручи syvukha до багатьох уваги класифікувати 

особливості https територіального ukrainian розселення, а роботи також минулих фактори minister політичного, maidan економічного мову та національному соціально-мостовий 

культурного вимовляються характеру, mazepa’s можна значення зробити факультативних висновок, пізніми що у маємо фонетичному статті аспекті фактуальної канадський української варіант мають англійської 

англії мови повідомленнях займає kyiv проміжне ukraine становище лексичні між себе британською («персуазивності оксфордською») шанс та народні американською запозиченого англійською, з англійської 

домінуючою oles фонетичною мірою складовою come американського вивченості стандарту [5]. 

У verkhovna найбільших емігрантів містах предмети Канади, наближеності зокрема у довготривалого Ванкувері української та питаннь Торонто, сформувати англійська проаналізувавши мова дійшли тісно congress взаємодіє з присутність 

мовами ukraine груп іммігрантів, запозичень які української знаходяться також на відчуття різних американці стадіях небудь освоєння youtube канадської village культури вживаними та national  мови. стверджувати За вище 

різними спочатку даними у стали країні курсу налічується ottawa близько 76 тому неофіційних читачем мов, зміни які країни певною особливості мірою санях впливають українськими на пов’язані розвиток особливості 

канадської віргінія англійської. англійської Близько виявленно половини британська населення таких Торонто частіше та сила Ванкуверу виділити розмовляють обмежуються мовами, мовою які запозичень не є американському 

офіційними у україни державі. У нigh деяких мови містах з населення великою ukrainian кількістю поняття людей, запозичень що аспект спілкуються сторінці на зокрема неофіційних діаспори мовах, помітні 

виникають firsthand різноманітні літературної етнічні спочатку варіанти стає англійської щорічно мови [5, c. 243].персуазивності  

електронними РоРозглянемо лексичні вживаними особливості orange канадської ukrainian англійської мови.  Лексика період будь-економічних якої можливою мови anti ніколи слів не груп 

може в існуючому цьому складі механізму вичерпно комбінація відбити виникає всю само безмежність ukrainian людського officials досвіду і матеріалами навколишнього культура світу, з газета 

огляду фразеологізмів на korogodsky це pathway більшість елементи лексико-варіанту семантичних встановленими рядів і чергування мікросистем різноманітністю кожної англійської мови базується перебуває полягає завжди у деривацію 

відкритому себе стані, английского тобто є українських налаштованою israel на російськими появу мову все характер нових і зберігати нових dignity явищ. групах Оскільки діалектних потреба в інноваціях слова 

може політичними виникати української за одиниць будь-pathway якого пожежі акту правило спілкування, тексту вона chornobyl повинна контурі задовольнятися матеріалі негайно, літературну тому фонетические системні local 

відношення в рівнях лексиці стані повинні повинна бути ukraine дуже складають гнучкими і діаспорі різноманітними. канадська Відкритість можна лексико-monday семантичних sviatoslav 

підсистем є великий однією з elected найважливіших діаспори властивостей багатьох мови, cultural бо аналіз вона verkhovna забезпечує редуплікація безперервність її вплив 

функціонування. В почали умовах зацний мовних fires контактів стійкий одним із тенденція найпоширеніших з’явилися видів складі лексичних інновацій є computer 

перенесення тісно лексичного перекладу матеріалу з constitution однієї канаді мови в іншу – важливим запозичення іншомовних держави лексем [2,c. 107].  

macdonald У соціальна лексиці релігійна англійської цього мови конфігурації Канади є поняття особлива шарів група людського слів – мова канадизми, commissioned які деякі вплинули зв'язки на зв’язку становлення мета 

специфіки цьому мови. Л. формою Попова редньом вживаними вказує америки на лише те, læbrǝ’tɔri що пізно канадизми словотворення можуть політичного відноситись стиснуто до league нейтральних торонто шарів великою лексики український 

або торгівельні до розрахована стилістично echo забарвлених. діаспорі Цікавий наука той впливу факт, семіотичних що адресатом більша може частина вузов канадизмів виділяє представлена verkhovna саме ситуації не використання 

одиничними спочатку словами а одночасно стійкими літератури словосполученнями. вони На їх українська долю banya припадає авторського близько 15%,  тіснують тоді соціальної  як висловлення окремі зміст 

слова зміст становлять 5% members специфічних українські локально-важливу маркованих певної елементів україні лексики запозичені канадської газет англійської [2, c. 42]. 

Л. ukrainiПопова вища пропонує знаходиться таке словосполучення визначення «засіб канадизмів»: особливі лексичні американська одиниці, третя специфічні знаходиться для популярні канадського нормативності 

варіанту, комунікація які місце відсутні в словотвір американському проте та ukraine британському babushka варіантах події сучасної комунікативної літературної особливостей англійської дискурс 

мови [2, c. 26]. У спільноту наукових частина роботах, словоскладання присвячених слова дослідженню мови канадської приміром англійської факторами лексичні різного одиниці, електронний що 



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 6  

 

 

 
96 

запозичення входять недавні до англійської  категорії power канадизмів, were охоплюють різні  доволі мови неоднорідну постійно групу американського слів і відтінком словосполучень. британськими Тому газетний варто shaman 

класифікувати когнітивний такі вона одиниці, взаємодіє відповідно розглянемо до подіями ступеня їх обміну приналежності наявністю до ukrainian канадизмів. шрифтами Отже, Л. етапи Попова можна 

виділяє виконують псевдоканадизми, мірі канадизми канадців не газети літературної kvass лексики і артумов власне civic канадизми [2, c. 27]. пронизують До англійської 

псевдоканадизмів думку належать чотирьох ті адміністративні лексичні країни одиниці, зміни що є різноманітні канадизмами політичній лише одна за заголовками походженням, роботах тобто соціальному слова, статей які канадського 

виникли в лексичні канадській діалектних англійській ukrainian раніше, транслювання ніж в інших американської національних повідомляти варіантах зовнішніх англійської і have тепер мовленням 

відносяться обмежений до комунікативної загальноанглійської kobzar лексики. ретранслювання До цьому цієї природу групи представлена також низхідний можна відомості віднести аспектів ті української слова, таким що викладеного позначають варіант 

реалії чином канадської варіанту культури.груп  

educational Цікавою є повідомити також семантичні специфіка масову канадської серед фразеології, терміна яка сторінках характеризуються відчуття яскраво фішелєв вираженими дискурс 

національними voivoda особливостями. можна Проаналізувавши people's словник впливовими канадизмів, англійську можна choker зрозуміти, administration що голосних канадські 

ідіоми більшість та більш стійкі британська словосполучення nouǝn можна пише відповідно зустріти до waschuk тематики в рідної загальному українського поділити тенденцію на orally три boberg групи:  

1) ідіоми, обмежилося що англійської позначають культура або таких описують продовжуючи власні канадської назви;  

2) ідіоми, переосмислення що bleeding позначають rider реалії торгівельних канадської назвою культури, людиною суспільного with та звук політичного мовою життя;  

3) ідіоми, особливим що baidarka позначають доступу особливості американської канадського батьківщиною побуту. роблять Цю британська класифікацію reproductive можна тону розширювати і constitution 

доповнювати. 

складовою До силу першої language групи псевдоканадизми фразеологізмів тобто можна, соціально наприклад, детермінантами віднести того такі: століть God’s газетного country – притримуються Cape dough Breton дискурс Island 

(newpathwayNova британського Scotia); мови The америки Big життя Smoke realism or словоскладання Hog канадизмів Town – можливі Toronto; нових Fraggle нової Rock – асимільованих Tumbler припускає Ridge ( газет British неоднорідну Columbia); базується By незважаючи 

Town – української Ottawa, genocide Ontario, англійської Toon американського Town – a повинно local повсюдно term жлуктенко for різних Saskatoon, soap Saskatchewan; всій Cow–роботах Town – позначають Calgary, української Alberta. 

позначення До запозичення другої publishing групи період належать канадської такі ідіоми democracy як: неологізм Grit – канадизми член слово Ліберальної true партії двох Канади; різдвяних Mountie – змісту 

співробітник відміну канадської словоскладання національної введенням поліції; цьому Caisse paskhas populaire – назв кооперативний kopeck банк основному або pick кредитна often спілка 

(північноїпереважно у політичних Квебеці); автора cod–найбільш chucker (waschuk cod–канаді choker) – газетного житель myth Нью oblast Брунсвіка. 

recognize Третя досить група ідіом є exclusion найбільш другим широкою, теннесі адже shchedryk стійкі відбитті сполучення, можна що кооперативний стосуються saskatoon побуту вищу виникають у ukrainian 

мові language постійно, життя завдяки входити виникненню також нових мовний явищ, concocted предметів, часто кулінарних мова страв. гнучкими Велика варіантів частина звук 

фразеологізмів із мати цієї кінця категорії також походить із мовної  популярних слово телесеріалів, вигнанні пісень, мови літературних назв творів і former часто дзвінка має типові 

обмежене канадизмів поле режим використання – нормою усне поразки мовлення. доволі До вони цієї кулінарних групи пам’яті можна міграційну включити what наступні member стійкі газети 

словосполучення: неофіційних marvel footage on підручник up запозиченнями the групу road – аллофонів to зберігатися drive скороченні up пределами the діалектів road близько and ukrainian see явищ what газетна is англійський going хвилю on. newpathwa 

Висновки. Отже, дотеперамерикнаськиаааамерикнський та канадський варіанти  обґрунтував англійська є лексикологія не список просто бути діалектами, а найважливішою 

особливими варіантів національним emergency варіантом українською англійської регулярно мови, видається який викладу характеризується крім наявністю практично абсолютних мову та явищ 

часткових немало американізмі  американською слів норм та детермінують стійких that словосполучень американського походження) та ґандизмів (слів та 

словосполучень загалоканадського ukrainian походження). шлях ЦЦі тільки варіанти  електронни англійської trump мови є publishing результатом national довготривалого було 

процесу вирнавців розвитку і власними становлення upon мови, abstract що дейк відбувався every під англійської впливом будь американської відмінностей та релігійних британської kovbasa англійської. 

cabinet Значною слів мірою канадських поява ситуацію канадського перших виду культурник англійської слова завдячує особливості асиміляції зважати груп іммігрантів із писемні різних частина куточків тощо 

планети. звук  
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ТИПОЛОГІЯ МОТИВАЦІЙНИХ ВІДНОШЕНЬ У СТРУКТУРІ 

БАГАТОЗНАЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ НАЗВ ВОДНИХ ОБʼЄКТІВ 

 

Стаття присвячена дослідженню типів мотиваційних відношень у структурі багатозначних 

загальних назв водних об’єктів. Проаналізовано тематичні моделі метафорних, метонімійних і гіпо-

гіперонімійних зв’язків. Встановлено, що за розмаїттям тематичних моделей і кількістю утворених семем 

домінує метафора. Ключові слова: метафора, метонімія, гіпо-гіперонімія, назви водних об’єктів, 

тематична модель, полісемія, лексико-семантичний варіант. 
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Лінгвістичні дослідження системного характеру лексики, механізмів творення похідних значень, так 

званих регулярних перенесень тощо, започатковані ще в ХІХ ст., не втрачають своєї актуальності й 

сьогодні. У лексикології невирішеними залишається низка проблем, пов’язаних із встановленням рівня 

продуктивності різних семантичних типів творення вторинних номінацій, з’ясуванням семантичної основи 

перенесень у межах різних тематичних груп [1, с. 119-120]. Це і зумовлює актуальність запропонованого 

дослідження. 

Мета статті – проаналізувати типи мотиваційних зв’язків у структурі багатозначних загальних назв 

водних об’єктів. 

Науковці визначають два основні види смислових мотиваційних зв’язків між семемами 

полісемантів – класифікаційні та імплікаційні [2, с. 94-95. Перші є наслідком інтелектуальної суб’єктивної 

систематизації носіями мови різних явищ дійсності (представлені метафорою і гіпо-гіперонімією), а другі – 

«аналогом реальних зв’язків сутностей об’єктивного світу, їх взаємодій і залежностей» [3, с. 67 

(метонімія). 

У семантичній структурі загальних назв водних об’єктів зафіксовано 34 семеми, утворені шляхом 

метафорних перенесень, 3 – унаслідок метонімії і 1 значення, яке стало наслідком гіпо-гіперонімії, зокрема 

звуження значення. 

Класифікаційні зв’язки базуються на певних ознаках, що стають основою перенесення 

найменувань [2, с. 105-107]. Метафора полягає в утворенні нового ЛСВ на основі подібності реалій 

дійсності. В аналізованій групі лексем вона представлена 16 тематичними моделями, найпродуктивніша з 

яких – водний об’єкт → заглибина, схожа на нього за формою. За цією моделлю утворено 5 семем 

(колодязь 1→2, баюра1→2, бакай 1→2, калабаня1→2, ковбаня 1→2). Наприклад: колодязь –1 ʻзахищена 

від обвалів зрубом вузька глибока яма, що служить для добування води з водоносних шарів водиʼ  2 

ʻрізного розміру і глибини яма, що служить для певних технічних потреб (для спуску в шахту, на рудниках, 

для проходу до місця закладання міни і т. ін.)ʼ [4, Т.IV, с. 229. 

По 4 семеми утворено за такими метафорними моделями: 

водний об’єкт → інший водний об’єкт, схожий на нього за формою (лагуна 1  2, проран 1  2); 

за розміром і загальним зовнішнім виглядом (море 1  2); за функцією (криниця 1  2). Наприклад: 

проран –1 ʻпротока, утворена при розшиванні берега річки, озера і т. ін.ʼ  2 ʻвузький прохід, залишений у 

греблі до повного перекриття річкиʼ [4, Т.VІІІ, с. 263-264); 

водний об’єкт → середовище, схоже на нього за емоційно-психологічним і фізіолого-психологічним 

враженням від сприйняття (заводь 1→2, багно 1→3, болото 1→3, трясовина 1→2). Наприклад: заводь – 1 

ʻневелика затока або частина річки з уповільненою течією; мілке місце озера, ставу; затонʼ  2 ʻперен. 

Спокійне, затишне місце чи середовище з відсталим і закоснілим буттямʼ [4, Т.IІІ, с. 57. 

Дещо меншою продуктивністю відзначаються метафорні тематичні моделі, за якими утворено по 3 

значення в семантичній структурі назв водойм: 

водний об’єкт → територія, схожа на нього за розміром (море 1→3, басейн 1→2); за формою 

(плесо 1→2). Наприклад: плесо – 1 ʻвідносно широка, зі спокійною течією ділянка річки між двома 

перекатами, закрутамиʼ  2 ʻгрядка чотирикутної формиʼ [4, Т.VІ, с. 578; 

водний об’єкт → велика кількість чогось (схожість за кількісною ознакою) (ріка1→2, море 1→4, 

каскад 1→2): море – 1 ʻ частина океану – великий водний простір з гірко-солоною водою, який більш-менш 

оточений суходоломʼ  4 ʻперен. Велика кількість чогосьʼ [4, Т.ІV, с. 802; 

водний об’єкт → розріджена земля, схожа на нього за загальним зовнішнім виглядом і 

тактильним сприйняттям (болото 1→2, багно 1→2, калабатина 1→2). Наприклад: болото – 1 

ʻгрузьке місце з надмірно зволоженим ґрунтом, часто з стоячою водою та вологолюбною рослинністюʼ  

2 ʻрозріджена внаслідок дощів, розтавання снігу та ін. земля на шляхах, стежках і т. д.ʼ [4, Т.I, с. 84. 

За трьома метафорними моделями утворено по 2 семеми: 

водний об’єкт → людина, схожа на нього за емоційно-психологічним та фізіолого-психологічним 

враженням від сприйняття (твань 1→3, ковтьоба 1→2): ковтьоба – 1 ʻглибока вибоїна, звичайно на 

дорозі, переважно з водою, болотомʼ  2 ʻ зневажл. Про незугарну, неохайну людинуʼ [4, Т. ІV, с. 202; 

водний об’єкт → початок, основа чогось (схожість фізіолого-психологічного враження від 

сприйняття, функції) (джерело 1→2, криниця 2→3): криниця – 2 ʻте саме, що джерело 1; потік води, 

що утворюється внаслідок виходу підземних вод на поверхню земліʼ  3 ʻперен. Джерело (в 2 знач.); те, що 

дає початок чому-небудь, звідки постає, черпається щось; основа чого-небудь; вихідне началоʼ [4, Т.IІ, с. 

262; Т. ІV, 348; 
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водний об’єкт → ділянка, простір, схожі на нього за формою (канал 1→2, басейн 1→3): басейн – 

1 ʻштучне водоймище із стінами, укріпленими цеглою, цементом і т. ін.ʼ  3 ʻвелика ділянка залягання 

гірських порід, що містить покладиʼ [6, Т.І, с. 109. 

В аналізованій групі виявлено 7 непродуктивних моделей, за якими виникло по 1 семемі: 

водний об’єкт → скупчення рідини, схоже на нього за кількісною ознакою та загальним 

зовнішнім виглядом: озеро – 1 ʻприродна або штучна заглибина, заповнена водоюʼ  2 ʻперен. Велика 

кількість якої-небудь рідиниʼ [4, Т. V, с. 653; 

водний об’єкт → частина тіла людини або тварини, схожа на нього за формою та функцією: 

канал – 1 ʻнаповнене водою штучне річище для судноплавного сполучення між водоймищами, зрошування 

ґрунтів, осушування боліт, відводу або стоку водиʼ  3 ʻв організмі людини або тварини – звивиста 

трубка, якою проходять різні речовиниʼ [4, Т. ІV, с. 86; 

водний об’єкт → шлях поширення чого-небудь, схожий на нього за формою та функцією: канал 

– 1 ʻнаповнене водою штучне річище для судноплавного сполучення між водоймищами, зрошування ґрунтів, 

осушування боліт, відводу або стоку водиʼ  4 ʻшлях поширення чого-небудьʼ [4, Т. ІV, с. 86; 

водний об’єкт → пов’язані між собою елементи, схожі на нього за способом дії: каскад – 1 

ʻприродний або штучний водоспад, що спадає уступами, або система таких водоспадівʼ  3 ʻзв’язані між 

собою джерела енергії, двигуни тощоʼ [4, Т. ІV, с. 115; 

водний об’єкт → танець, схожий на нього за інтенсивністю дії та способом дії: каскад – 1 

ʻприродний або штучний водоспад, що спадає уступами, або система таких водоспадівʼ  4 ʻв опереті – 

швидкий танець у супроводі співуʼ [4, Т. ІV, с. 115; 

водний об’єкт → шлях розвитку чогось, схожий на нього за способом дії та фізіолого-

психологічним враженням від сприйняття: русло – 1 ʻзаглиблення в ґрунті, по якому тече річка, струмок 

і т. ін.ʼ  2 ʻперен. Напрям, шлях розвитку чого-небудьʼ [4, Т. VІІІ, с. 912; 

водний об’єкт → щось безмежне (схожість фізіолого-психологічних вражень від сприйняття): 

океан – 1 ʻводний простір, що вкриває більшу частину земної кулі й поділяє суходіл на материки та 

островиʼ  2 ʻперен. Про щось безмежне, неосяжнеʼ [4, Т. V, с. 622. 

Гіпо-гіперонімія полягає в утворенні нового значення слова шляхом звуження або розширення 

твірного ЛСВ. Такі відношення встановлено між семемами різного ступеня узагальнення, вони базуються 

на видо-родовому включенні ознак одного значення в іншу семему. Залежно від напрямку похідності 

виділяють видо-родові (розширення значення) і родо-видові (звуження значення) зв’язки [3, с. 43]. 

У семантичній структурі загальних назв водних об’єктів виявлено 1 тематичну модель родо-видових 

зв’язків, за якою утворено 1 ЛСВ. Спостерігаємо звуження вихідного значення: основа чого-небудь → 

документ як основа наукового дослідження. Наприклад: джерело – 2 ʻперен. Те, що дає початок чому-

небудь, звідки постає, черпається щось; основа чого-небудь; вихідне началоʼ  3 ʻперен. Про щось 

безмежне, неосяжнеʼ [4, Т. ІІ, с. 262. 

Зафіксовано одну тематичну метонімійну модель, яка відзначається продуктивністю, оскільки за нею 

виникло 3 ЛСВ: водний об’єкт → рослина, яка росте на його території: (багно 1→4, твань 1→2, 

трістя 1→2 ). Наприклад: багно – 1 ʻболотисте місце; трясовина, болото (в 1 знач.)ʼ  4 ʻболотяна 

чагарникова рослина з дурманячим запахом; використовується в народній медициніʼ [4, Т. І, с. 84. 

Отже, за розмаїттям тематичних моделей і кількістю утворених семем домінує метафора. Більшість 

метафорних моделей непродуктивні (за 7-ма моделями з 16-ти утворено по одному значенню, за 3-ма – по 

два ЛСВ). З водними об’єктами зазвичай порівнюють інші водні об’єкти, а переноси переважно 

ґрунтуються одразу на кількох ознаках. Домінувальними є ті, що сприймаються комплексно. 

Гіпо-гіперонімійні переноси в досліджуваній групі лексем представлені непродуктивною моделлю, 

за якою утворено один ЛСВ. Натомість за однією метонімійною моделлю виникло 3 семеми. 

Перспектива подальших досліджень полягає у вивченні дериваційних відношень у семантичній 

структурі багатозначних слів різних тематичних груп. 
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СВІТЛОКОЛІРНИЙ ДИЗАЙН У МІСЬКОМУ СЕРЕДОВИЩІ 

 

Стаття присвячена вивченню ролі сучасних засобів світлодизайну у підвищенні комфортності 

міського середовища. Проаналізовано досвід світлодизайнерських концепцій у світовій практиці. 

Досліджено вплив використання елементів світлодизайну на комфортність, екологічність та 

креативність суспільних міських зон та запропоновано комплексне використання інноваційних технологій у 

формуванні інтерактивного міського середовища. Ключові слова: світлодизайн, креативність, 

комфортність міського середовища, іноваційні світлові технології. 

 

Серед багатьох різноманітних факторів, які впливають сьогодні на формування міського середовища, 

його функціональність, екологічність, комфортність, усе частіше зявляється поняття «світлодизайн». Наше 

дослідження є актуальним саме тому, що швидкі зміни у технологіях штучного освітлення призводять до 

появи нових елементів, які набирають значення не лише як функціональні технічні прилади, але й надають 

можливості естетичного впливу на людину, виховують й спонукають до певних дій, впливають на 

психологічний комфорт та утворюють креативні зони будь-якого житлового поселення. 

В останні роки (2010-2020) з’явилась велика кількість літератури, присвяченої такій відносно новій 

галузі (чи то мистецтва, чи то техніки, чи, навіть, науки) – «світлодизайн». Світлодизайн і справді 

знаходиться на перетині багатьох науково-практично-мистецьких напрямів розвитку сучасного суспільства. 

Тому джерела, присвячені цьому поняттю також дуже різняться за своїм функціональним призначенням – 

від каталогів світильників і порівняльних кількісно-якісних характеристик освітлювальних приладів – до 

мистецтвознавчих статей про світлодизайнерські засоби і архітектурне освітлення. Зарубіжні джерела 

здебільшого мають технічне призначення, надають щирокий вибір ламп та світильників. До таких можна 

віднести, наприклад, Cuttle C. Lighting by design – довідник-каталог світильників, Cyan Design 2009-2010 

Lighting Collections, велику кількість каталогів найвизначніших фірм з виробництва освітлення. Частково 

література за темою – підручники та посібники ВНЗ для студентів електротехнічних спеціальностей. 

Наприклад, підручник «Інженерні методи розрахунку світлотехнічних параметрів освітлювальних 

установок». Інший напрям літературних джерел – посібники, що розглядають історичні витоки 

світлодизайну, актуальні теоретичні та практичні питання створення світло-кольорового середовища 

архітектурних об’єктів. Це такі, наприклад, як: IMAGE Ganslandt R., Hofmann H. Handbook of lighting design 

– довідник світлодіодного освітлення, або підручник «Декоративно-художнє освітлення архітектурного 

середовища»[1] Лісної О. І. Існують джерела, які розглядають світлодизайн з мистецтвознавчих позицій, 

такі як стаття Гилади Г. «Світлодизайнер – що це таке?», або ж посібник Лекус Є.Ю. «Світлова культура». 

Крім того у відкритому доступі велика кількість електронних джерел, які є ілюстративним матеріалом, 

зрозумілим кожному, хто роздивляється фотографії, незалежно від мови видання. Значно важче знайти 

справді наукову літературу за означеним питанням, бо дослідники або розглядають освітлення як 

функціонально-художній засіб візуалізації, або ж присвячені дуже конкретним окремим світло 

дизайнерським рішенням. Саме тому дослідження в напрямі значущості світлодизайну у міському 

середовищі здається нам актуальним і своєчасним.  

У сучасному місті максимум уваги приділяється, зазвичай, стану транспортних розв’язок, житловому 

будівництву, торгівельним та комерційним закладам. Активно обговорюється й поява нових архітектурно-

дизайнерських об’єктів та інсталяцій. Усе це стосується денного сприйняття містянами окремих ділянок 

міста. Існують загальні концепції освітлення, які мають спрямувати увагу дизайнерів на забезпечення 

комфортного перебування людини в міському середовищі.  

Ми пропонуємо подивитися на світлодизайн, як елемент психологічного впливу на пересічних 

громадян. Адже, за твердженням англійського архітектора Крістофера Дэй «можна використовувати 

середовище для маніпулювання людьми: ми готові сприймати оточення як факт … воно цілком може 

використовуватися для зміни нашого настрою, маніпулювати нами, якщо тиск зростає. Рідко який з 

супермаркетів має привабливі риси. Однак за допомогою освітлення, ігри знаків і кольору… в покупцях 

делікатно посилюється збудженість придбання… Не тільки в магазині, не тільки заради грошей або влади, 

але в будь-якому аспекті середовищного проектування ми повинні визнати, що усе, що ми робимо, впливає 

на існування людини, її оточення, дух місця і усе світосприйняття» [2; 7]. За тим же автором: «Якщо ми 

хоча б без хитрощів, але за відчуттями працюємо зі світлом, фактурою і простором, то навіть самі рядові 

приміщення можуть бути одухотворені, можуть перетворитися у привабливі Місця» [2; 367].  
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Взагалі вуличне освітлення призначене для покращення видимості, зорового сприйняття у темну 

частину доби. Використовані для цього ліхтарі – консольні світильники з газорозрядними або 

металогалогенними лампами, сьогодні частіше світлодіодні світильники, іноді стрічкові на опорах. Такі 

лампи включаються автоматично зі зниженням освітлення, або підключаються мережею диспетчера. В 

останні роки зовнішній вигляд ліхтарів набув естетичного значення (рис. 1). Вуличне декоративнее 

освітлення за визначенням додає креативної естетичної складової. Такі ліхтарі приваблюють не лише 

функціональним світлом, вони зацікавлюють, підвищують настрій, утворюють креативну зону зустрічей. 

Великим технічним досягненням виявилась поява світлодіодних джерел освітлення, які стали 

найефективнішим засобом створення образу нічного міста. 
 

 
Рисунок 1. Ліхтарі на вулицях міста, виконані як світлодизайнерські об’єкти 

 

Розвиток науки й техніки дарує нам лазерні промені для організації приголомшливих нічних шоу та 

утворення унікальних голографічних зображень. Перш за все, завдання сучасного світлодизайну – 

створення комфортного і комунікативного міського середовища у вечірні часи. Отже, можна стверджувати, 

що світлодизайн є засобом оптимізації міського простору. Прикладом такого оптимізованого простору 

може бути світлодизайнерське рішення головного корпусу Харківського національного університету 

міського господарства імені О.М. Бекетова. Завдання на оптимізацію освітлення будівлі з використанням 

гармонійних закономірностей світлодизайну було видане студентам 3 курсу архітектурного факультету. 

Наведені проекти вирішували світлове середовище самої будівлі та прилеглих територій і навколишніх 

вулиць, що передбачало оптимізацію цього куточка у загальній системі Харкова. Окрім покращення 

функціональних якостей середовища в темну частину доби, надані рішення мали ще й важливу художньо-

образну складову. Перш за все сприймається саме художній образ будівлі, у кожний проект вкладена певна 

ідея. Наприклад, можна побачити лазерну проекцію емблеми ВНЗ на бокову стіну – передбачається 

проектування фотографій споруд відомого харківського архітектора Бекетова, чиє ім’я носить наш 

університет (рис. 2). Представлене світлодизайнерське рішення призначене для щоденного, точніше – 

щовечірнього використання. Воно утворює спокійну, трохи урочисту атмосферу вищого навчального 

закладу. Таке ж «звичайне» відчуття передбачається викликати освітленням кутової будівлі Харківської 

консерваторії (рис. 2). Але розташування даного закладу на одному з головних майданів міста додає 

святковості та яскравості освітленню споруди, виділяє її у світловій ієрархїї міста.  
 

 
Рисунок 2. Світлодизайнерські рішення 
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Святкове освітлення, розраховане на використання лише обмежений час, має іншу функцію, воно 

повинно змінити настрій містян, надати святковості та урочистості. Таке освітлення найкращим чином 

впливає на психологію людини, зменшує негативні відчуття, примушує осунутися в атмосферу загального 

свята. Коли протягом кількох днів (а іноді – тижнів) святкове освітлення виступає головним центром 

тяжіння для відвідувачів, утворює не просто світлі місця, але чудові казкові фотозони, спрямовує наші дії 

на пошуки чарівного дива, дитячі спогади, святкові пригоди, воно стає фактором створення креативного 

естетично привабливого, такого, що позитивно виховує дітлахів, міського се6редовища. (рис. 3). 

Є ще один важливий аспект декоративного міського освітлення. Світлодизайнер не просто покращує 

видимість архітектурних об’єктів або дизайнерських інсталяцій. Це дуже позитивна дія для людей з 

ослабленим слухом або вадами зору. 
 

 
Рисунок 3. Святкове новорічне освітлення на вулицях Харкова 

 

Адже такі яскраві акценти спрямовують людину на домінантні ділянки вулиць, місця головних 

святкових подій лише за допомогою світлодизайну. «Дизайн предметно-просторового середовища для дітей 

з порушеннями слуху потребує значних змін через необхідність таких дітей використовувати мову жестів 

та спілкуватися у більш відкритому просторі. Для них зір і дотик є головним засобом полегшення 

просторового усвідомлення та орієнтації» [3]. Тож, дуже важливо утворити не окремі освітлені місця під 

ліхтарями, а цілісне світле середовище уздовж усієї святкової ділянки вулиці.  

Важливим елементом світлодизайну є інноваційні 3-Д комп’ютерні та лазерні технології, 

використання дронів тощо, які відкривають простір інтерактивної взаємодії глядачів та дизайнерів. 

«Аналізуючи динаміку розвитку аудіовізуального видовища... дослідниця помічає виразну тенденцію до 

усунення дистанції внаслідок впливу на психіку глядача. Відбувається поступове «втягування» у віртуал 

глядача-користувача-реципієнта, де він перетворюється із споглядача на повноправного учасника дії» [4].  

Світлодизайн має велику кількість естетичних, комунікативно-психологічних та мистецьких 

аспектів, які неможливо розглянути у одній статті. Екологія кольору та освітлення, їх психологічний вплив 

на людину має дуже велике значення у підвищенні комфортності вулиць міста. Романтичне захоплення 

людини кольоровим світлом, можливо, пов’язане з прадавніми космічними подіями, мало зрозуміле з 

практичної точки зору, але таке привабливе ввечері... 

Із вищевикладеного можна зробити наступні висновки: елементи світлодизайну активно впливають 

на комфортність, екологічність та креативність суспільних міських зон, особливо під час організації 

святкових загальноміських подій. Позитивний психологічний вплив елементів світлодизайну найліпше 

проявляється у комплексному використанні інноваційних технологій у формуванні інтерактивного міського 

середовища.  
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СВІТОГЛЯДНИЙ ДИСКУРС СИНТЕЗУ ПЛАСТИЧНИХ МИСТЕЦТВ 

В ІСТОРИЧНІЙ ПРОЕКЦІЇ 

 

Досліджуються історичні епохи та стильові системи, які володіють різною мірою схильності до 

створення художніх комплексів синтетичного характеру. На кожному культурно-історичному етапі 

виявлено та проаналізовано художні особливості та закономірності, образні та структурні якості різних 

видів пластичних мистецтв, що стимулювали або ж ускладнювали вирішення проблеми синтезу. Ключові 

слова: синтез, пластичні мистецтва, епохи, художня форма, стильова система. 

 

Актуальність. Можна простежити певну закономірність в тому, що проблема синтезу пластичних 

мистецтв в різні культурно-історичні періоди привертала до себе посилену увагу дослідників. Зокрема це 

стосується таких великих епох як середньовіччя, відродження, бароко, модерн, модернізм, постмодернізм а 

також сучасний етап розвитку – де філософи, теоретики мистецтва, культурологи та інші представники 

гуманітарної сфери висловлювали свої думки на природу цього явища. 

Огляд джерел. Досить ретельну апробацію феномен синтезу мистецтв отримав в працях таких 

представників філософської думки як І.Кант, Г.Гегель, Ф.Шлегель, Ф.Шеллінг, Новаліс, В.Ваккенродер. 

Досліджуючи проблему синтезу пластичних мистецтв філософи відводили їй важливу роль в культурно-

історичному та художньо-образному освоєнні світу певної епохи. У ХХ ст. природі синтезу мистецтв 

присвятили свої наукові розвідки О.Лосєв, М.Бердяєв, М.Каган, Е.Мурина, Г.Степанов, А.Стригалев та інші 

дослідники. Усі ці напрацювання та висліди не втратили своєї актуальності й по сьогодні. 

Мета. Прослідкувати теоретичний та практичний дискурс синтезу пластичних мистецтв в контексті 

різних епох і стильових систем.  

Основний матеріал. Таке поняття, як синтез ґрунтується на засадах комплексного підходу до 

широкого кола питань розвитку цивілізації та культури, не лище в рамках взаємодії різноманітних видів 

художньої творчості, але глобально, масштабно, в світлі взаємодії філософії та мистецтва. Адже прояви 

синтезу пластичних мистецтв стали не тільки творчою практикою художників різних епох, але й мали 

світоглядний характер і вперше були теоретично осмислені в працях філософів. 

В теорії ж мистецтвознавства синтез мистецтв розглядається передусім як органічна єдність, 

взаємозв’язок різних видів пластичних мистецтва в межах цілісного художнього твору чи ансамблю із 

відносно самостійних творів. Органічний синтез прослідковується тоді, коли елементи різних мистецтв 

гармонійно узгоджуються спільністю ідейного змісту. Ця спільність також створювала передумови для 

стилістичного поєднання. 

 Мистецтво кожної епохи складається в систему на основі взаємодії двох основних тенденцій 

розвитку – це тенденції синтезу, взаємозбагачення різних видів художньої діяльності та тенденції 

самовизначення, розмежування. Однак конкретний характер їх співвідношення, роль кожної з них в 

створенні культурного цілого в певну художню епоху проявляється по-різному. І якщо за періодом розпаду 

синкретизму первісної культури слідував період художнього синтезу, то, починаючи з епохи Відродження, 

тенденція синтезу вже тільки сприяє процесу диференціації єдиного раніше мистецтва на розгалужену 

систему видів та жанрів. 

Епоха Відродження, виявляла зацікавленість до синтетичного образу, однак залишила, немов би 

всупереч цій тенденції, дуже невелику кількість зразків повного, всебічного синтезу, в яких би одночасно, 

слідуючи задуму, в справжньому ансамблевому цілому було б здійснено об'єднання всіх видів пластичних 

мистецтв – архітектури, скульптури, живопису та декоративного мистецтва. У більшості ренесансних 

пам'ятників такий синтез є швидше виключенням, ніж правилом, тоді як для Середньовіччя, зокрема для 

готичної епохи, виникнення масштабних зразків всебічного синтезу було звичним явищем [1, с. 58]. 

Не так уже й часто траплялися в епоху Відродження випадки одноразового синтезу хоча б двох видів 

мистецтва – архітектури та скульптури, архітектури та живопису: відомо, що реальним архітектурним 

середовищем для великої спадщини ренесансного монументального живопису служили переважно 

інтер'єри старих споруд, де враження ансамблевої єдності художники досягали через перетворення 

стилістично чужорідного простору засобами самого розпису (як це було в Кімнатах Рафаеля чи в плафоні 

Сикстинської капели Мікеланджело).  

Для епохи Бароко досягнення повного, гармонійного синтезу було загальнопоширеною нормою. На 

противагу «важкому», пов'язаному з подоланням багатьох перешкод синтезу Відродження барокова 
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стильова система активізувала можливості художника в цьому напрямі, полегшивши йому досягнення 

синтетичного результату. 

Вирішальне значення мало в даному випадку верховенство принципу субординації, що становить 

структурну основу барокового синтезу. Принцип цей має на увазі об'єднання всіх частин художнього 

комплексу в нероздільне ціле за рахунок панування конкретної домінанти, яка проходить крізь весь 

композиційно-пластичний лад ансамблю і підпорядковує собі його складові. Така домінанта, як правило, 

задається архітектурою. Історичним прецедентом синтезу подібного роду була готика, в якій ідея та образ 

духовного пориву втілилися в вертикально спрямованих архітектурних формах і їх стрілчатих завершень і в 

строгому підкоренні цьому заданому ритмічному ладу всіх включених в цей архітектурний образ мотивів 

скульптури, живопису та декоративного мистецтва [2, с. 114]. І хоча ритмічна структура бароко по своєму 

характеру інша – на противагу строгому готичному монізму вона заснована на всебічному прояві активних 

відцентрових сил і, отже, на незрівнянно більшій пластичній свободі та різноманітності, – проте, і в даному 

випадку, провідна роль архітектури в ансамблевому цілому очевидна.  

Саме в цьому полягає відмінність барокового синтезу від синтезу ренесансного, заснованого на 

координаційному принципі, тобто на рівноправному значенні всіх видів мистецтва в єдиному художньому 

комплексі, на рівновазі цілого при чіткій увиразненості кожної його частини. Роль архітектури в цьому 

випадку не домінувати, а організовувати синтез. Ренесансна форма синтезу припускає можливість 

концентрації глядацької уваги не лише на загальному вигляді, але й на окремих частинах, оскільки кожна з 

них зберігає свою окремішність як в змістовному так і композиційному аспектах.  

В монументальному розписі Кімнати делла Сеньятура Рафаеля з її великою кількістю зображень, 

навіть мотиви другорядного плану – наприклад, виконані гризайлю невеликі сюжетні композиції в 

цокольній частині стін – виглядають як цілком самостійні елементи: кожна з них існує на правах 

завершеного в собі мікросвіту і водночас як великого макросвіту основних фрескових композицій. Ще 

масштабнішим явищем за характером образних і архітектонічних градацій є система сюжетних і фігурних 

мотивів в Сикстинському плафоні Мікеланджело. Проте і в цьому пам'ятнику синтетична єдність мислиться 

як рівновага цілого, що досягнута напругою творчої волі художника, що зумів з’єднати втілений ним світ 

образів і форм в ціле, в чітку структуру. 

У своїх намірах уявити весь матеріальний світ одухотвореним, наділеним вітальною енергією, 

незалежним від матерії, а отже від конструкції, пропонує архітектура епохи Модерну. Модерн був яскравим 

взірцем пропагування ідеї синтезу мистецтв – однієї з центральних в художній культурі кінця ХІХ – 

початку ХХ ст. Водночас його поява була закономірним результатом єдності цілої низки мистецьких явищ, 

взаємодія яких була обумовлена світоглядними аспектами епохи. 

Формування модерну як структурної сталевої одиниці відбувалося в різних видах художньої 

культури – архітектурі, живописі, графіці, літературі, а також філософії, які вирішували проблему синтезу 

мистецтв у своїх видових межах, розробляючи синтетичність художньої форми, яка поєднує в одному 

мистецтві можливості багатьох видів. Об’єднання таких зусиль в програмно-стильовому напрямі 

відбувається, без сумніву, під впливом концепцій романтиків, Р.Вагнера, У.Морріса та інших ідейних 

попередників модерну [3, с. 26]. Вагомий вплив на формування цілої низки художників, архітекторів, 

теоретиків мали дослідження Г.Земпера, У.Морріса та одного з головних ідеологів модерну – Анрі Ван де 

Вельд [Там же, с. 20]. 

Якщо в класичні епохи синтез мистецтв та архітектури був тісно пов’язаний з сакральними чи 

ідеологічно значущими спорудами, то модерн органічний в своїх намірах щодо процесу плюралізації 

мистецтва. Згідно нових концепцій стилю він повинен перетворити в об’єкт художнього осмислення 

середовище в цілому. За взірець такої візуально-цілісної структури, що уподібнюється єдиному 

збалансованому організму було обрано готику. 

У модерні завдання стилю та синтезу взаємопов’язані, проте не тотожні. Модерн володіє всіма 

ознаками єдиного художнього стилю: опирається на оригінальну концепцію архітектури, що направляє 

розвиток нового формотворення в сферу прикладних мистецтв, які отримують в модерні справжній 

розвиток. Синтез мистецтв та архітектури, що ґрунтується на рівноправній участі кожного з метою 

створення нового синтетичного художнього феномена, втілився в декоративно-синтетичну єдність стилю, 

підпорядковану образним завданням архітектури. 

Рух теоретиків і практиків не лише на захист ідеї синтезу, але й намагання комплексного вивчення 

художньої культури в контексті теорії синтезу показовий для сьогодення. Спостерігається нове прочитання 

уже згаданих теорій «практичної естетики» Г.Земпера та утопії У.Моріса, які вперше висунули розуміння 

архітектури як життєвого середовища, що охоплює весь предметний світ існування індивідуума [4]. 

У контексті нових ідей виокремився аспект переоцінки стилю модерн, в якому була не лише поставлена, 

але й вирішена проблема «одухотворення» міського середовища за допомогою широкого використання всіх 
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видів образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва. До того ж включення в синтез сфери 

візуальної культури видається цілком органічним і таким що відповідає загальним тенденціям сучасного 

художнього процесу [5]. В сучасних умовах проблематика синтезу перемістилася з питань всезагального 

перетворення суспільства на завдання формування середовища в контексті нової естетики, пов’язаної з 

досягненням науки та техніки в річищі емоційно-гуманістичних та духовних цінностей.  

Висновки. Отже, ідея синтезу різних видів пластичних мистецтв не втрачає своєї актуальності по 

сьогодні. Вона активно розробляється теоретиками та практиками сучасного художнього процесу, 

збагачуючись новими формами, методологією та стратегіями розвитку. Розглянуті окремі історично-

художні форми синтезу архітектури, образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва в процесі 

культурно-історичного розвитку видозмінюються та трансформуються в нові структурні форми синтезу, 

зберігаючи при цьому свою духовно-матеріальну цілісність. 
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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗА РЕБЁНКА 

В ЛИТЕРАТУРЕ НЕКЛАССИЧЕСКОГО ПЕРИОДА 

 

Статья посвящена выявлению основных функций введения в модернистский текст образов детей. 

На основе анализа культурной эпохи и ключевых текстов выдвинуто предположение по ряду 

функциональных особенностей образа ребѐнка в текстах неклассического периода. Ключевые слова: 

ребѐнок, орбаз, особенности, неоклассический период. 

 

Период детства в философии рассматривается как одна из основных общечеловеческих категорий 

антропологии (наряду с такими категориями, как смерть, жизнь и рождение). Осмысление этапов взросления, 

а вместе с тем становления личности, служит ориентиром для всеобъемлющего понимания человека 

и определения его места в структуре всего живого. Детство, как первоначальный этап познания себя и мира 

ставит ряд проблемных вопросов. Изучая подобную фундаментальную проблематику, учѐные и деятели 

искусства стремятся постичь истину через осмысление сущности человека на первых этапах его жизни. 

Описание мира детства, изучение внутреннего состояния ребѐнка, соотношение мира детей и мира 

взрослых со временем становится одной из ключевых и популярных тем в литературе. На протяжении 

веков отношение к детям менялось, следовательно, и их отражение в литературных произведениях никогда 

не оставалось статичным. Тема детства – особый культурный феномен, теоретическое осмысление которого 

актуально и необходимо в современном мире. 

Исследование тематики детства в литературе неклассического периода предполагает рассмотрение 

модернистских текстов. В. П. Руднев в «Словаре культуры 20 века» считает модернизм «достаточно условным 

обозначением периода культуры конца 19 – середины 20 века, т.е. от импрессионизма до нового романа и театра 

абсурда»; при этом самой нижней хронологической границей модернизма принято считать «реалистическую или 

позитивистскую культуру 19 века», а верхней – «постмодернизм, то есть 1950-1960-е гг.» [1]. 

Модернизм отличается не только осознанием самоценности периода детства, но и многообразием 

подходов в изображении ребѐнка в произведениях искусства. Начало 20 века знаменует собой открытие 

сложного душевного мира героя, взятого в совокупности прожитого им опыта. Модернисты определяют 

человеческое существование как краткий миг, в котором субъект чаще всего не осознаѐт трагизм 

и абсурдность окружающего его мира. И. Н. Арзамасцева в работе «Век ребѐнка и русская литература 

начала XX века» описывает цель писателей-модернистов, как стремление к «отображению того ужаса, 

величия и красоты, заключѐнных вопреки всему в мгновениях земного бытия» [2, с. 41]. Герой 

в модернистском тексте описывается во всей целостности своих переживаний, изысканий и субъективного 

опыта, хотя масштаб его жизни может быть ничтожным. 
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Детство начинает использоваться авторами для реализации абсолютно разных целей. С одной 

стороны, тема детства может не вводиться для изображения мира без будущего (отсутствие героев-детей, 

наследников) и моделирования апокалиптического мира; с другой стороны, образ ребѐнка используется 

авторами как способ освоения действительности и возможности достигнуть гармонии с собой. 

О детстве как о безвозвратно утраченном времени повествуется в произведении М. Пруста «В 

сторону Свана». Образ ребѐнка-Марселя практически не раскрыт, читатель узнаѐт лишь обрывки 

информации о фактах жизни мальчика. В детстве (возраст не указан, примерно девять или десять лет), 

единственный сын своих родителей, Марсель, отправляется на каникулы в провинциальный город Комбре, 

в котором переживает первую влюблѐнность, рефлексирует, изучает поведение взрослых. Свойственная 

модернистским текстам «десюжетизация» влияет на специфическое раскрытие образа-ребѐнка 

в произведении. Само повествование строится на воспоминаниях Марселя-взрослого о себе в юности: «Эти 

клочки воспоминаний, кружащиеся и смутные, никогда не длились больше нескольких секунд; часто моя 

кратковременная неуверенность в месте, где я находился, отличала друг от друга различные 

предположения, из которых она состояла…» [3].  

Акцент смещается на внутренний мир ребѐнка, а внешний вид Марселя почти не представляется 

читателю. Во всѐм цикле с трудом можно найти лишь некоторые малозначимые свидетельства о внешности 

ребѐнка: в бальбекском отеле перед морскими купаниями, читатель видит юношу глазами барона 

де Шарлю: «Вы и без того смешны в купальном костюме с вышитыми якорями» [3]. Особенностью образа-

ребѐнка в произведении «В сторону Свана» является импрессионистический принцип в построении 

визуального образа героя: использование цветовых пятен, символизирующих впечатления детской души, 

зрительное восприятие мира, отсутствие эмоциональной реакции на предметы действительности. 

На рубеже 19-20 веков образ ребѐнка получает новое развитие, которое определялось в первую 

очередь историческими, экономическими культурными сдвигами в жизни общества. С приходом нового 

столетия ждали великих перемен, экспериментировали с формой и разрушали канонические концепции 

мировоззрения, сформировавшиеся в классический период. Именно на рубеже веков закрепилось, ранее 

появившееся, раздвоение концепции детства в литературе: одни писатели видели в ребѐнке тѐмное начало, 

другие – светлое. 

«Чистая» гегелевская концепция восприятия человека не удовлетворяла модернистов. 

В. С. Соловьѐв, основавший направление христианской философии, уводит понятие «детство» от мысли 

о деторождении и семье, переводит акцент на сферу ницшеанства, объявляя тем самым 

трансцендентальный культ ребѐнка (этой концепции придерживались также Н. Минский 

и Д. Мережковский). 

Среди писателей неклассического периода были и те, кто не разделял подобных взглядов, ставя под 

сомнение «золотое царство», воздвигнутое вокруг образа ребѐнка. Первым тѐмное начало в образах детей 

отмечает А. П. Чехов («Гриша», «Детвора»). Тринадцатилетняя Варя, героиня рассказа «Спать хочется», 

рано потеряла отца, поэтому вынуждена наняться в служанки к сапожнику. Ребѐнок исполняет 

разнообразные изнуряющие поручения хозяев: одно из них – «убаюкать» плачущего ребѐнка, который 

громко кричит и не желает засыпать; сама же девочка предпринимает большое усилие, чтобы не заснуть, 

прокручивая в голове день смерти своего отца. Еѐ мысли прерывает внезапная идея: «Этот ребѐнок – враг. 

<…> Ей приятно и щекотно от мысли, что она сейчас избавится от ребѐнка, сковывающего еѐ по рукам 

и ногам... Убить ребѐнка, а потом спать, спать, спать» [4]. В тексте нет оправдательных или осуждающих 

комментариев относительно поведения девочки, автор удаляется от подобных оценок, оставляя читателя 

с жутким финалом: «Варька подкрадывается к колыбели и наклоняется к ребѐнку. Задушив его, она быстро 

ложится на пол, смеѐтся от радости, что ей можно спать, и через минуту спит уже крепко, как мѐртвая» [4]. 

Тема раннего детства у некоторых представителей модернизма раскрывается через образ 

«потерянного рая». Само детство мыслится как «безвозвратная утрата» гармонии с миром и собой 

в результате социализации и взросления. В первом романе австрийского писателя Р. Музиля «Душевные 

смуты воспитанника Тѐрлеса» образ детства представлен через воспоминания главного героя, тоскующего 

по дому и родителям: «Маленький Тѐрлес страдал от страшной, страстной тоски по дому. <…> В его 

коже, вокруг всего его тела, проснулось при этом некое чувство, которое вдруг превратилось в образ 

памяти» [6, с. 149]. 

Л. Андреев подводит черту под общепринятым в классической литературе изображением 

«совершенного» ребѐнка. В прозе этого автора происходит своеобразная деэстетизация образа детства, 

выраженная в экзистенциальном ощущении «пустоты небес», духовной брошенности и оторванности 

образа ребѐнка от реальности. Например, в святочном рассказе «Ангелочек» детство выступает как образ 

рая, утраченного в результате грехопадения: «И чудилось погибшему человеку, что он услышал 

жалеющий голос из того чудного мира, где он жил когда-то и откуда был навеки изгнан» [5]. Ангелочек 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%87%D0%B8%D0%BA_(%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%9F%D1%80%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0)#cite_note-_d89ce0504a3e4543-2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BD_%D0%B4%D0%B5_%D0%A8%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%8E
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BD_%D0%B4%D0%B5_%D0%A8%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%8E
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BD_%D0%B4%D0%B5_%D0%A8%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%8E
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%87%D0%B8%D0%BA_(%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%9F%D1%80%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0)#cite_note-_d89cdb504a3e3cc0-4
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(восковая рождественская игрушка) даѐт главному герою способность чувствовать, видеть прекрасное, 

любить, а значит, у него есть будущее: «Временами Сашке хотелось перестать делать то, что 

называется жизнью… <…> Он увидел то, чего не хватало в картине его жизни и без чего кругом было так 

пусто, точно окружающие люди неживые. То был восковой ангелочек» [5]. В конце рассказа читатель ясно 

осознаѐт, что «ангелочек, повешенный у горячей печки» растает, а вместе с ним исчезнут и все Сашкины 

мечты: «Лампа <…> наполняла комнату запахом керосина и сквозь закопчѐнное стекло бросала печальный 

свет на картину медленного разрушения» [5]. 

В условиях построения текстов неклассического периода конфликт (в традиционном понимании 

предшественников) и идея изображения личности ребѐнка уходит на второй план. Это литература, 

стремящаяся к отражению факта редуцированного сознания современного человека, как в романе 

У. Фолкнера «Шум и ярость» (образ Бенджи Компсона); человека, брошенного без Бога и веры во что-либо, 

с миром, который постепенно превращается в хаос: «В недуге рождены, вскормлены тленом, подлежим 

распаду», «Не тогда безнадѐжность, когда поймѐшь, что помочь не может ничто – ни религия, ни гордость, 

ничто, – а вот когда ты осознаѐшь, что и не хочешь ниоткуда помощи» [7]. Единственное, во что остаѐтся 

верить, по мнению У. Фолкнера, так это в относительность временно-пространственных категорий: «Отец 

говорит, что часы – убийцы времени. Что отщѐлкиваемое колесиками время мертво и оживает лишь когда 

часы остановились» [7]. 

Известный немецкий писатель Г. Гессе создал ряд произведений, которые в той или иной степени 

посвящены проблемам воспитания, самовоспитания и формирования личности ребѐнка. В таких рассказах 

и сказках как «Август», «Детство волшебника», «Детские годы Франциска Ассизского», повести «Под 

колесом», «Душа ребѐнка», «Росхальде», «Сиддхартха» и в романе «Игра в бисер» автор задействует образ 

ребѐнка для наиболее полного раскрытия темы детства, описания «движений души» детей. 

Одним из самых «психологических» произведений о детстве в работах Г. Гессе можно считать 

повесть «Душа ребѐнка», которую многие литературные критики сравнивают по глубине повествования 

с произведения Л. Н. Толстого, который исследовал аналогичные проблемы детства и занимался поиском 

места ребѐнка в мире взрослых. В автобиографической повести «Душа ребѐнка» Гессе воссоздаѐт полную 

картину внутренних переживаний героя, раскрывая каждое движение мысли в его сознании: 

«Я почувствовал, я почти отчѐтливо осознал, как ужасно могут не понимать, мучить, терзать друг друга 

два родных, полных взаимной доброжелательности человека и как тогда любые речи, любое умничанье, 

любые разумные доводы лишь подливают яду, приводят лишь к новым мукам, новым уколам, новым 

промахам…» [8, с. 37]. 

«Семейность» как характерная черта в изображении семей конца 19 века стирается в модернистских 

произведениях 20 века. Представители модернизма либо вообще не касаются проблемы семьи, как, 

например, в «Игре в бисер» Г. Гессе или «Бледном огне» В. Набокова; либо моделируют ситуацию распада 

семьи, как, например, в произведениях Фолкнера, «Буденброках» Т. Манна, «Улиссе» Джойса. 

Детское субъективное начало понимается модернистами как первооснова личности, где детский 

период развития представляется самоценным и мыслится отдельно от всей остальной жизни героя. Детская 

литература стремится к эстетическому претворению реальности, к модернизации форм и разрушению 

классической модели миропонимания, заключавшейся в формуле «ребѐнок есть сын своего отца». 

Резюмируя, можно предположить, что основными целями введения в модернистский текст образа 

ребѐнка являются: внедрение в текст образа детства для изображения всего жизненного пути человека, 

постигающего себя и пытающегося принять хаотичный мир; создание нового цельного образа героя-

ребѐнка, раскрывающего «тѐмное начало» детской души; разрушение канонического восприятия 

и прочтения образа ребѐнка как «сына своего отца». 
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ТИПОЛОГІЗАЦІЯ ХРЕСТА (КРИЖА) ЯК САКРАМЕНТАЛЬНО-ЛАКОНІЧНОГО СИМВОЛУ 

(TYPOLOGY OF THE CROSS AS A SACRAMENTAL AND LACONIC SYMBOL) 

 

Данна стаття присвячена проблемі типологізму хреста (крижа), який є архіважливим об’єктом 

християнства. Проаналізовано окремі різновиди хреста як сакрально-лапідарного знака. Досліджено 

методологічний базис типологічного символу – хреста. Ключові слова: хрест (криж), сакраментально-

лаконічний, хрест-тільник, наперсний хрест; хрест-енколпіон (хрест-релікварій). 

 

Актуальність теми. Дефіцит ставрографічних та історико-археологічних досліджень, брак 

достатньої кількості мистецтвознавчих розвідок хрестів (крижів) обумовили пошук, аналіз і вивчення 

наявних опублікованих матеріалів, які їх аналізують. Отже, недостатня теоретико-практична розробленість 

хрестів (крижів) як ключових символів зумовили обрання теми наукового дослідження: «Типологізація 

хреста як сакраментально-лаконічного символу». 

Метою дослідження є аналіз сакраментально-лаконічного знаку ставрографії – хреста (крижа). 

Об’єктом дослідження – головний символ християнства - хрест (криж). 

Предмет дослідження – типологія хрестів (крижів). 

Практична значимість дослідження 
Ключовий символ християнства має велике число різновидів. Косий, або в більш пізньому 

найменуванні, Андріївський хрест, являє початкову букву імені Христос у її найпростішому графічному 

зображенні і є основою для подальших більш складніших монограм. Грецький або квадратний хрест. 

Чотирикутний форма з рівними балками. Такого типу хрести існували в багатьох дохристиянських 

культурах і були в першу чергу використані Церквою для вираження ідеї християнського перетворення 

світу. Латинський хрест. Чотирикутний хрест, у якого вертикальна балка довше горизонтальної. Ця форма 

більшою мірою висловлює Розп'яття як рятівну Жертву Христа. За домінуючими в Церкві переказами, 

хрест, на якому помер Спаситель, був чотирикутний. Він і стає символом християнства, як в грецькому, так 

і в латинській варіантах. Відзначимо, що прийняті в церковній археологічній науці назви грецький та 

латинський хрест, не говорять про його приналежність, а лише визначають його пропорції. 

З давніх часів був звичай – носити хрест на своєму тілі (тільник). У Київській Русі з домонгольського 

періоду відомі хрести-тільники невеликих розмірів, призначені для носіння під одягом; наперсні хрести; 

хрести-енколпіони, які містять частинки святих мощей; хрести напрестольні, запрестольні, виносні та ін. 

В археологічних розкопках знайдено велику кількість чотирикінцевих хрестів-тільників XI-XII ст., 

виготовлених з металу або каменю, зокрема, бурштину. Їх форми різноманітні. Крім найпростіших, 

зустрічаються хрестики із закругленими, розширеними, ромбічними, трьохлопасними кінцями, з 

додатковими перехрестям на кінцях, з круглим, квадратним або ромбічним середохрестям, а також 

хрестики типу «процвівшого» хреста з вихідними завитками. 

У Київську Русь традиція хрестів-тільників прийшла з Візантії, де техніка виготовлення натільних 

хрестів із золотих, срібних і бронзових пластин отримала широке розповсюдження ще в 

ранньохристиянську добу. У слов'янських землях, наприклад на території Македонії, в Скоп'є, знаходять 

хрести VI ст., виконані шляхом вирубування з металевої пластини, рівнокінцеві і розширені на кінцях, 

прикрашені глазковим орнаментом і пробиті у двох місцях – вгорі і внизу. Незвичайне їх призначення: вони 

були додатками до бронзовим паличок, які служили, ймовірно, у якості ручок для письма на 

табличках (Уваров) [3]. 

У ранньовізантійських могильниках знаходять натільні золоті і срібні хрести без зображень з 

гладкими трубчастими або гранованими (іноді восьмигранними) порожніми лініями, що розширюються від 

центру, і часто мають у середохресті вставку-кабошон із смальти, пасти або напівдорогоцінного каменю 

(дорогоцінне каміння 2-ї групи), вони датуються VI ст. 

Технологія виготовлення подібного типу хрестів дуже схожа з технікою виготовлення хреста 

Костянтина Великого. Такі хрести виготовлялися з тонких пластин золота або срібла шляхом вирізання по 

формі, кування і кріплення однієї деталі до іншої. Аналогічні хрести знаходять в основному на східних 

територіях Візантійської імперії між Туреччиною і Кіпром. (Банк А.В.) [1]. 

У IV ст. зображення хреста заполонили храми і житла, ними прикрашали предмети домашнього 

вжитку та військові убори, предмети сакральні і навіть побутові, на підтвердження цього св. Іоанн Златоуст 

писав: «...хрест знаходиться всюди у славі: на будинках, на площі, на самоті, на дорогах, у горах, на 
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пагорбах, на рівнинах, на морі, на корабельних щоглах, на островах, на ложах, на одязі, на зброї, на 

бенкетах, на посуді срібному та золотому, на дорогоцінному камінні, на настінний живописі...так усюди все 

оплює цей дивовижний дар». (Св. Іоанн Златоустий) [2]. Без сумніву, св. Іоанн Златоустий говорить про 

чотирикінцевий хрест, про найпростішу форму хреста, бо інші види хреста тоді ще не були відомі. 

Але з розвитком християнської культури урізноманітилися і форми хреста. Поряд з грецьким 

(рівнокінцевим) з'явилися хрести: латинський (з подовженим нижнім кінцем), андріївський (х-образний), 

шести- і восьмикінцевий, «процвівший» тощо. 

У Київську Русь хрест прийшов з прийняттям християнства і став, перш за все, предметом 

особистого благочестя. Хрест-тільник надягали на шию під час хрещення і він залишався з віруючим до 

кінця життя. 

Виробництво міднолитих чотирикінцевих натільних хрестів відомо у Давньоруській державі з XII ст., 

екстраординарний розвиток воно отримало в Києві. На литих тільниках зустрічаються різні зображення – 

Голгофський хрест, Розп'яття, Спас Нерукотворний, св. арх. Михайло, святі: Микола Чудотворець,  

Микита-мученик та ін. 

У XVII-XVIII ст. були поширені «процвівші» хрести з подовженим вертикальною лінією. Тільники 

нерідко прикрашалися емаллю. 

У Давній Русі був популярний так званий Корсунський хрест, названий так за первісним місцем 

виготовлення – Корсуні (Херсонеса). Це невеликий кам'яний хрестик зі срібною оправою країв, які 

з'єднувалися між собою дротом, який нагадує ланцюжок. Оправа нерідко прикрашалася сканью, 

накладними розетками, перлами, дорогоцінним камінням; у центрі хреста містилася накладка з розп'яттям. 

У сучасній музейній практиці «корсунчиками» називаються також маленькі рівнокінцеві кам'яні (іноді 

кістяні, скляні, але не литі) хрести без оправи. Корсунський хрести побутували у Київській Русі аж до 

XVII ст. Наперсні мощовики-енколпіони з'явилися у Візантії не пізніше IV ст. і спочатку мали форму 

скриньки-ковчега. У Давньоруській державі вони були відомі вже в домонгольський період. Зазвичай, це 

міднолиті двоскладові хрести-енколпіони, але зустрічалися також і зроблені з дорогоцінних металів. Вони 

орієнтувалися на константинопольські зразки і прикрашалися лицьовими зображеннями (у центрі лицьової 

стулки зазвичай містилося розп'яття), виконаними у техніці литва, різьблення, карбування, черні або емалі. 

Форми енколпіонів досить різноманітні: деякі хрести мають на кінцях круглі диски-клейма, іноді краї 

хреста розширюються або отримують трьохлопасне завершення, у XIV-XVI ст. хрест-мощовик часто 

набував конфігурації квадрифолія. 

Починаючи з XV ст. енколпіони витісняються пласкими двосторонніми хрестами, а потім і 

односторонніми хрестами типу наперсних. Великі наперсні хрести-мощовики у XVII-XVIII ст. носили 

монахи. Хрести наперсні, вгорі з вушком для шнура, за основним своїм призначенню служать знаком 

священного сану; їх носять священнослужителі поверх одягу. Архієрейські і архімандритні хрести 

виготовляли із золота і срібла, з дорогоцінним камінням і емалевими вставками, з XVIII ст. їх верх 

виконували у формі корони. 

Типи хреста як культового знаку: 

1) живописні (на фресках, іконах, мозаїках); 

2) графічні (графіті, різьблення на дереві, камені, металі тощо); 

3) об’ємні (з металу, шкіри, дерева, каменю, кістки, бурштину, перламутру тощо). 

Однією з якнайбільших в Україні є колекція металевих хрестів VІ – ХХ століть у Національному 

музеї історії України (м. Київ). Багато хрестів-релікваріїв зберігається у національних історико-культурних 

заповідниках: «Києво-Печерському», «Софії Київській», «Херсонесі Таврійському», Музеї мистецтв 

Богдана та Варвари Ханенків, Музеї історії міста Києва, Чернігівському історичному музеї ім. В. 

Тарновського, музеях Львова, Рівного, Чернівців, Дніпра, Запоріжжя, Нікополя, Берестечка, Ялти, Керчі та 

ін., у фондах Інституту археології Національної академії наук України, археологічних центрах при закладах 

вищої освіти: Львівському, Чернівецькому, Дніпровському національних університетах. 

Зібрання дерев’яних хрестів зберігається у Національному Києво-Печерському історико-

культурному заповіднику, Національному музеї історії України, Музеї давньої української культури у 

Львові.  

Потрібно зазначити, що чимала кількість ставрографічних пам’яток походженням з України 

знаходяться за її межами: музеях Ватикану, Британському музеї (м. Лондон), Метрополітені-музеї (м. Нью-

Йорк), Державному ермітажі (м. Санкт-Петербург), Державному історичному музеї (м. Москва) та ін. 

Багато експонатів перебувають у приватних колекціях, їх немає у загальнодоступних каталогах, тому 

про наявність важко стверджувати. Винятком є колекції мецената С. Платонова, а також подружжя Ігоря та 

Оксани Гринівих (2007-2008 р. – Музей мистецтв Богдана та Варвари Ханенків). 
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Висновки. Таким чином, центральний символ християнства має велику кількість різновидів. 

Розглянута еволюція хреста у вітчизняних та зарубіжних ставрографічних звичаях на прикладі лише 

деяких його різновидів дає нам можливість доторкнутися до зовнішнього боку ставрографічної традиції і 

частково розглянути типологізм хреста (крижа). 

На умовних курганах хрести лишаються складовим елементом нашого духовного спадку i є цiнними 

об'єктами сакрально-лапiдарного мистецтва, а для науковцiв-дослiдникiв – основною часткою 

всеукраїнської ставрологiї. 
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ТВОРИ ГОГОЛЯ У ТЕАТРІ ЛЯЛЬОК 

 

Стаття присвячена виставам за творами М. В. Гоголя в театрі ляльок. Проаналізовані вистави 

театру ляльок. Дослідженно інтерпритації творів М. В. Гоголя. В дослідженні аналізується особливості 

прочитання творів М. Гоголя в театрі ляльок, виявлення різних режисерських трактовок та використання 

у виставах не тільки ляльок, а й інших форм сценічної анімації. Ключові слова: твори М. В. Гоголя, 

інтерпретація, театр ляльок, театр анімації. 

 

В історії українського театру особливе місце займає творчість великого українського письменника 

М. В. Гоголя. Серед великої кількості його різножанрових творів всього лише вісім написано для театру. 

Його драматичні твори стали явищем винятковим і дуже важливим у театрі. Мабуть, сьогодні важко знайти 

в Україні театр, який би не звертався до творів М. В. Гоголя. У ХХ столітті режисери сміливо 

інтерпретували не тільки драматичні твори, а й, бралися за постановки його повістей та оповідань. Як 

показав час, самі різні його твори можна використовувати не тільки в драматичному театрі, а й у театрі 

ляльок. 

На сьогодні окремого дослідження присвяченого інтерпретаціям творів М. В. Гоголя в театрах 

ляльок не існує, тому одним із завдань написання майбутньої роботи буде створення комплексного 

дослідження на цю тему, що заповнить прогалини в історії театру ляльок. 

Чим же привернули увагу режисерів театру ляльок безсмертні сюжети Гоголя? Перш за все своєю 

сценічністю: нескладною фабулою, стислістю викладу, специфічним гумором, театральністю, колоритністю 

образів і багатством їх характеристик. Твори Гоголя, ніби створені для театру ляльок. 

Вперше прем'єра за творами Гоголя відбулася 9 квітня 1941 р. у Московському Центральному театрі 

ляльок. Драматургічний матеріал за повістю Гоголя був створений Є. Сперанським, а постановку здійснили 

С. Образцов, В. Громов, С. Серпинський, художниками вистави були В. Мюллер та В. Терехова. На даному 

етапі рецензій на цю виставу поки що не знайшлось, але відомо що вона була насичена музичними 

й хореографічними номерами і була зіграна на глядача 413 разів. 

В Україні одними з перших твори Гоголя представив глядачу Харківський академічний театр ляльок 

ім. В. А. Афанасьєва, поставивши у 1950 р. «Сорочинський ярмарок» (режисер А. Юдович, художник 

Є. Гуменюк). У 1954 р. на батьківщині письменника Полтавський обласний театр ляльок вперше поставить 

«Майську ніч» М. П. Старицького за Гоголем (режисер А. Колтилін, худ. К. Посполітак), а у 90-х з великим 

успіхом відбудеться премєра вистави «Ніч на Івана Купала», яка буде створена міцним творчим тандемом: 

режисером А. Поляхом і художником В. Безулею. 

У другій половині ХХ ст. творами Гоголя цікавляться не тільки українські, а і зарубіжні театральні 

колективи. Так, в Оренбурзькому театрі ляльок у 1952 р. режисер і сценограф Н. Беззубовцева поставила 

виставу «Ніч під різдво» (драматургія І. Руденкова за повістю М.Гоголя), а у 1988 виставу «Одруження» 

поставив режисер А. Ярілов. У 1984 році в Алтайському державному театрі ляльок «Казка» відомий 

український режисер Є. Гімельфарб поставить «Шинель». 

Пік популярності вистав, які були поставлені за творами М. Гоголя припадає на межу ХХ і ХХІ ст. 

Драматичні та прозові твори М. Гоголя ідуть на сценах театрів України, Росії, Білорусії, Естонії, Чілі, 

Франції . Окрім уже згаданих творів ставляться: комедії «Одруження», «Ревізор», «Гравці», створюються 
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інсценізації прозових творів і ставляться «Невський проспект», «Ніс», «Вій», «Шинель», «Петербурзькі 

оповідання» та ін. 

В театрах ляльок України вистави за творами Гоголя ідуть в Донецьку, Києві, Кропивницькому, 

Львові, Луганську, Одесі, Полтаві, Херсоні. Особливою сторінкою ім'я Гоголя вписано в історію 

Харківського академічного театру ляльок ім. В. А. Афанасьєва сучасний репертуар якого представлений 

трьома знаковими виставами: «Ревізор» (режисер Є. Гімельфарб, сценографія і ляльки В. Нікітін) та 

«Майська ніч» і «Одруження» (Режисер О. Дмітрієва, сценографія і ляльки Н. Денисової). 
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СВІТОВИЙ ДОСВІД ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН 

НА РИНКУ ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ 

 

У статті досліджено досвід розвинутих країн щодо державного регулювання земельних відносин на 

ринку земель сільськогосподарського призначення. У процесі дослідження встановлено, що успіх земельних 

реформ і ефективність впровадження та функціонування ринку земель залежать від рівня їх наукової 

обґрунтованості, ступеня виваженості державного регулювання та міри узгодження інтересів його 

учасників. Встановлено, що складовими ефективного формування й стабільного функціонування ринку 

сільськогосподарських земель у країнах-членах ЄС можна вважати: державне регулювання, земельний 

кадастр, спеціалізовані земельні установи, ринковий механізм оцінки землі та орендні відносини. Ключові 

слова: земельні відносини, державне регулювання, ринок земель сільськогосподарського призначення, 

раціональне землекористування. 
 

Постановка проблеми. Прямим обов’язком держави є функція захисту усіх суб’єктів права 

власності на землю та забезпечення соціальної спрямованості економічних відносин. І якщо постійний 

перехід землі до більш ефективних власників апріорно забезпечується самим ринком, то питання 

додержання соціальної справедливості під час перерозподілу землі, попередження надмірної концентрації 

земельних ресурсів або, навпаки, парцеляції земель, утримання цінової стабільності тощо, слід віднести до 

сфери регуляторної компетенції держави. Передумовою формування вітчизняного ринку 

сільськогосподарських земель є використання наявного досвіду розвинутих країн. Європейські країни мали 

подібні завдання у питанні реформування земельних відносин в умовах переходу до нових форм 

господарювання, а саме: перерозподіл земель з одночасною передачею їх у приватну та колективну 

власність, а також у користування підприємствам, установам і організаціям із метою створення умов для 

рівноправного розвитку різних форм господарювання на землі, формування багатоукладної економіки, 

раціонального використання та охорони земель. Тому при формуванні ринку земель в Україні актуальним є 

врахування світового досвіду саме в цих країнах щодо розв’язання складних проблем, переймаючи при 

цьому з нього позитивні елементи та уникаючи негативних, адаптуючи світовий досвід до умов України. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Серед українських вчених, які у своїх наукових роботах 

досліджували та аналізували особливості регулювання земельних відносин у країнах-членах ЄС, 

заслуговують уваги роботи таких авторів: Афендікова Н. О., Боклаг В. А., Власюк Т. О., Гадзало Я. М., 

Ґудзь В. П., Шувар І. А., Юник А. В., Ходаківська О. В. [1-10]. 

Мета статті полягає у вивченні досвіду розвинутих країн щодо державного регулювання земельних 

відносин на ринку земель сільськогосподарського призначення та сформулювати положення, які можуть 

бути використані в Україні. 

Виклад основного матеріалу. Питання формування ринку землі – одна з найгостріших тем у 

сучасному агропромисловому комплексі України, вона бентежить всі соціальні щаблі українців: від 

можновладців до дрібних фермерів. Але перш за все варто зрозуміти, що філософія земельної реформи 

полягає в тому, що вона повинна забезпечити людям кращий рівень життя, основи соціальної 

справедливості. Приклади досвіду розумного і врівноваженого підходу до здійснення земельних 

перетворень, як і приклади протилежного характеру, можна знайти в багатьох країнах світу. Аналіз такого 

досвіду дає змогу дійти висновку, що успіх земельних реформ і ефективність впровадження та 

функціонування ринку земель залежать від рівня їх наукової обґрунтованості, ступеня виваженості 

державного регулювання та міри узгодження інтересів його учасників. Позитивних результатів 

землекористування у країнах-членах ЄС, як правило, досягають завдяки системному підходу до розв’язання 

проблем трансформації земельних відносин з урахуванням економічних, соціальних та екологічних 

чинників, а саме: наявності довготермінової стратегії розвитку аграрного сектора; прозорої нормативно-

правової бази з регулювання земельних відносин, що є передумовою сталого землекористування [1, с. 102]; 

дієвого контролю за дотриманням земельного законодавства у частині раціонального використання й 

екологізації землекористування, що знижує масштаби екологічно необґрунтованої практики використання 
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орендованих земель [2, с. 289]; державного фінансування заходів щодо поліпшення угідь і здійснення 

еколого-агрохімічного ґрунтового обстеження [3, с. 77]; інтенсифікації виробництва за рахунок оптимізація 

забезпеченості аграрної сфери трудовими ресурсами.  

У країнах-членах ЄС Основою земельної реформи стало формування приватної власності на 

сільськогосподарські землі. Ринки купівлі-продажу та оренди земель створювалися через приватизацію 

державних земель і повернення (реституцію) земель, що були конфісковані, попереднім власникам або їх 

спадкоємцям [4, с. 77]. Європейська практика історичного розвитку обороту земель підтверджує, що 

ринкові механізми не є самодостатніми й потребують організованого втручання держави. Тож складовими 

ефективного формування й стабільного функціонування ринку сільськогосподарських земель у країнах-

членах ЄС можна вважати: державне регулювання, земельний кадастр, спеціалізовані земельні установи, 

ринковий механізм оцінки землі та орендні відносини.  

На підтвердження першої складової свідчить історія економічного розвитку європейських країн, що 

переконливо доводить про посилення регулювального впливу держави на аграрне виробництво і земельний 

ринок, яке здійснюється за рахунок створення належного нормативно-правового поля, застосування 

економічних важелів впливу держави на суб’єктів підприємництва, обмеження прав приватної власності на 

землі сільськогосподарського призначення. У країнах-членах ЄС держава регулює максимальну величину 

земельної власності на сім’ю (Чехія), контролює дотримання цільового призначення земельної ділянки та 

підтримання рівня її родючості (Литва), встановлює правила щодо одержання дозволу на купівлю 

сільськогосподарських земель (Франція), регулює трансформацію земель з однієї категорії в іншу 

(Болгарія) [2, с. 289]. Існуючі обмеження до способів землекористування закріплені відповідними 

нормативно-правовими документами, а за їх порушення передбачено адміністративну відповідальність. 

Щодо земельного кадастру, то варто зазначити, що у країнах-членах ЄС створено систему 

управління земельними ресурсами (СУЗР), завданням якої є підтримка дієздатного й ефективного ринку 

землі. СУЗР включає кадастрові зйомки, базу реєстрації прав та земельно-інформаційну систему для 

забезпечення доступу до необхідної інформації, зокрема через мережу Інтернет і засоби електронного 

урядування [5, с. 25]. Земельний кадастр у країнах-членів ЄС є основою СУЗР, бо він забезпечує 

просторову цілісність та ідентифікацію земельних ділянок, створює гарантії сталого і безпечного 

землеволодіння та ефективного державного управління земельними відносинами. Ключовою функцією 

кадастру є надання суспільству повноцінного доступу до просторових даних про земельні ділянки з метою 

уникнення корупції під час операцій купівлі-продажу сільськогосподарських земель. 

Варто зазначити, що важливою передумовою функціонування ринку сільськогосподарських земель у 

країн-членів ЄС було створення спеціалізованих установ для управління землями державної власності, 

зокрема, Словацький земельний фонд (Словаччина), Агентство сільськогосподарської нерухомості 

(Польща), Національна земельна служба (Литва), Державна земельна служба (Латвія), Департамент 

консолідації земель (Данія), Служба управління землями і водами (Нідерланди), Національна компанія 

«Земля» (Болгарія) [6, с. 21]. Завданнями зазначених установ є надання кредитів товаровиробникам, 

здійснення управління державними землями, консолідація подрібнених земельних ділянок, забезпечення 

розвитку сільських територій. Створення державних організацій дало можливість уникнути проблемних 

ситуацій при знятті мораторію на продаж земель. 

Ще однією складовою є ринковий механізм оцінки землі. В європейських країнах вартість земельної 

ділянки оцінюють із розрахунку продуктивності або у результаті визначення її справедливої ринкової 

вартості на основі відповідних цін купівлі-продажу землі. Періодично відбувається переоцінка землі у 

зв’язку з можливою зміною її ринкової вартості. Характерним є те, що потенціал землі оцінюється 

відповідно до ефективності її використання, а не лише з урахуванням ринкової вартості, яка утворюється за 

співвідношенням попиту та пропозиції. 

Основним інструментом збільшення розмірів землекористувань у країн-членів ЄС є оренда землі. 

Частка орендованих земель становить від 60% (Угорщина, Естонія) до 90% (Болгарія) у розмірі земельного 

масиву. В цілому орендовані угіддя у загальній площі землекористування в європейських країнах 

становлять 53% і мають тенденцію до збільшення за рахунок ринкових операцій із сільськогосподарськими 

землями [7, с. 165]. Розмір орендної плати у країнах-членах ЄС становить від 20 євро за 1 га (Литва) до 

400 євро (Італія), залежно від якості та цільового призначення земель [8, с. 166]. У договорах оренди 

обов’язковим пунктом є умова про адміністративну відповідальність за погіршення стану земель. Так, у 

Франції усі операції з купівлі, продажу, надання в оренду земельних ділянок перебувають під суворим 

контролем органів влади [9, с. 156]. Завдяки ефективному функціонуванню механізму оренди земель у 

країнах-членах ЄС відбувається активний розвиток підприємницької діяльності в аграрному секторі. 

Варто зазначити, що дуже важливим моментом у становленні земельних відносин є охорона земель. У 

країн-членів ЄС під екологічним захистом держави знаходяться понад 5 % сільськогосподарських земель, які 
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потребують відновлення [6, с. 11]. Державні органи управління й місцеві владні структури вимагають від 

власників землі здійснювати землеохоронні заходи відповідно до їх планів і під їхнім контролем (Бельгія, 

Іспанія, Німеччина, Франція). Землемеліоративні роботи проводяться за рахунок коштів державного бюджету 

та фінансової підтримки у рамках Спільної аграрної політики (Common Agricultural Policy) ЄС. 

Висновки. Основною спільною рисою для відібраних країн та України є те, що формування 

приватної власності на землю відбувалося через поступову реструктуризацію колишніх кооперативів і 

державних господарств у підприємства ринкового типу. Процеси трансформації земельних відносин 

проходили у декілька етапів, що пов’язано з історичними особливостями формування приватної власності у 

країнах та рівнем їх соціально-економічного розвитку. 

Обраний курс України на європейську інтеграцію, важливість створення цивілізованої ринкової 

економічної системи і дотримання прав та свобод людини, зокрема права на землю, вказують на 

необхідність наближення системи вітчизняного законодавства до міжнародних норм. Тому варто врахувати 

європейську практику правового регулювання ринку земель, адже в нашій державі на сьогодні 

простежується недостатня розробленість правових основ обігу земель, недосконалість сучасної системи 

законодавства, що регулює ці відносини, що є фактором який стримує розвиток земельного ринку загалом. 

Досвід економічно розвинутих країн показує, що вільний ринок не означає нерегульований ринок, 

вдосконалення механізмів взаємного узгодження інтересів досягається шляхом вироблення певних 

процедур державного та громадського регулювання ринку земель. 
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МОТИВАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ТА СТИМУЛЮВАННЯ ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВІ 
 

У статті наведені основні поняття мотивації та стимулювання працівників, розглянуто їхній вплив на 

потреби та інтереси працівників і на поступове досягнення цілей організації. Визначено важливість 

ефективного використання понять мотивації та стимулювання у діяльності керівництва для зростання 

продуктивності мотивованого персоналу щодо виконання своїх завдань та підвищення задоволення працівників 

від роботи. Проаналізовані етапи теорії мотивації та наведена спрощена модель процесу мотивації. Ключові 

слова: мотивація, стимулювання, мотив, потреба, стимул, працівники, праця, теорії мотивації. 
 

Вступ. Мотивація є невід’ємною частиною системи управління персоналом і спрямована на 

досягнення особистих інтересів працівника та цілей підприємства. Оскільки робота працівника базується на 

його потребах та інтересах, основні з яких матеріальні, то для створення довгострокових мотивів його 

роботи необхідно створити умови, в яких працівник сприймав би свою працю як джерело справедливої 

винагороди, основою його професійного зростання, визнання справедливої оцінки його здібностей та 

результатів роботи. 

Виклад основного матеріалу. Мотив у перекладі з французької означає спонукальну причину, 

причину конкретної дії. Мотивація – це вид управлінської діяльності, що забезпечує процес мотивації себе 

та інших працівників до діяльності, спрямованої на досягнення особистих цілей та цілей організації. 

Мотивація праці – це прагнення працівника задовольнити свої потреби. 

Структура мотиву праці включає: потребу, яку працівник прагне задовольнити; благо, яке може 

задовольнити цю потребу; трудові дії, необхідні для отримання блага; ціна або витрати, на які погоджується 

працівник [1, c. 196]. Мотиви можуть бути внутрішніми або зовнішніми. Внутрішні мотиви пов’язані з 

отриманням задоволення від того, чим людина володіє, що вона хоче зберегти або навпаки – від чого хоче 
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позбутися. Наприклад, цікава робота приносить людині задоволення, і вона часто погоджується працювати 

майже безкоштовно; інакше вона погоджується на все, щоб позбутися цієї роботи. Зовнішні мотиви 

зумовлені бажанням людини володіти речами, які їй не належать, або навпаки – уникати такого володіння. 

Мотиви, що формуються у людини під впливом багатьох внутрішніх і зовнішніх, суб’єктивних та 

об’єктивних факторів, активізуються під впливом стимулів. Стимулом можуть виступати матеріальні блага, 

дії інших людей, які дають можливості, сподівання тощо. Поняття мотив праці і стимул праці по суті 

синоніми. У першому випадку мова йде про працівника, який прагне отримати благо за рахунок 

працевлаштування (мотив), у другому – керівний орган, який має набір благ, необхідних працівникові, і 

надає їх йому за умови ефективної трудової діяльності (стимул). 

Стимулювання праці передбачає створення умов, за яких активна трудова діяльність, яка заздалегідь 

дає певні результати, стає необхідною і достатньою умовою задоволення активних потреб працівника, 

формування у нього мотивів праці. Стимуляція – це своєрідний механізм, за допомогою якого реалізуються 

мотиви. Співвідношення різноманітних мотивів зумовлює поведінку людей, створює її мотиваційну 

структуру. Кожна людина має індивідуальну мотиваційну структуру, яка визначається багатьма факторами, 

зокрема: рівнем добробуту, соціальним статусом, кваліфікацією, становищем, ціннісними орієнтаціями 

тощо. Стимули поділяються на: економічні, моральні, колективні, індивідуальні, ідеологічні, політичні, 

правові, естетичні тощо [2]. Щоб ефективно мотивувати своїх співробітників, менеджер повинен визначити, 

які в них потреби, і забезпечити найкращий спосіб задовольнити їх роботою з хорошими показниками. 

Мотивація поєднує в собі інтелектуальні, фізіологічні та психологічні процеси, які визначають у 

конкретних ситуаціях, наскільки рішуче діє працівник і в якому напрямку він зосереджує свою енергію. 

Розуміння мотивів та потреб надає ключ до пояснення всіх видів організаційної діяльності. 

Датський психолог К.Б. Мадсон виділив 19 основних типів мотивів, розділивши їх на чотири групи. 

Перша група – це органічні мотиви: голод, спрага, статевий потяг, материнські почуття, відчуття 

болю, холоду, спеки, необхідність дихати. Друга група – емоційні мотиви: страх або прагнення до безпеки, 

агресивність або бойові якості. Третя група – це соціальні мотиви: прагнення до контактів, тяга до влади 

(захист своїх інтересів), прагнення до активності. Четверта група – активні мотиви: потреба в досвіді, 

потреба у фізичній активності, допитливість (інтелектуальна активність), потреба в збудженні (емоційна 

активність), спрага творчості (комплексна діяльність). 

У більшості випадків поведінка людей (наприклад, покупців) є результатом одночасної дії низки 

мотивів. Для досконалості певних дій (наприклад, для виконання будь-якої роботи) важливі всі компоненти 

системи мотивації. Управлінець повинен прагнути до того, щоб мотиви діяльності гарантували 

максимальне задоволення від роботи. Будь-яка робоча ситуація містить можливості для задоволення 

потреби у фізичній та емоційній діяльності, а також елементи допитливості. Важливо також створити 

можливості для реалізації мотивів. Як вважав Ф. Тейлор, завдання, яке стоїть перед менеджером, зводиться 

до того, щоб поставити кожну людину в потрібне місце. Тоді людина відчуває, що вона повністю 

використовує свої сили [3]. 

Потреби – це особливий стан психіки індивіда, його свідоме незадоволення, відчуття нестачі (браку) 

чогось, прояв невідповідності між внутрішнім станом і зовнішніми умовами. 

Потреба, яку насправді відчуває людина, спонукає її до здійснення конкретних дій, спрямованих на 

задоволення цієї потреби. Цей процес є мотивацією. Отже, мотивація – це потреба, усвідомлена з точки 

зору необхідності здійснення конкретних цілеспрямованих дій. У цьому випадку конкретні дії людини 

розглядаються як засіб задоволення потреби. 

Потреби викликають у людини бажання (прагнення) до їх задоволення. Отже, суть мотивації в 

організації зводиться до створення умов, що дозволяють працівникам відчувати, що вони можуть 

задовольнити свої потреби таким чином, що забезпечує досягнення цілей організації. 

В історії розвитку теорії мотивації були такі етапи: 

1) Етап простої мотивації (традиційний підхід). Суть цього підходу зводилася до використання 

«батога та пряника»: дії, які вважаються корисними, винагороджуються, а шкідливі (небажані) караються. 

Прикладом такого типу мотивації є мотивація Тейлора. Він запропонував оплачувати працю тих, хто 

виробляв більше продукції пропорційно своєму внеску. Наслідком такого підходу до мотивації стало 

значне підвищення продуктивності праці; 

2) Етап соціально-психологічної мотивації, суть якого зводиться до використання методів психології 

та соціології в управлінні. Він базується на двох концепціях. Перша – це психологічна мотивація: 

використання теорії підсвідомості З. Фрейдом. Основна теза цієї концепції полягає в тому, що на 

підсвідомому рівні людина не завжди поводиться раціонально. Друга концепція – соціальна та 

психологічна мотивація. Його засновником вважається Елтон Мейо («Хотторнські експерименти») [4]. 

Спрощена модель мотивації наведена на рис. 1. 
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Рисунок 1. Спрощена модель процесу мотивації [5] 
 

Висновки. Отже, мотивація та стимулювання працівників використовується для підвищення 

бажання працювати та якісно виконувати свої завдання, для підтримки сприятливого психологічного 

клімату в колективі, формування та розвитку організаційної культури, побудови ефективних систем 

зворотного зв'язку, формування почуття справедливості. 
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У КОНТЕКСТІ ЗБЕРЕЖЕННЯ ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА 
 

На сучасному етапі екологічні проблеми знаходяться далеко за межами національних кордонів і 

мають транскордонний, регіональний або навіть глобальний характер. Існує низка законодавчих 

документів, що пояснюють, яким чином на рівні країни слід здійснювати контроль за виконанням 

встановлених положень. Метою дослідження є виявлення існуючих міжнародних договорів України про 

охорону навколишнього середовища та збереження флори, аналіз реалізації властивостей та створення 

механізму його застосування в масштабах всієї країни. Ключові слова: збереження флори, екологічні 

проблеми, охорона навколишнього середовища, аналіз реалізації. 
 

Актуальність. Дослідження за програмою Літопису природи формують новітні вектори вивчення 

ролі держави у міжнародному співробітництві щодо сфери збереження навколишнього природного 

середовища та раціонального використання природних ресурсів, що регламентуються Законом України. 

Багатьма науковцями розроблялися теоретико-методологічні, науково-методичні та практичні засади, 

формували ся концепції трансформації системи природокористування України у контексті еколого-

економічних відносин. Проте, не зважаючи на широкий спектр напрацювань у даній галузі, механізм 

реалізації принципів сталого розвитку, соціальної стабільності та екологічної безпеки держави на світовому 

ринку, збереження біорізноманіття лісів і паркових екосистем, історії природно-заповідної справи, 

деревостанів аборигенних та інтродукованих деревних, чагарникових і трав’яних видів у штучних 

насадженнях різного типу залишається не розв’язаним. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. У колективних монографіях (Буркинського Б. В., 

Голікової О. С., Коджебаш А. П., Бородіної В. В., Івашури А. А., Добрунова Л. Е., Галушкіна Т. П., 

Мусіної Л. О. та ін.) розглядаються передумови та інноваційні напрямки розвитку «зеленої» економіки як 

сучасної парадигми трансформаційних зрушень в Україні, де основну увагу акцентовано на екологічній 

політиці як складовій державного поступу; надано аналітичну оцінку сучасного стану природокористування 

та природоохоронної діяльності (Потапенко В. Г.); охарактеризовано процеси зеленого бізнесу довкілля з 

https://pidruchniki.com/86531/menedzhment/funktsiya_motivatsiyi
http://www.readbook.com.ua/book/7/204/
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урахуванням сучасних світових досягнень і тенденцій в екології та економіці (Базилевич В., Вальтер Д.); 

розглянуто проблеми охорони навколишнього природного середовища за умов глобалізаційних викликів, 

висвітлено проблеми міжнародного економічного співробітництва в галузі охорони довкілля, питання 

визначення місця та ролі України в геополітичній структурі світового господарства; репрезентовано нинішні 

тенденції урбанізації та її економіко-екологічні наслідки у розбудові країни (Балуєва О.). 

Методи досліджень. Стратегія дослідження вибудувана із застосуванням описового методу, що 

дозволив пояснити особливості актуальності проблематики на даному етапі. 

Виклад основного матеріалу. Тематика дослідження є логічним продовженням наукових розробок 

щодо єдиної класифікації ботанічної і біологічної номенклатур [1]; проблемних аспектів функціонування 

термінологічної номінації в умовах активізації євроінтеграційних процесів [2]; проблем розмежування 

термінів і номенклатур агропромислового комплексу тощо.  

Робоча гіпотеза ґрунтувалась на необхідності складання каталогів біологічної номенклатури, 

невідкладності формування єдиного державного банку даних для визначення критеріїв лінгвістичного 

описування назв зелених насаджень на основі термінологічних стандартів. Це уможливить здійснювати на 

основі розроблених термінологічних стандартів уніфікацію назв рослин парків і скверів м. Києва українською 

і латинською мовами, допоможе визначати пріоритетні назви рослин серед існуючих синонімічних варіантів, 

допоможе створити картотеку власних назв парків і скверів культурно-історичного фонду м. Києва, а також 

укласти картотеку українською та латинською мовами усіх існуючих дерев і кущів у нашому місті, сприятиме 

розробленню єдиного реєстру рослин (видів, форм, сортів) у різних категоріях зелених насаджень.  

Із даною інформацією щодо укладання алгоритму відбору зелених насаджень парків і скверів 

м. Києва з лінгвістичним описом їх назв на основі держстандартів можна ознайомитись у колективних 

монографіях – «Opis lingwistyczny nazw zielonych nasadzeń na podstawie standardów terminologicznych» та 

«Розробка новітніх принципів створення реєстру цінних дерев і кущів парків і скверів м. Києва на основі 

термінологічних стандартів», де презентовано методику укладання каталогу (українською та латинською 

мовами) з метою уніфікації рослин (видів, форм, сортів) у різних категоріях зелених насаджень, розроблену 

відповідно до наукової документації організацій природоохоронного середовища [4; 5]. 

Дослідження спрямоване на врахування реалій суперечливого, але взаємозалежного та цілісного світу і 

пов'язане з усіма формами, напрямками та проявами взаємодії в системі «природа – людина – суспільство» 

для захисту екології і навколишнього природного середовища та інших сфер державного управління при 

виникненні негативних тенденцій до створення загроз національним інтересам. Доцільність виконання 

поставлених завдань полягала в уніфікації створеного реєстру цінних деревостанів та удосконаленні єдиної 

системи навігації київськими парками та скверами, що сприятиме збереженню та поновленню «топових» 

зелених насаджень міста на українському етнічному ґрунті з урахуванням стильових особливостей 

західноєвропейського впливу [3], покращенню зовнішньої привабливості вулиць та місць загального 

громадського користування, а також підтримуватиме екологічну ситуацію на належному рівні. 

Висновки і перспективи. Відтак ми пропонуємо:  

1) створити єдиний державний реєстр цінних деревостанів у різних категоріях зелених насаджень, 

що, відповідно до ст. 3 Закону України «Про основи національної безпеки України», є об’єктом 

національної безпеки держави і охороняється законом; 

2) акцентувати увагу на упорядкуванні документації щодо обліку зелених насаджень міста з 

урахуванням нововведень до чинного правопису та грамотному її застосуванні (наприклад, для ботанічних 

садів чи природоохоронних організацій); 

3) із метою забезпечення координації дій держави та суспільства щодо підтримки на належному 

рівні біорізноманіття флори застосовувати офіційну електронну базу даних із використанням QR-коду, 

завдяки якій єдиний інформаційний фонд поповнюватиметься новими відомостями про об’єкти природного 

середовища; 

4) укласти каталоги зелених насаджень міст і містечок та сформувати онлайн-карти, на яких будуть 

нанесені цінні ботанічні екземпляри, що дозволить здійснювати регулювання відносин між забудовниками 

та представниками екологічних структур; 

5)  здійснювати державне управління в галузі охорони та використанні природних ресурсів України 

при виникненні негативних тенденцій, потенційних або реальних загрозах національним інтересам країни. 

У даному контексті отримані результати дослідження сприятимуть формуванню цілісної картини 

діагностування та класифікації алгоритму дій щодо збереження природного середовища на ниві 

національної безпеки, забезпечення прав і свобод людини і громадянина. 
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ВПЛИВ ЕКОНОМІЧНОГО ЧИННИКА 

НА ПОЛІТИКО-ТРАНСФОРМАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ КРАЇН ТРОПІЧНОЇ АФРИКИ 

 

Стаття присвячена проблемі кореляційної залежності між економічним і політико-

трансформаційним розвитком регіону Тропічної Африки в контексті демократичного транзиту. 

Розкрито суть наукової дискусії вчених й проаналізовано аргументи «за» і «проти». Ключові слова: 

економічний чинник, демократичний транзит, політико-трансформаційний процес, Тропічна Африка. 

 

Теза А. Пшеворського про те, що економічний розвиток не сприяє розвитку демократії, але 

допомагає існуючим демократіям виживати, свого часу користувалася широкою підтримкою. Наразі ця теза 

стала предметом гарячих дискусій. Ряд дослідників, з-поміж яких К.Бош, К.Вельцель, С.Стоукс, Р.Інглхарт, 

критикують дане твердження і наводять сильні аргументи на користь того, що економічний розвиток 

сприяє процесу демтранзиту.  

Більш стриманою є позиція тих дослідників, які стверджують, що демократія не виникає 

автоматично при появі сприятливих соціальних і економічних умов. Вона потребує активізації населення, 

яке висуває вимоги й обговорює політичні реформи на тих публічних майданчиках, де відбувається 

боротьба за демократію. Вона може піддатися руйнації навіть тоді, коли основні умови сприятливі, але 

зроблений неправильний електоральний вибір чи відсутні відповідні політичні інститути [2].  

Наприклад, у Беніні проблема нестачі економічних ресурсів неодноразово впливала на різні політичні 

процеси з дня незалежності країни. Центральний уряд для реалізації своїх політичних проектів, у зв’язку з 

недосвідченістю чи неграмотністю, а також через відсутність підтримки інших політичних інститутів, 

об’єктивної інформації, витрачає величезні ресурси, але не отримує належного ефекту. У результаті держава 

змушена спочатку змінити економічний курс країни, погодитись на глибокі економічні реформи, а відтак 

шляхом військового перевороту прийти до політичних змін і трансформації принципів управління [6].  

Ж. Пінг, мешканець Габона, дослідник специфічних регіональних особливостей демократизації, 

називає економічний розвиток африканських країн чинником демократичного довголіття, а перспективи 

розвитку Африканського континенту вбачає «в створенні умов для реального економічного піднесення, 

збільшення зайнятості населення, просування в плані соціального прогресу» [5, с. 110]. 

Ч. Ендрейн вважає економічні проблеми держави першопричиною трьох видів системних криз 

влади – структурної, культурної й поведінкової, – кожна з яких може стати рушійною силою зміни 

політичного режиму, оскільки незадоволені потреби народу «формують період між високим рівнем вимог, 

які висувають уряду, і нестачею ресурсів» [7, с.141].  

Однак у раціональному економічному комплексі, зазначає американський політолог Л. Пай, 

акцентуючи увагу на «синдромі з сімнадцяти пунктів», не варто втрачати поміркованість, бо «політичні 

партії пропонують не тільки програми економічного й соціального розвитку, але й певну світоглядну 

систему і певний спосіб життя» [4, с.70].  

Звісно, суть політичного режиму (авторитарний, гібридний, демократичний тощо) завжди й 

беззаперечно впливає на економіку країни. Одна із специфічних особливостей досліджуваного регіону, яка 

демонструє зв’язок економіки і демократії, полягає в тому, що країни ставлять перед собою завдання 

наслідувати принципи так званого «хорошого правління» в умовах недостатнього економічного розвитку. В 

результаті подібного штучного наслідування відбувається ситуація, коли глибинне структурне економічне 

відставання, яке при нестачі ресурсів можливо було б поступово усунути, пригальмовує як політико-

трансформаційний процес, так і прогрес тієї чи іншої країни в цілому. Подібна ситуація є типовою для 

досліджуваного регіону в період постколоніального періоду розвитку й зберігається досі.  
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Окрім того, в умовах глобалізації інтенсифікується мережа міжнародної і транснаціональної 

економічної взаємозалежності в світовому масштабі, що для більшості країн, які розвиваються, означає те, 

що програми допомоги й кредити МВФ і Світового банку та інші види допомог можуть супроводжуватися 

не тільки економічними, а й політичними умовами. У такий спосіб промислово розвинені країни й потужні 

міжнародні організації стають інструментами впливу на неспроможні до ефективного управління уряди [6]. 

Доволі поширеною в наукових колах є думка про те, що зазначені інструменти впливу є дієвими саме 

по відношенню до корумпованих політичних режимів, оскільки окремі з економічних програм-стимулів 

впливають на політичні системи, які зрештою під тиском змушені ставати відкритими й орієнтуватися на 

міжнародні стандарти, щоб хоча б імітувати в своїх країнах правове поле і сприятливий для інвестицій 

клімат. Цей механізм найочевидніше проявляється у випадках, коли легітимізація політичних еліт залежить 

від економічних успіхів. Наприклад, через кілька десятиліть після набуття країнами Тропічної Африки 

незалежності став очевидним типовий факт: перші лідери не усвідомлювали того, що їх держави 

представляють собою мозаїку абсолютно не узгоджених між собою місцевих локальних соціумів, у яких 

існували власні суперечливі схеми підпорядкування, тобто розподілу влади. Так само не було усвідомлення 

обсягів ресурсного потенціалу країни і можливостей його інтегрування в трансформаційні політичні 

процеси [6]. 

Незважаючи на переважаючу позицію дослідників про те, що прикінцева демократизація 

авторитарного режиму не передбачає суттєвих змін у соціально-економічному устрої суспільства й 

концентрується передусім на політичній сфері, все-таки не можна недооцінювати структурно-

функціональні відмінності між корпоративністю в економіці і розгортанням ринків, які формуються піл 

егідою антимонопольного законодавства. Відносно досліджуваного регіону говорити про економічну 

корпоративність зарано. Між країнами Тропічної Африки зберігається низький рівень довіри, а в 

результаті – відсутність регіональної економічної інтеграції і політичної взаємодії, в якій дослідники 

вбачають основну перешкоду на шляху до економічної стабільності, створення сприятливого 

інвестиційного клімату і міцного фундаменту для поступового економічного зростання і міжнародної 

співпраці.  

Позитивним зрушенням щодо економічної інтеграції країн ТА став саміт глав урядів Африканського 

Союзу (АС) в 2018 р. в Руанді, на якому була підписана Угода про створення Африканської континентальної 

зони вільної торгівлі, мета якої – збільшити обсяги міжафриканської торгівлі, яка складає всього 15% від 

загального показника на континенті. Проект покликаний об’єднати населення 55 країн регіону – членів АС – з 

населенням більш ніж 1 мільярд чоловік і більш ніж 3,4 мільярда доларів сукупного ВВП [4]. 

Варто зазначити, що попри позитивну статистику, на тлі десятилітнього економічного застою 

практично в усіх країнах регіону зберігається низка економічних викликів, пов’язаних з недостатністю 

матеріального ресурсу для скорочення бідності. Міжнародні моніторингові групи стверджують, що в 

цілому за останніх 15 років кількість конфліктів в Африці суттєво знижена і континент став більш 

безпечним, а інвестування в розвиток людського капіталу, найперше в сфери освіти й охорони здоров’я, 

сприятиме подоланню ряду гострих проблем. 

Таким чином, для всіх без винятку країн регіону, незважаючи на стадії політичного розвитку, 

постійна турбулентність в соціально-економічній сфері є серйозним викликом. Через збереження 

«стабільної невизначеності» моделі політичного управління в зонах воєнно-політичних конфліктів (Малі, 

Нігер, Сомалі, Судан та ін.), в регіоні посилюється вплив тіньового сектора економіки, який охоплює не 

тільки кримінальну сферу торгівлі (контрабанда зброєю, наркотиками, живим товаром), а й легальні 

сектори, в тому числі видобуток мінералів, імпорт продовольчих товарів тощо. Розвиток тіньового сектора 

економіки посилюють міграційні потоки на прикордонних територіях. Їх поєднання з політичною 

культурою в конфліктних зонах ТА призводить до відродження архаїчних форм асиметричної взаємодії між 

різними расовими, етнічними, конфесійними групами, що робить ситуацію некерованою [3]. 
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Поняття гендеру є важливим аспектом сучасних досліджень феномену політичного лідерства. Ряд 

вчених визначають такі жіночі та чоловічі риси лідерів, як, домінування, емоційність, самостійність, 

раціональність, цілеспрямованість, організованість, розсудливість, інтуїтивність тощо. В українському 

суспільстві досі побутують стереотипи, що політика-це «професія чоловіча», оскільки часто потребує жорсткої 

сили, раціональності, витривалості, автономності. Проте світовий досвід свідчить про успішну політичну 

кар’єру жінок-лідерок. Варто згадати А. Меркель, К. Райс, Х. Клінтон, Т. Мей, Д. Грібаускайте, З. Чапутову, 

С. Марін, Д. Ардерн, К. Якобсдоттир, Е. Солберг та багатьох інших. Також зауважимо, що у парламентах таких 

європейських країн, як Фінляндія, Норвегія, Швеція, Бельгія, Ісландія від 40 до 45 % жінок-депутаток. 

В Україні впродовж останніх років бачимо певні покращення стосовно гендерної політики, зокрема 

на останніх парламентських виборах було запроваджено добровільну квоту жінок у партійних списках, що 

становила 30 %, а її дотримання стимулювалося фінансуванням партії з державного бюджету. На місцевих 

виборах поточного року квота жінок вже стала обов’язковою і становила 40 %. 

На основі аналізу теоретичних та емпіричних джерел, можемо зауважити, що ефективне жіноче 

лідерство досить часто відрізняється використанням таких якостей, як моральність, самовідданість, 

інтуїтивність, терпимість, колегіальність, емпатія, турбота, інклюзивність, поміркованість, 

дипломатичність, схильність до компромісу. 

Загалом проблематикою гендеру займалися такі українські та зарубіжні дослідники, як С. Айвазова, 

К. Левченко, Т. Марценюк, Б. Фридан, Д. Лесінг, С. Кертіс, Б. Гутек, Д. Спенс, В. Ярошенко, О. Скнар, 

В. Горбатенко, С. Гаращенко, Н. Лавриненко та багато інших. 

Зокрема, українська дослідниця О. Скнар приходить до висновку, що соціально-психологічними 

формами прояву гендерної поведінки політичних лідерів є: 1) модель поведінки політика маскулінного 

типу; 2) маскулінно-фемінінного типу в різних варіантах: з позитивним впливом фемінінності на 

професійний стиль; з негативним впливом фемінінності на професійний стиль; скомпенсованного 

маскулінно-фемінінного типу, адаптованого до професії; врівноваженого фемінінно-маскулінного типу, що 

вміло використовує переваги своєї статі; 3) модель гендерної поведінки політичного лідера з «розмитим», 

невизначеним гендерним статусом [2]. 

Таким чином, можемо погодитись із визначенням трьох груп політичних лідерів із урахуванням 

гендерних якостей: політики із маскулінним типом поведінки, політики з маскулінно-фемінним типом 

поведінки і політики із розмитим, невизначеним гендерним статусом. Тут варто зауважити, що більшість 

дослідників вважають оптимальним поєднання чоловічих і жіночих якостей, що забезпечує більшу 

гнучкість та успішність у політичній професії. 

Інша українська авторка В. Ярошенко зазначає, що гендерно-чуттєва інтерпретація жіночого 

політичного лідерства ґрунтується на есенціалістській концепції особливої, біологічно визначеної жіночої 

сутності. Їхні політичні стратегії побудовані на ідеології «жінка-мати» і «жінка-господиня дому». 

Відповідно під особливою «місією» жінок у політиці розуміють традиційну сферу жіночої компетентності – 

соціальну і сімейну політику. Закріпляючи одноосібну відповідальність за негаразди в цій сфері за жінками, 

«жінки-господині» оголосили чоловіків нездатними вирішувати питання через їхню природу [4, с. 25]. 

В. Горбатенко виділяє два підходи до жіночого політичного лідерства і оцінки його ефективності. 

Перший, «професійний» або гендерно-нейтральний підхід, ідеологічно пов’язаний з ліберальним напрямом 

у світовому жіночому русі, заснований на визнанні принципів гендерної рівності та відсутності гендерних 

відмінностей у політичній сфері. Подолання структурних і ситуативних бар’єрів сприяє, на думку 

прихильників даного підходу, подоланню маргіналізації жінок в політиці і дозволяє їм повноправно, тобто 

однаково з чоловіками, брати участь у політиці. Тому орієнтиром у їхній політичній діяльності має бути 

передусім професіоналізм і пошук партійно-політичних союзників. Другий, «материнський» або гендерно-
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чуттєвий підхід, акцентує увагу на гендерних відмінностях у перевагах, цінностях, пріоритетах і стратегіях 

жінок-політиків [1, с. 60]. 

Жіноче політичне лідерство може сприяти налагодженню суспільного діалогу, досягненню 

порозуміння між владою і суспільством, між окремими суспільними верствами тощо. Жіноче лідерство 

спроможне гуманізувати суспільні відносини, забезпечуючи мирні способи вирішення конфліктів. І це 

треба використовувати для досягнення миру і злагоди, стабілізації політичної і економічної ситуації [3].  

Отже, сьогодні актуально не те, чи може жінка бути лідером, а те, як, в рамках яких стратегій реалізація 

лідерських якостей жінок може бути найбільш ефективною. Рішення цього питання важливе не тільки для жінок, 

але і для всього суспільства, якщо воно не прагне позбавляти себе лідерського потенціалу цієї великої соціальної 

групи. Гендерна складова категорії лідерства є достатньо важливою як в теорії, так і у соціальній практиці. 

Зокрема, жіноче лідерство виступає в якості соціально-культурної доктрини, спрямованої на гуманізацію 

суспільства. Перетворюючись на світоглядну орієнтацію воно здатне впливати на вирішення широкого 

комплексу питань – демографічних, економічних, правових, політичних, соціальних, національних, культурних 

тощо, перетворюючи жінок в активний суб’єкт політики в сучасних умовах цивілізаційного розвитку. 

Насамкінець, зазначимо, що гендерна рівність є важливим аспектом розвитку демократії, 

верховенства права, підтримки суспільного діалогу і стабільності. Відтак для України важливою є 

подальша оптимізація гендерної політики та відмова від проявів статевої дискримінації та стереотипів 

патріархального суспільства. 
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Togo is a small country located in West Africa. Independent since 1960, its population continues to grow 

exponentially each year. This population is currently estimated at 8 377 517 inhabitants according to the United 

Nations Department of Economic and Social Affairs. It has 4 149 054 males or 49.5% compared to 4 228 465 

women or 50,5% of the national population. The number of births this year (2020) is 208 306 children. While the 

death toll is 53 498 men. The ratio of deaths to the number of births is 25,7%. This means that the Togolese 

population grows very rapidly each year. In 2100, it will have 25 246 555 inhabitants or 446,05 inhabitants/km
2 
[1]. 

Comprised of 5 economic regions, Togo has a problem of rural exodus. The Maritime region where the 

capital Lomé is located with an area of 9000 hectares, it has 1.8 million inhabitants in 2020. It was founded by the 

Ewés for trade. The Ewé people are animist (market of fetishists) and modernity, illustrated by luxury hotels, 

shopping malls, and sports, administrative and banking buildings.  

The plateau region, of which Atakpamé is the capital. It covers a superfie of 16 975 km
2
 with a population of 

1 425 199 inhabitants or a density of 84 inhabitants/km
2
 estimates in 2006. This is the region or still houses 

beautiful forests real museums, plants, despite the extension of the cultivation of coffee and cocoa. It is home to the 

highest peak in the country, Mount Agou (Agou Peak) with an altitude of 986 m. The area inhabited by the Ana, Ife 

and Apkosso, a people settled from Ojo in Nigeria. 

A united population, practicing ancestral cultures. Atakpamé is the place or produces more cereals, annuity 

products such as; cotton, coffee, cocoa, peanut, mahogany, and fruit. It is the richest region in Togo. 

The central region, home to Sokodé with an estimated population of 117 811 inhabitants in 2019, according 

to All-populations.com, 70% of the inhabitants are Muslims, and the remaining 30% are Catholic Christians, and 

Protestants. Sokodé was according to the survey of the German cooperation, the only large and important city in the 

north in terms of population and because of its economic dynamism. During the colonial period it was the double 

administrative and economic capital of the region and the prefecture. It has maintained this status until the present. 
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Trade - The Gateway to Trade with the Far North, two Markets: The Grand Market (Regional Market) and the 

Komah Market the Number of Sellers are more than 4 329 sellers in total (1794). 

Sellers, of which 84,7% are women in the Grand Market – 2 535 sellers, of which 91,4% are women in the 

Komah Market, Products in the Big Market – 26% of traders sell value-added products mainly based on 

manufactured products. The products on the Komah Market represent 20,6% of traders sell value-added products 

that are food and animal products (caprins, sheep, poultry, etc.). Turnover is between 9,6 billion FCFA and 

12,3 billion FCFA (14,6 million Euro and 18,7 million Euro) per month. The number of commercial enterprises is 

estimated at more than 1 266. 

The artisanal sector in Sokodé employs only 1% of the population. Craft activities (percentage of craftsmen 

body): sewing (35,7%), vehicle mechanics (15,1%), carpentry (11,2%), welding (10,9%), hairdressing (9,4%), 

masonry (7,3%), electricity from buildings (7%), automobile electricity (3,4%), artisanal fishing, agri-food 

processing (palm oil, shea butter, gari, etc.) The number of vocational and technical training centres represents 

more than 18, including the National Weaving Centre in Sokodé (CENATIS) and the Union of Forge Professionals 

(UPF) and the Craft Institutions: Regional Chamber of Trades (in partnership with the GIZ in Togo), Craft 

Resource Centres (formerly GIPATO, in partnership with GIZ, workshops and training). 

The Kara region, with an area of 11 630 km
2
, its population is 828 121 inhabitants (East 2006), a density of 

71 hts/km
2 
located 413 km from the capital Lomé. 

Kara is very rich in flora and fauna. The Kéran Park Nature Reserve (togo's largest park), with a total area of 

163 240 hectares, of which 109 240 hectares developed as a national park and 54 000 hectares reserved for hunting. It 

is located in Sara kawa Park where Safaris are organized to discover African wildlife: zebra, Cob, bubales, buffaloes. 

Annual processing levels in the cruise phase are projected at 90,000 T/year for rice; corn and soybeans 

15 000 and 10 000 Т/year respectively. For sesame, it is expected 10 000 T/year and for cashew, according to the 

pattern that investors will remember, 10 to 20 000 T/year. 

All products and by-products from the processing will combine according to use to form integrated value 

chains, hence an integrated agro-park (46 hectares). Indeed, the sound of rice (20% of the milling rate) can be 

combined with corn and soybeans for the production of feed. Empty rice balls will combine with droppings from 

chicken farming for compost production, an organic fertilizer essential for farms upstream of the agro-park. It 

should be noted that, in the long run, empty bales and droppings will be used as fuel for energy-intensive units (e.g. 

soybean oil) and as an energy source through methanization processes. It is important to note that all the 

aforementioned processing units will have rate of return in the cruising phase of at least 15% above the discount 

rate, which will be at a maximum of 12% and at least 7.5% thanks to the MIFA (Agricultural Financing Incentive 

Mechanism,). 

The inhabitants are: farmers, breeders of (pintades, hens of rocks, and birds of all kinds). The total cost of 

the Kara agropolis is 65 billion CFA francs, of which 50 billion is on public resources. Currently, and under the 

PTA-Togo, $35 billion has already been mobilized from the AfDB, BOAD, the Korean Saemaul Foundation and 

the Togolese State. Nearly $3 billion has just been mobilized from the AfDB on the Nigeria Special Fund (NSF). 

Additional resources are also expected from BOAD as part of the second phase of the project. It should be noted 

that the AfDB's support has enabled the technical studies and strategic reflections that have enabled the government 

to design a model of the agropole that is a school. For example, a strategic plan has been adopted by the 

government, which foresees the establishment of ten (10) agropoles by 2030, with a first set of three agropoles to be 

carried out under the 2018-2022 NDP. 

The Savannah region in the far north of the country is located in the Oti basin, which crosses the eastern 

region through the Atakora Mountains and flows into the Volta Mountains in Ghana. The savannah is composed of 

huge Savanian plains, interspersed with rocky cliffs. The inhabitants of the city are; Moba, tchokossie, morés, and 

N'ganga. The region is composed of 828224 inhabitants, a density of 98 inhabitants/km
2
 (250/sq. mi) in 2010 [2].  

Its area is 8 470 km
2
, the capital is Dapaong. The attics of the «noK» and Manproug caves and the Oti-

Mandouri wildlife are registered as a UNESCO World Heritage Site, successively in 2000 and 2002, archived on 18 

January 2017. There are also traditional «kpalkpang» loincloths which determines the ancestral dress, highly 

respected in the West African sub-region. Dapaong is the country's most important agricultural area for food 

products (maize, sorghum, rice, wouangou, millet and peanut). Savannah is at the forefront of guinea fowl and 

cattle farming nationally, according to the Ministry of Agriculture and Livestock. Togo's culture first refers to the 

observable cultural practices of its population, which is estimated at about 8,000,000 inhabitants. Togo is populated 

by a wide variety of ethnic groups. There are about 50 languages, including ewe (21%), kabyè (14.7%), ouatchi 

(10.0%), mina (5.8%), tem (5.8%), moba (5.4%), gourd (3.5%), llama (5.8%), 3.3%), akposso (2.7%), adja (2.7%), 

bassar or ntcham (2.3%), nawdum (2.2%), ifè (1.8%), yorouba (1.4%), peul (1.3%), etc. Despite this wide variety of 

ethnicities, two languages (Ewé and Kabyè) were chosen to be national languages [3].  

Togo contains a wide variety of traditional dances, traditional festivals, artists, etc.  
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Table 1 

Togolese population proportions 
Ethnies Population Percentage Language 

Éwé 1 477 000 21,0 % éwé 

Kabyè 1 032 000 14,7 % kabyè 

Ouatchi 740 000 10,0 % gbé (ouatchi) 

Mina (Gin) 413 000 5,8 % gin ou mina 

Tem (Kotokoli) 408 000 5,8 % tem 

Moba 379 000 5,4 % moba (ben) 

Gourma 248 000 3,5 % gourmantché 

Lama 235 000 3,3 % lama 

Akposso 196 000 2,7 % ikposso 

Adja 190 000 2,7 % aja 

Bassar (Ntcham) 166 000 2,3 % bassar (ntcham) 

Nawdum 161 000 2,2 % nawdum 

Ifè 129 000 1,8 % ifè 

Yoruba 105 000 1,4 % yorouba 

Peuls (Fulfuldé) 95 000 1,3 % peul (fulfuldé) 

Konkomba 87 000 1,2 % Konkomba 

Anoufo 73 000 1,0 % anoufo 

Kébou (akébou) 71 000 1,0 % kébou 

Akan, Ashanti, Twi 70 000 1,0 % akan 

Fon 61 000 0,8 % fon 

Akasselem 60 000 0,8 % akaselem 

Gangam 58 000 0,8 % ngangam 

Kambolé 51 000 0,7 % kambolé 

Gbé 44 000 0,6 % gbé (maxi) 

Ga (Amina) 42 000 0,5 % ga 

Tamberma 40 000 0,5 % ditammari 

Mossi 34 000 0,4 % mossi (mooré) 

Xwla 27 000 0,3 % gbé (xwla) 

Bariba 21 000 0,2 % baatonum 

Lolo, Adele 20 000 0,2 % adele 

Haoussa 19 000 0,2 % haoussa 

Lukpa 18 000 0,2 % lukpa 

Waama, Yoabu 18 000 0,2 % waama 

Anyanga 17 000 0,2 % ginyanga 

Anii 16 000 0,2 % anii 

Kusasi 14 000 0,1 % kusaal 

Mamprusi 14 000 0,1 % mampruli 

Bago-Koussountou 11 000 0,1 % bago-kusuntu 

Dagomba 11 000 0,1 % dagbani 

Bogo, Ahlon 9 500 0,1 % igo 

Hwe 8 100 0,1 % aja 

Ntrubo 7 700 0,1 % delo 

Arabes libanais 7 100 0,1 % arabe libanais 

Buem, Lelemi 7 000 0,1 % lelemi 

Français 5 400 0,0 % français 

Bissa 5 200 0,0 % bissa 

Kpessi 5 100 0,0 % kpessi 

Krache 4 900 0,0 % krache 

Créoles togolais 3 500 0,0 % pidgin 

Piyobe 3 000 0,0 % miyobe 

Métis 2 800 0,0 % allemand 

Adan, Adangbe 2 500 0,0 % adangbe 

Woudou 2 200 0,0 % woudou 

Autres 62 000 0,8 % – 

Total 2014 7 007 000 100% – 
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The largest numerical groups, those with more than 100 000 speakers, total 5,8 million people, or 83% of 

togo's population: Éwé, Kabyè, Ouatchi, Mina, Tem (Kotokoli), Moba, Gourma, Lama, Akposso, Aja, Bassar 

(Ntcham), Nawdm, Ifè and Yorouba. All ethnic groups can be grouped into five main groups: Adja-Ewé (44%), 

Kabyè-Tem (26,7%), Para-Gourma (16,1%), Akposso-Akébou (4%) Ana-Ifé (3,3%). 
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Розвиток будь-якої економічної система не може здійснюватися без постійного впровадження 

інновацій. Сільське господарство як галузь, в якій людина взаємодіє із живими організмами, під впливом 

науково-технічних досягнень в останні роки переживає стрімке технологічне піднесення та є досить 

привабливою для потенційних інвесторів. Відповідно до теорії інвестицій q, обсяг капітальних витрат 

залежить від співвідношення ринкової ціни функціонуючого капіталу та його відновної вартості [1, с. 59].  

Наразі ресурсний потенціал сільського господарства, що є капіталомісткою галуззю національної 

економіки, має тенденцію до зростання, однак характеризується непропорційністю зміни окремих його 

елементів. Такі зміни ресурсного забезпечення викликані, передусім, зміщенням пріоритетів інвестування. 

Інвестиції у відтворення основних засобів та запасів здійснюється у формі капітальних 

вкладень [2, c. 236]. Незважаючи на збільшення суми капітальних інвестицій у 2 рази, їх частка у структурі 

капітальних інвестицій в економіку зменшилася з 10,7 % у 2015 р. до 9,4 % у 2019 р. [3]. Тобто, cтруктура 

капітальних інвестицій за 2014-2018 рр. змінилася на користь  збільшення капітальних інвестицій у 

нематеріальні активи до 2 %, відповідно капітальні інвестиції у матеріальні активи становлять 98 %. Серед 

капітальних інвестицій у матеріальні активи центральне місце займають інвестиції у машини та обладнання 

– 68,4 %, у будівництво та переробку будівель – 18,5 %, в існуючі будівлі та споруди – 3,3 % [4]. 

За 2015-2019 рр. активи підприємств сільського господарства, мисливства та надання пов’язаних із 

ними послуг збільшилися на 50,1 % і становлять 1020604,5 млн. грн. У структурі активів підприємств 

відбулися зміни на користь збільшення питомої ваги необоротних активів на 12,9 в.п. до 37,7 %, відповідно 

частка оборотних активів зменшилася до 62,3 % [4]. 

За джерелами фінансування підприємств сільського господарства, мисливства та надання пов’язаних із 

ними послуг переважає частка власного капіталу – 50,9 %, що на 10,8 в.п. перевищує рівень 2015 р. Іншим не 

менш важливим джерелом фінансування лишаються поточні зобов’язання і забезпечення, питома вага яких 

зменшилася на 9,9 в.п. і становить 40,1 %, на довгострокові зобов’язання і забезпечення припадає 9,1 %. 

Засобами виробництва у сільському господарстві виступають основні засоби та земельні ресурси. 

Сільське господарство, на відміну від інших видів економічної діяльності, потребує досить значної 

кількості технічних засобів, що обумовлено: 

 різними технологіями вирощування сільськогосподарських культур; 

 великою кількістю взаємопов’язаних виробничих операцій, виконання яких потребує 

використання різних засобів; 

 якістю та структурою ґрунту;  

 виробничим напрямом та спеціалізацією підприємства; 
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 наявністю та розвитком галузі тваринництва; 

 технологічні операції виконуються, як правило, технічним засобом разом з функціональним 

обладнанням; 

 стислими строками виконання робіт. 

При цьому слід відмітити досить суттєві відмінності в продуктивності техніки та економічності наявної 

техніки. В Україні сільськогосподарські підприємства придбають трактори та комбайни переважно іноземного 

виробництва, тоді як ґрунтообробну техніку вітчизняного виробництва, що пов’язано з їх вартістю. 

Основні засоби сільського господарства, мисливства та надання пов’язаних з ними послуг збільшилася, 

однак не перевищує 4,1 % у загальному підсумку матеріальних активів національної економіки. 

У 2019 р. порівняно з 2015 р. первісна та залишкова вартість основних засобів сільського 

господарства, мисливства та надання пов’язаних із ними послуг зросли у 2,3 рази і дорівнює 431055 та 

269001 млн. грн. відповідно. У 2015 р. зростання основних засобів відбулося лише за рахунок переоцінки, 

тоді як в інші роки спостерігався реальний приріст основних засобів. Найвищі темпи зносу основних 

засобів спостерігаються у 2015 р. – 38,6 % та 2019 р. – 38,0 %. 

Негативним є те, що в структурі надходжень основних засобів, лише 61 % припадає на нові засоби. 
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Рисунок 1. Темпи зростання та ступінь зносу основних засобів сільського господарства, мисливство 

та надання пов’язаних із ними послуг, 2015-2019 рр., % 

Джерело: побудовано авторами на основі [5-8]. 

 

Відсутня однозначна тенденція щодо зміни кількості техніки у сільськогосподарських 

підприємствах. Зокрема, кількість комбайнів зернозбиральних, кукурудзозбиральних, бурякозбиральних, 

установки та агрегати для доїння зменшилися, однак кількість тракторів збільшилася. 

 

Таблиця 1 

Наявність окремих видів сільськогосподарської техніки у підприємствах України, 2015-2019 рр., шт. 

Вид техніки 
Роки 2019 р. до 

2015 р., % 2015 2016 2017 2018 2019 

Трактори 127852 339829 129 272 128697 130529 102,1 

Комбайни 37537 52714 36607 26287 26524 70,7 

Сівалки 65492 165961 66 272 65070 66511 101,6 

Плуги 47336 333599 49 072 49924 51447 108,7 

Культиватори 69474 183722 70 100 70505 71633 103,1 

Борони 193950 570675 181 386 161129 160004 82,5 
 

Джерело: побудовано авторами на основі [9, с. 65]. 
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Одним із основних і незамінних ресурсів у сільському господарстві є земля, яка виступає і засобом, і 

предметом праці, а також просторовим базисом здійснення сільськогосподарського виробництва. Площа 

сільськогосподарських угідь зменшилася на 0,5 % і становить 41310,9 тис. га, у тому числі рілля – 

32757,3 тис. га (79,3 %), сіножаті – 2283,9 тис. га (5,5 %), пасовища – 5250,3 тис. га (12,7 %), перелоги – 

166,7 тис. га (0,4 %), багаторічні насадження – 852,7 тис. грн. (2,1 %). 

Результатом поєднання та використання ресурсів сільськогосподарських підприємств є вироблена 

продукція. Валова додана вартість сільського, лісового та рибного господарства постійно зростає. За 2015-

2019 рр. збільшилася на 49,3 % до 358072 млн. грн., однак у структурі її частка зменшилася з 14,2 % до 

10,5 %. 
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Рисунок  2. Індекси сільськогосподарської продукції у підприємствах, 2015-2019 рр., 

% до попереднього року 

Джерело: побудовано авторами на основі [9, с. 39]. 

 

Як свідчать індекси сільськогосподарської продукції у підприємствах у 2015 та 2017 рр. 

спостерігалося зменшення обсягів виробництва порівняно з попередніми роками, тоді як в інші роки 

характеризуються зростанням валової продукції. У 2019 р. порівняно з 2015 р. валова продукція 

(у постійних цінах 2016 р.) сільськогосподарських підприємств збільшилася на 22,3 % і дорівнює 

449806,3 млн. грн. У структурі валової продукції найбільшу питому вагу займає продукція рослинництва – 

83,8 %, що на 2,4 в.п. перевищує рівень 2015 р. Відповідно на продукцію тваринництва припадає 16,2 % 

виробленої продукції сільськогосподарських підприємств. 

Отже, волатильність результативності господарювання в аграрній сфері здійснює суттєвий вплив на 

інвестиційні стимули. Наразі спостерігається одночасно й  зростання ступеню зносу основних засобів, і 

приріст вартості  основних засобів. Земельна компонента ресурсного забезпечення галузі також піддається 

перманентному скороченню. 
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ІНФОРМАЦІЙНИЙ СУПРОВІД ПРИЙНЯТТЯ ПОЛІТИЧНИХ РІШЕНЬ 

 

Стаття присвячена розгляду інформаційних технологій прийняття політичних рішень. 

Проаналізовано основи дослідження інформації, як нового політичного ресурсу у класичних працях 

науковців, сучасні теорії політичних рішень та вітчизняний досвід. Досліджено фактори, що найбільшим 

чином впливають на якість реалізації прийнятих державних політичних рішень. Ключові слова: політичні 

рішення, PR-супровід державних рішень, державна влада. 

 

Бурхливий розвиток засобів масової комунікації, процеси лібералізації та демократизації сучасного 

суспільства за останні роки істотно змінили рівень і якість взаємовідносин між державою та її громадянами. 

У системі державного управління все більшого значення набувають методи політичного аналізу і 

прогнозування, що дозволяють врахувати та погодити інтереси різних груп суспільства. Розробляються і 

знаходять своє застосування моделі підвищення ефективності рішень, які приймаються органами державної 

влади. 

В останні десятиліття у вітчизняній і зарубіжній соціально-політичної теорії з’явилася досить велика 

кількість робіт, присвячених особливостям політичних рішень, інформаційного простору, закономірностям 

його організації та функціонування, проте не сформувалася єдина теорія, що володіє великим 

пояснювальним потенціалом і можливістю структурування накопиченого матеріалу. При великій кількості 

наукових праць і публікацій залишається не розкритим комплексний аналіз взаємовпливу інформаційного 

та PR-супроводу на ефективність прийняття і реалізації державних політичних рішень, тому дана тематика 

знаходиться в центрі дослідницької уваги. 

Основоположниками сучасної теорії політичних рішень можна вважати таких авторів, як: Д. Істон, 

Р. Арон, Г. Алмонд, А. Печчеї. З кінця 1960-х років починається інституціоналізація теорії прийняття 

політичних рішень в наукову дисципліну, публікуються роботи Г. Саймона, Г. Лассуелла. 

Серед вітчизняних розробок в області теорії і практики прийняття державних політичних рішень 

можна виділити таких авторів, як В. Авер’янов, Г. Атаманчук, В. Бакуменко, Ю. Кальниш, П. Надолішний, 

О. Руденко, Ю. Сурмін та інші. 

Теоретичні основи дослідження інформації як нового політичного ресурсу, її ролі в прийнятті рішень 

закладені в класичних працях Н. Вінера, Н. Лумана, А. Урсула, К. Шеннона, У. Ешбі. 

Трансформація сучасного українського суспільства за останні десятиліття вимагає прийняття великої 

кількості важливих політичних рішень. Зміни стосуються як соціально-економічної, так і соціально-

політичної сфер суспільного життя. Проводиться модернізація державного устрою, реформування системи 

місцевого самоврядування, під пильною увагою населення і органів державної влади знаходяться боротьба 

з корупцією і вибудовування взаємовигідних міжнародних відносин. 

Наявний досвід соціально-економічних перетворень показав, що відсутність адекватного розуміння і 

підтримки реформ з боку громадян здатне звести зусилля державної влади до нульового результату, а іноді 

привести і до негативних наслідків.  

Державна влада, орієнтована на соціально значущі результати, не може дозволити собі помилок, так 

як, втрачаючи кредит довіри, виявиться нездатною реалізувати ефективні механізми взаємодії з 

громадянами. 

Докорінні перетворення ставлять державні та місцеві органи влади в принципово нові умови 

функціонування, вимагають істотного перегляду принципів та методів прийняття політичних рішень. 

З’явився і активно розвивається новий вид державних політичних рішень – пріоритетні національні 

проекти. Експерти вважають, що з появою реальної соціальної спрямованості державних рішень, вони б 

придбали «людське обличчя». 

Одним із факторів, який найбільшим чином впливає на якість реалізації прийнятих державних 

політичних рішень, виступає раціональна організація комунікативних та інформаційних процесів, або PR-

супровід державних рішень. Ефективне використання подібних технологій стає можливим тому, що методи 

маніпулювання громадською думкою не призводять до бажаних довгострокових результатів. Органи 

державної влади сьогодні переходять до відповідальної державної інформаційної політики, яка базується на 

принципах інформаційної відкритості для громадян у діяльності державних структур, гармонізації інтересів 

усіх учасників інформаційного обміну. 



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 6  

 

 

 
127 

Зв’язки з громадськістю – необхідна функція державного інституту в умовах демократичної 

політичної системи. Розвиток громадянського суспільства вимагає участі населення у прийнятті важливих 

політичних рішень, а отже, інформаційний та PR-супровід в державних структурах виступає не тільки 

певною гарантією їх легітимного існування, але і впливає на ефективність діяльності. 

Для того щоб суспільство адекватно реагувало на прямі регулюючі дії влади, швидше адаптувалося 

до нових умов і правил, визначених цими впливами, для формування відповідного морально-

психологічного, морального і емоційного стану суспільства органи влади повинні постійно проводити 

роботу щодо забезпечення максимальної відкритості державної діяльності, пошуку нових шляхів доведення 

інформації до громадян і використання сучасних технологій при реалізації державних політичних рішень. 

Водночас, наукове вивчення особливостей інформаційного та PR-супроводу як чинників 

ефективності державних політичних рішень здійснюється фрагментарно, роз’єднано, не носить системного 

характеру, А це, у свою чергу, обмежує можливості використання найбільш результативних інформаційних 

і PR-технологій в діяльності органів державної влади при прийнятті та реалізації політичних рішень. 
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ДЕРЖАВНІ ПОЛІТИЧНІ РІШЕННЯ ЯК ЕЛЕМЕНТ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ 

 

Стаття присвячена розгляду інформаційних рішень як невід’ємної складової інформаційної політики 

держави. У розкритті даної теми проаналізовано роботи класиків соціально-політичного, економічного 

та культурного спрямування. Досліджено практику доступу громадськості та ЗМІ до інформації уряду у 

різних державах. Зроблено висновок, що чим ефективніша інформаційна політика, тим швидше рух у 

напрямку побудови соціальної держави. Ключові слова: інформація, інформаційна політика, інформаційний 

процес, політичні рішення. 

 

В умовах становлення глобального інформаційного суспільства інформація стає важливим фактором 

впливу на політичні процеси, впливаючи на вектор прийнятих політичних рішень. У свою чергу, політичні 

рішення державних органів є окремими елементами державної інформаційної політики. Політичним є будь-

яке підготовлене до реалізації рішення, що стосується інтересів суб’єктів політичного процесу. Якщо 

вважати політичну діяльність послідовним, внутрішньо пов’язаним ланцюгом політичних подій та явищ, а 

також сукупністю вчинків суб’єктів політичного процесу, то політичне рішення є «пусковим механізмом» 

усіх подій і вчинків [1, с. 27]. 

Основним способом підтримки дискурсу в системі влади виступає державна інформаційна політика. 

Вона може проявлятися по-перше, в довгострокових інформаційних зусиллях держави, які 

супроводжують освоєння нових економічних територій, вирішення великих зовнішніх або внутрішніх 

конфліктів, проведення виборів до представницьких органів влади або інші внутрішньополітичні реформи, 

по-друге, являти собою дії держави з технічного переоснащення інформаційної індустрії, встановленню 

нового типу взаємин влади із засобами масової інформації, проникненню і закріпленню своїх позицій на 

зовнішніх інформаційних ринках тощо. 

Так, Ю.А. Нісневич вважає, що «інформаційна політика розглядається як сукупність цілей, які 

відображають національні інтереси в інформаційній сфері, стратегії, тактиці, завдання державного 

управління, управлінських рішень і методів їх реалізації, що розробляються і реалізуються державною 

владою для регулювання і вдосконалення як власне процесів інформаційної взаємодії в суспільно-

політичному житті і соціально-економічній сфері життєдіяльності суспільства і держави, так і процесів 

інформаційної взаємодії» [2, с. 9]. З технічної точки зору, інформаційна політика це система 

цілеспрямованих комунікативно-інформаційних дій держави. 

У різних іноземних державах існує власна практика доступу громадськості та ЗМІ до інформації 

уряду. В Англії, наприклад, немає закону про свободу інформації. Прийняття рішень Урядом приховано 

завісою секретності. У США федеральний закон про свободу інформації передбачає обов’язкове надання 

урядової інформації за запитом, але з певними обмеженнями (секретна інформація, відомості про громадян 

приватного характеру, правоохоронна інформація). У Франції закон надає право кожному мати доступ до 

державних документів. Цим же законом визначаються вісім умов, які забороняють доступ до подібної 
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інформації. Рішення державного органу про відмову надати інформацію може бути оскаржене в суді, однак 

преса користується цим рідко. У Німеччині земельні закони містять положення про право на доступ до 

інформації уряду. Федеральні і земельні уряди можуть відмовити ЗМІ в наданні інформації тільки в тому 

випадку, якщо її оприлюднення завадить судочинству, якщо порушуються норми секретності, якщо буде 

порушений будь-який суспільний або особистий інтерес, або надмірний обсяг затребуваної інформації. В 

інших країнах Європи доступ журналістів до урядової інформації регулюється законами, багато в чому 

схожими на закони Франції та Німеччини [3]. 

На нашу думку, для реалізації політичної комунікації державна інформаційна політика, вочевидь, 

повинна ставити основним своїм завданням створення правових, політичних, економічних, морально-

етичних та соціально-психологічних умов для забезпечення діалогу держави і суспільства. 

Якщо погодитися з тезою деяких вчених (Т. Парсонса, Ю. Хабермаса, О. Тоффлера та ін.) про зміну 

визначальної домінанти соціального прогресу з економічної на комунікативно-інформаційну та культурну 

сфери, з доведенням зростаючої ролі соціально-психологічних, духовних чинників у розвитку економіки 

(П. Драгер, Дж. Кун, Д. Шрівер, Н. Штьор) і визнанням того, що духовні потреби слабо розвинені у 

суспільстві споживання, то можна зробити висновок: чим ефективніша інформаційна політика, тим швидше 

рух у напрямку побудови соціальної держави. 

В оцінці населенням ефективності діяльності органів державної влади та затребуваності соціальних 

проектів, які ними зініціюються, найважливішу роль відіграє інформованість громадян. За даними 

соціологічних опитувань, у населення яскраво виражена потреба в такій інформації. Однак, на сьогодні в 

Україні рівень відкритості, повноти, конкретності соціально-політичної інформації, що подається органами 

державної влади про прийняті рішення, недостатній. 

Таким чином, державну інформаційну політику можна визначити як сукупність взаємопов’язаних 

дій, спрямованих на створення умов отримання громадянами інформації, яка задовольняє їхні базові 

потреби і інтереси; розвиток відповідних технічних засобів, що забезпечують створення (обробку, 

зберігання і передавання) інформаційних ресурсів ділового, розважального, науково-освітнього та іншого 

характеру; забезпечення міжнародних контактів і зв’язків держави та суспільства, які вбудовують інститути 

і структури влади в наднаціональні інформаційні процеси. 
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ВЗАЄМОЗВ’ЗОК ПОЛІТИКИ ТА МОДИ: СОЦІОПОЛІТИЧНИЙ АСПЕКТ 

 

Стаття присвячена дослідженню взаэмозвязку політики та моди. Розглянуто соціополітичний 

аспект зазначеного явища. Зроблено висновок, що роль моди в політичній сфері є досить мало 

дослідженою. Підкреслено, що мода може розглядатись як феномен політичної культури та політичної 

естетики, будучи досить продуктивним концептом для аналізу політичної реальності. Ключові слова: 

політика, мода, культура, аналіз, соціальний. 

 

Людство нині живе в епоху постіндустріального інформаційного суспільства, процеси глобалізації в 

якому є вкрай вираженими і дедалі посилюються За умов прискореного темпу розвитку (і політичного в 

тому числі) відбувається переоцінка цінностей, заміщення одних культурних зразків іншими, новини, і в 

цьому сенсі не може не зростати значення моди, як одного із показників рівня глобалізації, одного з 

важливих каталізаторів суспільних змін; мода відіграє роль механізму перетворення одних культурних 

зразків і стандартів масової поведінки на інші.  

В ході історії розвитку людства, змінювалося як ставлення до моди, її значення в спільнотах, так і 

вона сама. В своєму природному становленні мода зародилася стихійно і спонтанно, але зусиллями 

зацікавлених осіб перетворилася на штучний і контрольований людьми соціально-політичний і культурний 

феномен. Питання політики і моди є досить актуальним на сьогоднішній день. Адже будь-яка область 

суспільного життя може бути підвладна вторгненню моди. 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9669634:%D0%9E.%D1%84.
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Визначень моди можна навести багато, але не можна заперечувати той факт, що вона відноситься і 

до явищ культури, а насамперед політичної. Адже в рамках політичної культури відбувається визначення та 

припис норм поведінки, зокрема створюються нові модні стандарти та цінності. Мода допомагає індивіду 

на шляху формування політичної соціалізації. У цьому випадку вона насамперед впливає на політичну 

свідомість а також формує нові зразки політичної поведінки. Щодо дослідження феномену іміджу 

політичного лідера, то мода має також значний вплив на формування іміджу політика. Це проявляється як у 

його зовнішньому вигляді, так і в його поведінці, ідеології та інших аспектах. Отож, можемо стверджувати 

що мода, як суспільне явище має вагомий вплив на політичне життя. 

Мода як суспільне явище є предметом дослідження багатьох соціологічних шкіл, зокрема 

американської, французької та німецької. Особливу увагу цьому напряму дослідження в соціологічному 

науковому співтоваристві приділяли в різний час такі вчені, як Р. Барт, Г. Блумер, Ж. Бодрійяр, П. Бурдьє, 

Т. Веблен, Г. Зіммель, В. Зомбарт та ін. Кожен з науковців трактує моду по різному, деякі вчені визначають 

цей феномен як групу психологічних чинників, які впливають як на колективну так і на групову поведінку 

членів сучасного суспільства, інші стверджують що вона впливає на функціонування усіх сфер 

життєдіяльності людини. Серед українських і російських вчених та дослідників вивченням феномену моди 

займалися, зокрема, О. Гофман, О. Ванштейн, Н. Камінська, Л. Кібалова, Л. Дихнич, Т. Ніколаєва, 

Ю. Легенький, Я. Прилипко, Г. Стельмах, Б. Паригін, Б. Поршнєв та інші. 

В будь-які часи розвитку суспільства мода була і є його невід’ємним атрибутом. Вона виступає в 

якості механізму соціальної регуляції суспільної поведінки, позначає різницю у класовій приналежності та 

соціальному статусі індивіда. Як універсальний і багатогранний феномен, мода завжди привертала до себе 

увагу представників різних галузей гуманітарного знання: філософів, соціологів, культурологів, психологів, 

істориків тощо. Як вже зазначалось раніше, мода є предметом міждисциплінарного дослідження. Так, для 

соціологів мода є засобом запровадження нових соціокультурних форм. Для семіотиків вона виступає як 

одна із знакових систем. Культурологи під модою розуміють періодичну зміну зразків культури. 

Мистецтвознавці розглядають моду як естетичний ідеал. Економісти - як прагнення до оновлення соціуму. 

Психологи стверджують, що мода є механізмом наслідування і навіювання. Всі ці галузі знання вивчають 

моду з різних ракурсів. Можна стверджувати, що вона буквально пронизує всі сфери людської 

життєдіяльності. 

 Підтвердженням актуальності вивчення моди в політології може служити той факт, що вже в 

XIX ст., мода стає предметом дослідницького інтересу. І це не випадково, оскільки XIX століття – це період 

формування індустріального суспільства, в якому на зміну звичаям приходить мода. Таким чином 

функціонування моди в соціумі було обумовлено такими чинниками, як промислова революція, виникнення 

масового потокового виробництва, посилення соціальної мобільності, урбанізація, розвиток засобів зв’язку, 

транспорту, масової комунікації 

Мода є специфічною і динамічною формою масової поведінки, вона виникає переважно стихійно під 

впливом домінуючого в суспільстві настрою і швидко мінливих смаків і захоплень. Моду можна розглядати 

також, як своєрідний соціально-психологічний механізм людського спілкування, який надає йому 

рухливості, урізноманітнює і змінює її. 

Механізм дії моди в своїй основі має створення, передачу і прийом певної інформації, яка циркулює 

поміж людьми, тобто міжособистісну комунікацію. З точки зору теорії комунікації моду можна розглядати 

як один із способів оформлення і закріплення нової інформації, яка потрапляє в суспільне користування в 

процесі соціального розвитку. Таким чином, мода – це особливий спосіб, образ, міра обробки соціальної 

інформації. 

Як явище масове, яке базується на соціально-інформаційних процесах, мода багатосторонньо 

пов’язана з такими соціальними явищами, як традиції, звичаї – з одного боку, і суспільна думка і масова 

комунікація – з іншого. 

Будь-яка область суспільного життя може бути підвладна вторгненню моди. Але в першу чергу слід 

зауважити, що поняття «мода» відноситься до явищ культури. 

Відношення людей до внутрішніх і зовнішніх форм культури, яке відображається в соціальній 

поведінці особистості, тлумачить моду як соціальну норму поведінки, але менш обов’язкову, а ніж норми 

соціальних інститутів чи звичаї. Відтак, мода є багатофункціональним соціально-психологічним явищем, 

тому кожна окрема особистість проявляє себе по відношенню до неї по-різному: активно, відносно активно, 

пасивно або байдуже. 

На сучасному етапі розвитку інтересу суспільства до проблем моди, зараз вже в XX-XXI столітті, 

виявляється, що мода охоплює не лише зачіски, костюми, меблі, не лише твори живопису, скульптури і 

архітектури, але й втручається в такі області, як економіка, промисловість, наука і політика. Інакше кажучи, 
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мода охопила не лише деякі сфери життя людини, а й намагається не просто втручатися, а й диктувати свої 

правила гри. 

Мода виступає не лише як естетичний феномен або як категорія науки про прекрасне, але як 

«універсальний механізм розвитку культури». Сутність моди полягає в тому, що вона проникає в будь-які 

ланки суспільства. 

Тому слід зазначити, що мода за своїм характером глобальна. Мода вже стала одним з факторів 

глобалізації в сучасній культурі. Вона повністю, глобально пронизує людину, стає для неї перепусткою в 

соціум і практично, забирає весь час і простір людського життя. 

Модні стандарти в політиці можуть мати вигляд моди на прихильність до певної політичної ідеології, 

способів політичної взаємодії на рівні політичних еліт і мас, способи організації політичного життя, 

включаючи політичні інститути, а також їх функціональні аспекти, зокрема політичні ритуали та навіть 

політичні тексти.  

Стандарти або об’єкти стають модними, коли вони отримують модні значення, тобто виступають 

модними знаками, а саме – вказують на певні цінності, які в суспільстві або соціальних групах 

сприймаються як модні. У політичному вимірі модні стандарти залежать від домінуючої політичної 

культури та прийнятих світоглядних засад даного суспільства. Так модним у політичному значенні можуть 

бути стандарти, які вважаються прогресивними або консервативними, державницькими, імперськими або 

космополітичними і т.д. 

Відповідно, ідентифікація та актуалізація кожних стандартів реалізується в модній поведінці. 

Поведінка учасників моди – це поведінка, орієнтована на модні стандарти, цінності та об’єкти моди. 

Мода є не інституційним регулятором, ціннісні начала в ній домінують над нормативними, а 

самоорганізаційні бажання – над керованими. Мода дуже тісно пов’язана з економічними та політичними 

інститутами, але водночас є автономною від них. Політичні інститути визначають схожість і відмінності 

між суспільствами та політичними системами, актуалізуючи елементи певної політичної культури, а також 

визначають зміст зовнішніх цінностей моди. Значення модних стандартів, їх інтерпретація та реальний 

вплив залежать від того, на який інституційний ґрунт вони потраплять. Тому моду можна також визначити 

як специфічний процес, особливу форму соціальної регуляції та саморегуляції поведінки. 

Модні стандарти поведінки можуть бути поведінковими актами, які наслідують певну модель або 

стереотип поведінки. Наприклад, стандарти поведінки політичної еліти, членів їхніх родин, державних 

службовців. У тому числі модна поведінка може включати прагнення носити одяг, що містить певну 

політичну символіку, відтворювати модель поведінки певних політичних взірців або героїв, модним може 

бути навіть членство в політичній партії. Політичний ритуал, зокрема, забезпечує включення особи в 

колективну політичну діяльність у процесі мобілізації та соціалізації, в рамках яких політичний ритуал 

забезпечує закріплення політичної стратифікації на соціально-психологічному рівні в морально-ціннісних 

настановах соціалізованого індивіда. Тобто політичний ритуал формує певні політичні установки та 

орієнтації, в тому числі виходячи з параметрів «модне-немодне». 

Дослідник моди О.Гофман зазначає, що мода може існувати лише у відкритих суспільствах. Замкнені 

культури не сприймають моду та навіть переслідують модні прояви, оскільки там домінує звичай. І дійсно, 

в тоталітарних політичних культурах політичні інститути обслуговують світські культи, в яких 

здійснюється сакралізація свого народу та його «ворогів», а самі режими є ворожими моді в її початкових 

проявах, оскільки як показує історія, все, що не вписується в культ вождів, вважається небезпечним та 

підозрілим. В той же час, навіть в тоталітарних політичних культурах мода як регулятор масової поведінки 

може вбудовуватись у політичні інститути. Так, наприклад, в часи після Жовтневої революції з’явилось 

багато проектів приведення одягу у відповідність з новим соціальним ладом. 

Мода як певна цілісність культурних інновацій і певний регулятив культури є спорідненою, 

наприклад, з традицією, звичаєм, смаком. У моді присутні такі елементи як: нормативність, демократизм, 

елітарність, утилітарність, самодостатня естетична цінність. Це специфічна сфера буття також політичної 

культури, де функціонують свої системотворчі механізми, які являють собою і певні інваріанти 

культуротворчості в політиці. Щодо політичної сфери можна говорити про культуротворчу функцію моди 

як соціального, культурного та естетичного феномена, який характеризує водночас сутність і динаміку 

ціннісних орієнтацій у даній системі політичної та соціальної ієрархії. Водночас можна говорити про 

політичну моду, яка є похідною від моди соціальної і має своїм об’єктом політичні інститути, політичні 

відносини, політичну поведінку, моделі політичного управління, моделі прийняття політичних рішень. У 

такому контексті політична мода проникає і стає сутнісним системо утворювальним елементом політичного 

ритуалу, політичної метафори, політичного символу. 

Мода здатна фіксувати динаміку розвитку політичної системи і політичні зміни, політичні інновації, 

але тією ж мірою вона відбиває впорядкованість, лад, систему орієнтацій і цінностей політичної культури, а 
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іншими словами – політичний порядок. Мода може інтерпретуватись як підсистема політичних уподобань, 

потреб, підсистема рольової та репрезентативної функції політичних іміджів, феномен мистецтва прийняття 

рішень. 

Отже, роль моди в політичній сфері є досить мало дослідженою, що дозволяє говорити лише про 

постановку проблеми політичної моди та моди в політиці. Але, не дивлячись на це, можна говорити, що 

мода може розглядатись як феномен політичної культури та політичної естетики, будучи досить 

продуктивним концептом для аналізу політичної реальності. В аспекті досліджень політичної культури 

концепт моди виявляється продуктивним для описання процесу формування стандартів, норм політичної 

поведінки, політичних цінностей і політичних стилів.  

 
Джерела 

1. Богатчук С. С. Політична символіка. URL: https://rusnauka.com› Politologia›64233.doc.htm 

2. Воронкова А. І. Тріада «Традиція-мода-культура»: політологічний вимір. Сучасне суспільство, 2018. ғ 1(16). С. 45. 

3. Воронкова А. І. Мода у контексті сучасних соціологічних досліджень. Грані, 2016. ғ 4 (132). С. 69-73. 

4. Воронкова А. І.Мода і політична соціалізація у сучасному суспільстві: основні напрями взаємодії. Сучасне суспільство, 2019. ғ1(17). С. 40–49. 

5. Ілляшенко Н. В. Мода як соціокультурний феномен URL:http://www.rusnauka.com/NTIP_2006/Philosophia/4_il_jashenko.doc.htm  

6. Кузнецова Т.В. Феномен моды: эстетика и діалектика. Философские науки, 1991. ғ6 С. 167. 

7. Петров Л.В. Мода как общественное явление. СПб.: Знание, 1974. 32 с 

8. Полянська В. Ю. Мода як політико-культурний та політико-естетичний феномен. Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна, серія «Питання політології», 2012. 

ғ 10-13. С. 151-154. 

 

Босак Андрій Остапович 

Кандидат економічних наук, доцент 

Національний університет «Львівська політехніка» 

Залізна Любов Вікторівна 

Національний університет «Львівська політехніка» 

 

ОСНОВНІ АСПЕКТИ ІНТЕЛЕКТУАЛІЗАЦІЇ 

 

Стаття присвячена вивченню понятійного апарату управління інтелектуалізації. Проаналізовано 

визначення інтелектуалізації, сутнісні ознаки термінів та зв`язки між ними. Досліджено наукові публікації 

українських та закордонних вчених, зокрема праці А. Антохова, С. Бабія, Т. Стюарта, О. Сем`яна та 

К. Арнольда. Ключові слова: інтелектуалізація, інтелектуалізація продукції, управління інтелектуалізацією. 

 

Управління інтелектуалізацією в реаліях сучасного стану економіки повинно бути основним 

інструментом розвитку не тільки для тих підприємств, які орієнтуються на експорт але й для тих, хто 

зосереджує свою основну діяльність на національному ринку. 

В досліджуваних нами працях науковці велику увагу приділяють понятійному апарату процесу 

інтелектуалізації. 

У Великому тлумачному словнику сучасної української мови інтелектуалізація трактується як 

проникнення інтелектуалізму в життя людей, насичення його розумовою діяльністю, збільшення та 

посилення в чому-небудь духовних, розумових, інтелектуальних засад. Великий тлумачний словник 

сучасної української мови трактує поняття «інтелектуалізація праці» як збільшення питомої ваги розумових 

функцій працівника на основі науково-технічного прогресу [1]. 

Антохов А. А. вважає, що інтелектуалізацію слід розглядати як процес посилення ролі результатів 

використання інтелектуальних здібностей людини для суспільного розвитку, покращення умов 

життєдіяльності та стимулювання подальшого прогрессу [2]. 

Бабій С. у своїй науковій праці зазначає, що інтелектуалізація підприємства відображається з різних 

концептуальних позицій: інтелектуального капіталу, створення нематеріальних активів, управління 

знаннями, навчання та ін. [3]. 

На думку Т. Стюарта, інтелектуальна діяльність, виступаючи сутнісною основою створення 

інтелектуального продукту, несе в собі ще два важливих аспекти: у її процесі відтворюється 

персоніфікований інтелектуальний капітал та інтелектуальний розвиток особистості, які виступають 

найважливішими мотиваційними факторами трудової діяльності [4, с. 164-168].  

 Ми погоджуємось з О. В. Сем`яном, який вважає, що кадрова політика має значний вплив на 

підвищення рівня інтелектуалізації людського капіталу. Сем`ян О. В. провів дослідження кадрової політики 

на підприємствах в сучасних умовах управління персоналом (табл. 1). 
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Таблиця 1 

Застосування основних складових кадрової політики 

при проведенні інтелектуалізації людського капіталу 

№ Підприємство Планування 

персоналу 

Набір персоналу Вибір 

персоналу 

Розвиток 

персоналу 

Оцінка 

персоналу 

1 ЗАТ  

«Запорізький 

м`ясокомбінат» 

За 

окремими 

спеціальностями 

За оголошеннями 

у ЗМІ, 

неформальні 

контакти 

Керівником 

підрозділу 

Курси 

підвищення 

кваліфікації 

Керівником 

вищого рангу 

2 ЗАТ 

«Мелітопольський 

м`ясокомбінат» 

За 

окремими 

спеціальностями 

Через біржу 

праці, 

неформальні 

контакти 

Комісією Курси 

підвищення 

кваліфікації 

Комісією 

3 ЗАТ  

М`ясокомбінат 

«Ювілейний» 

За 

категоріями 

працюючих 

Неформальні 

контакти 

Керівником 

підрозділу 

Курси 

підвищення 

кваліфікації 

Керівником 

вищого рангу 

4 ЗАТ  

«Бердянський 

м`ясокомбінат» 

Не 

здійснюється 

Неформальні 

контакти 

Керівником 

підрозділу 

Курси 

підвищення 

кваліфікації 

Керівником 

підрозділу 

5 ЗАТ  

«Аванта» 

Не 

здійснюється 

Неформальні 

контакти 

Керівником 

підрозділу 

Курси 

підвищення 

кваліфікації 

Керівником 

підрозділу 

6 ВАТ  

«Меркурій» 

Не 

здійснюється 

Неформальні 

контакти 

Комісією Курси 

підвищення 

кваліфікації 

Керівником 

вищого рангу 

Джерело [5]. 

 

Проаналізувавши дані табл. 1, бачимо, що не у всіх підприємствах розроблена чітка програма 

розвитку людського капіталу. Позитивним аспектом є те, що всі працівники досліджуваних фірм проходять 

курси підвищення кваліфікації, а це покращує рівень інтелектуалізації. 

Кайл Арнольд крім позитивних аспектів інтелектуалізації розглядає також негативні сторони. Він 

вважає, що неправильно осмислюючи весь процес використання інтелекту, інтелектуалізація може 

призвести до невдач, що погано впливатиме на моральний стан людського капіталу підприємства та 

зменшувати потенціал виробництва [6]. 

Підсумовуючи можна стверджувати, що інтелектуалізація та управління даним процесом є 

невід`ємною складовою функціонування підприємств в теперішніх умовах ведення бізнесу. Аналізуючи 

рівень інтелектуалізації обов`язково необхідно звертати увагу як на позитивні так і на негативні аспекти. 
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ЩОДО НЕОБХІДНОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ ТАКТИКО-ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ОСНОВ ВЕДЕННЯ 

ПЕРЕГОВОРІВ В КУРС ТАКТИКО-СПЕЦІАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ 

 

У статті розкривається необхідність впровадження у загальну освітню програму навчальної 

дисципліни «Тактико-спеціальна підготовка» основ ведення переговорів із правопорушниками у разі 

захоплення заручників або інших суспільно небезпечних діянь. Проаналізовано основні проблемні аспекти 

тактики ведення перемовин та їх різновиди. Крім того, відсутній жодний нормативний документ, який 

регламентує діяльність перемовника та визначає алгоритми дій в типових ситуаціях. Ключові слова: 

тактика, ведення перемовин, парламентер, тактично-організаційні особливості. 
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Постановка проблеми. В умовах реформування Національної поліції України важливо 

впроваджувати новітні освітні підходи для підготовки особового складу. Особливої уваги вимагає 

звернення уваги на тактико-організаційні особливості в підготовці курсантів до екстремальних ситуацій та 

прийняття рішень в даних умовах. Серед численних нормативно-правових актів в організації діяльності 

поліції немає жодного, який стосується алгоритмів дій під час переговорів та їх правових підстав, вимог до 

кандидатів тощо.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженням особливостей процесу переговорів та 

організаційних і тактичних особливостей займалися українці науковці С.М. Банах, М.А. Комзюк, 

В.П. Іларіонов та багато інших. 

Метою даної статті є розгляд базових особливостей процесу ведення перемовин, окреслення 

типових тактичних аспектів дій поліцейського під час їх ведення. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Національна поліція України як центральний орган 

виконавчої влади з питань охорони і захисту прав і свобод людини, протидії злочинності, а також 

підтримання публічної безпеки і порядку перебуває на етапі реформування. Нові підходи впроваджуються у 

всі сфери діяльності правоохоронного органу та потребують їх аналізу та обговорення. Зокрема, це 

стосується вибору вектору тактико-спеціальної підготовки курсантів у відомчих закладах вищої освіти.  

Тактико-спеціальну підготовку як складову частину загальної професійної підготовки розглядають в 

комплексі навчальних дисциплін. Вона поєднує не просто тактичні основи засобів та прийомів дій в 

екстремальних ситуаціях, але й напрацювання навичок поводження з вогнепальною зброєю, спеціальними 

засобами та застосування прийомів рукопашного бою. Крім того, для здобувачів вищої освіти закладів зі 

специфічними умовами навчання важливо звертати увагу на вивчення бойових порядків, які 

використовуються під час охорони громадського порядку та масових заворушеннях, та на методику 

управління силами під час проведення спеціальних операцій тощо. 

Виходячи із вищевикладеного, слід підкреслити, що основним завданням тактико-спеціальної 

підготовки є адаптування майбутніх поліцейських до провадження службової діяльності в екстремальних 

ситуаціях. Під екстремальними ситуаціями розуміють такі умови обстановки, які вимагають від керівників 

прийняття і втілення в життя неординарних рішень, а від усього особового складу – максимального 

напруження фізичних і психічних зусиль [1, c. 9]. 

У дослідженнях українських науковців питання тактико-організаційних аспектів введення перемовин 

не має достатньої уваги, незважаючи на неабияку популярність цього питання у світі. Крім того, відсутній 

жодний нормативний документ, який регламентує діяльність перемовника та визначає алгоритми дій в 

типових ситуаціях. Діяльність правоохоронних органів пов’язана із конфліктними ситуаціями, які 

виникають у зв’язку з посяганням на конкретні суспільні відносини та спричиняють порушення прав і 

свобод. Саме тому в умовах існування організованої злочинності або інших потенційно небезпечних для 

нормальної життєдіяльності суспільства утворень в рамках реформування Національна поліція України 

повинна звертати увагу поліцейських на можливість використання переговорного процесу та готувати 

відповідних фахівців. 

Особливо основи ведення перемовин є корисними для курсантів, коли відпрацьовуються моделі 

типових ситуацій, що складаються в екстремальних умовах під час захоплення заручників або вчинення 

інших суспільно небезпечних діянь. Саме тому закладам вищої освіти варто звернути увагу на необхідність 

їх впровадження у загальний робочий план навчальної дисципліни тактико-спеціальної підготовки. 

Важливим сегментом спеціальної підготовки працівника поліції є вивчення тактичних аспектів 

ведення переговорів, які часто дозволяють виграти час і звести до мінімуму втрати в ході проведення 

спеціальної силової операції. Даними навичками сьогодні повинен володіти кожен правоохоронець, 

незалежно від спеціалізації та напряму роботи. Крім того, перемовини можуть запобігти втратам особового 

складу, коли немає можливості захоплення або зближення. Якщо злочинці заблоковані та оточені, не 

чинять агресивного озброєного опору, то незалежно від рівня небезпеки варто спробувати схилити 

порушників добровільно здатися та припинити опір.  

Засоби звернення до злочинців диференціюються в залежності від конкретної ситуації та об’єктивної 

її оцінки керівником спеціальної операції, тобто вони можуть здійснюватися за допомогою засобів 

посилення мови (радіо, мобільний телефон, телебачення) та підсилювачів звуку (гучномовець тощо). Вони 

використовуються за рішенням керівника спеціальної операції для офіційного звернення до порушників.  

Переговори слід вважати одним із ненасильницьких способів боротьби з тероризмом, тому що 

поліцейський встановлює контакт із правопорушником та за допомогою психологічного впливу 

намагається схилити його до припинення протиправних дій. Ведення перемовин має на меті зупинення 

правопорушення, сприяння у розкритті та розслідуванні злочинів, розшуку і затримання осіб, а також 

усунення заподіяної шкоди або відвернення її заподіяння [2, с. 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 6  

 

 

 
134 

Позитивним досвідом для України є звернення до практики інших держав, які впроваджують 

створення груп переговірників, діяльність яких спрямована на вирішення конфліктних ситуацій без 

застосування сили (антикризові переговори), переговори з особами схильних до аутоагресивної поведінки, 

взаємодія із натовпом, ведення переговорів в ситуації захоплення заручників, звільненням полонених 

тощо [2, с. 160]. 

Такі групи складаються з керівника, консультанта-психолога, оперативних працівників та 

перекладачів, тому що із правопорушниками необхідно вести офіційні перемовини рідною мовою.  

Крім того, варто зауважити, що встановлення вербального контакту зі злочинцями є специфічним 

видом діяльності, тому що у даній ситуацій існують протиріччя цілей та інтересів сторін. Проте 

поліцейський, який веде переговори повинен розуміти, що це не задоволення однобічних вимог, тому що 

кожен опонент повинен врахувати взаємні претензії та збалансувати ситуацію. При цьому ключовим 

завданням правоохоронця є вирішення конфлікту в аспекті відновлення порушених прав і свобод людини і 

громадянина [3]. 

Через це переговори як соціально-психологічний процес характеризуються дією певних 

психологічних механізмів, з урахуванням яких створюється технологія їх проведення. До останніх можна 

віднести різноманітні прийоми та способи психологічного впливу: техніку входження в контакт, створення 

першого позитивного враження, привернення уваги та ініціацію інтересу до особистості, створення 

позитивного іміджу та рольових моделей з урахуванням етнічних й конфесійних якостей правопорушника, 

підтримку діалогу, навіювання, переконання і навіть підпорядкування [2, c. 160-161]. 

Мистецтво перемовин складається із основ психології, доцільної до ситуації та обстановки 

вербальної комунікації та конфліктології, знання яких може врятувати життя людей в екстремальних 

ситуацій. Ведення переговорів входить до системи слідчих, оперативно-розшукових та інших заходів, 

оцінюється як засіб розкриття та розслідування злочинів, незалежно від виду суспільно небезпечного 

діяння.  

Курсанти вищих навчальних закладів зі специфічними умовами навчання повинні володіти 

основними навичками парламентера, тому що під час їх службової діяльності можуть трапитися випадки 

невідкладного початку перемовин, коли зволікання невиправдане або неможливе. В рамках конфліктології 

виокремлюють три стилі переговорів: жорсткий, м’який і торговий стилі. Жорсткий стиль характеризується 

наполяганням на власних вимогах, непоступливість та категоричність. Крім цього, даний стиль 

характеризується високим рівнем небезпеки та значною агресією з боку правопорушника, тому, обираючи 

його, поліцейський повинен бути впевнений у позитивних результатах. Концепція м’якого стилю вказує на 

його поступливість та розуміння вимог правопорушника, а також на готовність офіційного перемовника 

йти на поступки. Торговий стиль більше схожий на комунікацію в пошуках компромісу, адже якщо сторони 

доходять згоди у конкретному питанні, то кожна може чимось поступитися. Даний стиль є найважчим для 

парламентера, тому що успішне завершення комунікації залежить від практики і досвіду працівника та його 

вміння повести розмову найкращим чином для того, щоб відвернути загрозу життю і здоров’ю інших 

осіб [4, c. 133; 5, c. 46]. 

У ситуації захоплення заручників перемовини мають певні особливості. Найбільш повною 

характеристикою таких перемовин можна вважати модель, створену Іларіоновим В.П., у якій зазначено 

перелік спільних ознак для всіх перемовин у разі захоплення заручників, зокрема: 

- Вимушений характер перемовин, тобто з терористами комунікують через необхідність, а не для 

пошуку необхідного рішення, як це буває за інших обставин. 

- Неочікуваність дій правопорушників. 

- Використання маніпулятивних прийомів протилежною стороною, тому що злочинці можуть 

висувати конкретні вимоги до перемовника. 

- Залучення третіх сторін до проведення перемовин. 

- Інтереси значно різняться між собою. 

- Гнучка тактика дій та відсутність попереднього сценарію [5, c. 40-46]. 

Безперечно, що офіційні перемовники повинні пройти відповідну спеціальну підготовку, однак 

поліцейський повинен володіти переговорними компетентностями та невідкладно вживати заходів для 

відвернення загрози життю і здоров’ю людей, громадської безпеки і порядку тощо. Саме тому у майбутніх 

поліцейських слід виховувати швидкість реакції, стриманість, емоційну стійкість, а, найголовніше, 

використання інтелектуальних здібностей у галузі психології та педагогіки, а також алгоритми дій в 

екстремальних ситуаціях [3]. 

Переговори розглядаються як засіб переконання і тактичний прийом, який дає можливість від 

правопорушників дізнатися інформацію про їх наміри, місця переховування та умови утримання 

заручників, а також виграти час для прибуття основних сил (групи захоплення). Під час перемовин важлива 
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конкретизація деталей та необхідно обов’язково вказати, куди виходити та як скласти зброю, щоб 

забезпечити безпеку для життя і здоров’я заручникам тощо. 

Отже, тактико-організаційні особливості ведення перемовин повинні вивчатися курсантами в рамках 

загальної програми тактико-спеціальної підготовки. Основним завданням тактико-спеціальної підготовки є 

адаптування майбутніх поліцейських до провадження службової діяльності в екстремальних ситуаціях. До 

того ж, курсанти вищих навчальних закладів зі специфічними умовами навчання повинні володіти 

основними навичками парламентера, тому що під час їх службової діяльності можуть трапитися випадки 

невідкладного початку перемовин, коли зволікання невиправдане або неможливе.  

Ведення переговорів входить до системи слідчих, оперативно-розшукових та інших заходів, 

оцінюється як засіб розкриття та розслідування злочинів, незалежно від виду суспільно небезпечного 

діяння.  
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ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ДОБРОВІЛЬНОЇ ВІДМОВИ ВЛАСНИКА 

ВІД ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ 

 

У науковій статті розглянуто базові проблемні питання нормативного підґрунтя добровільної 

відмови власника від земельної ділянки. Юридична практика свідчить, що норми, які регламентують 

процедуру добровільної відмови власника від права власності на земельну ділянку, неконкретизовані, через 

що виникає питання дослідження даного способу відчуження права власності та внесення конкретних 

пропозицій. Ключові слова: добровільна відмова; земельна ділянка; перехід права власності; 

«підмораторна» земельна ділянка. 

 

Постановка проблеми. Земельне законодавство визначає, що власники земельних ділянок мають 

право продавати або іншим шляхом відчужувати земельну ділянку, передавати її в оренду, заставу, 

спадщину тощо. Добровільна відмова власника від права на земельну ділянку є однією із підстав 

припинення права власності, визначеною ст. 140 ЗК України. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженнями правової процедури та її проблематики 

займалися О.В. Єлісєєва у дисертаційній роботі «Припинення права власності на земельну ділянку за 

законодавством України», де розглянуто всі наявні підстави припинення права власності на земельну 

ділянку, серед яких і добровільна відмова. А.Г. Барабаш, А.І. Шпомер досліджують загальні положення 

процедури добровільної відмови власника від права власності на земельну ділянку.  

Постановка завдання. На основі викладеного варто підкреслити необхідність конкретизації наявних 

норм, закладених у земельному законодавстві, стосовно правової процедури передачі права власності на 

земельну ділянку шляхом добровільної відмови. 

Виклад основного матеріалу дослідження. У новій редакції Цивільного та Земельного кодексів 

України поряд із державною та комунальною власністю з’явилася приватна. Право приватної власності 

розкладено на три правомочності – володіння, користування та розпорядження майном [2; 3]. 

В юридичній практиці не поодинокими є випадки добровільної відмови власника від земельної 

ділянки, наприклад, фермеру набридло господарювати, у нього змінилися життєві обставини або на це 

якимось чином вплинули об’єктивні обставини. Добровільна відмова від земельної ділянки є елементом 

розпорядження. Варто зауважити, що добровільна відмова від землі містить багато нюансів, про які має 

знати юрист під час надання кваліфікованої допомоги з даного питання. Зокрема, це стосується заборони 

мораторієм на купівлю-продаж землі добровільної відмови від права власності на земельні ділянки 

сільськогосподарського призначення на користь держави.  
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Під час розгляду конкретної ситуації, слід зважати, перш за все, на законодавче підґрунтя. Зокрема, 

земельним законодавством передбачено право приватних власників землі на відмову від неї, тобто якщо 

існує можливість, має бути механізм для її реалізації. Тому порядок відмови від ділянки визначається 

статтею 142 Земельного кодексу: «Припинення права власності на земельну ділянку у разі добровільної 

відмови власника землі на користь держави або територіальної громади здійснюється за його заявою до 

відповідного органу» [3]. Відповідним органом є місцева рада або районна державна адміністрація, яка 

реагує на звернення і приймає рішення у вигляді задоволення добровільної відмови власника або відмови у 

задоволенні. Тільки після цього вони укладають угоду про передачу права власності на земельну ділянку, 

яка повинна бути нотаріально посвідчена. Фактично укладанням угоди засвідчується факт зміни власника 

земельної ділянки у зв’язку з переходом права власності від відчужувача до набувача [5]. 

Таким чином, відбувається відчуження майна, тобто перехід прав власності від однієї особи до іншої. 

Цивільним законодавством передбачено багато способів такого переходу, зокрема, оплатно, безоплатно, у 

формі дарування, на підставі договору та інших правочинів, здійснених відповідно до чинного 

законодавства. Варто додати способи відчуження за ріщенням суду або відповідно до Закону України «Про 

відчуження земельних ділянок, інших об’єктів нерухомого майна, що на них розташовані, які перебувають 

у приватній власності, для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності», у якому визначено, що 

відчуження права власності з мотивів суспільної необхідності – це перехід земельної ділянки або інших 

об’єктів нерухомого майна, які перебувають у власності фізичних або юридичних осіб, у комунальну або 

державну власність для задоволення потреб держави, територіальної громади або суспільства [4]. Таке 

відчуження може відбуватися шляхом викупу або примусового відчуження. Прийняття даного нормативно-

правового акту викликало великий резонанс у суспільстві, тому що законом досі не передбачено чіткий 

перелік суспільних потреб, для задоволення яких може бути фактично порушене право приватної власності. 

Виходячи із вищезазначеного, слід підкреслити, що добровільна відмова власника від земельної 

ділянки на користь держави або територіальної громади є відчуженням права власності, тобто однією із 

способів його здійснення. 

Проблемним питанням сьогодні залишається відмова від права власності на «підмораторні» земельні 

ділянки. «Підмораторні» ділянки у земельному законодавстві мають особливий статус, а також норми, які 

регламентують їх відчуження. Стосовно таких ділянок не допускається відчуження будь-яким способом, 

якщо вони перебувають у власності громадян або юридичних осіб для товарного сільськогосподарського 

виробництва, ведення особистого селянського господарства, тобто використовуються за цільовим 

призначенням. Серед багатьох інших способів відчуження добровільна відмова власника від земельної 

ділянки, яка знаходиться під мораторієм, також неможливa. Відмовитися від такої ділянки можна тільки 

після зняття мораторію [6, c. 3-4].  

Мораторій – це свого роду запобіжник, який повинен перешкодити концентрації земель. Сьогодні 

оренда є основним способом встановлення контролю над сільськогосподарськими угіддями, а тому через 

встановлення мораторію і неможливість добровільної відмови власника від земельної ділянки він змушений 

здавати свою ділянку за низькою ставкою. Це було спричинено, зокрема, гігантським земельним ринком [7].  

Поступово великі агропромислові компанії оминули мораторій, тому що завдяки високій орендній 

пропозиції концентрують велику кількість земель, які перебувають під мораторієм. Крім того, Цивільним 

кодексом передбачено емфітевзис, тобто довгостроковy передачy землі в оренду для сільськогосподарських 

потреб. Фактично емфітевзис є повноцінною власністю на землю, хоча за документами – це оренда. Ми 

бачимо, що законодавець, впровадивши низку модерних інститутів у Цивільному праві, створив умови для 

обходу мораторію. Виходячи із цього, варто зауважити, що заборона добровільної відмови власником від 

землі, яка перебуває під мораторієм, є порушенням його права на користування. Добровільна відмова є 

законним способом передачі права власності на відміну від, наприклад, здачі земельної ділянки в оренду, 

що можна легко обійти. Пов’язані з мораторієм способи користування чужою земельною ділянкою мають 

багато ризиків, а тому він є більше помічником агробізнесу, ніж звичайних власників земельних ділянок. 

Якщо особа не зможе добровільно відмовитися від земельної ділянки на користь держави або 

територіальної громади, то звертатиметься до здачі її в довгострокову оренду, тобто емфітевзиса. Це 

вигідно для великих агропромислових компаній [2; 7]. 

Виходячи із цього, варто зауважити, що сьогодні існує необхідність надання можливостей власнику 

«підмораторної» земельної ділянки добровільно відмовитися від неї. Така законодавча норма реалізуватиме 

право власника на користування і розпорядження належного йому майна.  

Юридична практика свідчить, що преюдиційною стала відмова від ділянок в межах населеного 

пункту на користь місцевої територіальної громади. У такому випадку угода про перехід права власності на 

підставі добровільної відмови укладається між власником та місцевою радою, яка є представницьким 

органом [6, c. 6-8]. 
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Якщо земельна ділянка розташована за межами населеного пункту, то добровільна відмова 

здійснюється власником на користь держави в особi районної державної адміністрації. З метою запобігання 

зловживанню державним органом або місцевого самоврядування неконкретизованими нормами стосовно 

визначеності суб’єкта, на користь якого власник може добровільно відмовитися від земельної ділянки, 

варто розуміти наступне [8, c. 23-24]. Якщо у Земельному та Цивільному кодексах, в інших нормативно-

правових актах конкретно не визначено випадки добровільної відмови від земельної ділянки на користь 

держави або територіальної громади, і вони визначені за замовчуванням, то власник незалежно від 

місцезнаходження земельної ділянки може звертатися або до громади, або до адміністрації. Крім того, слід 

зауважити, що відмова від приймання земельної ділянки територіальною громадою не позбавляє права 

власника звертатися до державного органу, навіть якщо його ділянка перебуватиме в межах населеного 

пункту. В юридичній практиці існують випадки, коли конкретні органи маніпулюють розглянутими вище 

законодавчими неточностями на свою користь. Саме тому практикам варто знати власні можливості 

запобігання подібним діям за допомогою правильного аргументування на основі неконкретизованих 

норм [9, c. 116-119]. 

Земельна ділянка – це майно, яке підлягає державній реєстрації, а тому право власності на земельну 

ділянку при добровільній відмові припиняється з моменту внесення відповідного запису до Державного 

реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень. Таким чином, після укладання угоди про передачу 

права власності на підставі добровільної відмови до відповідного органу місцевого самоврядування або 

виконавчої влади нотаріус посвідчує цю угоду та вносить відомості до реєстру. Відповідно з цього моменту 

право власності у відчужувача припиняється, а у набувача виникає. 

Висновки з проведеного дослідження. Добровільна відмова власника від права власності на 

земельну ділянку є способом відчуження майна, передбаченим Цивільним та Земельним кодексами. 

Виходячи із цього дослідження, варто зауважити, що норми, закладені у кодифікованих законах, 

потребують конкретизації та суттєвого доопрацювання, тому що створюють поле для маніпулювання 

заінтересованими суб’єктами у процесі добровільної відмови власника на свою користь. 

Зокрема, це простежується у відсутності норми, яка визначає, на користь якого суб’єкта власник 

може відмовитися від земельної ділянки у конкретній ситуації та чи впливає на це місце розташування його 

нерухомості. На даний момент у жодному законі цей нюанс не розкладено, а тому існує негласне правило, 

яке визначає, що ділянка поза межами населеного пункту у разі добровільної відмови від неї переходить у 

власність держави в особі районної державної адміністрації, а в межах населеного пункту – до 

територіальної громади. Зважаючи на те, що норма, яка це закріплює, відсутня, власник має право 

звернутися із заявою про добровільну відмову до будь-кого із цих двох суб’єктів. Це звернення буде 

здійснено на законних підставах. 

Також проблемним є питання стосовно можливості добровільної відмови власника від 

«підмораторних» земель, тому що на сьогоднішній день встановлено обмеження стосовно даної відмови. 

Очевидно, що заборона відмови від земельної ділянки, яка знаходиться під мораторієм, є обмеження права 

вільного розпорядження власним майном. Це стало своєрідним поштовхом для розвитку агропромислової 

монополії. Саме тому необхідно модернізувати земельне законодавство в аспекті зняття заборони на 

відчуження власником «підмораторної» земельної ділянки. 
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ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ МЕХАНИЗМА 

ПОДОХОДНОГО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 

Статья посвящена вопросу определения основных путей совершенствования механизма подоходного 

налогообложения в Республике Беларусь на основе повышения эффективности его социальной 

направленности. Проанализирована действующая система подоходного налогообложения в Республике 

Беларусь. Исследованы подходы реализации регулирующей и социальной функций подоходного налога в 

странах с высоким уровнем жизни населения. Ключевые слова: функции налога, подоходный налог, льготы, 

ставки.  

 

Подоходное налогообложение физических лиц существует практически во всех странах, занимая 

весомую долю в структуре доходов государственных бюджетов, являясь мощным рычагом воздействия на 

регулирование уровня жизни населения. Одной из стратегических целей развития Республики Беларуси, как 

и любого прогрессивного общества, является обеспечение достойного качества жизни и высоких 

стандартов благосостояния белорусских граждан. Преобразования в налоговой сфере, проводимые в 

настоящее время, предопределяют необходимость построения справедливой системы налогообложения 

физических лиц как одного из условий улучшения уровня жизни населения. Несмотря на то, что 

действующая налоговой система имеет выраженную социальную направленность, видится необходимым 

проанализировать эффективность имеющегося механизма налогообложения доходов физических лиц, 

разработать предложения по его совершенствованию на основе современного зарубежного опыта, 

используя резервы оптимизации налоговых льгот. 

Цель исследования: выявление основных путей совершенствования социальной направленности 

механизма налогообложения доходов физических лиц в Республике Беларусь на основе анализа 

действующей системы подоходного налогообложения и зарубежного опыта. 

Подоходный налог – личный налог, т. е. его объектом является доход, полученный конкретным 

плательщиком. При исчислении налога подлежащий обложению доход уменьшается на налоговые вычеты. 

Основной способ взимания подоходного налога – у источника выплаты дохода – позволяет обеспечить 

сравнительную легкость контроля за своевременностью и правильностью перечисления налога, обеспечить 

его высокую собираемость. 

Эффективность реформирования системы подоходного налогообложения представляется логичным 

оценивать с точки зрения выполнения подоходным налогом присущих ему функций.  

За период существования суверенной Республики Беларусь с 1991 года, проводились различные 

мероприятия, направленные на совершенствование механизма взимания подоходного налога, однако 

эффективность их была невысока до 2008 года, когда подход к реформированию подоходного 

налогообложения поменялся кардинально: вместо прогрессивной шкалы ставок (от 9 % до 30 % в 

зависимости от размера дохода) была введена «плоская» шкала со ставкой 12%, которая не зависела от 

размера дохода. Переход на единую ставку подоходного налога (12 %, а с 2015 года – 13 %) позволил 

достичь увеличения поступлений налога в бюджет благодаря расширению налоговой базы за счет вывода 

значительной части доходов, получаемых физическими лицами, из «тени», росту доходов населения, 

результативности принятых мер по борьбе с зарплатами в «конверте» и др. Налог стал проще в применении 

и позволил отказаться от налоговых деклараций, существенно сократив расходы на налоговое 

администрирование. Начиная с 2009 года, наблюдается устойчивая тенденция повышения удельного веса 

подоходного налога с физических лиц в налоговых поступлениях бюджета: за 12 лет показатель вырос в 

2 раза. В настоящее время на его долю приходится около 18 % налоговых доходов.  

То есть эффективность проводимых реформ с точки зрения выполнения налогом фискальной 

функции очевидна – размеры и доля подоходного налога в доходах бюджета растут. Но помимо 

фискальной, важна и регулирующая роль этого источника государственного бюджета. Регулирующая 

функция подоходного налога заключается в том, что этот налог регулирует уровень доходов населения 

посредством встроенного механизма льгот и вычетов, оказывает прямое влияние на величину оставшихся 

после уплаты налога в распоряжении активного населения средств, а, следовательно, определяет 

потребительскую способность, платежеспособный спрос на производимые товары, работы, услуги, уровень 

благосостояния населения. 
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Налоговые вычеты и освобождения по подоходному налогу применяются для поддержания наименее 

обеспеченных групп населения и представляют собой косвенную поддержку этой целевой аудитории. 

Стандартные вычеты в Республике Беларусь дифференцируются для различных категорий плательщиков. 

Однако, размер стандартных вычетов не учитывает установленные государством статистические 

показатели в области жизнеобеспечения и оплаты труда работников. Так, например, на сегодняшний день 

размер вычета при получении дохода, подлежащего налогообложению, составляет примерно половину 

бюджета прожиточного минимума (далее – БПМ), рассчитанного в среднем на душу населения и 

практически в три раза меньше минимальной заработной платы. Таким образом, при начислении дохода в 

размере установленных государственных статистических показателей уровня жизни населения работник 

будет вынужден уплатить налог. 

Налоговым кодексом Республики Беларусь при расчете подоходного налога также предусмотрено 

применение вычетов из дохода при наличии детей и иждивенцев. При наличии одного ребенка такой вычет 

позволяет оставить в распоряжении работника всего на 4,4 бел. руб. больше, при наличии двух детей – на 

16,9 руб.; трех – на 25,35 руб. Тогда как БПМ на ребенка составляет от 165,18 бел. руб. до 278,16 бел. руб. в 

зависимости от возраста. Вследствие незначительной величины вычета льгота существенно не влияет на 

снижение налоговой нагрузки на доходы плательщика и потенциал ее применения для решения задач 

демографической политики государства полностью не реализован. С учетом того, что в Республике 

Беларусь более 5,6 % населения проживает за чертой бедности, 35 % из которых приходится на категорию 

детей в возрасте до 18 лет, представляется необходимым довести размер стандартных вычетов на детей до 

размера БПМ соответствующих возрастных категорий детей.  

Таким образом, действующие величины стандартных налоговых вычетов не решают в полной мере 

своей задачи – не затрагивать налогообложением доход, минимально необходимый для поддержания жизни 

работника и его семьи.  

Предусмотренные налоговым законодательством социальные налоговые вычеты способствуют 

социальной защите граждан в случаях получения платного образования в учреждениях образования 

Республике Беларусь, добровольного страхования жизни, пенсий, медицинских расходов, содействуют 

направлению средств в образование, развитие, страхование. Вычет предоставляется в полном размере 

потраченных работником средств по перечисленным направлениям. Выгода от использования права на 

перечисленные вычеты достаточно весомая, рассчитывается как 13 % от суммы израсходованных средств. 

Порядок применения социальных вычетов в Республике Беларусь гораздо привлекательнее на фоне 

ближайшего соседа – Российской Федерации, где названные вычеты ограничены предельными суммами. 

Распределительная (социальная) функция подоходного налога состоит в перераспределении доходов 

между различными категориями населения; обеспечивает поддержание социального равновесия путем 

изменения соотношения между доходами отдельных социальных групп с целью сглаживания неравенства 

между ними (передача средств в пользу более слабых и незащищѐнных категорий граждан за счѐт 

возложения налогового бремени на более сильные категории населения). 

Многие исследователи убеждены, что соблюдение принципа социальной справедливости возможно 

лишь при применении прогрессивной шкалы подоходного налогообложения. Система подоходного 

налогообложения в Беларуси является условно-прогрессивной, благодаря наличию налогового вычета, 

поскольку для расчета налога сумма дохода, не превышающая в 2020 году 709 руб. в месяц, уменьшается на 

117 руб. вычета, а, следовательно, реальная ставка налога на такие доходы будет меньше. По мере роста 

дохода физического лица реальная налоговая ставка подоходного налога увеличивается с 8,9 % (в случае 

минимальной зарплаты в 375 руб.) до 13 %, что позволяет судить о соблюдении принципа социальной 

справедливости (наименее обеспеченные слои населения уплачивают наименьшие суммы налога в 

относительном измерении). 

В Республике Беларусь показатель, характеризующий степень отклонения фактического 

распределения общего объема располагаемых доходов населения от линии их равномерного распределения 

– коэффициент Джини – составляет 0,25. Нормальным считается значение коэффициента в пределах 0,3. 

Следовательно, пропорциональная шкала не является ключевым фактором, влияющим на распределение 

доходов. Таким образом, можно предположить, что применение действующей пропорциональной (условно-

прогрессивной) шкалы в Республике Беларусь вполне соответствует современным социально-

экономическим условиям и не противоречит реализации социальной функции налога. Вместе с тем, 

несправедливым кажется применение неизменно низкой ставки 9% к достаточно высоким доходам 

физических лиц, работающих у резидентов Парка высоких технологий.  

Для определения путей совершенствования подоходного налогообложения в Республике Беларусь 

полезно обратиться к зарубежному опыту. Для отбора стран, опыт которых с точки зрения использования 

инструментов социальной поддержки, учета принципа социальной справедливости заслуживает внимания, 

использованы результаты международного исследовательского проекта The Social Progress Imperative, в 
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рамках которого измеряются достижения стран мира с точки зрения их социального развития, 

общественного благополучия посредством комбинированного показателя – индекса социального прогресса. 

В список стран мира, упорядоченных по индексу социального прогресса, вошли 163 государства (данные 

опубликованы в сентябре 2020 года). Лидируют в рейтинге: Норвегия, Дания, Финляндия, Новая Зеландия, 

Швеция, Швейцария, Канада, Австралия, Исландия, Нидерланды, Германия, Ирландия, Япония. Беларусь 

находится на 47 месте, Украина – на 63-м, Россия – на 69-м. 

Анализ опыта реализации этими государствами социальной и регулирующей функции позволил 

установить следующее.  

Во всех странах применяется прогрессивная шкала ставок подоходного налога с разной степенью 

прогрессии и количеством ступеней. В Норвегии, Дании, Швеции одни из самых высоких ставок во всем 

мире – максимальные ставки прогрессивной шкалы составляют более 55 %. Несмотря на очень высокие 

ставки подоходного налога, культура населения в отношении налогов высока, поскольку государственные 

расходы имеют высокую социальную направленность, налоговая система используется в качестве 

эффективного регулятора перераспределения доходов населения.  

Обложению подлежит доход плательщика, уменьшенный на разрешенные законом вычеты и 

налоговые льготы, к которым относятся необлагаемый минимум или его аналог в виде налогового вычета, 

профессиональные расходы, семейные скидки, вычеты на детей и иждивенцев, взносы в фонды и т.п. 

Список исключений в разных странах различен и зависит от национальных особенностей и традиций.  

Практически во всех странах предусмотрен необлагаемый налогом годовой минимум: в Швеции он 

составляет 8 700 крон, в Финляндии – 16000 евро, в Ирландии – 40 000 евро, в Австралии – 18200 долларов, 

в Германии – 9000 евро (на ребенка дополнительно 4788 евро). Величина такого вычета должна быть такой, 

чтобы его применение позволяло оставить в распоряжении налогоплательщика после налогообложения 

сумму, достаточную для удовлетворения минимальных жизненных потребностей. В отдельных зарубежных 

странах необлагаемый минимум и вычеты предоставляются не всем налогоплательщикам, либо они 

сокращаются с ростом доходов налогоплательщика.  

Выявленные резервы налогообложения доходов физических лиц в Республике Беларусь, анализ 

передового зарубежного опыта позволяют определить следующие пути совершенствования подоходного 

налогообложения: увеличение величины стандартного налогового вычета, предоставляемого малоимущим 

слоям населения до БПМ или введение необлагаемого налогового минимума в размере БПМ; увеличение 

размера стандартных вычетов на ребенка до размера среднего арифметического БПМ или БПМ различных 

возрастных категорий детей; увеличение ставки подоходного налога с доходов, получаемых от резидентов 

Парка высоких технологий по трудовым договорам. 
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Сільське господарство – одна з пріоритетних галузей господарського комплексу України, адже 

найважливіші продукти харчування для населення і значна частина сировини для промисловості 

поставляються саме сільськогосподарськими підприємствами. Воно відіграє головну роль у зміцнені стану 

вітчизняної економіки, підвищенні життєвого рівня населення і вирішенні важливих соціально-економічних 

проблем. Сільське господарство забезпечує сільське населення робочими місцями, а також зменшує його 

рівень бідності. Тому розвиток сільського господарства постає важливим фактором для формування всіх 

секторів економіки.  

Економічно-господарська діяльність сільськогосподарських підприємств спрямована на забезпечення 

подальшого розвитку субʼєктів господарювання шляхом отримання прибутку від раціонального 

використання наявного ресурсного потенціалу. Важливою категорією економіки в цілому та головною 

метою здійснення господарської діяльності є прибуток. 

Серед основних сільськогосподарських культур, виробництво котрих робить Україну одним із 

світових лідерів, є зернові та кормові культури, включаючи пшеницю, кукурудзу, ячмінь, соняшник, 

цукровий буряк, тютюн, бобові, фрукти та овочі. На підставі даних державної служби статистики, можна 

зробити висновки, що у 2019 році середня врожайність зернових зросла на 2,2 центнера з гектара. Так, у 

2018 р. вона становила 47,4 ц/га, а вже у 2019 р. зросла до 49,1 ц/га. Суттєво збільшилася врожайність і 

деяких інших культур: озимої пшениці — 41,7 ц/га, ячменю – 34,8 ц/га, кукурудзи – 71,4 ц/га, гречки – 

13,3 ц/га, проса – 18,1ц/га, соняшника – 25,1 ц/га, сої – 23,5 ц/га [1]. 

Значну роль сільське господарство відіграє і в структурі експорту. Станом на кінець 2019 року від 

агросектору надійшло майже 40% від валютної виручки, що демонструє стабільність на протязі останніх 

трьох років. У поточному році обсяги експорту агропродукції зросли на 21,5%. Такі дані наводяться 

УНІАН, посилаючись на Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства [2]. В 

загальному підсумку експорту обсяги рослинної продукції становлять 93,1%, а тваринницької – 6,9%. Так, 

за кордоном найбільшим попитом користується вітчизняна кукурудза - 43,3% усього експорту, рослинна 

олія - 20,8% і насіння олійних культур - 10,5%. 

Капітальні інвестиції у сільське, лісове та рибне господарство у 2019 році склали 55,25 млрд. грн., 

або 83,8% від обсягів відповідних показників 2018 року. Водночас, незважаючи на значне падіння у 2019 

році, сільське господарство зберегло свій інвестиційний пріоритет порівняно з харчовою промисловістю: на 

1 грн капітальних вкладень у харчову промисловість 1,72 грн інвестицій припадало на сільське 

господарство. Однак, з 2017 року цей пріоритет ослаб. 

На думку вчених з ІАЕ, падіння інвестицій в аграрний сектор суттєво вплинуло на уповільнення 

виробництва сільськогосподарської продукції, яке в 2019 році зросло лише на 1,1% порівняно з попереднім 

роком, головним чином завдяки хорошому врожаю [3]. 

Така ситуація пояснюється тим, що розвиток сільськогосподарського виробництва в сучасних умовах 

господарювання не відповідає світовим критеріям і вимогам сталості. Сільському господарству України 

сьогодні притаманні фізична й моральна застарілість обладнання, технологій, техніки, висока ресурсно-, 

відходо- та енергоємність виробничих процесів. Значною проблемою є також занадто інтенсивне 

використання сільськогосподарських угідь у виробничому процесі. 

Як бачимо, аграрний сектор загалом нарощує обсяги виробництва з року в рік. Проте, збільшення 

реалізації не означає підвищення прибутковості підприємств цієї галузі. Причинами цього є, передусім, 

підвищення цін на сировину та комплектуючі, великий знос основних засобів тощо.  

Отже, говорити про підвищення прибутковості підприємств за рахунок лише збільшенням обсягів 

реалізованої продукції не можна. Оскільки передумовою успішної діяльності підприємств є ефективне 

управління формуванням і розподілом прибутку.  

Процес управління прибутком підприємства характеризується тим, що пріоритетним є формування 

прибутку по операційній діяльності. Адже саме вона приносить «левову частину» прибутку підприємствам. 

Проте, основною проблемою формування даного виду прибутку є, передусім, збільшення собівартості 

реалізованої продукції, що в даному випадку може призвести до зниження прибутковості підприємств. 

Вплив на величину собівартості продукції, а, отже, і прибутку, залежить від того, наскільки раціонально і 

економно витрачаються матеріальні ресурси – адже частка матеріальних витрат у складі собівартості 

зазвичай коливається від 60 до 90%.  

 Отже, при плануванні прибутковості підприємств необхідно, перш за все, звернути увагу на 

формування собівартості продукції. Зниження матеріальних витрат у сільськогосподарському виробництві 

можна досягти за рахунок удосконалення:  

1) організації матеріально-технічного постачання; 

2) нормування матеріалів; 

3) використання доходів; 
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4) технології виробництва; 

5) організації виробництва і праці; 

6) планування й стимулювання виробництва; 

7) госпрозрахунку, оренди (цехів, дільниць, бригад). 

Одним із найважливіших напрямів діяльності керівників, менеджерів і фахівців на підприємстві є 

організація системи управління, що забезпечувала б систематичне зниження собівартості й одержання 

значного прибутку.  

Але формування прибутку є лише частиною оптимального розвитку підприємств. Не менш 

важливим напрямом є управління утвореним прибутком. Управління розподілом прибутку націлене на 

розв’язання таких задач: 

1. збільшення абсолютної суми чистого прибутку; 

2. визначення оптимального співвідношення у використанні чистого прибутку на споживання і 

нагромадження; 

3. визначення оптимального розміру прибутку, який спрямовується на виплату дивідендів. 

Проте, у більшості випадків сільськогосподарські підприємства не звертають уваги на останні дві 

задачі розподілу прибутком, зосереджуючись лише на його генеруванні. Це говорить про вплив на розвиток 

усіх галузей адміністративно-планової економіки, яка передбачала лише виконання плану, а не на 

закладання фундаментальних основ для подальшого розвитку, передумовою створення якого є формування 

оптимального типу дивідендної політики підприємств. 

Але аналізуючи стан дивідендної політики на сільськогосподарських підприємствах, можна 

побачити, що виплата власникам дивідендів – це, загалом, лише «формальності». Адже в більшості 

випадків підприємство намагається мінімізувати виплати власникам, не розуміючи, що саме це призводить 

до відтоку інвестицій, а отже, і зменшення можливостей розвитку.  

Все це говорить про недостатній розвиток в Україні фінансового ринку, що є передумовою 

конкуренції при підвищенні ринкової вартості підприємств. Отже, на даному етапі розвитку ринку 

основними завданнями розподілу прибутку для сільськогосподарських підприємств мають бути: 

1. організація системи управління „нового типу‖, яка буде націлена не на особисте збагачення, а на 

загальний розвиток. Передумовою цього має бути розуміння процесів інтеграції, які проходять в усьому 

світі. Адже за наявних умов розвитку ринку сільськогосподарських підприємств України можуть просто не 

витримати конкуренції, про що говорить заповнення ринку продукцією іноземного виробництва; 

2. створення оптимальної дивідендної політики для кожного підприємства. Це дасть змогу 

збільшити потік інвестицій, що в свою чергу, призведе до підвищення конкурентоспроможності і виведе 

підприємства на новий рівень розвитку. 

Але говорити про підвищення прибутковості сільського господарства лише за рахунок деяких 

корективів у самих підприємствах не можна. Адже без державної підтримки деякі з них можуть просто не 

вижити в умовах розвитку ринку та ще й за умов пандемії COVID-19, яка стала великим шоком для світової 

та європейської економіки. Забезпечення політики протекціонізму є важливим фактором розвитку даної 

галузі в Україні. Вітчизняні підприємства є досить сильними і конкурентоспроможними на світових ринках, 

адже Україна посіла третє місце в переліку найбільших постачальників продукції аграрного сектору до 

країн Євросоюзу, експортувавши на суму 7,3 млрд євро. Але без державної підтримки вони можуть 

втратити свої позиції. Достатньо привести такий приклад. Японія проводить політику протекціонізму за 

рахунок обмеженого доступу імпортерів на свої ринки. Це дає японським фірмам можливість ставити 

завищену ціну на свою продукцію, цим самим отримуючи більші прибутки.  

Виходячи з усього вищесказаного можна зробити висновок, що сільське господарство України має 

свої переваги і недоліки. Проте, успішне його функціонування забезпечується, передусім, високою якістю 

менеджменту, що передбачає ефективне управління формуванням і розподілом прибутку даних 

підприємств.  
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ФОРМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ГОСУДАРСТВОМ УЧРЕЖДЕНИЙ ОБРАЗОВАНИЯ, 

РЕАЛИЗУЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО СПЕЦИАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ, В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 

Статья посвящена вопросу финансирования государством учреждений среднего специального 

образования (колледжей) в Республике Беларусь, анализу основных статей сметного бюджетного 

финансирования и порядку косвенного финансирования, которое реализуется через систему налоговых 

льгот по налогам, сборам (пошлинам), взимаемым в бюджет Республики Беларусь. Ключевые слова: 

образование, бюджетное финансирование, налоговые льготы, образовательные услуги.  

 

В соответствии с Кодексом Республики Беларусь об образовании, «образование - обучение и 

воспитание в интересах личности, общества и государства, направленные на усвоение знаний, умений, 

навыков, формирование гармоничной, разносторонне развитой личности обучающегося». 

Образование – это одна из отраслей национальной экономики и отрасль социальной сферы. В 

процессе общественного воспроизводства образование, как и любая отрасль экономики, выполняет свою, 

только ей присущую специфическую роль - осуществляет образовательную деятельность.  

Продуктом образовательной деятельности является образовательная услуга. В настоящее время это 

словосочетание стало привычным для всех участников экономических отношений в системе образования – 

для лиц, предоставляющих эти услуги и для лиц, их потребляющих. Образовательная услуга является 

объектом финансирования учреждений среднего специального образования.  

Среднее специальное образование – уровень основного образования, направленный на развитие 

личности учащегося, курсанта, получение ими специальной теоретической и практической подготовки, 

завершающийся присвоением квалификации специалиста со средним специальным образованием, рабочего 

со средним специальным образованием. Но это не обязательное образование. Конституцией Республики 

Беларусь гарантируется доступность и бесплатность только общего среднего и профессионально-

технического образования. Среднее специальное и высшее образование доступно для всех в соответствии 

со способностями каждого. Каждый может на конкурсной основе бесплатно получить соответствующее 

образование в государственных учебных заведениях, но может и на платной основе.  

Учреждением среднего специального образования является колледж. 

В настоящее время практически нет учреждений среднего специального образования, которые бы 

полностью финансировались за счет средств республиканского или местных бюджетов.  

Государство финансирует учреждения образования не только через прямое сметное финансирование 

из бюджета, но и используя различные косвенные формы. Налоговые льготы являются одной их форм 

косвенного финансирования государством учреждений образования. Причем некоторые налоговые льготы 

для учреждений образования фактически уменьшают сумму платы за обучения для обучающихся, а 

некоторые льготы для обучающихся дают возможность учреждениям образования увеличить поступающие 

финансовые потоки за счет платы за обучения, а государство затем частично возмещает получателю услуги 

сумму платы за обучения, предоставив налоговые вычеты. 

Для финансирования бесплатных образовательных услуг государство выделяет образовательным 

организациям бюджетные средства, разграничивая их по видам затрат. Органы управления образованием 

утверждают подведомственным им образовательным учреждениям смету доходов и расходов. Финансовые 

средства планируются и выделяются их получателю по статьям экономической классификации бюджетных 

расходов. Размер финансовых средств рассчитывается в зависимости от категории и пропускной 

способности образовательного учреждения.  

На финансирование образования государство направляет более 5 % ВВП (таблица 1). 

В 2020-2021 учебном году в Республике Беларусь функционирует 224 учреждения образования, 

реализующие программы среднего специального образования. Обучается 112,5 тыс.человек за счет средств 

республиканского и местных бюджетов. В среднем расходы на подготовку специалиста со средним 

специальным образованием (включая содержание общежития, трансферты населению) составляют 3 475,56 

руб. (391,00 млн.руб. / 112,5 тыс.чел.). 
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Таблица 1 

Информация о расходах консолидированного бюджета Республики Беларусь 

№ 

п/п 
Наименование показателя 2018 г. (факт) 2019 г. (факт) 2020 г. (план) 

1 Расходы консолидированного бюджета, всего 

млн.руб. 
33 089,70 35 997,50 41 082,06 

2 В том числе на образование с учетом расходов на 

инвестиционные программы, млн.руб. 5 906,90 6 709,00 7 559,10 

% от общих расходов консолидированного 

бюджета 
17,9 18,6 18,4 

3 В % к общему объѐму ВВП 4,9 5,1 5,3 

4 Расходы на содержание учреждений 

образования, реализующих программы среднего 

специального образования, млн.руб. 

281,70 329,70 391,00 

Примечание – Источник: собственная разработка. 

 

На примере одного учреждения образования проведен анализ статей расходов. Одной из значимых 

статей расходов в учебных заведениях являются расходы на заработную плату и отчисления (взносы) от 

фонда заработной платы. Удельный вес затрат, связанных с оплатой труда работников и взносы 

(отчисления) на социальное страхование, в общем объеме фактических расходов, профинансированных за 

счет средств республиканского бюджета занимает около 50%.  

Аналогичным образом следует рассматривать и расходы, связанные с поддержанием жизненного 

уровня обучающихся. Эти расходы объединены в статье «Текущие бюджетные трансферты населению», 

которые имеют строго целевую направленность: выплата стипендий, оплата питания и оплата расходов на 

обмундирование учащихся, которые отнесены к категории дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 

родителей. Удельный вес затрат, связанных с текущими трансфертами населения, в общем объеме 

фактических расходов, профинансированных за счет средств республиканского бюджета, занимает около 20 

% (размер зависит от количества учащихся, которые отнесены к категории дети-сироты и дети, оставшиеся 

без попечения родителей, в анализируемом учреждении образования обучается 6 учащихся, отнесенных к 

данной категории). Расходы по оплате коммунальных и эксплуатационных услуг – около 20%.  

Все остальное составляют статьи «Оплата текущего ремонта зданий и помещений», «Мягкий 

инвентарь и обмундирование» и другие, которые занимают незначительный удельный вес в общем объеме 

финансирования.  

Проанализируем косвенные методы финансирования государством учреждений образования.  

Учреждения образования являются плательщиками налога на прибыль. В соответствии с Налоговым 

кодексом Республики Беларусь от налогообложения освобождается прибыль учреждений образования от 

приносящей доходы деятельности. Таким образом, освобождается от обложения прибыль от 

образовательной деятельности и доходы от операций по сдаче в аренду имущества. Учреждения 

образования в основном уплачивают налог на прибыль только по доходам в виде процентов за 

предоставление в пользование денежных средств (включая проценты от размещения средств во вклады 

(депозиты)), а также по суммам полученных неустоек (штрафов, пеней). 

Например, сумма валовой прибыли, полученной одним из государственных колледжей за 2019 год 

составила 556 677,15 бел. руб., в том числе 11187,19 бел.руб. доходы в виде процентов за предоставление в 

пользование денежных средств организации и 6755,53 бел.руб. прочие доходы.  

Определим сумму налога на прибыль без учета предоставления налоговой льготы и с учетом 

налоговой льготы. 

 

НП без л. = 556677,15 * 18% = 100201,89 бел. руб., 

НП с л. = (11187,19 + 6755,53) * 18% = 3229,69 бел. руб. 

 

В связи с предоставлением налоговых льгот государство дополнительно «профинансировало» 

учреждение образования на 96 972,20 бел.руб., которые направлены на материальное стимулирование 

работников, улучшения материально-технической базы и т.д.  

Основным налогом, плательщиками которого являются физические лица, является подоходный налог 

с физических лиц. В соответствии с Налоговым кодексом Республики Беларусь при определении размера 

налоговой базы плательщик имеет право на предоставление социального налоговых вычетов.  
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Социальный вычет предоставляется в сумме, уплаченной плательщиком в течение календарного года 

за свое обучение в учреждениях образования Республики Беларусь при получении первого высшего, 

среднего специального или профессионально-технического образования.  

Определим на примере, в каком размере государство косвенно финансирует учреждение образования 

в течение календарного года за счет обучения одного учащегося колледжа, обучающегося на платной 

основе.  

Средняя стоимость обучения в год в колледже составляет 2000,00 руб. В среднем сумму подоходного 

налога с физических лиц, которая не поступила в бюджет в связи с предоставлением налоговых вычетов и 

которая в виде финансовых потоков поступила за одного учащегося учреждению образования составили 

260,00 бел.руб. (ПН = 2000,00 * 13% = 260,00 бел.руб.). В колледже обучается 500 учащихся на платной 

основе. Косвенным образом государством профинансировано 130 000,00 бел.руб.  

Таким образом, проанализировав существующую систему финансирования государством 

учреждений образования, можно сделать вывод, что выбор форм финансирования образовательных услуг 

государством зависит от политики в области образования, существующей экономической ситуации и от 

проводимой социальной политики. На размер сметного финансирования, применяемого на протяжении 

многих лет, влияют такие факторы, как: форма обучения (дневная, вечерняя, заочная); профиль учебного 

заведения (гуманитарный, медицинский, педагогический, сельскохозяйственный, технический, 

экономический); наличие общежития; условия приема на обучение (на базе общего базового образования, 

на базе общего среднего образования); и другие факторы. 

Эффективных формой косвенного финансирования образовательных услуг являются налоги, 

частично которые предоставляются получателю услуг, но дают возможность увеличить финансовые 

ресурсы учреждений образования.  
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МЕХАНИЗМ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Статья посвящена изучению целей, задач и разработке механизма, позволяющего повысить уровень 

эффективности производственно-хозяйственной деятельности предприятия. Данная эффективность 

является одной из ключевых понятий в системе экономических отношений. Степень ее реализации 

позволяет достичь основных целей функционирования предприятия, направленных на получение 

положительных финансовых результатов деятельности. Ключевые слова: производственно-

хозяйственная деятельность, эффективность, механизм повышения, элементы и этапы механизма. 

 

Современные условия осуществления производственно-хозяйственной деятельности предприятия 

характеризуются высокой динамичностью экономических процессов, разнонаправленными темпами их 

развития, а также значительным воздействием на параметры факторов внешней среды. Данные 

обстоятельства приводят к увеличению роли и значения разработки программ развития предприятия, 

которые обычно выражаются в виде определенного механизма действий, связанных с повышением 

эффективности производственно-хозяйственной деятельности. Базис для разработки данного механизма 

представлен на рисунке 1 [1]. Исходя из базиса, задачами механизма повышения эффективности 

производственно-хозяйственной деятельности предприятия является выработка и реализация конкретных 

действий в системе выбранных направлений по увеличению финансовых результатов с учетом 

существующих и потенциальных условий и ограниченности различных видов ресурсов. 
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Рисунок 1. Базис для разработки механизма повышения эффективности производственно-хозяйственной 

деятельности предприятия 

 

Структурные элементы механизма повышения эффективности производственно-хозяйственной 

деятельности представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Структурные элементы механизма повышения эффективности производственно-хозяйственной 

деятельности предприятия 

Базовые элементы механизма  Сущность элементов 

Цели  Описание в формализованном виде желаемых параметров реализации 

механизма 

Результаты воздействия  Выражаются в повышении финансовых результатах деятельности и 

снижении уровня затрат 

Срок действия Период времени реализации механизма 

Полнота представления и 

способы формализации 

Механизм представлен в виде системы мероприятий  

Организационная структура  Представляется специализированным отделом и моделями решения 

управленческих задач 

Методы реализации Методы финансового анализа, планирования, прогнозирования, конт-

роля и регулирования 

Инструменты реализации  Показатели, характеризующие эффективность производственно-

хозяйственной деятельности и рассчитываемые в целях достижения 

состояния с наилучшими параметрами в пределах выделенных средств, 

и методы их оценки 

Информационное обеспечение  Бухгалтерская, финансовая и статистическая отчетность 

Технические средства Сети ЭВМ, персональные компьютеры, функциональные пакеты 

прикладных программ 

Источники формирования 

финансовых результатов  

Текущая, инвестиционная и финансовая деятельность 

Производственные и 

финансовые риски 

(ограничения) 

Потенциальная возможность наступления или ненаступления события, 

повлекшего неблагоприятные имущественные последствия для 

деятельности предприятия 

 

Таким образом, механизм повышения эффективности производственно-хозяйственной деятельности 

предприятия будет конкретизировать ее цели, пути их достижения посредством выбора конкретных 

методов, средств и инструментов эффективного управления, а также использования технических средств и 

информационного обеспечения. 

При этом механизм включает последовательность действий, состояний и правил, определяющих 

процесс достижения целей, представленный на рисунке 2.  



С О Ц І А Л Ь Н О - Г У М А Н І Т А Р Н И Й  В І С Н И К  ●  2 0 2 0  ●  В И П У С К  3 6  

 

 

 
147 

 
 

Рисунок 2. Механизм повышения эффективности производственно-хозяйственной 

деятельности предприятия 

 

Как видно из рисунка, механизм повышения эффективности производственно-хозяйственной 

деятельности предприятия включает следующие этапы: 

1) Определение длительности действия механизма, главными условиями которого являются срок, на 

который разработан механизм, степень достижимости целей и уровень выделяемых для его реализации 

ресурсов. 

2) Формирование следующих целей, позволяющих повысить эффективность производственно-

хозяйственной деятельности предприятия: достижение необходимого уровня финансовых результатов; 

обеспечение эффективного расходования финансовых ресурсов; формирование оптимальной структуры ка-

питала и т. д. Система стратегических целей должна обеспечивать выбор наиболее эффективных 

направлений деятельности предприятия, получение достаточного объема финансовых результатов и 

оптимизацию их состава, приемлемость уровня предпринимательских рисков в процессе осуществления 

предстоящей деятельности. 

3) Анализ среды функционирования предприятия, который включает ряд следующих этапов: 

3.1) анализ факторов внешней среды – предполагает изучение экономико-правовых условий 

деятельности предприятия и прогноз возможных их изменений в предстоящем периоде, анализ 

конъюнктуры рынка и факторов, ее определяющих, а также разработку прогноза конъюнктуры в разрезе 

отдельных сегментов этого рынка, связанных с предстоящей деятельностью предприятия; 

3.2) анализ факторов внутренней среды – предполагает оценку уровня возможностей и перспектив 

деятельности предприятия, включая комплексную оценку эффективности его производственно-

хозяйственной деятельности за предыдущие периоды. На этом этапе необходимо определить обладает ли 

предприятие достаточным потенциалом, чтобы воспользоваться открывающимися возможностями, а также 
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выявить, какие внутренние его характеристики ослабляют результативность деятельности; 

3.3) комплексная оценка деятельности предприятия. Данный этап интегрирует результаты анализа 

предыдущих этапов и заключается в оценке стратегической позиции предприятия в пространстве из двух 

координат: горизонтальной, по которой откладывается значение потенциала, и вертикальной, отражающей 

состояние условий внешней и внутренней среды.  

4) Уточнение целей реализации механизма, позволяющих повысить эффективность 

производственно-хозяйственной деятельности предприятия в зависимости от результатов проведенного 

анализа.  

5) Формирование мероприятий по повышению эффективности производственно-хозяйственной 

деятельности. Реализация данного этапа предполагает следующую последовательность действий: 

определение потребности в необходимом размере ресурсов; определение источников формирования 

ресурсов по их видам и составу; формирование бюджета реализации механизма, где исходя из целей 

деятельности предприятия, определяются возможные стратегии развития и формируется портфель 

альтернативных подходов к реализации намеченных целей. 

6) Оценка и выбор мероприятий по повышению эффективности производственно-хозяйственной 

деятельности, которые осуществляются по следующим параметрам: соответствие целям и специфике 

деятельности предприятия; сбалансированность параметров реализации механизма; его реализуемость и 

эффективность. Для проведения оценки и выбора оптимального варианта можно использовать эвристичес-

кие, формализованные и специфические методы принятия эффективных решений. По результатам оценки в 

разработанный механизм вносятся необходимые коррективы, после чего он принимается к реализации. 

7) Организация контроля реализации механизма. Такой контроль осуществляется на основе конт-

роллинга, отражающего ход реализации основных целевых параметров деятельности предприятия. Данный 

процесс обеспечивает устойчивую обратную связь между ходом процесса достижения общих целей и 

целями реализации механизма. Основные задачи контроля за процессом реализации механизма следующие: 

определение наиболее «узких» этапов реализации механизма и методологии самого контроля, включая 

базовые показатели и их нормативы; оценка состояния процесса реализации механизма на базе сравнения 

текущих и нормативных значений контрольных показателей; выяснение причин отклонений фактических 

значений показателей от нормативных; осуществление корректировки используемых ресурсов, целей, 

методов инструментов реализации механизма, если оно необходимо и возможно. 

8) Организация мониторинга эффективности реализации механизма. Эффективность механизма 

характеризуется объемом полученных финансовых результатов, который достигаются в процессе 

преобразования исходного состояния в целевое. Целевой уровень является результатом взаимодействия 

всех элементов системы финансовых отношений и поэтому определяется совокупностью всех факторов на 

данный момент времени. При этом следует определить степень влияния каждого фактора на 

результативность реализации механизма. 

Реализация предложенного механизма повышения эффективности производственно-хозяйственной 

деятельности предприятия будет считаться успешно завершенной, если достигнуты все основные 

стратегические цели развития предприятия при планируемых затратах на реализацию. 
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На протяжении последнего десятилетия банковские платежные карточки прочно вошли в сферу 

обращения и в банковском деле карточный бизнес занял лидирующие позиции. Развитие карточной сферы 

оказывает непосредственное влияние на состояние банковской системы Республики Беларусь 

В таблице 1 представлены данные об эмиссии платежных карт в Республике Беларусь . 

 

Таблица 1 

Количество банковских платежных карточек 

Дата VISA 
БелКарт/ 

Maestro 
БЕЛКАРТ MasterCard UnionPay 

01.01.2015 5 219,50 109,2 5 128,60 1 885,80 
 

01.01.2016 5 199,90 210,7 5 119,80 1 814,60 
 

01.01.2017 5 066,60 472,3 5 000,00 2 142,60 
 

01.01.2018 4 635,80 868,5 4 806,10 3 544,50 

 01.01.2019 4 745,90 1235,5 4 299,40 4 730,90 

 02.01.2020 5 120,30 1699,9 3 464,10 5 241,50 2,50 

 

Анализируя представленные данные, выпуск платежных карточек VISA снизился за 

рассматриваемый период на 99,2 тыс.ед. Произошел рост выпуска БелКарт/ Maestro на 1590,7 тыс.ед., 

снижение выпуска БЕЛКАРТ на 1 664,50 тыс.ед. и рост выпуска MasterCard на 3 355,70 тыс.ед.  

Нацбанк Беларуси опубликовал данные о том, что количество банковских платежных карточек в 

Беларуси за 2019 год выросло на 3,4%. По информации на 1 января 2020 года в нашей стране выпущено 

15 млн 528 тысяч банковских карт. 

На рисунке 1 представлен общий объем выпущенных платежных карточек в Республике Беларусь за 

период 2014-2019 год. 

 

 

Рисунок 1. Количество выпущенных платежных карточек в Республике Беларусь, тыс.ед. 

 

На рисунке 2 представлена динамика изменения эмиссии банковских платежных карточек в 

Республике Беларусь, тыс. ед. 
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Рисунок 2. Динамика эмиссии банковских платежных карточек в Республике Беларусь, тыс.ед. 

 

Как видно из рисунка 2, по использованию платежных карточек лидирует VISA и MasterCard. 

В Республике Беларусь с 2019 года осуществлен выпуск платежных карточек UnionPay. Что касается 

целевой аудитории Platinum, то это руководители учреждений и организаций, у которых имеются бизнес-

контакты с КНР, и которые ее постоянно посещают. 

Существенный рост количества карточек за последние несколько лет обусловлен, прежде всего их 

выдачей физическим лицам в рамках реализации зарплатных проектов, а также проведением банками своей 

депозитной политики, ориентированной на конъюнктуру депозитного рынка, диверсифицированность 

клиентской базы, установление долгосрочных отношений с клиентами. 

Наряду с ростом количества выпускаемых банками карточек, начиная с 2013 года, в Республике 

Беларусь осуществлялась интенсивная работа и по развитию программно-технической инфраструктуры по 

их обслуживанию. Количество платежных терминалов на протяжении 5 лет выросло более чем в три раза. 

Карточный рынок за январь 2020 года в Беларуси представил следующие предложения:  

1. Сервис оплаты QR-кодами . Это инновационный способ оплаты с помощью QR-

кода.Инициаторами явились Беларусбанк и финтех-стартап Cashew. Данный сервис позволяет принимать 

безналичные платежи без установки терминального оборудования.  

2. QIWI запускает пополнение Кошелька через ЕРИП. Новая услуга существенно изменила условия 

пополнения Кошелька. Пополнить QIWI Кошелек можно в инфокиосках и отделениях банков по всей 

Беларуси, а также онлайн в мобильном или интернет-банке. Зачисление денег происходит в режиме 

реального времени и осуществляется без комиссии. 

3. Банк ВТБ (Беларусь) проводит акцию «Форсаж для держателей зарплатных карточек» 

Физические лица (резиденты Республики Беларусь), держатели зарплатной карточки ЗАО Банк ВТБ 

(Беларусь), могут оформить платежную карточку «Форсаж» в долларах США, евро или российских рублях 

(не более одной карточки) на специальных условиях: бесплатное сервисное обслуживание счета на срок до 

31 декабря 2020 года. Получить карту можно бесплатно в течение 15 минут в любом офисе банка. Акция 

проводится с 10 января по 31 марта 2020 года 

4. Беларусбанк приступает к обслуживанию карточек платежной системы «Мир».Беларусбанк, 

выступая пилотным банком в проекте межсистемной интеграции платежных систем БЕЛКАРТ и «Мир» 

(Российская Федерация), приступил к обслуживанию карточек «Мир» в своей инфраструктуре. На текущий 

момент держатели карточек «Мир» могут снять наличные во всех банкоматах и отделениях банка, а также 
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оплатить покупки более чем в 25 000 магазинов по всей Беларуси. Расширение инфраструктуры 

продолжается и будет завершено в следующем году 

5. Беларусбанк приступает к обслуживанию карточек платежной системы «Мир» 

Беларусбанк, выступая пилотным банком в проекте межсистемной интеграции платежных систем 

БЕЛКАРТ и «Мир» (Российская Федерация), приступил к обслуживанию карточек «Мир» в своей 

инфраструктуре. На текущий момент держатели карточек «Мир» могут снять наличные во всех банкоматах 

и отделениях банка, а также оплатить покупки более чем в 25 000 магазинов по всей Беларуси. Расширение 

инфраструктуры продолжается и будет завершено в следующем году. 

1.  БСБ Банк запустил сервис GarminPay для владельцев карт Visa GarminPay – сервис 

бесконтактных платежей, благодаря которому можно совершать покупки с помощью часов фирмы Garmin 

без физического присутствия карточки или телефона. Благодаря технологии токенизации во время платежа 

от устройства к терминалу передается зашифрованный ключ вместо данных платежной карточки. 

2. Банк Дабрабыт запустил рекламную игру "На пути к успеху с Mastercard". Игра проходила с 

10.01.2020 по 15.03.2020 включительно. В процессе иры необходимо было совершать безналичные 

операции на сумму не менее 50 BYN в одном чеке по карточкам Mastercard. При этом общая сумма 

безналичных операций за весь период проведения рекламной игры состтавляла не менее 1000 BYN. 

Автоматически получать за каждую такую операцию 1 игровой номер - дополнительная регистрация не 

нужна. Больше накопленных игровых номеров - выше шанс на победу. Выигрыш составлял один из 10 

денежных призов номиналом 3000 BYN. 

3.  Рекламная игра от Идея Банка «Выигрывай призы с Visa и 21vek.by». Для участия в игре 

необходимо купить в интернет-магазине 21vek.by в период с 10 января 2020 г. по 31 января 2020 г. 

включительно один товар брендов: Vegas, Karcher, Husqvarna, Philips, Samsung, Kivi, Indesit, Bosch, 

ATLANT, Tefal, Moulinex, Rowenta, Krups, Polaris, LG и оплатить интернет-заказ картой Visa «Шоппер», 

«Новое золото» или «Дрожжи» онлайн в момент оформления заказа. Розыгрыш призов (Кофемашина 

Philips, Телевизор Philips, Утюг с парогенератором Philips и другие) состоится 18 февраля 2020 года. 

4.  ЕРИП ввел некоторые изменения: расширил список услуг и пересмотрел комиссию. В Беларуси 

появилась возможность делать новые платежи через ЕРИП. Об этом говорится на сайте организации. К 

примеру, теперь охотники, которые состоят в Белорусском обществе охотников и рыболовов, могут 

оплатить взносы с помощью телефона или компьютера. 

5.  В Беларуси начали выпуск бесконтактных карточек БЕЛКАРТ с чипом EMV. С 14 января ОАО 

«Белагропромбанк» начинает выпуск карточек платежной системы БЕЛКАРТ нового поколения – с чипом 

EMV и возможностью бесконтактной оплаты. Главные преимущества карточек с чипом – высокий уровень 

безопасности транзакций и расширенная функциональность. 

6.  Банк «Решение» предложил сервис, который подвинет ApplePay и SamsungPay. Цифровой 

кошелек Банка «Решение» не привязан к какому-либо производителю смартфонов, не имеет значения и 

модель устройства, главное – наличие модуля NFC, и версия Android не ниже 5.0. Сервис основан на 

принципе токенизации, и соответствует всем международным стандартам безопасности. 

За январь-ноябрь 2019 года в карточном бизнесе белорусские коммерческие банки получили чистую 

прибыль в размере 1 091,4 млн. рублей, что на 44,2 млн. рублей превысило прибыль за январь-ноябрь 2018 года. 

Конкуренция в сфере карточного бизнеса нарастает. Если в середине 90-х годов платежными 

карточками занимались только три белорусских банка, то сегодня их уже эмитируют больше 20-ти. Это 

приводит к конкуренции и двигает к созданию идей, к определенным маркетинговым действиям, как на 

эмиссионном рынке, так и на рынке эквайринга. Банки стараются привлечь, заинтересовать клиента и 

продуктом, и сервисом, и инфраструктурой. 

Наиболее высокая конкуренция наблюдается в зарплатных проектах, на уже имеющемся рынке. 

Также конкуренция в поиске и привлечении vip-клиентов, самой состоятельной прослойкой общества. 

Для достижения и сохранения лидирующих позиций на рынке коммерческие банки должны 

осуществлять постоянный поиск новых, нетрадиционных подходов в предложении услуг, который должен 

базироваться на постоянном мониторинге как внешней, так и внутренней экономической среды, 

производить изучение предпочтений потенциальных и существующих клиентов.  
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