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4 серпня 2016 року пішла у вічність яскрава й 

талановита людина, видатний науковець, педагог і 

керівник, кандидат історичних наук, доцент – 

Проценко Віктор Олександрович.  

Його ім’я назавжди залишиться в історії 

нашого краю як приклад безмежної відданості та 

високого служіння освіті і науці України.  

Після закінчення навчання в Московському 

державному університеті й захисту кандидатської 

дисертації Віктор Олександрович більше 50 років 

працював в Інституті хімічних технологій 

Східноукраїнського національного університету  

імені Володимира Даля (м. Рубіжне) і був беззмінним завідувачем  

суспільно-гуманітарної кафедри. 

За довголітню науково-педагогічну діяльність Віктор Олександрович 

став автором багатьох наукових публікацій, учасником та організатор ом 

конференцій, семінарів, круглих столів. Численні династії студентів мали 

можливість слухати цікаві лекції з історії України та історії української 

культури, а також під його керівництвом брати участь у різноманітних 

загальноінститутських заходах. Надзвичайна працездатність Віктора 

Олександровича багато в чому була забезпечена родинним затишком, який до 

останніх днів віддано забезпечувала його дружина – Проценко Людмила 

Іванівна.  

Віктор Олександрович був моїм учителем, наставником, другом, разом з 

яким пощастило працювати понад 16 років. У пам’яті він залишається 

мудрим керівником, що вмів у кожному розгледіти особистість, здатним  

об’єднати колектив, спрямувати, націлити на єдиний правильний результат 

спільної справи. Саме на кафедрі Віктора Олександровича й виникла ідея 

проведення міжнародних конфе-

ренцій, яку підтримали науковці не 

тільки України, але й багатьох 

інших країн: Азербайджану, Боснії 

та Герцеговини, Грузії, Казахста -

ну, Канади, Китаю, Іраку, Ірану, 

Македонії, Нігерії, Польщі, 

Німеччини, Сербії, Узбекистану та 

Чорногорії. За весь період 

проведення міжнародних науково-практичних конференцій ми мали честь 

ознайомитись із працями понад 2700 науковців. Було видано 33 збірники 

наукових праць. Сподіваємось, що цей досвід матиме продовження ще багато 

років. 
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Ми з великою любов’ю та теплотою згадуємо Віктора Олександровича 

Проценка, постійного члена редакційної колегії міжнародних конференцій, 

наукового журналу «Virtus», наукової організації «Соборність». Видатний 

педагог і науковець був щирою, доброю, світлою, відкритою, порядною і 

чуйною людиною. Пам’ять про Віктора Олександровича назавжди 

збережеться в серцях тих, хто з ним працював, хто вчився, і всіх, хто його 

знав.  

 

 

Головний редактор, 

голова ГО «Соборність», 

д. філос. н., професор               М. А. Журба 
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ФІЛОСОФІЯ, РЕЛІГІЯ І КУЛЬТУРА 
 

Віртуальна реальність: проблеми та перспективи 

Васильєва Л.А., 
к.філос.н., доцент кафедри політології та історії 

Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «ХАІ»  
Україна, м. Харків 

НОВІ ФОРМИ ПУБЛІЧНОСТІ В СУЧАСНОМУ 

КОМУНІКАЦІЙНОМУ ПРОСТОРІ 

Зміни, що вбачаються в сучасному соціальному просторі, впливають на 

комунікативну складову явища публічності. Фактично віртуальна публічність 

в сучасних умовах стає найзатребуваним інноваційним середовищем. Зникає 

масова потреба в громадських площах, парках, кафе як місць публічних 

зустрічей й спілкування. Саме з появою нової форми публічності – Інтернету, 

людина отримала можливість вільно обмінюватися інформацією з іншими, 

звільнившись від необхідності бути залежною від місця спілкування, прямої 

комунікації, «живого часу», професійних виробників інформації, що мали 

можливості наповнювати інформаційне середовище за власними потребами. 

Відкриті комунікаційні канали Інтернету дозволяють виробникам інформації 

максимально персоналізувати контент, створюючи його за запитами 

споживачів. Вже сьогодні публічні комунікації амбітно претендують на роль 

особливого інтегратора інформаційного простору, здатні створювати єдину 

символічну матрицю. Але так будо не завжди. Як стверджує Р. Сенет початок 

зародження нової публічності  приходиться на кінець 18 століття, коли 

закінчується період «старого режиму» (ancien regime – поняття, що часто 

використовується як синонім феодалізму) й в різних країнах на фоні міцних 

феодальних привілеїв набирає силу адміністративно -торгівельна системність. 

Особливостями цього періоду, на думку автора, являється інтенсивна зміна 

векторів публічної ідентифікації, яка відрізняється «реструктурізацією кодів 

сикулярізованого знання… іманентне, миттєве,  фактичне стає реальністю саме 

по собі» [5, с.38]. Слід підкреслити, що публічне життя, як сфера діяльності й 

активний комунікативний простір, зароджується набагато раніше зазначеного 

періоду, в обговорюваний час формуються лише первісні передумови її 

сучасних форм.  

Публічна комунікація – одна з тих об’єктів філософського дослідження, 

інтерес до якого завжди супроводжується винесенням дискусійної думки. 
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Наприклад, німецька філософська традиція (Х. Аренд, Ю. Габермас, 

Дж. Вайнтрауб) виходить з неоднорідності й сутнісної невизначеності 

інтерпретацій феномену публічності. В американській традиції, (І. Гофман) 

разом з апологетикою публічності, вже переважає і її сутнісна визначеність, 

яка проявляється в спробі позитивного осмислення цього феномену. Різні 

наукові традиції осмислюють публічний простір на тлі бінарних 

інтерпретацій, понять і проблем – природу публічного простору й 

міжособистісної комунікації, співвідношення публічного й приватного, 

політично-соціального й індивідуально-ринкового, прихованого й культурно-

масового. 

На нашу думку, в сучасному комунікативному просторі формується 

своєрідний культ публічності – надмірне самовихваляння, самохизування, 

самореклама. Таку поведінку варто розцінювати як прагнення особистісного 

самопошуку, або як бажання задоволення власного «Его», представлення 

себе як товару на «ринку особистостей» (Е.Фром), який можна обмінювати 

на різні соціальні блага. Так, наприклад, нове явище селфі, в сучасному 

перенасиченому інформаційному просторі стає затребуваною формою 

публічності, елементом комерційної культури, транслюючи своєрідні образи 

– бренди. Головною метою цього образу є – спокуса, він повинен зачарувати 

та інтригувати, але не заради самого зачарування, а для одержання 

суспільного схвалення й визнання. Подібний культ публічної самопрезентації 

дозволяє говорити, що між категоріями Е.Фрома «Мати» і «Бути» [6], в 

сучасному світі  вже існує категорія «Здаватися», що стає частиною 

повсякденності, міняє уявлення про тілесність, красу, індивідуальність , 

гармонійність, цілісність людини, цілеспрямовано порушуючи границі 

приватного й публічного.  Брендування, як ще одну форму публічної сфери, 

можна розглядати як зручну публічну міжкультурну платформу, з якої може 

вестись певна соціокультурна дискусія, що здатна впливати на комунікативну  

складову окремого культурного простору, при цьом у границі між 

особистісним і публічним розмиваються, що дозволяє створити ілюзію 

довірливого й відкритого спілкування. Сучасні бренди, як уособлення 

прихованого сенсу, претендують на роль культурних кодів публічного 

простору, унікального технологічного інструменту втілення людського «Я». 

Існування коду є «прихованим», тобто проявляється і може буди  виявленим  

лише через інші феномени, наприклад, через публічні бренд-символи, як 

знакову систему.  

Таким чином, сучасні затребувані форми нової публічності фактично 

являють собою складну соціально-філософську систему феноменів, що здатні 

формувати знаково-символічну унікальність публічного простору, 

віртуальний публічний культ ідентичності в умовах інформаційного 

перенасичення й глобалізаційної міжособистісної адаптації.  
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Пішак О.В., 
доцент, к.філос.н., Івано-Франківського національного університету  

нафти і газу 
Україна, м. Івано-Франківськ 

ФІЛОСОФСЬКІ АСПЕКТИ ТРАНСФОРМАЦІЇ 

ОСОБИСТОСТІ В УМОВАХ НОВИХ ВИКЛИКІВ 

ГЛОБАЛІЗОВАНОГО СОЦІУМУ 

Динамічні темпи розвитку сучасного суспільства, вимагають нових 

стійких засад, які б сприяли становленню особистості, підвищенню її 

адаптаційного потенціалу в умовах постійних загроз і викликів цивілізації. 

Щоденно ми опиняємось у вирі бурхливих глобалізаційних процесів, які 

охопили усі сфери суспільного життя. Суттєвою рисою глобалізації є те, що 

вона не тільки формує новий образ суспільства, але істотно перетворює 

особистість у активного учасника глобалізації. Глибинні зрушення у 

структурі суспільства, зумовлені глобалізацією, неминуче призводять до 

зміни світоглядних орієнтирів особистості, втягуючи їх у стан невпевненості 

і страху перед майбутнім. Сучасний глобалізований світ постає перед нами як 

світ небезпек, конфліктів, суперечливостей і протистоянь.  
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Найважливішою характерною особливістю розвитку сучасної цивілізації 

є процес все більшої глобалізації суспільства, зумовлений, перш за все, 

глобалізацією світового інформаційного простору. Інформаційні технології 

широко проникають практично у всі сфери життєдіяльності суспільства і 

докорінним чином змінюють  усталений образ життя і професійної діяльності 

мільйонів людей, змінюють стереотипи поведінки, породжуючи нові 

проблеми інформаційного суспільства. 

В умовах глобалізації людина неминуче змінюється. Спостерігаються 

зміни в її психології і світогляді, чуттєвості, душевних переживаннях, 

аналітичних здібностях. Сучасна людина створила світ, занадто складний для 

окремо взятої особистості, і в результаті втратила здатність усвідомлювати 

базові закономірності цього світу і передбачати наслідки своїх старань. В 

епоху глобалізації, коли відбуваються кардинальні зміни, руйнуються 

традиційна культура, цінності, особисте життя людей і існуючий соціальний 

порядок, коли насувається нова світова система з іншими вимогами, 

філософія ставить питання про формування особистості людини в епоху 

глобалізації, тобто займається пошуком шляхів адаптації людини до сучасних 

процесів. Аналізуючи епоху постмодерну, англійський філософ К. Поппер 

зазначає у своїй праці «Відкрите суспільство та його вороги», що «сучасна 

людина – той розкутий Прометей, який має застосувати могутність і розум 

для того, щоб у поєднанні зі світом і Духом увійти в нову епоху історії»[1, 

с.225].  

Можна сказати, що сучасне суспільство породило нову «універсальну 

людину», яка наглядно демонструє зовнішню активність, проте її внутрішній 

світ залишається пасивним. Така особистість не здатна вільно і всебічно 

розвиватись, адже зазнає всепроникаючого впливу нав’язливої інформації, 

без якої вона не може брати участь у  житті суспільства, випадає із «загального 

контексту». Тому необхідно знайти розумний баланс між інформаційними 

технологіями і цінностями гуманізму, оскільки в суспільстві відчувається 

потреба переходу від «кількісного ідеалу» епохи масового споживання до 

розуміння «якості життя» як головної загальнолюдської цінності. 

Сьогодні людину оточує дійсність, яка не заохочує довіряти зовнішній 

реальності, породжує некласичне бачення світу; моделюється ірраціональна 

його картина, переважає ідея хаосу, випадковості, плинності реального світу, 

непідвладного впорядкованості. Своєрідно формується ситуація розгубленої 

людини у таємничому і непізнаваному світі. Тому неоднозначність та хаос 

перетворили людину на людину можливостей, яка має пройти відбір та 

викристалізуватись у реальне життя.  

Людина постсучасності залежить від мови і через мову отримує свободу. 

З одного боку – індивід у своєму життєписі незалежний, а з іншого  – тотально  

залежний від уже сформованих дискурсів, мов. Більше того, перед ним 

відкривається множинність варіантів описів світу, думок про себе з боку 
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інших (соціальних інститутів, друзів, ворогів і т. д.). Тому дуже часто 

«постмодерністський суб’єкт асоціюється із фрагментарною, розколотою 

особистістю» [2, с.109-112]. Людина епохи постмодерну намагається 

розібратися із метою своєї екзистенції. Відсутність чіткого критерію вибору 

обертається кризою особистості, яка має наслідки не тільки індивідуального , 

а й загальносуспільного плану. 

Слід наголосити, що дедалі частіше ми стаємо свідками кризи самих 

людських стосунків. Брак безпосереднього спілкування між людьми за умов 

домінування позавербальних способів передачі інформації має наслідком  

формування нового типу людини інформаційної епохи – людини інтроверта, 

зануреного у власний світ і поверхово знайомого з духовними установками 

інших людей. Відповідно це тягне за собою кризу модерної культури. 

Сьогодні подолати кризову ситуацію стає важче, оскільки для свого втілення 

кожна культура потребує нормативних основ, які б застерегли її від 

розчинення у загальній «світовій культурі». Як згадує М. Шелер, «ми живемо 

за такої доби, вперше за тисячолітню історію людства, – коли людина сама 

для себе стала цілком проблематичною: вона вже не знає, що вона є, і 

одночасно знає, що вона про це не знає» [3, с.31].  

А сьогодні, коли інноваційні техно¬логії завойовують все міцніші 

позиції в розвинутих суспільствах, проблема самоутвердження людини, її 

здатності до самостійного творення стає все більш актуальною. Тут йдеться 

не лише про її збереження, а й про можливості подальшого  розвитку власної 

унікальної індивідуальності. Тому необхідно створити такі умови, які б 

сприяли самовизначенню особистості, самореалізації її внутрішніх сил, 

пошуку смислу життя, підтримки психічної рівноваги у процесі взамодій; 

пошуку механізму ідентифікації. Людина повинна перетворитися на «людину 

можливостей», яка має пройти відбір і бути готовою до входження у реальне 

життя, відстоюючи свою національну, духовну, світоглядну, внутрішню 

автентичність.  
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Етико-естетичні виклики ХХІ сторіччя 

Зотов Д.І., 
артист соліст-інструменталіст Полтавської обласної філармонії, аспірант 

Харківської державної академії культури 
Україна, м. Полтава 

НАЙПЕРШИЙ ПОЦІНОВУВАЧ САКСОФОНОВОГО 

МИСТЕЦТВА 

Гектор Берліоз — визначна особистість у світовій музичній культурі. 

Справедливий критик та геніальний композитор який керуючись незвіданим  

відчуттям підтримав старт розвитку одного з найвидатніших винаходів ХІХ 

століття. Взагалі з часу їх першої зустрічі, між Адольфом Саксом та 

Г. Берліозом склалися напрочуд теплі та дружні відносини. Можливо 

причиною цього стала схожість характерів обох митців: безмежний ентузіазм, 

працелюбність, та цілковите стремління до досконалості. А можливо, що 

Берліоз який на той час вже був визнаним митцем, чиї праці були у всіх на 

слуху та піддавалися активній критиці, шукав шляхи нового естетичного  

розвитку французької музики, розгледів у Саксі іскру таланту майбутнього 

генія. Як би там не було його авторитет як знаного критика та  музикознавця 

давав йому таке право. Отже у своїй статті «Музичні інструменти Адольфа 

Сакса» від 12 червня 1842 року у «Paris Journal des Débats» Г. Берліоз 

зазначав: «У наш час відбувається зловживання музичними інструментами; 

вони використовуються усюди без розбору без стриманості та компетентності 

… Можна досягти величезного прогресу якщо порівнювати наприклад, 

фортепіано Ерарда та Папе, з клавесинами минулого століття; або флейту яку 

використовували в епоху Девіенна із сучасною флейтою Бьома; або ж древні 

кларнети зі створеними у наш час паном Адольфом Саксом, та потворною з 

жахливою формою «змією» (тут мається на увазі орган (авт.)), що 

використовується в наших соборах з чудовим та глибоким інструментом 

нещодавно винайденим цим молодим талановитим майстром» [1, с.16]. Як 

бачимо Берліоз дає досить щирий відгук на діяльність митця, висуваючи його 

винаходи на рівень провідних у музичній сфері, яка на його думку 

знаходиться не в найкращому стані. Продовжуючи свої роздуми він 

торкається стану якості духових інструментів: «… виробництво мідних та 

дерев’яних духових інструментів ніколи не припинялося у молодій державі, 

проте сьогодні воно взяло напрямок, який не може не привести його до 

успіху. Революція у процесі створення належить пану Адольфу Саксу з 
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Брюсселя, чия праця, яку ми тільки-но розглянули сильно йому сприяє. 

Людина ця має ясний розум, далекоглядність, стійкість, стійкість та 

кваліфікованість, він завжди готовий особисто замінити робітника, 

нездібного до виконання чи розуміння його проектів, та їх осо бливостей. Він 

— інженер, акустик, і при необхідності, майстер і токар. Він здатний думати 

та діяти. Він винаходить та досягає» [2]. Далі Гектор Берліоз описує переваги 

створеного Саксом нового бас-кларнета з удосконаленою механікою та 

розширеним діапазоном. Від себе додамо, що в середовищі професійних 

музикантів того часу цей інструмент викликав шквал критики, бо завдяки 

своїй технічній досконалості повністю витісняв інструменти старої системи і 

ставав причиною переобладнання провідних оркестрів. Окрім удо сконалення 

механіки, Сакс впровадив цілу низку інновацій серед яких найрадикальнішою 

було створення нового типу мундштука — металевого замість дерев’яного, 

що в свою чергу значною мірою покращило акустичні якості інструмента. 

Таким чином він отримав величезні віртуозні можливості у виконавському 

плані та в свою чергу спонукав композиторів створювати нові, більш складні 

та майстерні твори, що відповідали б його потенціалу. «У нового бас -

кларнета, створеного Саксом, спільна зі старим тільки назва», підсумовує 

Г. Берліоз.  

Подальший зміст публікації містить у собі надзвичайно важливі 

відомості, адже на думку провідних музикознавців таких як Л. Кошницький 

(1892 – 1965), дана стаття є першою документальною згадкою про саксофон, 

як повноцінний інструмент, що є підтвердженням набагато ранішої дати його 

створення аніж 1841 рік, як про це згадується у багатьох загальнодоступних 

джерелах. Скоріш за все дата фізичного впровадження інженерного задуму 

Сакса припадає на період між 1838 та 1840 роками.  

Але повернемося до змісту статті Гектора Берліоза у тій її частині яка 

торкається створення нового виду інструмента: «Саксофон (Le Saxophon), 

названий на честь його винахідника. Мідний інструмент з дев’ятнадцятьм а 

клапанами, форма яких подібна на ті що використані у офіклеїді. Його 

мундштук, на відміну від більшості мідних інструментів, схожий на 

мундштук бас-кларнета. Таким чином саксофон стає главою нової групи 

мідних інструментів у яких використовується тростина (тут мається на увазі 

принцип звуковидобування (авт.)). У нього є трьохоктавний діапазон, який 

починається з нижнього сі-бемоля під нотним станом (у басовому ключі);  

його аплікатура схожа на ту що використовується у флейті або ж другій октаві 

кларнета» [1, с.17]. Як бачимо опис не має нічого спільного із викладенням  

певної ідеї чи наміру Сакса, а окреслює повністю готовий та практично 

реалізований інструмент. Підтвердженням цього може слугувати докладний 

огляд технічних особливостей інструмента, який неможливо передати у 

випадку, якщо особисто з ними не ознайомитися.  
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Окрім того подальша розповідь повністю знищує теорію заздрісників 

А. Сакса про те що він скопіював свій інструмент у закордонних майстрів та 

просто видав за свій. Г. Берліоз висловлює думку, про те що даний винахід є 

новим, небаченим досі видом духових музичних інструментів: «Його 

звучання має напрочуд рідкісну якість, тому на мою думку, немає басового 

інструмента, що використовується у наш час, який можна було би порівняти 

із саксофоном. Його повна, м’яка вібрація, надзвичайно сильна, та легко  

знижується за інтенсивністю. Що до мене, то я вважаю його дуже близьким 

до низьких звуків офіклеїда, так само за точністю та формуванням звуку. 

Проте характер такого звучання абсолютно новий, та не нагадує жодний із 

тембрів, який ми чули до цього часу у наших оркестрах за виключенням бас-

кларнета у строї E та F. Внаслідок використання тростини можна збільшувати 

чи зменшувати інтенсивність його звучання. Ноти більш високого регістру 

вібрують настільки інтенсивно, що вони із успіхом можуть бути використані 

для відображення мелодичної експресії» [1, с.17]. Скоріш за все на розсуд 

Берліоза було представлено саксофон баритон, що мав тембр досить схожий 

на звучання поширеного тоді у військових оркестрах офіклеїда. Проте був 

обмежений у технічних засобах вираження музичного м атеріалу. Це скоріш 

за все може бути ознакою того, що А. Сакс на той час ще не створив 

повноцінне сімейство цих інструментів, а можливо й навіть представлений 

Берліозу зразок був всього лиш прототипом у одиничному екземплярі, хоча й 

у повністю ігровому стані. Доказом цього може слугувати закінчення статті -

відгуку Г. Берліоза: «Звичайно, що цей інструмент ніколи не буде здатний 

виконувати швидкі пасажі та складні арпеджіо; проте басові інструменти не 

створені для того щоб виконувати легку техніку. Замість скарг, ми повинні 

радіти, що неможливо неправильно використовувати саксофон і таким чином 

зруйнувати його величний характер форсуванням простого музичного звуку. 

Композитори будуть дуже вдячні пану Саксу коли його нові інструменти 

стануть звичним явищем. Якщо він наполегливо продовжить займатися, то 

зустрінеться із підтримкою усіх колег музикантів» [1, с.17].  

Хоча на жаль потрібно констатувати, що ворогів у Адольфа Сакса було 

набагато більше ніж соратників. Як зазначав у своїй статті 1843го року Гектор 

Берліоз: «Така ненависть збільшувалася проти справжніх винахідників у їх 

конкурентів, нездатних на створення чого-небудь. На щастя для нього 

(Сакса(авт.)), талановитий винахідник постійно був під захистом та у 

товаристві генерала де Рюміні. Це дозволяло йому досі не піддаватися 

шаленій боротьбі. Але чи завжди все буде так ?... Військовий міністр повинен 

сприяти людині, настільки корисній у її рідкісній спеціалізації, для 

досягнення єю становища, гідного її таланту, її наполегливості та її зусиль» 

[2]. Далі Берліоз озвучує пропозицію, яка у певній мірі буде реалізована на 

практиці та значною мірою зміцнить становище майстерень Адольфа Сакса. 

«У наших військових оркестрах немає поки що труб із циліндрами та басових 
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туб (найпрекрасніший з басових інструментів). Виготовлення у великих 

масштабах вищезазначених інструментів є обов’язковим для того, щоби 

підняти французькі військові оркестри на рівень прусських та австрійських. 

А замовлення від Військового відділу до пана Сакса на триста труб та сто 

басових туб врятували б цього винахідника» [2]. Також треба зазначити що 

дружня допомога Гектора Берліоза не обмежувалася лиш схвальним и 

статтями та позитивними критичними відгуками на адресу бельгійського  

генія. Як композитор, організовуючи власні концерти, він намагався задіяти 

в них творіння Адольфа Сакса, тим самим додаючи чималий внесок у справу 

популяризації саксофона серед широкого слухача. Так наприклад 3 лютого  

1844 року відбувся авторський концерт Берліоза у Залі Герца. Його програма 

містила прем’єри нових творів: Увертюра та транскрипція «для нових 

інструментів Сакса» — вокальний гімн для шести різних голосів та «Carnaval 

Romain». Шістьма «новими» інструментами були труба in B, ріжок нової 

конструкції, бас-кларнет, кларнет, горн і звичайно саксофон, грав на якому 

сам автор інструмента. Звичайно ж, що кожен концерт на якому вдавалося 

продемонструвати звучання саксофона додавав автору нових творчих сил й 

натхнення у подальших його удосконаленнях. До речі наступного дня після 

виступу Сакса французький критик та поет Теофіль Готьє (1811 – 1872) видав 

у «La Presse» невелику статтю із позитивними відгуками на винахід А. Сакса, 

підкреслюючи своє захоплення ефектною, гучною та неперевершеною 

звучністю інструмента. 

Таким чином авторитетний професійний відгук відомого композитора  та 

суспільного діяча Гектора Берліоза став своєрідною путівкою в життя не 

тільки для перспективного музичного майстра, а й для нового сімейства 

інструментів чий прогресивний вплив на майбутній розвиток мистецтва у той 

час неможливо було оцінити. У загальному контексті стаття Берліоза 

відображає момент початку успішної кар’єри Адольфа Сакса у французькій 

музичній сфері. Вона допомогла звернути на нього погляди авторитетних 

композиторів та музикантів, що стало неоціненною підтримкою та визнанням 

його таланту. Заради чого він власне і переїхав до Парижа. Окрім того скоріш 

за все з подачі Берліоза Сакс не зупинився на ідеї одного виду саксофона, а 

створив ті модифікації інструментів з якими ми знайомі сьогодні: сопрано, 

альт, тенор та бас саксофони. Ймовірно це  стало реакцією на зауваження 

Берліоза щодо складності у виконанні швидких ходів й складних арпеджіо на 

презентованому прототипі. До речі у більш пізніх версіях інструментів Сакс 

також вносив безліч змін, наприклад він зменшив на сім півтонів діапазон 

саксофона через незадовільне інтонування у високому регістрі. Через деякий 

час після публікації статті Г. Берліоза Сакс отримав можливість презентувати 

свій інструмент у Паризькій консерваторії, де з успіхом був прийнятий 

поважною комісією у складі Хебенека, Галеві, Обера та інших авторитетних 

музикантів свого часу. Висока оцінка виразних можливостей інструмента 
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діячами такого рівня рішуче відкривала перед Саксом необмежені 

можливості для розвитку свого обдарування. 
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«CONTEMPORARY ART» (ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННОГО 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА) 

Современное искусство принято обозначать термином «contemporary 

art» в отличие от искусства, которое называют традиционным. В своем 

нынешнем виде оно сформировалось на рубеже 60-70-х годов ХІХ века. Для 

процессов, происходящих в области художественного творчества в этот 

период времени, характерна в первую очередь опора художника на методы и 

принципы, прямо противоположные модернизму. Это выразилось в поиске 

новых образов, нового языка, новых выразительных средств и материалов.  

 

Каждый из видов современного искусства имеет свои особенности. 

Современная живопись, например, узнаваема по следующим чертам: 

• Современная живопись концептуальна. Произведения современного 

изобразительного искусства всегда несут идею, даже когда манифестируют 

абсурдные вещи.  

• «Сontemporary art» - открытая модель, зачастую - метафора. Такая 

модель предполагает вариативность смыслов. Её освоение не исключает 

многообразия интерпретаций. 

• Продукт творчества художника - арт-объект. Арт-объект 

выстраивается как система, включающая наряду с художественным текстом 

его контекст, среду, в которой этот текст существует. Арт-объект не 

существует без со-переживания и со-творчества субъекта восприятия. 
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• В процессе восприятия, взаимодействуя с арт-объектом, 

конгениальный художнику субъект - «собеседник» обращается в первую 

очередь к своему опыту. В то же время, он сверяет понимание текста с 

другими зрителями и с автором произведения. В изобразительном искусстве 

такое взаимодействие может осуществляться через формы восприятия, 

возникающие «на наших глазах»: инсталляцию, перформанс, хэппеннинг. 

• Для «сontemporary art» характерно глубокое слияние искусства с 

жизнью. Его темы часто повседневны. Новые формы заставляют 

всматриваться в самые обычные мгновения окружающей реальности, 

призывая зрителя осознать их до мельчайших подробностей. Часто случается, 

что адресату трудно распознать, где кончается искусство и начинается 

повседневность. 

• Восприятие произведения современного изобразительного искусства 

выстраивается как перфоманс. Такого рода восприятие превращает жизнь 

обычного человека в частицу произведения, пробуждает в нём импульс к 

творчеству. Зритель осознаёт себя со-участником художественного действа. 

Это поднимает его самооценку, научает ценить мастерство, приучает уважать 

повседневность, пробуждает имманентно присущие ему креативне 

способности. 

• Произведения традиционного искусства имеет целью направить 

восприятие зрителя в определенное, заранее заданное русло. Там уже есть 

ответ, совет, поучение, определенность. Пространство «contemporary art» - 

пространство неопределенности. Современное искусство открывает 

беспредельную вариативность возможностей свободного выбора, научая 

обычного человека, жизнь которого протекает в заданных рамках, выходить 

за пределы традиционного, получать удовольствие от свободы принятия 

самостоятельного решения. Возможность получить неограниченный ресурс 

вдохновения и творчества - одна из самых привлекательных черт 

«contemporary art». 

• Для современной живописи характерно цитирование классических 

образцов, использование их в неожиданных контекстах, в которых они 

приобретают гротескный или совершенно иной смысл.  

• Отличительной особенностью современного изобразительного  

искусства является декоративность. Расцвет декоративного начала – 

удовлетворение искусством желания художника и его зрителя наслаждаться 

изобретательностью пластических и цветовых решений, самой текстурой 

письма. Декоративность современного искусства выступает своеобразным 

утверждением принципа «самоценности» художественного произведения.  

Современная живопись – другая ипостась живописи традиционной. 

Однако будет несправедливо называть «contemporary art» имитацией 

изобразительного искусства прошлых лет. Даже будучи похожей на него, 
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генетически связанной с классикой, «contemporary art» несёт на себе печать 

своего времени. 

В то же время, главные критерии достоинств художественных 

произведений во все времена остаются неизменными. К ним относятся такие 

качества произведений как искренность, глубокое интеллектуально -

философское осмысление действительности, связь с эпохой. Самым ценным 

и в классическом иискусстве и в «contemporary art» продолжают оставаться 

индивидуальный почерк, индивидуальное видение мира. При этом яркая 

индивидуальность, одарённость и профессиональное мастерство художника 

неизменно выступают фундаментом создания художественно значимого 

явления. 

Релігія та цивілізація: сучасні виміри та 
співвідношення 

Сокот Т.М., 
здобувач кафедри філософії Житомирського державного університету  

імені Івана Франка,  
Україна, м. Рівне  

ФІЛОСОФІЯ РЕЛІГІЙНОГО КОНЦЕПТУ ФЕНОМЕНУ 
"СВЯТІСТЬ" У ПРАВОСЛАВНІЙ ТРАДИЦІЇ : СВЯТІСТЬ 

БОГА І ЛЮДИНИ 

Сучасне розуміння феномену "святість" потребує глибшого осмислення 

в межах духовних та моральних потреб суспільства, оскільки головне 

джерело духовного становлення особистості – людяність та людські чесноти. 

Тому, розглядаючи філософію релігійного концепту феномену "святість" у 

православній традиції, звернемося до етимології даного ключового поняття у 

християнстві. Це явище не означає повну безгрішність, а посвяту Богові, 

спрямованість до безгрішності і досконалості. Святитель Василій Великий з 

цього приводу висловився наступним чином : "Я людина, але маю завдання 

стати Богом"[2]. Це можливо лише при прагненні до святості як ідеалу життя 

або крізь призму ідеалу людяності у Христі.  

Ціль дослідження – розкрити розуміння святості Бога і людини у 

православній традиції, актуалізуючи проблему пошуку духовних орієнтирів 

існування людства. 
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У православній традиції феномен "святість" розглядається у двох 

аспектах : святість Бога та святість людини. В обох випадках це надлюдська 

характеристика. 

Трактування святості Бога – це вираження Його моральної досконалості, 

що виступає духовною основою формування особистості. Загальноприйнято, 

що той, хто любить Бога – знаходить святість. "Бог є любов, і хто перебуває 

в любові, перебуває в Бозі, і Бог у ньому" [1, c.1221]. Ось так євангельський 

текст визначає спорідненість любові та святості. У ньому ми виявили, що 

святість – це 

• те ж, що і освіченість, освіченість [1, c.1313];  

• пронизаність світлом Істини, перебування у світі [1, c.1285], 

• непричетність зла і темряви [1, c.1316].  

Святістю прийнято називати здатність спілкуватися з усіма, керуючись 

принципами любові. Проаналізуємо основні характеристики святості Бога. 

По перще, це : 

• один з його атрибутів [1, c.1328], "небесне звання" [1, c.1312], цільова 

установка послідовників християнського вчення [1, с.1210; с.1279; с.1322];  

•  феномен "святість" співвідносять із Богом (Істиною), Його Образом 

(Эйдосом), Його Духом (Принципом), Його Ангелами (Вісниками), Всім, що 

з Нього походить і людиною, яка відповідає Його Образу та приймає у себе 

Його Дух; 

• основна характеристика святості Бога – грізна велич [1, с.573; с.576;  

с.582].  

Ісайя говорить, що Бог виявить Свою святість у справедливості [1, c.684]. 

Второісайя бачить у святості Бога силу, яке приносить ізраїльскому народу 

звільнення [1, с.710; с.711; с.715; с.716; с.720]. Святість Бога знаходить 

вираження у суді та покаранні [1, с.80; с.91; с.681; с.684; с.692; с.701], так 

само як у милості і позбавленні [1, с.688; с.690;с.692; с.700]. Іехезкель 

говорить, що Бог є святість перед обличчям народів [1, с .81; с.91; с.93], 

демонструючи Свою владу над світом. 

По-друге, святість властива імені Бога. Вона виражає Його сутність [1, 

с.116; с.118; с.119; с.576; с.578; с.594; с.654]. У видінні Ісаї серафими, що 

оточують престол Господа, проголошують : "свят, свят, свят Господь Сил" [1, 

c.685].  

По-третє, святість Бога прийнято сприймати як джерело зовнішньої і 

внутрішньої духовної краси, зразок, яким милується людина, Тому досить 

часто святість сприймають як жертовність, витоки якої – у вищих 

божественних цінностях. Такої ж думки дотримувався російський історик, 

публіцист та мислитель Г. Федотов у своїх історичних працях "Святий Філіп, 

митрополит Московський" і "Святі Київської Русі", в яких він розкрив 

феномен "святість" як особливий духовний дар, яким наділені великі 

подвижники благочестя, запропонувавши власну типологію святості [12]. 
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Г. Федотова підтримав П. Флоренський, назвавши святість богоподібністю 

[13]. Ось такий високий моральний ідеал містить у собі цей термін, 

визначаючи святість як досконалість. В його основі – божественна природа, 

у нього онтологічний характер.  

Прояв і наслідок святості Бога – божественна любов. Саме її Бог дарує 

людям. Вона – причина творення миру й людини, підстава й умова людського  

бутя, вища мета його існування. Любов людська – відбиття божественної 

любові та відповідь на неї. В Євангелії від Іоанна сказано : "Будемо любити 

один одного, тому що любов від Бога, і всякий люблячий породжений від Бога 

й знає Бога" [1, c.1131]. Отже, в якості основної тези нашого дослідження 

виступає наступна феноменологічна установка : плоди Церкви – суть святі. 

Це твердження свідчить про те, що святість Бога та святість людини між 

собою взаємопов’язані. Святість Бога – активна діюча сила, яка впливає на 

мир і людину, вдосконалюючи її. Практично, вона підкреслює божественну 

сутність кожного, виявляє та втілює божественну красу. 

Святість людини у православній традиції розкриває поняття святого, 

підкреслюючи моральний аспект святості Бога, що означає жити в мирі з 

Богом. Практично, вона вказує на ту чесноту, яка наближує людину до Бога. 

Саме це явище представлене як опосередкована ланка між земним світом і 

потойбічним і свідчить про порятунок , милість Божу до людей, благодать, 

що їм посилається Богом. Оскільки святими стають завдяки благодаті 

Святого Духа, то саме вона приносить покаяння та відпущення гріхів, веде 

боротьбу з пристрастями, увінчуючи подвиг чистотою і безпристрастю. У 

православній традиції святість людини прийнято вважати за найвищий 

духовний зріз особистості. Амросій Оптинський стверджує, що досягти її  – 

означає отримати спасіння. Межі, в яких воно відбувається – страх та надія. 

Вони свідчать про відсутність потреб зневіряння і даремного втрачання 

надії [4].  

Висновки. Підводячи підсумки всього вищезазначеного, можна зробити 

висновок про те, що для окремої людини святість – це її особиста причетність 

до божественної духовної всезагальності, яка досягається лише усвідомленим 

вибором свого шляху. Призначення святості людини розкриває та 

підтверджує реальність святості Бога. Практично, це її духовний ріст, в якому 

духовність реконструює віру людини, формуючи її духовний шлях. Поняття 

духовності у православній традиції прийнято розглядати у "вертикальному 

розрізі" у контексті відносин людина – Бог. Практично, це відповідь людини 

на звернене до неї "послання Бога", їх спільна діяльність по виправленню 

ушкодженої людської природи, де кожен найменший людський крок, 

спрямований до Бога, багаторазово збільшується, підтримується та 

спрямовується. Кінцева мета – максимально повне включення людини в 

одвічний діалог любові, який відбувається всередині Св. Трійці між трьома 

особами : Богом Отцем, Сином і Св. Духом. Це "обожнення", яке в 
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православній традиції допускає повну реалізацію природи людини. Тобто, це 

проекція Святого Духа на душу людини або плоди дії Святого Духа в 

людській душі, набір особистісних рис, що свідчать про присутність в ній 

Третьої особи Святої Трійці – Святого Духа. 

Література 

1. Біблія : Книги Святого Письма Старого й Нового Заповіту із мови 

давньоєврейської та грецької на українську перекладена. – К. : Українське біблійне 

товариство, 1991. – 1255 с. 

2. Василій Великий. Гомілії / Василій Великий; [пер. з давньогрец. Л.Звонська]. 
– Львів : Свічадо, 2006. – 307 с. – (Джерела християнського Сходу. Золотий вік 

патристики IV –V ст.; № 14). 

3. Громов В.Є. Смисл і границі людської духовності : [монографія] / 

В.Є.Громов. – Дніпропетровськ : Націон. гірничий ун-т, 2005. – 158 с. 

4. Жизнеописание Оптинского старца иеросхимонаха Амвросия / Сост. Агапит 
(Беловидов), схиархим. – М. : Изд. Введенской Оптиной Пустыни, 1900 (2-е изд. – М. 

: Изд-во Сретенского монастыря, 2011. – 440 с. 

5. Киево-Печерский патерик. По древним рукописям. – [репринтное изд.]. – 

Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 1991. – 159 с. 

6. Кримський С. Б. Заклики духовності XXI століття (3 циклу щорічних лекцій 
ім. А. Оленської-Петришин, 2002 р.) / С.Б. Кримський. – К. : КМ Академія, 2003. – 32с. 

7. Кудина О. Феномен святости в православной традиции : к проблеме 

типологии святости / О. М. Кудина // Вестник Бурят. гос. ун-та. Сер. Философия, 

социология, политология, культурология. Вып. 6ф. – 2009. – С. 239-244. 

8. Ломачинська І. М. Трансформація поняття святості в православній і чернечій 
традиції / І. М. Ломачинська // Вісник Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка. – 2002. – С. 178 – 182. 

9. Маслюк Л. Феномен святості в сучасному філософському дискурсі : 

європейський контекст / Л. Маслюк, М. Столяр // Сіверянський літопис. – 2008. – № 2. 

–  С. 129 – 134. 
10. Между страхом и надеждой: Преподобный Амвросий Оптинский : Житие,  

наставления / Сост. В. Каткова. – М. : Православный приход храма Святаго Духа 

сошествия на Лазаревском кладбище гор. Москвы Московской Епархии Русской 

Православной Церкви, 2012. – 224 с. 

11. Осипов А. Святость человека в православной аскетической традиции / 
А. Осипов // Православное учение о человеке. – Москва-Клин. –2004. – 142 с. 

12. Федотов Г.П. Святые Древней Руси / Г. П. Федотов; [сост. С. С. Бычков] // 

Собрание cочинений : [в 12 т.]. – М. – 2008. – Т. 8. – 268 с. 

13. Флоренский П.А. свящ. Столп и утверждение истины. Опыт православной 

традиции в двенадцати письмах / свящ. П. А. Флоренский. – М. : Издательство 
''Правда'', 1990. – Т. 1. – 490 с. 



20 

 

 

Урсу Н.О., 
проф., д. мистецтвознавства, зав. кафедри образотворчого і декоративно-

прикладного мистецтва та реставрації творів мистецтва  
Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, 

Україна, м. Кам’янець-Подільський 

ПЛАСТИЧНЕ ОФОРМЛЕННЯ САКРАЛЬНИХ ОБ’ЄКТІВ 

ЗОДЧЕСТВА КАМ’ЯНЦЯ-ПОДІЛЬСЬКОГО 

Пластичне оформлення сакральних об’єктів зодчества Кам’янця -

Подільського, попри наявність великої кількості матеріалів, розпорошених в 

історико-літературних та архівних джерелах, завжди залишалась поза увагою 

науковців. Цієї теми побіжно торкалися такі автори, як: В. Марчинський, 

О. Пшездзецький; О. Сементовський, Ю.-А. Роллє, Є. Сіцінський;  

П. Троїцький, М. Доронович, М. Яворський, В. Гульдман; О. Прусевич, 

Є. Пламеницька, О. Пламеницька, І. Винокур, В. Бевз, А. Манзій, 

А. Задорожнюк, С. Юрченко, П. Захарченко, Г. Григорян, А. Тюпич та ін. 

Переважно автори розглядали скульптуру через загальну та релігійну  

історію розвитку забудови міста. Недоторкана увагою дослідників 

залишилася саме скульптура сакральних споруд. Тому мета статті – 

акцентування уваги на скульптурній пластиці сакральних забудов Кам’янця-

Подільського. 

Оздоблення різьбленими фігурами на спорудах сакрального характеру  

було і залишається прерогативою католицької церкви. Її розвиток припадає 

на XVIII ст., епоху бароко. Даний європейський стиль сформувався, 

насамперед, у сакральному будівництві і в ньому найповніше проявив себе [2, 

с.388]. Стилю притаманна ансамблевість, набуття світських рис. 

Християнська церква не могла не зважати на доцільність естетичної функції 

мистецтва, а саме на скульптурну пластику, використання її глибокого впливу  

на духовний світ людини мовою візуальних символів про Божественне 

першоджерело. Духовно-релігійна метафорика наповнює архітектуру храмів 

Кам’янця, церкви набувають антропологічного виміру, аналогії між храмом і 

Тілом Христа [3, с.274-291], а також спостерігаються титулатури, пов’язані з 

іменами святих, патронів, бенефакторів, меценатів або засновників костелу  

[3, с.277] (кафедральний костел св. апостолів Петра і Павла, де фронтон 

кафедри увінчують бюсти патронів кафедри – святих Петра і Павла, дзвіниця 

костьолу св. Миколая – горельєфне зображення погруддя св. Миколая, костел 

Кармелітів Босих в ім’я Пресвятої Діви Марії – над розвиненим 

антаблементом підносився увінчаний статуєю Мадонни високий овальний 

фронтон. Вхід, фланкований повнофігурними скульптурами засновників 

ордену Кармелітів Босих – святих пророків Іллі та Єлисея. 
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Скульптурні пам’ятки в екстер’єрі сакральних споруд Старого міста 

Кам’янця можна поділити на: круглу скульптуру, погруддя та р ельєфні 

пластичні композиції; в інтер’єрі: на круглу скульптуру, пластичні групи, 

поясні і погрудні портрети, рельєфні композиції (стукко). За призначенням 

(за змістом і функцією) можна класифікувати об’єкти, як-то: декор (вази, 

рельєфи, статуї, штукатерії), пам’ятні, церемоніальні та видовищні 

(тріумфальна брама на честь відвідання міста польським королем, дошки, 

написи, герби). Також чималу роль відіграє символічність, приналежність 

храму до конкретного ордену (горельєф фасаду храму домініканців – пес із 

смолоскипом). Скульптурні форми є як прості, так і складні, де яскраво 

виявлена композиційна динаміка та багатокомпонентність. За матеріалом 

скульптурні об’єкти кам’яні (пісковик, черепашник, алабастр) і дерев’яні та 

різняться технікою виконання різьблення. 

Зодчество і декоративне оформлення нерозривно взаємопов’язано між 

собою. У цьому зв’язку можна згадати військового інженера і архітектора 

(XVIII ст.) Яна де Вітте, архітектурні проекти якого давали можливість 

розміщувати круглу і рельєфну скульптуру на фасадах та в інтер’єрі храмів.  

Зокрема, це стосується подомініканського храму св. Миколая Старого  

міста. Над головним входом до костелу знаходиться кілька фігур – з правого 

боку – св. Яцко – (лат. Гіацинт), котрий в ХІІІ столітті заснував кілька 

домініканських осередків на території України, на Поділлі тощо. 

Скульптурне зображення ілюструє відомий епізод з життя св. Яцка, коли він, 

утікаючи з Києва від переслідування татар, зму¬шений був відірватися від 

виконання священицьких обов’язків, про що свідчать його вбрання і накинута 

на шию стула.  

Ліворуч фронтону розташована фігура св. Домініка. Святий вдягнений в 

чернечі шати, які підкреслюють його приналежність до заснованого ним у 

1215 році ордену. Він тримає в руках Святе письмо, а з його пояса звисає 

розарій (вервиця). Фігура св. Домініка вказує перстом угору для вшанування 

фігури тієї особи, що знаходиться вище нього – Діви Марії Скорботної. 

Фігура Мадонни належить до найбільш драматичних зображень 

світового сакрального мистецтва – це Мати Божа Скорботна, що в 

скульптурній інтерпретації часто стоїть, притискаючи руки до серця, 

зраненого мечем страждань Улюбленого Сина.  

Над вхідними дверми до дзвіниці, під ногами згаданої скульптурної 

групи, міститься ще одне горельєфне скульптурне зображення: пес з 

палаючим смолоскипом – емблема ордену домініканців, котра трактувалася 

як символ відданості і особливої вірності Богові – dominis canes, «пси 

Господні». Водночас герб висловлював подвійне призначення ордену: 

оберігати церкву від єресі і просвіщати світ проповіддю Істини. Консоллю 

для зображення служить декоративний замковий камінь, котрий вінчає арку 

тимпана. 
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Поодинокі фігури (сер. XVIII ст.) з кафедрального костелу св. апостолів 

Петра і Павла мистецтвознавці відносять до спадщини школи Йоана Пінзеля. 

У цих творах загальний напружений драматизм, психологічна заглибленість 

персонажів, виявляються в підвищено експресивних формах, досягнутих 

сміливою й віртуозною обробкою матеріалу (дерево). Нове, як на той час, 

трактування драперій, завдяки особливій виразності, стає м айже самостійним 

образним елементом. Скульптурні групи об’єднані певним емоційно 

насиченим сюжетом, що викликає у глядача співчуття. 

Дослідникам відома лише мала толіка авторів скульптурних творів 

сакральних об’єктів Кам’янця. Це майстри переважно ХІХ ст.: Зигмунт 

Стеглік (1829-1864), скульптор із Кракова. Упродовж 3 років, починаючи з 

1859 р., реставрував каплицю Пресвятих Дарів при північній наві 

кафедрального костелу св. апостолів Петра і Павла. Створив вражаючий 

кам’яний вівтар з чорного мармуру. Консекрація вівтаря відбулася 26 квітня 

1862 р. У 1867 р. реставрував вірменський костел св. Миколая. Автор 

численних, професійно виконаних надгробків на Польсько -фільварецькому 

католицькому цвинтарі, більшість з яких є справжніми творами 

сепукрального мистецтва, зокрема, саркофаг ксьондза Павла Будзинського  

(1858). Відійшов у вічність у 1864 р. у віці 35 р.; похований на Польсько -

фільварецькому католицькому кладовищі. 

Також відомі імена італійця Олександра Лазаріні (1912) та росіянина 

Віктора Бродського, творчість яких потребує подальшого дослідження.  

Можна дійти висновків, що пластичні твори майже «зникли» у століттях 

і вимагають ретельної уваги. Вивченню об’єктів скульптури сакральних 

споруд старого міста Кам’янця-Подільського потрібна достеменна фіксація 

скульптурного оздоблення, яке ще не зазнало руйнації або перебуває у 

напівзруйнованому стані. Розгляд специфіки скульптурної пластики 

сакральних споруд Кам’янця, а також пам’яткоохоронна діяльність у цій 

сфері, потребують подальших розвідок і допоможуть заповнити ще одну 

лакуну в історії українського різьбярства. 
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ЛЮДИНА ЯК ВІЧНА ПРОБЛЕМА ФІЛОСОФІЇ 

Дозволимо собі одну попередню думку. Незрідка ми ловимо себе на 

думці, що книги або статті сучасних зарубіжних авторів (філософів, 

соціологів, політологів) зрозуміліші не лише фахівцям, але і тим, кого 

прийнято називати «рядовим читачем». 

Доступність ця, як нам представляється, не в останню чергу пояснюється 

тим, що аргументація в них не чужа тій сфері, яку ми поблажливо (а частіше 

зарозуміло і зневажливо) називаємо «буденним розумом» або «здоровим 

глуздом». І це не дивлячись на те, що переважна більшість людей керуються 

їм, навіть не підозрюючи, які вона «... переживає найдивніші пригода  тільки 

зважиться вийти на широкий простір...» (Ф.Енгельс). 

Чи не свідчить це про ще одне протиріччя нашого вітчизняного  

філософського «довгобуду»: не втомлюючись, декларуємо зв'язок філософії з 

життям, що забезпечує життя самої філософії, щиро бажає допом огти людині 

осмислити своє буття в світі і... зустрічаємо його повне нерозуміння і 

неприйняття. 

Не хотілося б тиражувати подібний підхід. Спробуємо надалі спиратися 

на такі вихідні положення, приводити таку аргументацію, яка не йде в 

протиріч логіці здорового глузду і не викликає особливих заперечень 

буденної свідомості.  

Почнемо з такого очевидного для всіх положення, що існування людини 

немислимо без її взаємодії з довкіллям - і природним, і соціальним. Кожна 

мить людського буття пов'язана із спрямованістю зовні, з опредмечиванієм 

своїх сутнісних сил і інтеріорізацієй зовнішніх умов в особову сферу. 

Лаконічно ця думка виражена Франкклом: «…поскільки ми інтенциональні, 

остільки ми і екзістенциальні» [6, с.100]. 

Людина в досвіді своєму, стикаючись із зовнішнім середовищем 

(передусім соціальним), переконується в його величі і потужності, відчуває  

свою повну залежність від нього. Це і знайшло вираження в класичній  

максимі буденної свідомості : "А що я можу"?. Та якщо при цьому ще згадати, 

що "людина - продукт середовища і виховання", то з  цієї ситуації  можна 



24 

 

 

навіть витягнути ряд переваг. А саме: набути постійне і чисте алібі на усі 

випадки життя і зняти з себе відповідальність. 

Поза сумнівом, що описана вище модель поведінки існує не лише 

теоретично, а є життєвим орієнтиром (ризикнемо стверджувати) чималого 

кола людей. І не будемо їх засуджувати. Бо якщо вона (модель) забезпечує їм 

більш менш комфортне існування у світі, то, ймовірно, має право на життя.  

І все-таки не можна не погодитися з А.Сент-Екзюпері, який писав: 

"Якщо, бажаючи виправдати себе, я пояснюю свої біди лихою долею, я 

підпорядковую себе лихій долі. Якщо я приписую їх зраді, я підкорюю себе 

зраді. Але якщо я переймаю відповідальність на себе, я тим самим відстоюю 

свої людські можливості."  [1, с.30].  Що ж таїть в собі сфера можливостей 

людини? 

Певне середовище формує людину за образом і подобою своєю, а людина 

не може не відтворювати у своїх діях це середовище. Чи є вихід з цього 

замкнутого кола? Ствердно відповідаючи на це питання, приведемо декілька 

аргументів на користь того, що вихід знаходиться на полюсі людини. 

Соціальне середовище, з яким щодня і щогодини взаємодіє людина 

упродовж усього свого життя, є громадськими стосунками. Саме вони є 

зовнішньою об'єктивною умовою буття людини. Але об'єктивні умови не самі 

творять людину, а реалізують цю свою функцію, лише включаючись в його 

власну, живу актуальну діяльність.. 

Громадські стосунки, будучи формою діяльності, мають буття тільки в 

живій, актуальній діяльності людини і невід'ємні від неї. Ситуація 

принципово не міняється і в тих випадках, коли громадські стосунки 

набувають форми предметності в певних соціальних інститутах (держава, 

партії, союзи, громадські організації і ін.) Адже їх буття в цій якості, тобто і 

можливість впливу на людину, на її формування, здійснюється лише 

постільки, по скільки вони включаються в її живу актуальну діяльність. 

Без цієї умови від них залишаються тільки будівлі, столи і стільці, що не 

мають нічого спільного з соціальним інститутом як формою предметності 

громадських стосунків. Приклад більш ніж переконливий : майже відразу від 

колись могутньої партії КПРС, що без сумніву визначала долю багатьох 

сотень тисяч людей, залишилися лише величні будівлі, що чинять тепер дію 

хіба що тільки на естетичну свідомість людей своїми архітектурним и 

достоїнствами або їх відсутністю. 

Таким чином, людина, вступаючи у світ, застає там певні громадські 

стосунки як форму і результат діяльності попереднього покоління людей, що 

живе нині, і тому діють по відношенню до неї як об'єктивні умови її 

діяльності. Але за нею залишається її суверенне право або незмінно 

відтворювати їх у своїй діяльності, або нею ж їх змінювати. Третього не дано. 

Отже, якщо навіть на словах людина і заперечує свою причетність до 

діяльності по формуванню того або іншого типу громадських стосунків, то на 
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ділі (у своїй діяльності) вона або підтримує їх, або змінює. Будуть або ні ці 

громадські відносини і соціальні інститути чинити свою формувальну дію на 

людину залежить від неї, за нею завжди залишається право вибору. 

А якщо це так, то людина відповідальна за своє буття в суспільстві, воно 

підвладне їй, підвладно її діяльності, і вона не може перекладати 

відповідальність на деякі безликі об'єктивні обставини, не втрачаючи при 

цьому своєї людської гідності, не відмовляючись від своїх людських 

можливостей. 

Проте людина - не одна в полі воїн. Як суб'єкт діяльності і громадських 

стосунків вона органічно входить в суб'єкти малих і великих ступінів 

спільності - від сім'ї до усього людства. Виникає питання, чи не обмежується 

можливість людини бути собою тим, що вона, знаходячись як би на вершині 

перевернутої піраміди, зазнає на собі тиск  і збоку сім'ї, і трудового колективу , 

і соціальної групи або класу, і нації, і так далі. Думається, що ні. Адже бути 

собою - це означає не що інше, як реалізацію свого вільного вибору. І чим 

ширше предметне поле вибору, тим більше можливостей має чоловік зробити 

свій вибір. 

Приведену вище аналогію з перевернутою пірамідою (з відомою 

знижкою на те, що будь-яка схема спрощує) можна прокоментувати таким 

чином. Людина, знаходячись на вершині цієї піраміди, має вибір і як член 

сім'ї, і як член трудового колективу і так далі аж до усього людства. 

Варіативність (збільшення предметного поля вибору) в діях соціальних 

суб'єктів зростає від суб'єктів більшої міри спільності до меншої. І на рівні 

окремої людини вона досягає максимуму. Наприклад, такий суб'єкт 

соціальної дії, яким є людство, має незначне і до того ж строго певне право 

вибору, скажімо, у відносинах до такого об'єкту, яким є природа. Припинення 

взаємодії з природою означає негайну її загибель. До останньої також 

неминуче приведе і нераціональна взаємодія (екологічні катастрофи).  В той 

же час не викликає сумніву той факт, що у окремої людини вибір тут значно 

багатший. 

Поза сумнівом, що таке багатократне збільшення предметного поля 

вибору, а отже, і ступенів свободи людини, так же багаторазово збільшує і її 

відповідальність. Але як було сказано вище, відповідальність людини означає 

не втрату, а надбання себе. 

Крім того, і це істотно, тільки людина як суб'єкт соціальної дії має 

можливість (не говоритимемо - право) зробити свій вибір між життям і 

смертю. Жоден інший суб'єкт не має такої чудової «фори» в грі із зовнішнім  

соціальним середовищем. Характерна в цьому плані ситуація, описана 

Плутархом. Одну спартанку продавали в рабство і глашатай запитав, що вона 

уміє робити. Вона відповіла: «Бути вільною». Коли ж хазяїн, що купив її, 

наказав їй щось не належне вільній жінці, вона сказала: «Ти ще пошкодуєш 

про цю купівлю», і наклала на себе руки [ 4, с.339]. 
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Отже, коли джерело і єдиний критерій вибору поведінки людини 

вкладений в її саму, в її моральні імперативи, а  останні мають міцний 

фундамент у вигляді вибору між життям і смертю, тоді зовнішні обставини 

не можуть істотно вплинути на вибір і ухвалення рішення людиною. Бо який 

дискомфорт буття людини в соціальному довкіллі може переважити чашу 

терезів, на якій знаходиться життя або смерть людини, її готовність 

розлучитися з життям, але залишитися собою, є тисячі  прикладів з історії і 

найяскравіший,  смерть Сократа. В даному випадку ми відволікаємося від 

позитивних або негативних модусів моральних імперативів. Вони можуть 

бути різними. 

Людина судить суспільство, оцінюючи міру його людяності. І поступає 

вона так тому, що має цю міру в собі. Але звідки і яким чином може людина 

формувати в собі міру оцінки об'єктивного світу?   

Коли йдеться про об'єктивну заданість умов діяльності людини, які 

розставляють людей незалежно від їх волі і бажання в певні соціальні групи 

або класи з їх загальними інтересами, цілями і завданнями, - це ще не означає, 

що усі помисли і вчинки, усе багатство духовного світу окремо взятої людини  

виходять з цих загальних інтересів і мають на увазі ці спільна ціль. Навпаки, 

більшість людей живуть звичайно своїми найближчими інтересами і цілями. 

Напрям їх думок і вчинків мотивується найрізноманітнішими обставинами і 

бувають різними. Безліч випадкових стимулів примушують індивідів думати 

і поступати по-своєму. Кожна людина має свій особистий спосіб вирішення 

конфлікту з середовищем, залежним  від його особистих якостей. 

Особисті якості індивіда формуються, передусім, у сфері особистих 

стосунків - стосунків  батьківських, синових, дружніх. Вони є істинною 

сферою свободи, бо творяться самою людиною. Це не означає панування 

стихії і свавілля в цій сфері, тут є необхідність, але вона виходить з самої 

людини. Не можна людину змусити любити або дружити. Уся істота її 

повстає проти підпорядкування зовнішньому диктату, формальним або 

утилітарним причинам. Коли ж вона поступається під тиском зовнішні х 

обставин, то стосунки, що виникають при цьому, далекі від стосунків любові 

або дружби. 

Сфера особистих стосунків, де в основному локалізована функція 

продовження роду, відтворення себе в потомстві, – це непорушна обітель 

людського існування, за допомогою якої людина має можливість залучитися 

до безсмертя і вічності. А.Ф.Лосєв писав: «...людині при усіх успіхах її 

цивілізації і при будь-якій урочистості розсудливих побудов дуже важко 

забути, що впродовж усього свого життя вона по руках і ногах пов'язаний 

родинними стосунками і що спорідненість ця зовсім не є випадкове явище, а 

щось в людській, та і в усьому природному житті дуже глибоке і 

невикорінне»[2, с.12 ]. Настільки глибоке і невикорінне, настільки важливе і 
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необхідне, що є джерелом формування моральних імперативів (імперативів 

людяності) людини в її оцінці соціального середовища. 

З іншого боку, буття людини характеризується не лише своєю 

конкретною історичністю, але і трансісторичністю. Таким його робить 

можливість індивідуального залучення до культури, яка несе в собі 

закумульований досвід людства, у тому числі і людяності. Ці норми дійшли 

до нас від наших предків, і ми також зобов'язані передавати їх з покоління в 

покоління як священні духовні цінності. Прекрасно сказано по цьому приводу 

у В.Висоцького:  «...Чистоту, простоту ми у древніх беремо, казки, саги з 

минулого тягнемо,  тому, що добро залишається добром,  у минулому, 

майбутньому і сьогоденні...». 

Людина як дітище культури у своєму трансісторичному бутті виступає  

носієм загальнолюдських цінностей. Засвоюючи загальнолюдські цінності 

(біблейські тексти далеко не єдине джерело останніх), приймаючи 

загальнолюдські цінності свого індивідуального буття, людина тим самим 

реалізує, можливість свого залучення до безсмертя і вічності. 

Трансісторичність людини, що покоїться на інтеріорізованих  

загальнолюдських цінностях, і робить її здатною судити суспільство, маючи 

міру в собі. 

Можна погодитися з Платоном, який сполучає вічне благо, любов і 

безсмертя з творчою діяльністю, а останню - з тілесною і духовною любов'ю. 

Поза сумнівом любов тілесна і духовна, стосунки, які складаються в цих 

сферах, є втілене прагнення людини до вічності і безсмертя. Не можна 

погодитися лише з тим, що відношення між цими сферами характеризується 

у Платона як відношення нижчого і вищого. Ми вважаємо, що вони паритетні 

у своєму існуванні, так само як рівне право на існування мають і моделі 

поведінки людини, ґрунтовані на тому або іншому розумінні залучення до 

вічності. 

Хтось бачить мету свого життя в служінні сім'ї, близьким, у виконанні 

батьківського або синового боргу, оцінює і змінює зовнішнє середовище, 

виходячи з цих ідеалів. Подібний  тип поведінки отримав обґрунтування в 

теорії альтруїстичного егоїзму, яка в якості доказів його права на існування 

наводить дані новітніх відкриттів в області генетики і соціальної психології. 

«Хто до кінця зрозуміє принцип альтруїстичного егоїзму, той не буде 

соромитися його… Ні у кого не буде особистих ворогів, якщо його егоїзм і 

непереборна потреба накопичувати цінності проявляються у збудженні 

любові, доброзичливості, вдячності, поваги і усіх інших позитивних почуттів, 

які роблять його корисним і навіть необхідним для ближніх» [5, с.80]. Дійсно, 

про що більше можна мріяти? 

Але проте хтось, проявляючи благородство і честь, доброту і милосердя, 

здійснює благородні вчинки в нелюдяному суспільстві, не розраховуючи на 

взаємну вдячність. Платою за це буває не лише «донкіхотство», але і саме 
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життя. Такі дії можуть бути не адекватними місцю і часу, але вони можливі, 

більше того - потрібні. Загальнолюдські цінності - ці обителі вічності - 

потребують своїх хранителів, втілених плоттю і кров'ю, а не тільки пилом 

віків на сторінках древніх манускриптів. Це як би демонстрація загального  

правила за допомогою виключення. 

Тепер стає зрозумілішим звучне спочатку декілька декларативне, 

положення, що людина - єдиний суб'єкт соціальної дії, який може вибирати 

між життям і смертю. Дійсно, щоб урівноважити чашу терезів, на якій 

знаходиться вічність і безсмертя, варто на протилежну чашу «кинути» життя 

або смерть. 

І останнє. Розвиток суспільства «ціною такого історичного процесу, в 

ході якого індивіди приносяться, в жертву», «ціною найбільшого збитку, що 

наноситься розвитку кожного індивіда окремо» [3, с.123, 186 ], практично 

вичерпало себе. Подальша спрямованість розвитку  соціальної системи 

зв'язана передусім із зростанням значущості індивіда. Об'єктивно життя 

соціальної системи стає неможливим без збереження життя і забезпечення 

розвитку окремої людини. Високі індивідуальні якості людини з благого 

побажання перетвориться на імператив самої соціальності. Можливість 

людини бути собою, стає вимогою необхідністю. 
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ЖИЗНЬ, СМЕРТЬ И СОН 

Три условно разделенных состояния, которыми можно охарактеризовать 

существование человека, это жизнь, смерть и сон. Эти состояния бытия 

взаимосвязаны с восприятием мира, они становятся его призмой, через 

которую человек взаимодействует с миром. Самое загадочное состояние – 

смерть или посмертное существование, интересующее человека уже не одну 

тысячу лет. Сменялись исторические эпохи, модифицировался облик 

мировых религий, а ответ до сих пор не найден. Он находится за гранью 

нашего понимания. Действительно ли это так? Современному человеку в 

некоторой мере доступны знания предыдущих поколений, но делает ли это 

его ближе к познанию смерти? Или же предшествующий опыт только сбивает 

с толку отчаявшихся исследователей?  

Многие философы отмечали, что смерть и сон существенным образом 

связаны: «переход в иное трактован как смерть, а смерть – как сон, 

предпочтительно без сновидений, и как путешествие в неизвестную страну, 

откуда никто не возвращался». [1] 

Голландский исследователь сновидений врач-психиатр  Фредерик 

Виллем ван Эден в своей работе «Исследование сновидений в состоянии 

ясного сознания» (1913) приходит к выводу, что наш земной опыт нужен для 

посмертного существования: «Всё, чего мы можем ожидать, непосредственно 

связано с тем, что мы достигли здесь. Здесь, на земле, незаметно и 

непрерывно, мы плетём наше будущее, но не правом вознаграждения свыше, 

как возмещение за печали и страдания, учтённые и оплаченные 

безотносительно к какому-либо действию с нашей стороны, но личной 

деятельностью, личной способностью, личным достижением радости и 

восторга мы готовим себе самое желанное»[3, c.58]. Это предположение 

ученый высказывает на основе  опыта, полученного им на  протяжении его 

жизни.  

Такой опыт созвучен многим религиозным воззрениям с той лишь 

разницей, что человек после смерти попадает в свой собственный рай или ад, 

обусловленный земной деятельностью. И она уже сейчас каждый день 

отражается в наших снах, будь то радость или ужас. Важно отметить, что 

формируемое пространство сновидений или смерти непосредственно 

взаимосвязано с восприятием человека того неведомого, что ждет нас за 

границей обыденного существования. То есть от того, какой опыт мы 
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получим в своей жизни, зависит то, каким будет наше посмертное восприятие 

мира. Некоторые современные исследователи считают тело человека или его 

мозг, своего рода призмой восприятия. Все чувства и впечатления, которые 

ему доступны, становятся доступны нашей душе. То есть тело это способ 

контакта с миром, и на основе такого контакта рождаются строго 

ограниченные знания. Выйти за рамки такого познания можно лишь в 

моменты, когда душа не обременена телом. Тогда человеку открывается 

совсем другой мир. Восприятие мира меняется в зависимости от 

воспринимающего, а мир остается неизменным. «И тело сновидения обладает 

всеми чувствами восприятия и всеми моторными функциями бодрствующего 

тела и даже больше, ибо оно не только может видеть, осязать, слышать, 

вкушать и обонять, но также и очень ясно думать и более точно различать 

душевные движения. Да! Это последнее оно делает с такой непривычной 

тонкостью и остротой, что его невозможно сравнить ни с каким телесным 

чувством восприятия, и с полным основанием можно говорить о нём, как о 

новом чувстве. И тело сновидения может парить и летать [3, c.31].   

Человеку, находящемуся в сновидении, доступны такие миры и 

пространства, которые он никогда не воспринимал наяву, вещи, которые он 

никогда не видел, существа, которых никогда не встречал. И, существуют ли 

они где-то на самом деле или это игра воображения, для спящего не имеет 

значения. Для человека есть процесс восприятия мира или миров, 

обуславливающий его существование. Там, в сновидении он может 

испытывать всю гамму чувств, доступных ему наяву и более того. Но 

мышление современного человека в сновидении работает совсем иначе. 

Воспоминания даются с большим трудом. И даже если сновидец понимает, 

что видит сон, и помнит свою дневную жизнь, это понимание 

недолговременно. Любое новое событие может отвлечь его, и он вновь 

становится частью процесса, который захватывает его целиком. Это 

состояние приближенно к состоянию сильного увлечения чем -либо: чтением, 

просмотром кино, игрой, работой и т.д., когда ход времени становится 

незаметным. В такие моменты человек подобен спящему, он словно 

переноситься  в другие пространства и не замечает событий, происходящих в 

реальности.  

Жизнь, как и смерть, также часто сравнивают со сном. Человек, который 

полностью погружен в процесс повседневной жизни, словно сновидец, слепо 

блуждает в потоке непрерывных событий, происходящих с ним. Остановка 

этого процесса может пробудить его, но она, как правило, связана с 

огромными потрясениями и последующими противоречиями, которые 

возникнут на его пути. Но зачастую человек не хочет просыпаться. 

Современная культура располагает множеством способов усыпить человека. 

Человеческое внимание все время занято делами: работой, развлечениями, 

политикой, моральными нравами и устоями, ценностями, общественным 
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мнением, модой и т.д., которые жестко ограничивают свободу восприятия 

мира. Человек  не может остановиться и выйти из этого бесконечного потока, 

чтобы увидеть мир по-другому… 

Это объясняет позицию многих современных исследователей, 

характеризующих сновидение как  хаотичный поток образов и событий. Так 

возникает привычка восприятия мира человеком наяву.  Язык, культура, в 

которой мы живем, формирует мировоззрение человека, создавая особое 

мировосприятие в определенном, заданном ракурсе. И это видение остается с 

нами как наяву, так и во сне. В работах Е.И. Рабиновича, занимавшегося 

антропологическими исследованиями культуры некоторых восточных 

народов, отчетливо прослеживается эта взаимосвязь. Он отмечает, что 

сновидения людей, принадлежащих этой культуре, отличаются 

последовательностью и сериальностью: «Именно сериальность, 

повторяемость и стабильность во времени сюжетов и образов сновидений в 

традиционных культурах позволяет сделать их предметом 

культурологического исследования. Следует заметить, что такого рода 

«явления» и события, зафиксированные среди народов Сибири, для 

носителей описываемого традиционного мировоззрения были вполне 

реальны, органично встроены в картину мира, а не воспринимались ими как 

сказки или былички». [2, с.43] 
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ЛЮДИНА: ЇЇ ПРИРОДА ТА ВПЛИВ НА ПРИРОДУ  

(на прикладі звуження ареалу чорниці у Коростенському районі) 

Актуальність теми. Людина третього тисячоліття, відчуваючи себе 

господарем природи, прагнучи все більше полегшити і покращити своє 

життя, винищує її. Наприклад, стагнація  проблем потепління, вирубки лісу, 

змін в біогеоценозах, що відбулись за останні 50 років призвела до 

скорочення на третину списку видів рослин і тварин на планеті. У Європі за 

20 років зникло близько 17 тис. видів рослин. В Україні кількість видів, що 

потребують захисту, збільшилася на 35%, зникли 12 видів рослин [2] 

Мета роботи: враховуючи природу людини класифікувати та 

проаналізувати її вплив на екологічну ситуацію Коростенського району.  

Методи дослідження: загальнонаукові, серед яких аналітичний, 

анкетування, системний, порівняльний та ін.  

Аналіз попередніх джерел. Інтегративність сучасних підходів до 

вивчення питань взаємозв’язку людини і природного світу передбачає 

врахування багатьох граней, в тому числі суперечливих, відносно  

досліджуваних проблем. Проблеми відносин між людиною та природою не 

одноразово порушували В. Вернадський, В. Сташинський;  філософську 

рефлексію суб’єкта і людський егоїзм досліджували М. Монтень, 

М. Поворозник; людину творчу вільну від інших та умов обов’язку  вивчають 

С. Крилова, Н. Хамітов; розрізняють природність людини як залежність від 

зовнішньої природи (близької і далекої, тобто Космічної) і наявність в людині 

внутрішньої природи (її біологічне життя) та єдність цих двох природ Н. 

Фреїк, Й. Цимбрикевич; світогляд людини у відношенні до природи вивчав 

М. Кисельов, В. Кулініченко та ін. Одночасно представники інтегративного  

знання вивчають наслідки впливу людини на природу: охорону та 

використання лісів України, наголошуючи на необхідності 

природоохоронних заходів, досліджують С. Генсірук, В. Бондар; екологічні 

виміри глобалізації вивчали М. Кисельов, Т. Гардашук  К. Зарубицький; 

досліджував екологічні наслідки антропогенного впливу, розробляв 

принципи прогнозування антропогенних змін С. Шварц; займалися 

вивченням збереженням біорізноманіття у зв’язку з  сільськогосподарською 
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діяльністю В. Соломаха, А. Малієнко, Я. Мовчан; аналізували збереження та 

відтворення агробіорізноманіття в Україні В. Патика, В. Соломаха. На разі, 

недостатньо дослідженою залишається проблема людина - її природа та 

вплив на природу, яку можна, на наш погляд, вивчати на прикладі звуження 

ареалу чорниці у Коростенському районі. 

Отриманні результати.  Останні кілька років спостерігається динаміка 

антропогенного навантаження на природу України, зокрема, на ліси 

Коростенського району. На  наш погляд, саме людина та її природа є 

головною причиною пригнічення природного світу як тваринного, так і 

рослинного. Прагнучи усвідомити масштаби людського впливу на 

оточуючий світ, ми спробували класифікувати антропогенні фактори, що 

впливають на ареал чорниці звичайної у Коростенському районі та 

екстраполювати отримані результати на глобальний рівень. 

Перш за все, відносно до самої людської природи, необхідно враховувати 

триумвіратний характер впливу людини на природу, а саме, 

зворотний/відновлювальний, незворотний та створювальний. З одногу боку, 

духовна сутність людини спонукає її до відновлення елементів природи, що 

стоять на межі вимирання (захист, клонування тощо) та створення нових 

(селекція, генна модифікація тощо). Серед філософів та релігієзнавців існує 

думка, що Бог єднає людський дух і душу, які здатні підніматись над 

інстинктами й тілесними вимогами чи спокусами економічного імперативу. З 

іншого боку, предметно-діяльна сутність людини, тобто соціокультурна, про 

яку говорив К. Маркс, в ході якої людина не здатна до пасивного 

пристосовування, але, натомість, активно пристосовує й змінює світ під свій 

комфорт і добробут, змушує людину трансформувати природу, 

пристосовуючи до власних потреб.  

Другим критерієм класифікації впливу людини на природний світ має бути 

сама людина як об’єкт впливу: індивідуальний і груповий. Маючи на меті 

усвідомити споживацькі масштаби індивідуального впливу людини на природу 

ми провели соціологічне опитування трьох груп користувачів «дарів лісу», а 

саме, чорниці звичайної у Коростенському районі України: 195 осіб склало 

100% опитаних, з яких вчителі ліцею 33,3%,  учні випускних класів ліцею 

33,3% та торговців стихійних ринків 33,3%. Близько 44,5% оптантів збирають 

ягоди чорниці самостійно. Більшість з них – торговці 17%, учні ліцею 16%, 

вчителі 11,5%. Близько 44% під час збору використовують гребінки, 56% - 

збирають руками. За результатами соціологічного опитування 15% 

респондентів не купують і не збирають чорницю. Використання гребінок 

впродовж 4 років викликає незворотні пошкодження рослини й повну її 

руйнацію, що призводить до вимирання виду. 

Але більшого впливу від людини природа зазнає в наслідок групового 

втручання. Наприклад, видобуток корисних копалин (кар’єри, відвали та інші 

елементи промислового ландшафту приводять до істотних змін 
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гідрологічного режиму територій, до процесів водної й вітрової ерозії, 

викликають деградацію зростаючих поблизу кар’єрів лісів, зниження 

врожайності сільськогосподарських угідь) або меліорація (інтенсивні 

осушувальні роботи, які проводилися на українському  Поліссі з 1950-

1968 роки спричинили хвилю деградації екосистем. Після кампанії з 

осушенням боліт обсяги заготівлі тієї ж таки чорниці зменшились на 25-30% 

від рівня заготівлі у 60-70 роках)  та ін. Так, на думку М. Мамардашвілі 

екологічна катастрофа може відбутися до атомної і пов’язано це з рівнем 

суспільної (окремих груп) культури, занепадом моралі, нехтуванням умовами 

й чужого, і власного життя і, врешті-решт, життям наступних поколінь.  Таку 

кризу вчений характеризує як екоетичну антропологічну катастр офу [6, 

с.189].  

Іншим критерієм класифікації впливу людини на природу, який 

ускладнює екологічну ситуацію і пов'язаний з природою людини є термін 

впливу: постійний і тимчасовий, періодичний і разовий. 

Рік 

спос-ня 

Екологічні фактори Зміни до яких призводять 

1-й рік 

2013 

-Використання гребінок збирачами Зменшення листяного 

покриву чорничників 

2-й рік 

2014 

-Використання гребінок збирачами 

-Нестача опадів на початку вегетаційного 

періоду (квітень) та в липні-серпні 

-Групова вирубка лісу  

Ураження листків та 

стебел грибковими 

хворобами, розрідження 

чорничника 

3-й рік 

2015 

-Використання гребінок збирачами 

-Розрідженість лісу внаслідок 

браконьєрської вирубки 

-Різкі коливання кількості опадів (нестача 
на початку вегетаційного періоду в квітні 

та червні, надлишок у травні) 

Часткове відмирання 

стебел, або повна руйнація 

рослини  

4-рік  
2016 

-Використання гребінок збирачами 
-Розрідження лісу внаслідок 

браконьєрської вирубки 

-Відсутність опадів протягом всього 

вегетаційного періоду  

Часткове відмирання 
стебел, або повна руйнація 

рослини 

За територією впливу:  локальні, всеохоплюючі. Прикладом локального  

впливу є лісові пожежі з необережності людської діяльності (на цих місцях 

чорниця з’явиться не раніше як через кілька десятків років), масові заготівлі 

дарів природи, олюднення природи (відвойовування земель під 

сільськогосподарські тощо), випас худоби. За М. Бердяєвим у природі 

людини «внесення в світ новизни» [1, с.11], на наш погляд, все частіше цей 

внесок стає всеохоплюючим. Прикладом всеохоплюючого впливу є 

меліорація, забруднення радіонуклідами (у результаті аварії на ЧАЕС 

відбулося радіологічне забруднення північної частини України Стронцієм -90, 
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Цезієм-137 та іншими), вирубка лісів, викиди шкідливих виробництв, 

освоєння космосу. 

За причинами впливу пропонуємо наступну класифікацію: соціальні, 

економічні, духовні. Т. Цимбал визначає буттєвісне укорінення людини як 

“буття-для-себе” та “культура себе”, як максимальна повнота буття людини, 

самоактуалізація та самореалізація всіх її сутнісних сил, можливостей, 

здібностей, смислів культури, цілей та цінностей, горизонт особистісного 

темпорального простору для вияву екзистенціалів духовності, творчості, 

свободи, суверенності й відповідальності [4, с. 31]. У цьому контексті творча 

природа людини спонукає її до гармонійного співіснування з природою. В 

результаті селекції, наприклад, створено п’ять нових сортів чорниці: 

низькоросла, північна високоросла, південна високоросла, напіввисокоросла, 

кроляче око (селекція перших сортів чорниці високорослої (лохини) 

розпочалася на початку минулого сторіччя селекціонером Ф. Ковілем (1908 -

1937), його робота була продовжена Д. Дарроу (1938-1958) та А. Дрейпером 

(1965)) [2]. 

Необхідність виживання, що постає перед людиною у регіонах з 

нестабільною соціально-політичною та економічною ситуацією, змушує до 

необміркованих вчинків з приматом економічного імперативу. Наприклад, 

масовий несанкціонований видобуток бурштину на українському Поліссі 

сьогодні призводить до масштабного  знищення ґрунтових покривів лісів, 

руйнування біогеоценозів лісу.  

Висновки. Відповідно до природи людини нам вдалось виокремити 

5 критеріїв впливу людини на природу. Серед класифікований критеріїв 

питому вагу зайняли: незворотний, всеохоплюючий,  постійний, груповий, 

економічний. Проблеми, розглянуті в дослідженні, відбуваються не лише в 

Коростенському районі, але й в Україні в цілому та світі.  
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НРАВСТВЕННАЯ ЭКЗАЛЬТАЦИЯ БЕЗЗВУЧНОГО ДИАЛОГА 

ЧЕЛОВЕКА И БОГА КАК ЧАСТЬ МЕТАФИЗИЧЕСКОЙ 

ФИЛОСОФИИ МАРТИНА БУБЕРА 

События Первой мировой войны обострили перед человечеством 

вопросы нравственного поведения и толерантного отношения к 

национальному происхождению человека и его духовно -моральным  

убеждениям. Уже с окончанием войны в обществе все больше развивается 

идея построения межкультурного и межконфессионального диалога, задача 

которого предотвратить конфликты или снизить их агрессивность. Понятие 

диалога эволюционирует от понимания его древнегреческими философами 

как способа поиска истины до свободного восприятия и принятия 

монологизирующего собеседника. Большой вклад в развитие значимости 

диалога внес философ-экзистенциалист М. Бубер. Именно при его 

содействии накануне Второй мировой обозначились направления 

межкультурного диалога, направленного на развитие веротерпим ости в 

межэтнических отношениях. Конечно, эти первые попытки поиска выхода из 

антагонистических конфликтов уже не могли остановить начало Второй 

мировой войны. Тем не менее, сформированная философом идея диалога       

Я-Ты и Я-Оно привлекла многих не только философов, но и социологов, 

психологов, политологов к антропологической проблеме общения.  

Диалог, выстраиваемый человеком с окружающим его бытием, часто 

закладывается на позициях нравственности, хотя порой нравственности 

непонимания. Нравственность добра и нравственность непонимания добра 

собеседника вытекает из проблемы налаживания додиалогового отношения 

Я-Ты и Я-Оно. В позиции Я-Ты моя нравственность добра становится близка 

моему собеседнику и понятна, ведь этот собеседник для меня особенный, 

связанный со мной единством бытия, выделяем мною в отношении к другим, 

не связанным со мной бытием существования, даже если историко -

пространственное бытие у нас общее. В позиции Я -Оно моя нравственность 

добра не понятна собеседнику, чужда, ведь наш диалог не строится в единой 

экзистенции бытия. М. Бубер отмечает, что чуждость возникает еще до 



37 

 

 

момента начала общения, когда человек, не начав еще вести диалог, уже знает 

о неприятии своей нравственности собеседником. «Диалог между людьми, 

хотя он обычно находит свое выражение в звуке и слове (…), может, 

следовательно, вестись и без знаков, правда, не в объективно постигаемой 

форме. К его сущности относится как будто еще некий внутренний элемент 

общения. В свои высшие моменты диалог выходит и за эти границы. Он 

совершается вне сообщаемого или доступного сообщению содержания, даже 

самого личного по своему характеру, и все-таки не в виде "мистического", а 

в полном смысле фактического, пребывающего в общем мире людей и в 

конкретной временной последовательности события» [1, с.96].  

Слова теряют смысл, когда позиция общения уже определена. В словах 

собеседника человек ищет ожидаемый от беззвучного диалога контекст, 

подтверждающий, занимаемую позицию общения Я-Ты или Я-Оно. 

Межбуквенные знаки диалога либо усиливают веру человека в собственную 

нравственность доброты, либо смущают иным откровением чужого 

убеждения. И тогда, как отмечает М. Бубер, остается желание передать, пусть 

даже насильственно свою веру собеседнику либо признать его право на 

владение собственной верой, отождествляемой не столько равной по силе с 

моей верой, сколько с иной точкой зрения.  

Нравственного обострения приобретает беззвучный диалог человека с 

Богом. «Человек может всеми силами отвергать бытие Бога и ощущать его в 

строгой святости диалога» [1, с.107]. Диалог человека и Бога наиболее 

интимный диалог, всегда построенный с позиции Я -Ты. Человек выделяет 

Бога в своем общении, но не отделяет его от себя, не отделяет его от бытия. 

Бог, в философии М. Бубера, имманентен человеку. Он разлит в мире и любой 

диалог с позиции Я-Ты, это всегда диалог с Богом. В диалоге с Богом заранее 

предопределен итог диалога – любовь и всепрощение. «Любовь оказывается 

онтологической структурой человеческого бытия, взаимных отношений Я и 

Ты, а не просто антропологической характеристикой человека. Любовь для 

Бубера – не антропологическое свойство природы человека, а суть его бытия, 

всегда существующего в соотнесенности Я и Ты» [4, с.290]. Точкой отсчета 

беззвучного диалога человека и Бога становится нравственность добра 

человека, признаваемая как изначальная истина в построении диалога. И как 

бы ни менялись представления человека о смысле добра, постоянно 

пополняемым его житейским опытом, этот смысл всегда истинен в диалоге с 

Богом и никогда не подлежит сомнению.  

Диалог человека и Бога есть нравственная экзальтация человеческого 

духа, стоящего на позиции абсолютного добра, исходящего от Бога. Сколько  

бы зла не совершалось в мире, как бы ни упрекал в эмоциональном порыве за 

злодеяния человек Бога, он всегда находит ему оправдание, всегда ограждает 

Бога от зла, ибо контактный диалог не возможен в упреках и обвинениях, не 

может дать позитивных результатов веры и любви, и к тому же разрушителен 
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для самого человека. Представление о добре как божественной основе самого 

бытия человека есть основа его веры в смысл существования. Рассуждая о 

добре и зле, М. Бубер заявляет, что зло не совершается человеком искренне с 

полной душевной самоотдачей его реализации в мире. «Зло не может 

совершаться всей душой, а добро может совершаться только всей душой. Оно 

совершается, когда порыв души, исходя из ее высших сил, охватывает все эти 

силы и душа погружается в очищающее, преображающее пламя как во власть 

решения» [2, с.151]. Человек верит не просто в божественную абсолютность 

добра, он верит в собственные порывы к совершению добра. Поступки, 

совершаемые человеком, есть движение к добру или действие во имя добра, 

даже если результат не удовлетворил первоначальные замыслы.  

Человеку свойственно выстраивать диалоги со своим «ты». Эти диалоги 

могут не воплотиться в жизни, в самом общении, результат которого хоть, и 

предполагаем, но все же, не обозначен окончательно. Если диалог 

реализовывается по запланированному сценарию, то носитель диалога 

становится ведущим, если же ход диалога меняется, то и человек в нем 

становится ведомым, двигающимся по пути развертывания диалога. 

Нравственная экзальтация в них недостижима. Эти диалоги, состоящие из 

звуков и шума не в силах передать интимность нравственной беззвучности. 

Любая попытка оградиться от общения в поисках Бога ведет к неудачной 

попытке его постижения. «Сколь безнадежно глуп тот, кто уклоняется с пути 

жизни своей, дабы искать Бога: он не обретет Его, даже обладая всей 

мудростью уединения и всем могуществом сосредоточения» [3]. 

М. Бубер отмечал современную сложность построения диалога Я -Ты, где 

Ты все больше обособляясь зримыми и словесными ритуалами превращается 

в Оно. Так определение Иисуса из Назарета как Бога обособляет его от моего 

человеческого Я, делая его менее доступным для общения с позиции Я -Ты. 

Так разделяясь, человеческие культуры, религии, убеждения обретали имена, 

уходили из интимного диалога общения. Найденная внутри себя абсолютная 

нравственность добра и любви отделилась от человека, и вернулась к нему 

как внешнее чужое Оно. Это Оно не обращается к личной части Я человека, 

а посему, часто не находя отклика в его душе вступает в конфликт, убеждает 

через диалог слов, правил и требований. Но эти зримые Оно лишь фикция 

вечного Ты, к диалогу с которым, как утверждает М. Бубер, и должен 

стремиться человек.  
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Института философии и права УрО РАН 
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УЧЕНЫЙ В ЭТАТИСТСКОМ СОЦИУМЕ: ПРОБЛЕМА 

СМЫСЛОЖИЗНЕННОГО ПОИСКА 

Для того, кто избрал науку в качестве основного своего занятия, рано или 

поздно неизбежно встает вопрос о собственном, персональном месте в 

открываемой и изображаемой им картине мироздания. Очевидно, что и 

ответы, к которым он приходит, и средства, которые он здесь использует, и 

сам этот поиск будут во многом определяться и опосредоваться его 

профессиональными ценностными установками. Стремление видеть мир 

таким, каков он есть, опору на разум и опыт в отделении зерен истины от 

плевел заблуждений и лжи, критическое отношение к авторитетам (как к 

научным, так и вненаучным), способность увидеть за множеством 

разнородных фактов единую идею, общую закономерность, – все это ученый 

сохраняет и тогда, когда от вопросов о смыслах и причинах явлений природы 

обратится к вопросу о смысле собственного бытия среди этих явлений.  

При всей уникальности и неповторимости личного экзистенциального  

поиска и совершаемых в его процессе открытий, несомненно, что сходство  

жизненных обстоятельств и тех структур повседневности, в которые включен 

индивид, задает тот формат, который объективно делает духовно , 

трансцендентально близкими людей, разделенных тысячами километров и 

сотнями лет. В том, что жить в обществе и быть свободным от общества 

нельзя, есть и несомненный плюс, если субъект находит в своих усилиях 

соратников в иных эпохах и культурах: те, кто прежде прошел близким путем 

и оставил после себя путевые заметки в виде максим -наблюдений и максим-

размышлений, облегчают и освещают дорогу тем, кто пойдет здесь позже. 
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Весьма похожими оказываются, в частности, условия, в которые ставят 

первых профессионалов «от науки» новорожденные цивилизации. Общность 

экономического, социального и политического строя, существовавшего на 

огромной территории в течение тысячелетий, логично потребовала 

отражения ее в определенных концептах («азиатский способ производства»  

К. Маркса, «гидравлическое общество», или «ирригационная империя» 

К. Виттфогеля, «олимпийская культура» М.К. Петрова, «политарный способ 

производства» Ю.И. Семенова и др.). Мы воспользуемся термином 

«этатистское общество» (от фр. État - «государство»), который подчеркивает 

ведущую роль в социально-экономическом и политическом укладе этих 

социумов государственно-бюрократического аппарата. 

При дворе каждого «политарха» или «восточного деспота» (в 

терминологии Виттфогеля) образуется компания интеллектуалов, которые 

ценятся не за их административные таланты, а за те их знания, которые 

слишком сложны и малопонятны для остальных вельмож, включая первое 

лицо в государстве. В Китае это «геомантики, прорицатели, астрологи, 

географы, математики и врачи» [6, с.173]. В эллинистическом Египте – 

«филологи (“грамматики”), историки, географы, математики, астрономы, 

философы, поэты» [2, с.276]. В средневековой Средней Азии – «дабиры 

(секретари), поэты, астрологи и врачи [5, с.32] 

Отстаивая свою интеллектуальную свободу и право заниматься 

любимым делом (а это необходимо и для экзистенциального поиска – «кто я, 

что я и зачем?»), ученый вынужден считаться с различными привходящим и 

факторами, то есть действовать не только как «интерналист», озабоченный в 

первую очередь решением занимающей его на данный момент научной 

проблемы (математической, астрономической, медицинской и пр.), но и как 

«экстерналист», оправдывающий свое существование как профессионала в 

данном микро- и макросоциуме и изыскивающий материальные и 

технические ресурсы для своей работы. Ему поневоле приходится заниматься 

вещами, весьма далекими от того, что ему действительно важно и дорого: 

участвовать в придворных интригах, льстить своему нынешнему 

покровителю (нередко сознательно его обманывая и запугивая), лавировать 

между разными монархами, желающими заполучить его к своему двору и т. 

д. Он идет на эти жертвы, отнимающие у него и время и  силы, чтобы 

освободить себя для решения более важных дел.  

Очевидно, что ученый, работающий в этатистском социуме, ставит во 

главу угла раскрытие тайн Природы, физической реальности (решая попутно 

математические проблемы, что может выступать для него как самоцелью, так 

и средством при выполнении заказов других естественнонаучных дисциплин 

– чаще всего астрономии [3, с.125, 130]). Однако, обращаясь к вопросам 

экзистенциального характера, он не может не соотносить свою деятельность 

с тем, чем заняты другие люди: чтобы понять себя и разобраться в себе самом, 
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ему необходимо в качестве непременного условия определиться с тем, какова 

социальная роль той сравнительно немногочисленной профессии, к которой 

он себя относит. Идентификация себя как личности не может со стояться без 

идентификации себя как представителя корпорации ученых.  

В своей рефлексии ученый никак не может принять установку на то, что 

высшая цель его деятельности – решение задач материально-технического  

характера типа нахождения объема груды кирпичей, подсчета и 

распределения налогов или, допустим, излечения кого -то от болезни, 

составления гороскопов и календарей, хотя и этим он занимается достаточно  

интенсивно. Уже в самых ранних текстах египтяне и вавилоняне 

демонстрируют правила таких вычислений, которые не имеют связи с 

практикой и возникают из чисто теоретического интереса [2, с.37-39; 4, с.56, 

64]. Китайский математик хорошо ощущает разницу между своими ролевыми 

функциями как практика и как теоретика: одно дело – заниматься 

вычислениями объемов конкретных дамб, плотин, крепостных стен, каналов 

и рвов, и совсем другое – иметь точные формулы объемов идеальных 

геометрических фигур. Он ясно фиксирует альтернативу: «…либо 

геометрическая модель возможно более близкая к физическому объекту, и 

пользование приближенной формулой для ее объема; либо точная формула 

для объема правильного геометрического тела, которая менее точно 

представляет сам объект. Понятно, что древних «инженеров» удовлетворяли 

приближенные формулы, а точные более интересовали «чистых» 

математиков» [1, с.246]. В первом случае, обучая «инженера» или, при 

необходимости, лично выполняя его роль, ученый муж работает на потребу 

своего мирского, социально-эмпирического окружения, доказывая профанам 

(как сиятельным лицам, так и непросвещенным массам), что и он на что-то  

годен; во втором случае он выступает в качестве свободного и 

самодостаточного субъекта познавательной деятельности, высшая цель 

которого – Истина как она есть, и здесь будут в ходу уже иные методы и 

критерии оценок.  

Основное условие смысложизненного поиска, который совершает здесь 

муж науки, можно обозначить как антиутилитаризм. Именно это качество 

помогает ученому не поддаться давленияю социального окружения и не 

превратить себя в орудие в чужих руках, из которого стремятся выжать  все, 

что возможно, и которое выбрасывают, если не знают, что с ним делать 

дальше. Благодаря этой установке он выправляет и уточняет вектор своей 

экзистенциальной работы, не теряя, однако, способности и вкуса к своей 

профессиональной деятельности. Осознав себя в качестве свободной и 

самостоятельной личности, не покрываемой нацело внешними 

коллективистскими нормами, он сохраняет и те качества, которые делают его 

профессионалом: критичность мышления, готовность отказаться от прежних 

убеждений – при появлении на то достаточных эмпирических и 
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концептуальных оснований, стремление к согласованию теории с фактами, 

выявление и устранение формально-логических противоречий в своих и 

чужих рассуждениях, и т. д. Перенос внимания с внешнего мира на 

внутренний не исключает полного разрыва с прошлыми интересами. 

Напротив, открытие и уяснение себе смысла собственного бытия и места в 

мироздании может и должно содействовать успеху в дальнейшем раскрытии 

тайн Вселенной (поскольку речь идет об онтологическом аспекте) и 

выработке оптимальных средств ее исследования (поскольку дело касается 

аспекта гносеологического). Познание микро - и макрокосмоса суть две 

взаимодополняющие стороны одного и того же процесса.  

Разумеется, развенчание утилитарности, разочарование в идеалах 

служения другим смертным, – это не более чем отрицательный ответ. Это 

лишь указатель на то, что данный путь ложен и малоперспективен. Но 

отрицательный результат – это тоже результат, как в науке, так и в обычной 

человеческой жизни. Чтобы найти себя, ученому, как и всякому другому, 

нужно распознать и ложные ориентиры: сюда идти не следует, на это 

полагаться не стоит.   
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ФІЛОЛОГІЯ І ЛІНГВІСТИКА 

Класична філологія в контексті світової культури 

Багрій М.А., 
к.філол.н., асист. кафедри фахових методик та технологій початкової освіти 

Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника 
Україна, м. Івано-Франківськ 

ФОРМОТВОРЧИЙ РЕСУРС ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ 

ПОЛІСТИЛІСТИКИ ІГОРЯ КОСТЕЦЬКОГО 

У зв’язку з поступовим доланням сучасною літературознавчою наукою 

пріоритету сцієнтичних методологій існує необхідність розглядати феномен 

художнього стилю з антропологічних позицій. Дослідження специфіки 

художнього стилю Ігоря Костецького, який сам розробляв теорію стилю з 

урахуванням властивого для його часу методологічного протиріччя, – справа 

актуальна й необхідна.  

Найголовнішою рушійною силою у формуванні полістильового  

творчого методу Ігоря Костецького був експериментально -епатажний тип 

його індивідуального модерного письма, та ігрове оперування смисловими 

кодами художнього твору. Формотворчі експерименти Ігоря Костецького – 

активного пропагандиста модерної манери письма – виявились у цілковито  

авангардному оперуванні внутрішньою формою слова і тексту  [1, с.152].       З-

поміж усього арсеналу засобів автора виразно виділяються сюрреалістичні 

прийоми оперування ритмікою художньої фрази в прозовому тексті. У 

новелах «Божественна лжа» і «Ціна людської назви», оповіданні «Шість 

ліхтарів і сьомий місяць», «Cкалці з епосу» «Ми з Недж» зафіксовано чималу 

кількість ітеративних і синтаксичних стилістичних фігур, прийомів 

тематичної варіації, посилення значення ключового слова чи фрази, 

нанизування імен, усікання слова, асонансу, алітерації, звуконаслідування 

тощо. З метою формування враження особливої незнаної мови, наснаженої 

такою мірою поетичності, яка відразу сигналізує про розрив із традицією 

звичного мовлення, письменник часто використовував сюрреалістичні 

прийоми «потоку свідомості», порушеного синтаксису і навіть зламаних 

семантики і прагматики (новели «Ціна людської назви» і «Тобі належить 

цілий світ»). Найяскравіші приклади експериментування з внутрішньою 

формою слова – скандально-епатажні новотвори Ігоря Костецького  
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«камбрбум» (новела «Божественна лжа»), а також «кобридень» і «кобраніч» 

(оповідання «Шість ліхтарів і сьомий місяць»). У численних граматичних 

модифікаціях у тексті яскраво помітне очуднення української лексики, 

намагання повертати їй прапервісну семантику.  

Обґрунтувавши власну теорію художнього стилю як техніки, що завдяки 

актуалізації внутрішньої форми слова і тексту забезпечує існування зворотно -

об’єднувального зв’язку між авторською ідеєю та художніми формами її 

вираження, Ігор Костецький намагався своєю творчістю доводити її 

справедливість. Свідченням сказаного є різновекторні спроби письменника, 

по-перше, здійснювати ігрову актуалізацію релігійно-міфологічного коду з 

метою включення усталених топосів у систему координат модерного бачення 

світу, по-друге, – цілковито по-авангардному оперувати внутрішньою 

формою слова (етимологічним навантаженням) і тексту (ритмічною 

організацією фрази). 

Між сенсом релігійних і мистецьких пошуків Ігоря Костецького існує 

зрима кореляція в аспекті екзистенціалістської ідеї нового ангажованого 

митця, здатного акумулювати в собі духовний стан модерного суспільства й 

виступати творцем спрямувань усіх «вільних» людей. У творах із жанровими 

підзаголовками «мораліте» («Близнята ще зустрінуться») та «містерія» 

(«Дійство про велику людину») письменник зображає загалом  необароковий 

тип персонажа: зазвичай це реальні грішні люди, які не тільки не уникають 

спокуси, а цілком активно прагнуть їй піддатися, знаючи про неминуче 

покарання за скоєне. У «Дійстві про велику людину», крім відсутності 

алегоричних фігур чи біблійних персонажів, відзначаємо ще й змінений 

варіант показу лиходія: незважаючи на свої негативні риси, він намагається 

творити добро i шукати «великих людей».  

Вдалою необароковою драматургічною знахідкою автора є також 

концепція Маски. У «Дійстві про велику людину», як i в середньовічній 

містерії, події коментує п’ятиголосий чоловічий хор Масок, висловлюючи 

взаємозаперечні судження, що символізує можливість /  неможливість 

утілення всіх нездійсненних задумів.   

Споріднює п’єси Ігоря Костецького з бароковою драматургією і часте 

моделювання автором межових колізій, коли герої прагнуть кардинально  

змінити своє життя («Спокуси несвятого Антона»), віднайти свою сутність 

(«Близнята ще зустрінуться»), самоствердитись («Дійство про велику  

людину»). Однак характер «кризовості» ситуації у них знижено-пародійний: 

персонажі або не наважуються подолати межу, або не відчувають важливості 

цього випадку у власній долі, або залучені до нього випадково  [2, с.142]. 

Ще одним важливим запозиченим від бароко структурним компонентом 

драм Ігоря Костецького є інтермедії (у «Дійстві про велику людину» це т.зв. 

фрагмент із місяцем, а в драмі «Близнята ще зустрінуться»  – історія 

Полковника). На відміну від давньоукраїнської драматургії, інтермедії тут не 
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лише пом’якшують смислове навантаження основного сюжету, а й 

розширюють смисл відомих символів, зазвичай знижуючи його цілковито. 

Актуалізація міфологічного принципу бінарності в сюжетах творів Ігоря 

Костецького виявляється в сюрреалістичному моделюванні дихотом ії 

одвічних символів буття – добра і зла, неба і землі, води і вогню, сонця і 

місяця, світла і темряви, правди і кривди, долі й недолі, правого і лівого, верху  

і низу, півдня і півночі, сходу і заходу, рівнодення і сонцестояння, грому, 

грози і блискавки, життя і смерті і т. ін. Так, у повісті «Повісті про останній 

сірник» головні герої – «близнюки»-однодумці Джефрі Мельник і Хосе Отава 

– порівняні відповідно з вітром і вихором; у позірно «близнюкових»  

характерах Григора і Валюші з новели «Божественна лжа» помітне 

протиставлення за принципом південь / північ, захід / схід. 

Ігрове опрацювання Ігорем Костецьким топосів релігійно -міфологічного  

характеру відбувалася у трьох напрямках: через стилізацію форм барокового 

театру, оперування символікою дуальних образів та вкраплення біблійно -

апокрифічних ремінісценцій. Прикметно, що кожен із названих способів 

узасаднення на формально-змістовому рівні модерного типу світовідчуття 

позначений якоюсь певною стильовою тональністю – необароковою, 

сюрреалістичною і екзистенціалістською відповідно, а це теж по-своєму 

вказує на полістилістичний характер індивідуального стилю автора.  

Експериментальна полістилістика художньої творчості Ігоря 

Костецького, з одного боку, є виявом його власної концепції художнього  

стилю, а з іншого, – наслідком цілком усвідомленого  прагнення митця 

подолати властиву для його часу протидію стилістичних концептів 

формалізму та загального мистецтвознавства з метою більш органічного і 

менш болісного входження української словесності на паритетних засадах у 

європейський модерністський дискурс. У такому сенсі полістилістику автора 

слід оцінювати не з позицій епатажності, еклектики чи неповноти розвитку 

індивідуального стилю, а в ракурсі свідомого міксування-обігрування 

літературних форм, яке сигналізує про високий культурний рівень митця і 

його тонке відчуття естетичної міри.  
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ТЕОРЕТИЧНІ І ПРАКТИЧНІ ПИТАННЯ ПЕРЕКЛАДУ 

ГЕРУНДІЯ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ 

Актуальність нашого дослідження зумовлена наявністю спірних питань 

щодо теоретичних та практичних особливостей перекладу герундія та його 

конструкцій українською мовою. Це пов’язане з тим, що герундій є одним із  

найуживаніших явищ граматики англійської мови.  

Дослідження герундія як граматичного явища, його конструкцій та 

особливостей їх перекладу українською мовою цікавило багатьох 

мовознавців і перекладознавців. Так, Е. Бреус, Т. Казакова, Ж. Голікова, 

К. Гузеєва, Т. Трошко, К. Качалова, Є. Ізраілевич та інші визначили сутність 

цього поняття, назвали стани, часи, у яких може вживатися герундій, його 

функцій у реченні, описали способи його перекладу українською мовою. А 

В. Шпак, В. Карабан, І. Корунець та інші досліджували усі можливі варіанти 

перекладу герундія та герундіальних зворотів та визначили їх функції у 

реченні. 

Мета нашого дослідження – висвітлити основні теоретичні та практичні 

особливості герундія при перекладі його українською мовою.  

Відомо, що в українській мові не існує такого поняття, як герундій. А в 

англійській мові герундій є однією з найпоширеніших форм. Комплексний 

характер герундія пояснюється його подвійною природою (сплетінням в 

ньому характеристик дієслова та іменника). А вибір способу перекладу  

герундія буде залежати від його функції в реченні. А оскільки в українській 

мові відсутня подібна форма, то комплексне застосування лексико -

семантичних та граматичних трансформацій є неминучим процесом на шляху  

до створення адекватного перекладу.  

В процесі роботи ми дослідили близько 100 прикладів застосування 

герундія та герундіальних конструкцій, більшу частину яких складає герундій 

у функції додатку. Для відтворення його українською мовою перекладач  

використав наступні способи перекладу: інфінітивом («No harm in trying,» he 

said. — А чом би не спробувати); особовою формою дієслова (… but I felt that 

Tom would drift on forever seeking  – … але мені здавалося, що Том довіку  

блукатиме по світу); підрядним реченням (I remember being surprised by his 

graceful, conservative foxtrot. –  Пригадую, мене здивувала граційна 

стриманість його рухів); іменником (застосовуючи трансформацію 

номіналізації) та дієприслівником. 
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Для передачі герундія у функції обставини застосовуються наступні 

способи відтворення герундія: інфінітивом; особовою формою дієслова;  

дієприслівником; підрядним реченням; іменником (з трансформацією 

номіналізації) або вилучивши герундій. 

Значну частку вибірки складає герундій у функції частини складного  

присудка. Для його перекладу використовують: особову форму дієслова («I’m 

absolutely in training.» – Перед грою я не п’ю); іменник (It’s stopped raining. – 

Дощ ущух); інфінітив (… her brother began throwing mean looks in my direction 

– … її брат почав дивитися на мене вовком) чи підрядне речення. 

Дослідивши приклади і зробивши аналіз відтворення герундія та 

герундіальних конструкцій під час їх перекладу, ми дійшли висновку, що 

герундій може перекладатися: інфінітивом, іменником, дієприслівником , 

предикативною формою дієслова (присудком) підрядного речення. Серед 

таких прикладів найбільшу частку становлять речення з герундієм, які 

перекладаються українською мовою інфінітивом, іменником та 

дієприслівником. Речення, які перекладаються предикативною формою 

дієслова, також мають місце. Після дієслів need, deserve, require, want і 

прикметника worth (while) активна форма герундія може вживатися з 

пасивним значенням.  

 Інфінітивом перекладається герундій, який вжито з прийменниками 

on, before, in, into, about, at, а також після дієслів mind,  start, finis h, та ін.  

 Іменником перекладається герундій з прийменниками for, before, of, 

та ін., а також герундій який в реченні виступає прямим додатком.  

 Дієприслівником – герундій, що вживається з прийменниками in, by, 

without, after, а також речення в яких герундій виступає в ролі обставини 

(способу дії, часу і т.д.). Досить часто герундій українською мовою 

перекладається предикативною формою дієслова підрядного речення.  

 Саме складність і комплексний характер герундія приваблює 

дослідників і науковців та мотивує їх до подальшого вивчення питань, 

пов’язаних із перекладом герундія та конструкцій з ним. 
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ОСОБЛИВОСТІ СЮЖЕТУ І СЕМАНТИКА СИМВОЛІВ У 

ОПОВІДАННІ ,,ЧОВЕН У ТУМАНІ” ВІКТОРА ПОЛОЖІЯ 

Творчість Віктора Положія припадає на кінець ХХ століття. Перший 

прозовий твір письменника –  оповідання ,,Щось негаразд…” побачило світ у 

1980. Згодом  молодий письменник опублікував роман “Попіл на рани” та 

книжку повістей ,,Маленькі подорожі”. За першими книжками були наступні: 

,,Господарі землі”, ,,Човен у тумані”, ,,Сонячний вітер”. Твори Віктора 

Положія  хвилюють, зацікавлюють, спонукають до роздумів про життя. 

Своєю творчістю письменник допомагає нам пізнати самих себе, свою 

малість і силу, пробуджує в серцях благородні поривання. 

Оповідання ,,Човен у тумані” з’явилося у 1981 році. Головні герої – 

Павлуша та Валентина Головчаки отримують квартиру у старому будинку на 

Подолі. Колишня господарка якої – Марія Григорівна нещодавно померла. 

Подружжя опиняється у квартирі, але Валентину одразу щось здивувало: 

,,Чисто було скрізь, не так, як у квартирах, з яких щойно вибрались. Ніяких 

тобі дірок від видертих цвяхів, поколупаних стін, обірваних шпалер, 

подзьобаної підлоги”[1].   

Містичним символом у цьому оповіданні виступає єдина річ, яка 

залишилась від попередніх господарів – картина, навколо якої й 

розгортаються подальші події. Сусідка розповідає, що цю картину – ,,Човен 

у тумані”,  написав син небіжчиці перед походом на війну: ,,…швиденько  

намалював оцю картину, на якій нібито він з батьком пливе у тумані. Так 

удвох і на фронт пішли. А звідти вже й не повернулись…” [1]. Вчені, які її 
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досліджували одностайно стверджують, що написана вона на тонкому 

шматку дерева, але ,,це дерево невідоме, не знає такого дерева наука” [1]. 

Марія Григорівна перед смертю просила, щоб цю картину не викидали, хто б 

тут не жив.  

Отже, картина є дуже символічною. Туман – символ невідомості, ,,сірої 

зони” між реальністю та ірреальністю. Човен – символ божества 

потойбічного світу, символ останнього шляху богів та людей, або сила, яка 

нездоланно несе за течією життя до берега вічного спочинку. Тож човен 

виступає образом ,,перевізника” на ,,той бік”. Недаремно син та батько 

зображені на картині так і не повернулися живими. 

Сім’я лягає відпочивати.  Валентині здається, що картина жива, що вона 

світиться. Далі письменник використовує для викладу змісту прийом сну, що 

допомагає йому миттєво переміщати героїв у просторі. Прийом сну надає поемі 

та зображуваним у ній подіям умовності, фантастичності. Конфлікт із 

дійсністю в щоденному житті продовжується у сні Павла, коли підсвідомість 

методом сублімації створює різноманітні агресивні образи, яким треба 

протистояти. У видінні герой бачить себе у човні, а навкруги вода і туман. Уві 

сні Павло розуміє, що це впливає на нього картина: ,,Це мені картина та 

навіяла… І я молодець. Не став викидати фанерку,  догодив старій. Може, 

навіть на кухню не виноситиму картину, хоч їй ціна — копійка в базарний день. 

Отак би пливти й пливти, і ніяка втома не здолає” [1]. Він почуває себе 

бездоганно, але тут він чує голос дружини і відчуває наближення чогось 

неминучого. Вона дратує його так само, як і в реальності, вона і є той  

агресивний образ, якому протистоїть головний герой.  

Аби спекатись цього кошмару, Головчак намацав якусь баночку, і 

пожбурив її в напрямку картини. Прокинутись його змушує дружина. Вона 

злякано показує чоловікові, що впала картина і квартира перетворилася у 

щось потворне: ,,…цвіль зелена, аж чорна місцями, повиступала в усіх кутках, 

стеля засиджена мухами, фарба на дереві скрізь облупилася” [1]. 

Отже, у творі ,,Човен у тумані” В. Положія ми простежили важливість 

художніх сновидінь для ідейно-композиційної організації тексту. Визначили, 

що фантастика у новелі має романтичний, казковий характер. Автор лишає 

читача перед таємницею, що дає простір для роздумів про людяність, вічну 

красу, моральність.  
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ПРИНЦИПОВІ ЗАСАДИ МИКОЛИ ЛУКАША У ДОБОРІ 

МОВНИХ ЗАСОБІВ ПЕРЕКЛАДУ 

Перекладацька творчість Миколи Лукаша дедалі частіше стає об’єктом 

зацікавлення як теоретиків та істориків перекладу, так і дослідників історії та 

стилістики сучасної української літературної мови. 

Тривалий час М. Лукашеві довелося працювати в ум овах цілковитої 

заборони друкувати його твори. У часи незалежної України дослідження 

мовної скарбниці перекладів М. Лукаша набуло особливої актуальності. 

Новітні студії перекладів М. Лукаша представлені статтями М. Весни, 

О. Лучук, М. Новикової, А. Перепаді, В. Савчин, Л. Череватенка, 

Ю. Хоменка, К. Шахової та ін. Усі праці містять аналіз змістових та 

мовностилістичних особливостей як тексту перекладу (або кількох 

перекладів того самого твору), так і оригінального тексту. 

Про головні принципи, якими М. Лукаш керувався у своїй 

перекладацькій праці, Г. Кочур написав ще у 1966 р. в статті „Майстри 

перекладу” [3], присвяченій дослідженню концепції стилю М. Лукаша. Автор 

розвідки зазначав, по-перше, М. Лукаш ніколи не користувався послугами 

підрядника, завжди перекладав тільки з оригіналу; по-друге, М. Лукаш ніколи 

не перекладав на замовлення (про це він жартівливо говорив, що Лукашеві 

„можна замовляти виключно те, що він сам собі замовляє”) [3, с.23]. 

В. Савчин, проаналізувавши переклади М. Лукаша, зазначає, що він 

„тяжів до 1) творів, аналогії яким не знаходив в українській літературі (тобто  

відбувалося т. зв. „заповнення вакууму”); 2) тем, проскрибованих в 

оригінальній літературі, що допомагали виховувати громадянську позицію в 

читачів цільових текстів; 3) творів виразно фольклорного спрямування із 

потужним пластом народної фразеології, просторічних, діалектни х 

елементів, що дозволяло б оперувати аналогічною лексикою в перекладі” [5, 

c.8]. 

Прикметною рисою перекладацького стилю М. Лукаша є реалізація 

дериваційних можливостей української мови. Словотвірні особливості 

Лукашевих перекладів В. Савчин розкриває у статті „Стилістичні деривати у 

перекладах Миколи Лукаша” [6], присвяченій дослідженню тих способів 

словотворення, які найчастіше використовував у своїх перекладах М. Лукаш 

„для досягнення необхідних стилістичних ефектів”. Серед них авторка 

називає суфіксальний та безафіксний способи творення слів, осново - та 
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словоскладання, акцентує увагу на тому, що М. Лукаш створює своєрідні 

словотвірні синонімічні та антонімічні ряди. 

Комплексність підходу М. Лукаша до осмислення й реалізації мовних 

засобів підкреслює Л. Череватенко. У праці „Так починався М. Лукаш” [7] він 

зазначає, що з-поміж творів, які М. Лукаш обирав, він надавав перевагу 

насамперед таким, що мали зв’язок із народнопісенною, фольклорною 

стихією. За спостереженнями Л. Череватенка, особливою рисою Лукашевих 

перекладів є добір мовних ресурсів. 

М. Венгренівська, Т. Некряч у статті „П’єса В. Шекспіра „Троїл і 

Крессіда” в українському перекладі (до перекладацького портрету 

М. Лукаша)” вказують на те, що „найістотнішою рисою перекладацького  

методу М. Лукаша є повне і всебічне оволодіння оригіналом, повне розуміння 

і сприйняття художньої концепції твору, прочитаного ним в контексті духу  

культури, втіленої в творі, і духу культури, носієм якої є перекладач” [1, с.28]. 

Для увиразнення тексту М. Лукаш використовує прийом повтору. 

Дослідження мовних засобів, які використовував у своїх перекладах 

М. Лукаш, представлене у праці К. Шахової „Про Миколу Лукаша – 

перекладача з Божої ласки”. Порівнявши деякі оригінали з перекладами 

М. Лукаша, К. Шахова доходить висновку, що перекладач відтворював 

тексти „не просто точно, а надавав їм якогось своєрідного мовного блиску”  [9, 

с. 225]. 

Природними здаються, – вважає знаний перекладач А. Перепадя, – і так 

між собою зближують два рукави Європи – Україну та Іспанію всі ці жупани 

з вильотами на рукавах, плюндри, кереї, керейки, кобеняки, гуньки, шлички, 

очкури, всі ці саєти, адамашки, шарлати, кармазини, буйний оксамит чи атлас 

у двадцять або тридцять сталок. Виявляється, й іспанці, й українці носили 

майже те саме вбрання, воювали тією ж зброєю, бакалярували (бакалярів 

готували і в Саламанці, і в Києві), возили в багулах вертепи по селах” [Цитую 

за: 4, с.23]. 

Ю. Хоменко доводить, що М. Лукаш намагався наблизити мову своїх 

перекладів до лексики і синтаксису народної творчості. З цією метою він 

активно залучав слова розмовні, рідковживані, застарілі, діалектні, а також 

просторічні форми слів. Цим самим перекладач „прагнув зламати усталені 

стилістичні традиції, що заперечували використання низької лексики” [8, 

с.131]. 

Аналіз тієї порівняно невеликої кількості праць, що їх присвячено 

перекладацькій практиці М. Лукаша, дозволяє виокремити кілька рис, що 

характеризують його перекладацькі засади: 1) реалізація і збагачення 

лексико-семантичного, словотвірного, стилістичного потенціалу української 

мови в перекладацькій практиці; 2  ) мовне експериментування М. Лукаша на 

основі глибокого знання книжної та фольклорної традицій української 

літературної мови. Окрім того, глибоке знання мови-джерела й української 
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мови дозволяло М. Лукашеві відчувати колорит першотвору й обирати такі 

мовні засоби, завдяки яким цей колорит не лише не втрачався, а навпаки – 

підсилювався. Цьому сприяло використання діалектної, архаїчної лексики, 

вульгаризмів, регіоналізмів, церковнослов’янізмів, фразеологізмів, а також 

прислів’їв та приказок. Використання саме такої лексики є визначальною 

рисою перекладацького стилю М. Лукаша. 
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ДО ВИТОКІВ ДАВНЬОЄГИПЕТСЬКОЇ ТЕМИ У АНГЛО-

АМЕРИКАНСЬКОМУ РЕТРОДЕТЕКТИВІ ДРУГОЇ 

ПОЛОВИНИ ХХ СТОЛІТТЯ 

Масив творів, що підпадає під поняття «англо-американський 

історичний детектив другої половини ХХ століття», не є однорідним, як це 

може видатися на перший погляд. Таке уявлення про нього базується на міцно 

укоріненій думці про те, що вся масова література є недостатньо  

презентабельною в художньому плані. Дійсно, багато сучасних авторів, які 

працюють у детективному жанрі, прагнуть сенсаційності, комерційного 

успіху, а тому жертвують багатьма константами, виробленими класичною 

літературою, забувають, що об’єктом художнього твору є насамперед людина 

в усіх її проявах. Гостросюжетність, динамізм оповідання в таких творах 

превалюють над психологізмом, логікою розвитку характерів і колізії. Тому 

такі важливі компоненти архітектоніки, як портрет, пейзаж, описи речового 

світу тощо, не посідають в них належного місця або взагалі відсутні. 

Письменники, які працюють у жанрі ретродетективу, вбачають своє 

призначення насамперед у популяризації історичних знань (фактографічний 

підхід), констатуючи значне падіння культурного рівня читацької аудиторії. 

Імовірно, саме цим і пояснюється широкий спектр історичних епох в англо -

американському детективі другої половини XX століття. 

Якщо умовно згрупувати ретродетективи цього періоду за 

зображуваними періодами історії, отримаємо три групи: 1) романи про 

стародавній світ (переважно Єгипет і Рим); 2) романи, присвячені 

Середньовіччю та епосі Відродження (норманське завоювання Англії, 

правління Плантагенетів, Ланкастерів, Йорків та Тюдорів); 3) романи, дія 

яких відбувається в новий та новітній час (правління Стюартів, Гановерської 

династії, війна за незалежність США, вікторіанська й едвардіанська епохи, 

США та Велика Британія напередодні і під час Першої світової війни). 

Підкреслимо, що, на відміну від російського історичного детективу цього 

періоду, англомовні автори не звертаються виключно до сторінок вітчизняної 

історії. Коло їх інтересів є значно ширшим. Водночас, не всі періоди історії 

однаково репрезентовані у англо-американських історичних детективах. 

Яскравим прикладом є майже повне ігнорування англомовними авторами 

історії Стародавньої Греції. 
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У кількісному плані лідирує друга група, за нею йде третя, а потім перша. 

І це не випадково: адже середньовічна християнська культура є базою 

сучасної західноєвропейської. Вона добре знайома англомовному читачеві, 

який з дитинства перебуває в цьому знаковому просторі. На середньовічній 

міфології базується один із найпоширеніших нині різновидів фантастики – 

фентезі, вона стала основою багатьох історичних романів. З іншого боку, як 

вже наголошувалося, сильний поштовх «середньовічному» історичному 

детективу надав роман «Ім’я троянди». Не випадково одразу в кількох 

детективних серіалах сищиками виступають ченці або черниці (брат 

Кадфаель у Елліс Пітерс, сестра Фідельма в Пітера Тремейна). Використання 

сучасніших сюжетів також зрозуміле. Адже саме в новий та новітній часи й 

утворилася поліцейська служба в її нинішньому розумінні, а також виник 

інститут приватних детективів. 

Європейське середньовіччя, античний Рим – це звичний, «свій» світ для 

більшості читачів, на відміну від такого відверто чужого й далекого світу, 

яким видається Давній Єгипет. Проте така відчуженість очевидна лише на 

перший погляд. Насправді Єгипет для англомовного світу зовсім не є 

чужорідним і інтерес до нього не згасає вже впродовж двох сторіч, 

починаючи з тих часів, коли англійці прийшли до цієї країни й оголосили її 

зоною своїх «особливих інтересів». 

Вже на початку XIX століття, під час наполеонівських війн, Англія і 

Франція зіткнулися в боротьбі за право панувати в Єгипті. У другій половині 

сторіччя Франція була вимушена поступитися Британській імперії, і остання 

розпочала в стародавній землі широку колоніальну експансію. Проте Єгипет 

привертав увагу Англії не тільки як об’єкт колоніальної експлуатації, але й 

через виключно вигідне географічне розташування на перехресті світових 

торгових і військових комунікацій. Цей інтерес надзвичайно посилився після 

будівництва Суецького каналу, контрольний пакет акцій якого поступово 

перейшов до Великої Британії. У 1882 році Єгипет було окуповано 

англійськими військами й він фактично знаходився під іноземним контролем 

аж до 1954 року. Не останню роль у контролі над природними багатствами 

північно-африканської держави відігравали й США. 

Не дивно, що Єгипет, як і Індія, вважався (й сприймається до цих пір) 

складовою частиною англомовного світу. Сюди посунули сотні крупних і 

дрібних підприємців. Сухий теплий клімат, що добре позначався на здоров’ї, 

привертав тисячі й тисячі європейців, особливо жителів Великої Британії, що 

любили проводити в Єгипті зиму. Магнітом для туристів стали загадкові 

старовини цієї країни. Піраміди, гробниці, мумії, незчисленні скарби 

фараонів, поховані разом із ними, вабили як пересічних любителів екзотики, 

так і професійних мисливців за старожитностями (якщо взагалі ця верства 

виникла не через них). 
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Колонізація Єгипту у часі співпала з формуванням та розквітом в 

літературі неоромантизму – з його запереченням буденного, інтересом до 

всього незвичайного, таємничого, містичного, культом ірраціонального, 

спрямованістю в інші часи та простори. Витоки давньоєгипетської теми в 

літературі позначені творчістю Георга Еберса і Генрі Райдера Хаггарда, хоча 

й до них письменники зверталися до схожих сюжетів (наприклад, Едгар По в 

оповіданні «Розмова з мумією», 1845). Німецький учений і письменник Еберс 

прийшов у літературу кількома роками раніше за британського колегу і 

написав такі романи, як «Уарда» (1881), «Серапіс» (1885), «Наречена Нілу»  

(1893), «Клеопатра» (1894) й «Арахна» (1898), які практично одразу ж було 

перекладено англійською мовою. Твори Еберса відзначаються академічною 

сухістю й точністю описів і належать до так званої докторальної прози. Не 

дивно, що книги Хаггарда користувалися в читачів набагато більшою 

популярністю. Всесвітню славу письменнику принесли романи «Вона: історія 

пригоди» (1886–1887), «Клеопатра» (1889), «Мрія Світу» (1891), «Вранішня 

зірка» (1910), «Місяць Ізраїлю» (1918), «Володарка зорі» (1925), повість «Суд 

фараонів» (1912–1913). На їхніх сторінках постає дивовижний світ, 

сповнений чарівництвом та поезією. 

Можна без перебільшення сказати, що саме література неоромантизму 

сприяла формуванню навколо Єгипту якоїсь особливої аури загадковості, 

незбагненної таємниці. Мумії, що оживають, загублені в пісках гробниці, 

повні скарбів фараонів, секрети всемогутніх жерців, записані на пожовклому 

папірусі, стали шаблонними сюжетними елементами для творів про Чорну 

Землю. Тверезий і виважений, реалістичний підхід до сприйняття 

давньоєгипетської історії і культури є досить рідкісним у творах художньої 

літератури, написаних на цю тему. А їх (не тільки англомовних) налічується 

понад півтори тисячі. Переважно це романи й повісті, написані у жанрах 

наукової фантастики й фентезі (понад тисячу найменувань). Тут виділяються 

такі жанри: хоррор (література жахів), де дія відбувається в минулому або 

одночасно в сьогоденні/майбутньому й минулому: оповідання Г.  Лавкрафта 

«Похований з фараонами» (1924), Е. Блеквуда «Крила Гора» (1917), К. Белла 

«Богиня прокидається» (1938), Л. Спрега де Кампа «Ка жахливий» (1958), 

романи У. Сміта «Річковий бог» (1994), Р. Спрінгера «Сохмет» (1995) тощо; 

«альтернативна історія»: романи Н. Дойл «Горизонт» (2002), Б. Фоссета 

«Зілот» (1994), Р. Меддокса «Діти Ганнібала» (2002); подорожі у часі: романи 

Ф. Лейбера «Великий час» (1958), Т. Пауерса «Брама Анубіса» (1983) тощо. 

Порівняно меншу групу (близько чотирьохсот позицій) складають власне 

історичні, любовно-сентиментальні й еротичні оповідання та романи: А. Белл 

«Цар Тутанхамон: його романтична історія» (1923), Г. Бредшоу 

«Обчислювач» (2001), Д. Доріс «Квітка Нілу» (1998), П. Гейдж «Марш 

гіпопотамів» (1998). 
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Таким чином, цікавість до Стародавнього Єгипту англомовних 

письменників, авторів історичних детективів не є випадковою. Витоки її 

треба шукати не тільки у суто літературній площині, а й у особливостях 

розвитку англомовного світу, його культури в цілому. 

Сучасна лінгвістика 

Балабанова Н.В., 
викладач вищої категорії Рубіжанського індустріально-педагогічного технікуму 

Україна, м. Рубіжне  

THE RESEARCHING OF THE EPONYM’S ROLE AS ONE OF 

THE MOST EFFECTIVE MEANS OF ENRICHING OF THE 

MODERN ENGLISH LANGUAGE 

Everyone knows that language emerged simultaneously with the emergence 

of social relations in the process of joint work of primitive people. Since its 

inception, the development of language has been continuously associated with the 

development of society. It is constantly changing under the influence of social and 

political phenomena, and technological progress. This is a process of continuous 

enrichment of the language with new words; some words in turn go out of active 

use, becoming archaisms. Thanks to these phenomena, and formed a modern 

language of communication. 

English is extraordinarily rich in various functional elements and interesting 

phenomena. Even in not heavily congested cultural speech of everyday 

conversation, we may use dozens of stylistic devices, the existence of which do not 

even suspect. My research concerns such a widespread phenomenon as eponyms. 

Like many terms in various fields of science, this term has a noble Greek origin, 

concise and clear. 

Proper names that have become household names are called eponyms. 

The role of eponyms in learning professional vocabulary is huge. Eponyms are 

terms consisting of the names of famous scientists, researchers, doctors, explorers. 

The widespread use of eponyms, as a term, is primarily due to the existing tradition, 

the desire to perpetuate the names of doctors and scientists discoverers who have 

contributed to the development of science. In the reference literature we can find 

information about the years of life, national identity and specialization of the person 

whose name became the basis for the term. These terms, eponyms, make up a large 

part of scientific vocabulary, for example in medicine, eponyms are 43% of the total 
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terminology of the Fund, and the architecture is only 5%. The growth of eponyms 

in modern terminology is explained not only by the desire to perpetuate the 

authorship of the discoverer, but with the difficulty to form or find a more concise 

and accurate term to adequately display the desired object, characteristic or quality. 

That is, to give a name to the results of the individual research activities of various 

kinds of specialists is very important.  

In conversation revealed the value of any units of language, its nature, and the 

act of speech acts as a communicative medium in which it is used. Therefore, 

pragmatic characteristics of communicative units appear only in this environmen t. 

The main objective of the study is to identify patterns of terms using the terms in 

communication and their systematization. 

Eponyms of the modern English language have been classified by fields of 

activity (20 positions) with a brief description of the term. This study is interesting 

because it not only offers a study of terminology within any specialty, but also 

contains historical and scientific facts that are very valuable and interesting in the 

study of a particular term. 

Histories of occurrence of certain words in the languages of the world are 

always interesting and entertaining. A lot of words whose origin is associated with 

real personalities: writers, scientists, celebrities that have devised, fought, traveled, 

in other words, do not leave the public indifferent to the fruits of their work. This 

is because their names became common. Eponym quite common, very common, 

that they exist, we just do not think, and sometimes just do not know. 

Here are some of the most famous examples of eponyms, which were 

originally the names of actually existing individuals. 

Boycott is the name of the British Manager in Ireland, captain Charles  

Cunningham Boycott ( 1832-1897), land which the Irish refused to process and 

started the company in isolation of the boycott in the local community. 

Whatman - white construction paper of high quality received its name in honor 

of the English paper manufacturer James Whatman, who in the mid 1750s  

introduced a new paper form, allows you to receive sheets of paper without grid 

marks. 

The sandwich is named after John Montagu, 4th Earl Sandvichsky (1718 -

1792), a London Minister and a player who according to legend invented it while 

playing cribbage. The game lasted a few hours, and the Minister was hungry. John 

Montagu asked that he be served food between two slices of bread. His friends liked  

this way of eating without departing from the games, and they also ordered bread 

"sandwiches". 

Silhouette - Etienne de Silhouette (1709-1767) was the general inspector of 

finance in France under Louis XV, which imposed a tax on wealth (windows, doors, 

farm, luxury goods, servants, and profit). He worked only 8 months. His name is 

associated with "cheap painting", instead of an expensive portrait cheaper and 

easier to cut around the shadow of a man. 



58 

 

 

Napoleon - original triangular cake (the three-cornered hat of the Emperor 

Napoleon I) got its name in 1912, during the celebration of the 100 th anniversary 

of the victory over the French. 

Hooligan - Patrick Huligena name became a household word. He was a 

bouncer, a thief, an Irishman by birth, lived in London in the XIX century. The 

second version of the word houlie, which translates from the Irish, is "unbridled, 

wild alcoholic party." And the third - Hooley gangs - organized gang of Irish 

Hooley, who lived in London in the XVIII century. 

Tweed - fabric, named after the Scottish Tweed River. 

Eponyms, as a linguistic term surround us every minute. In antiquity in honor 

of the heroes received the names of the city and the sea, for example, Athens and 

the Aegean Sea. Eponym’s part of science: the Bank of Faraday, the experience of 

Cavendish. Geography in General is filled with eponyms: Bismarck Archipelago, 

Solomon Islands, Hannover. New Guinea, Papua, even half a century ago 

cannibalism was a national tradition. You can grow orchids named after him, and 

then sit in a chair, Madame de Pompadour, enjoy a cigar of Churchill, and gently 

stroking your Dogue de Bordeaux... 

Yes, you read that right are examples of eponyms, the result of human activity 

and as a result has developed a new direction of Linguistics - Terminology. Interest 

in the study of various fields of special vocabulary increases with time because of 

scientific and technological progress in the modern world is so fast that he almost 

every day new discoveries are made. Whole industries are developing rapidly. So 

the priority of a relatively young science, are terminological systems which require 

a speedy description. Analysis of existing studies in this field of vocabulary showed 

that the terminology cannot be called orderly and described. Currently, there is a 

vast field for activities within any field, for the compilation of monolingual 

dictionaries in which that language field would be represented in the form of an 

integrated system. The importance of using eponyms is very specific and peculiar 

process of logical and associative thinking of everybody, who consider himself a 

real "Homo sapiens". 
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ГЕНДЕРНИЙ КОНЦЕПТ «ЖІНКА» В АНГЛІЙСЬКІЙ ТА 

УКРАЇНСЬКІЙ МОВАХ: СОЦІАЛЬНИЙ АСПЕКТ 

ТЛУМАЧЕННЯ 

Увагу широкого кола науковців (Н. Арутюнова, А. Бєлова, О. Корнілов, 

О. Кубрякова, С. Тер-Мінасова) привертають дослідження національних 

особливостей світосприйняття, менталітету, а також етнічної специфіки 

мовної комунікації, що знаходить відображення в мовній картині світу  

окремої етнічної спільноти.  

Останнім часом концептуальний аналіз із залученням історичних та 

культурних даних стає провідною темою досліджень як у порівняльному 

мовознавстві, так і в когнітивній лінгвістиці. Питання, пов'язані з 

особливостями статі людини та її психологічними відмінностями, уходять 

сьогодні до числа  найбільш обговорюваних у суспільстві. Роль чоловіка й 

жінки в суспільному середовищі зазнає значних змін. Нині сформувалася 

навіть особлива соціолінгвістична дисципліна – гендерна лінгвістика, 

об’єктом дослідження якої є мова та мовна поведінка з точки зору соціальної 

гендерної специфіки. 

Процес пізнавальної діяльності індивіда передбачає накопичення ним 

нової інформації та відповідну її модифікацію. У людській свідомості 

закладені універсальні пізнавальні стратегії, що вміщені в мозку індивіда й 

задані самою його біологічною структурою, забезпечуючи нормальне 

існування особи в оточуючому інформаційному просторі.  

Питання про концепт і його описи є одним з найскладніших у сучасній 

науці. На думку концептологів З. Попової та І. Стерніна, які досліджували 

основні риси семантико-когнітивного підходу до мови, концепт є «одиницею 

мислення, а значення – одиницею семантичного простору мови». Концепт і 

значення в рівній мірі – явища когнітивної природи. Значення – частина 

концепту як розумової одиниці, закріплена мовним знаком з метою 

комунікації. Концепт має певну структуру, яка не є постійною й іноді 

піддається змінам. Інформаційний зміст концепту включає декілька шарів або 

секторів, деякі з них можуть представлятись окремими лексемами або 

окремими значеннями. Спостерігається національна, соціальна, групова та 

індивідуальна специфіка концепту. Концепти мають національні особливості 

змісту й структури [1, с.8]. 
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Гендерні стереотипи об’єктивуються в різнотипних дискурсивних 

практиках соціуму, у вербальних і невербальних репрезентаціях, і природно  – 

у фразеології, пареміології та лексичній системі національної мови. На 

матеріалі різних мов лінгвісти доходять висновку, що в народній фразеології 

та пареміології побутової та родинної тематики образ жінки маркований 

переважно негативно. На перший план висуваються такі ознаки: сварливість, 

балакучість, непоступливість, невірність у подружньому житті; низький 

рівень інтелекту, хитрість; надмірна увага до своєї зовнішності; соціальна 

діяльність жінки задовольняється сферою побуту; жінка залишається 

залежною від чоловіка, повинна підкорятися йому. 

Аналізуючи концептуальне втілення образу «англійська жінка», треба 

наголосити на тому, що він формувався під упливом історичного розвитку 

країни, етнографічних реалій матеріальної й нематеріальної природи, 

стародавніх релігійних вірувань, особливостей сучасного соціального буття. 

Ми вважаємо доцільним розглядати концепт «англійська жінка» крізь призму 

типізованих парадигм «жінка як дружина» та «женоненависництво» на 

матеріалі англійських приказок та прислів’їв. Наприклад, « In choosing a wife, 

and buying a sword, we ought not to trust another» [2, с.123] (досл. «Обираючи 

собі жінку та купуючи меч, не довіряйте іншим»), «Wives must be had be they 

good or bad» [2, с.47] (досл. «Дружини повінні бути – хороші чи 

погані»),«Women in state affairs are like monkeys in glass-houses» [2, с.32] (досл. 

«Жінки в державних справах, наче мавпи в скляних магазинах»), «A woman, a 

dog, and a walnut tree, the more you beat them the better they be» [2, с.118] (досл. 

«Чим більше б’єш жінку, собаку та горіхове дерево, тим краще вони 

стають»). 

Слід звернути увагу на те, що в українській лінгвокультурі концепт 

«жінка» розкривається шляхом символічної метафоризації переважно 

зооморфного характеру та реалізується в мові за допомогою наявних мовних 

номінацій на позначення власне жінки. 

Параметр «соціальні характеристики» проявляється в наступних 

концептуальних ознаках: 1) закоханість, кохання (голубиця, лебідонька, 

серденько, рибка, світлячок [3, с.27]); 2) жінка-мати (ластівка, перепілка, 

квочка, вишня, верба [3, с. 18]); 3) жінка легкої поведінки (мітла, устілка, 

драна коза, камбала, нічний метелик [3, с.12]); 4) жінка як об’єкт чоловічого 

сексуального інтересу (вмістилище, необ’їжджена лошиця, курка, м’ясо, 

свіжина [3, с.42]); 5) розпуста, хтивість (халява, ганчірка, морква, блудлива 

кішка, курка випотрошена [3, с.58]). 

Таким чином, ми встановили, що, незважаючи на певні розбіжності у 

власне різномовних лінгвокультурах та в особливостях розкриття 

соціального аспекту концепту «жінка» в англійській та українській мовах, 

основні елементи тлумачення концептуалізованого образу доцільно  

розглядати як подібні. 
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ГІБРИДНІ ЛЕКСИЧНІ УТВОРЕННЯ З КОМПОНЕНТОМ  
KIWI В ЛЕКСИЦІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ  НОВОЇ ЗЕЛАНДІЇ 

Однією з характерних особливостей словникового складу  

новозеландського національного варіанта англійської мови (НЗА) у сучасних 

умовах є наявність в ньому значної кількості запозичень з маорійської мови 

та утворення на їх основі гібридних номінацій. 

Існують різні точки зору щодо визначення поняття “гібридне утворення”. 

Так, С.В. Гриньов визначає його як  “змішане запозичення, де одна частина 

лексеми запозичується, а друга– перекладається або існує в мові” [3]. 

Лексикон Мецтлера трактує гібридне утворення як “складну  або похідну  

лексему, складові якої запозичені з різних мов“ [5]; О.С.Ахманова називає 

гібридом або схрещуваним словом “змішування словотворчих елементів 

різних мов“ [1]; Л.В. Ткачова трактує гібридне утворення як поєднання 

ендогенного (внутрішнього походження) і екзогенного (зовнішнього) 

лексичного матеріалу [4]. Саме  останнє визначення і лежить в основі нашого 

розуміння  гібридного утворення, яке номінує той чи інший предмет, поняття 

чи явище. До гібридних номінацій ми відносимо похідне слово, складне слово 

чи словосполучення, які утворені із залученням маорійського (екзогенного) 

та англійського (ендогенного) мовного матеріалу [2]. 

Об’єктом розвідки є гібридні утворення, представлені лексичною 

одиницею kiwi, (запозиченою НЗА  в 1820 р.), поєднаною з англійським  

афіксом чи словом. Вибірка здійснювалася за словником Г. Орсмана [6]. 

Кількість цих утворень,  за нашими підрахунками,   становить 45 номінацій.  
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Предметом дослідження є: способи творення гібридних номінацій та їх 

функціонування у сучасному новозеландському публіцистичному дискурсі. 

Було проаналізовано 2500 текстових фрагментів, вилучених з газети “The 

Press” за 2012–16 рp. [7]. 

Зазначимо, що маорійсько-англійські номінації утворюються згідно зі 

словотворчими моделями англійської мови. За нашими підрахункам и 

найбільша кількість номінацій утворена шляхом словоскладення та 

словосполучення (35 номінацій), оскільки це найбільш економний спосіб 

номінування предметів, явищ і понять. Запозичений елемент  kiwi має, як 

правило, фіксовану у слові чи словосполученні позицію і є його першим 

компонентом: 

e.g. kiwi-skin, kiwispeak, kiwiland, kiwi -style та ін. 

Але трапляються і такі утворення, у яких kiwi займає фінальне 

положення (це поодинокі випадки): 

e.g. straight-billed kiwi, part-kiwi, brown kiwi. 

Щодо кількості компонентів у складі складного гібридного утворення 

нами зафіксовані дво- і трикомпонентні. Поміж них переважають  

двокомпонентні– 33 (Kiwi-country, kiwifruit);  трикомпонентних – 2 (North 

Island kiwi, straigt -billed kiwi). Перші з них утворені за участю таких частин 

мови, як N+N (kiwi-skin, kiwi-fruit), Adj+N (brown kiwi); поодинокі випадки 

сполучення PII+N (spotted kiwi). Трикомпонентні представлені структурами 

N+N+N (North Island kiwi) або Adj+PII+N ( straigt-billed kiwi). 

 Афіксальні номінації включають 10 лексичних одиниць, утворених 

суфіксацією (kiwiafy, kiwification) за допомогою суфіксів -hood, -ism, -ish,-ness, -an,- dom, –ify. 

Утворення гібридних номінацій викликано необхідністю найменування 

нових предметів, явищ, понять, з якими зіткнулися новозеландці (як маорі, 

так і пакеха) у нових умовах життя і для яких не існувало в англійській мові 

відповідної лексичної одиниці (наприклад, kiwifruiter – ця номінативна 

одиниця була створена для позначення особи (фермера), яка вирощує плоди  

ківі)  або для поповнення словника емоційно забарвленою лексикою 

(Kiwiland). Ці утворення мають певну тематичну віднесеність. Нами виділені 

такі соціально-комунікативні сфери їх функціонування: 

1) рослинний і тваринний світ: 

e.g. kiwifruit “a vigorous vine from South Chine”;  North Island kiwi  “a kiwi 

sub-species”;  Kiwi green  “a variety of New Zealand grown cannabis”; 

2) країна та населення : 

e.g. Kiwiland “New Zealand”;  kiwian “New Zealander”; 

3) все,  що стосується Нової Зеландії та її жителів (культури, мови тощо): 

e.g.  Kiwispeak ” Broad New Zealand speech”; Kiwiism “ a distinctive item of 

New Zealand speech or language”. 

Лексична одиниця  kiwi, яка потрапила до словникового складу НЗА,  

мала початкове значення: “a bird species, belonging to the genus Apteryx having 
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rudimentary wings, no tail, a long probing bill and primitive feathers” . Згодом, 

розширивши свій семантичний об’єм у результаті метафоричних та 

метонімічних переносів, стала  позначати також: “an emblem of New Zealand 

”, “ New Zelaland rugby  union football team”, “New Zealand soldier”, 

“distinctive New Zealand English” та ін. Потрапивши до словника НЗА,  вона 

почала асимілюватися не тільки у фонетичному, граматичному аспектах, а й 

у словотворчому плані, утворюючи похідні, слова-композити та 

словосполучення, але на це потрібен був певний час.  

Розглянувши способи творення гібридних маорійсько -англійських 

номінацій, їх тематичну класифікацію, визначимо їх функціонування у 

сучасному новозеландському публіцистичному дискурсі, який був вилучений 

нами з новозеландської газети “The Press” (за 2012–2016 рp.). Як показали 

наші спостереження, із 45  номінацій, які були утворені протягом всього 

періоду, .починаючи з 70-х рp.  19 ст., нами зафіксовані  як найбільш 

вживаніші наступні лексичні утворення: Kiwi-country (35), Kiwi-born (32), 

Kiwi-fashion (36), kiwifruit (er) (65), Kiwiland (58), Kiwiana (69), Kiwiness (66), 

Kiwi rose (45), brown kiwi (67), spotted kiwi (84).  Наприклад: 

Farming families are offered a fun day out for free at Kiwiana Leisure Park 

in Otorohanga. / Apr 16, 2016 / 

It would be fair to say that Kiwi beer festivals used to be pretty sordid affairs. 

In the mid-1990s when I first arrived in Kiwiland, my memories are ... /Feb 10, 

2016 / 

With more than 32,000 entries, it's the first attempt to shine a comprehensive 

light on Kiwispeak. There are a number of Kiwi slang guides in…  /Mar 1, 2015 / 

Now she is outraged to hear that Rebecca Papalii, another Kiwi-born child 

killer, has also been sent back to New Zealand where authorities… / Feb 9, 2015 / 

Отже, висока частотність вживання   цих  номінацій  у сучасному 

публіцистичному дискурсі свідчить про значущість тих предметів, явищ  та 

понять для новозеландців, номінаціями яких є згадані вище гібридні 

утворення. 

Сподіваємося, що творення гібридних номінацій з компонентом  kiwi 

буде продовжуватися і в майбутньому, а це свідчить про те, що запозичена  

лексична  одиниця kiwi перетворюється з “чужої  – на свою”. 
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ІСТОРИЧНІ ТА ВІДНОСНІ ВЛАСТИВОСТІ ЛЕКСИЧНИХ 

ІННОВАЦІЙ – НЕОЛОГІЗМІВ 

Лексика – це єдина сфера мови, яка відкрита для всіляких індивідуальни х 

утворень. На думку І.Р. Гальперіна, «дані утворення, як правило, знаходяться 

на периферії літературної мови» [1]. Словниковий склад мови не лише 

знаходиться в постійному русі, але по суті і не обкреслений в кожен момент 

існування мови з достатньою визначеністю . 

С. Ульманн писав із цього приводу: «Словник не піддається точному і 

вичерпному опису при вживанні тих методів, які використовуються при описі 

фонетичних і граматичних засобів мови. Фонетичні і   граматичні засоби мови 

обмежені в кількісному відношенні і строго систематизовані; в значній мірі, 

хоча і не повністю, вони не схильні до зовнішніх явищ. Словник же є  

розпливчатою масою нескінченно великого числа елементів; кордони його 

хисткі і важко визначувані; найхарактернішою властивістю словника є його 

здатність нескінченно  розростатися за рахунок нових слів і нових значень, 

які поступають з найрізноманітніших джерел» [3]. Словниковий склад мови 

безперервно змінюється і виявляється проникним для самих різних за 

походженням новоутворень. Основні способи номінації – це утворення нових 

слів від тих, що існують в мові за допомогою афіксів, утворення складених 

найменувань, семантичний дериват, запозичення іншомовних слів. Тобто це 

є способи утворення нових назв предметів і явищ, що зазвичай діють в мові 

впродовж довгого часу. Знов утворювані відповідно до того або іншого з цих 

способів назви певною мірою обумовлюються вже існуючими утвореннями, 

їх місце в словнику залежить від сталих в ньому стосунків. «Щоб говорити 

про світ і описувати його, треба спочатку мати засоби такого опису і назви 

для описуваного. Утворенню номінацій, різних по своїй протяжності і 
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складності, служить номінативна діяльність людини»  . Рухливість, постійна 

готовність до змін –   це внутрішня необхідна якість мовної системи. У 

лексиці зміни виявляються найяскравіше. Це пояснюється тим, що лексика, 

безпосередньо пов'язана з дійсністю, постійно реагує на зміни в суспільному 

житті і суспільних потребах. Явище поповнення живих мов новими 

лексичними одиницями є мовною універсалією. «Наявність таких універсалій 

в структурі мов обумовлена спільністю функції мов і спільністю психічного і 

фізіологічного субстратів, на яких заснована мова. Інакше кажучи, функція, 

для якої виникає мова, і особливості людської природи, тобто умови 

здійснення цієї функції, вимушено приводять до вибору певної структури, 

принципово однакової при всій різноманітності її конкретного втілення».  

Поняття неологізму мінливе в часі і відносно: неологізмом слово 

залишається до тих пір, поки в ньому відчувається новизна. Є неологізми, які 

загальноприйняті. Їх знають носії мови, частотність їх вжитку досить висока, 

але, проте, вони вже не сприймаються як щось нове. Так, наприклад, в 

англійській мові слово shopping свого часу дуже швидко увійшло до мовної 

практики і стало зрозумілим всім. Проте є неологізми, які лише починають 

рухатись до словникового складу. Вони маловідомі, характеризуються 

невеликою частотністю вжитку, але розуміються носіями мови адекватно , 

хоча і сприймаються як щось нове. 

Неважко переконатися в тому, що головною ознакою неологізму є 

абсолютна новизна слова для більшості носіїв мови. У нашому дослідженні 

ми дотримуємося точок зору Ю.М. Караулова, В.В. Лопатіна [2]. Ми 

вважаємо, що слово відчувається як неологізм нетривалий час. Як тільки 

слово починає активно вживатися, воно втрачає конотацію новизни, тобто 

поступово входить у лексичну систему мови в якості загальновживаного . 

Ознака новизни якраз і є основою всього загального поняття неологізму. Вся 

складність в тому, що ознака новизни не підлягає кількісним і 

формалізованим характеристикам, що сильно ускладнює його 

формулювання. Наприклад, дуже важко точно вказати, скільки часу слово, 

яке виникло в мові, може зберігати новизну і статус неологізму в процесі 

свого історичного життя в мові. Чим актуальніше нове слово в семантичному 

сенсі, чим ширше й інтенсивніше воно втягується в процеси мовної 

комунікації, тим швидше воно втрачає свою новизну. «Коли слово, 

«відстоявшись» в часі і мовному вживанні, усвідомлюється як абсолютно 

необхідне для потреб комунікації в даному мовному співтоваристві, воно 

набуває статусу одиниці мови». Слід також зазначити, що у всіх конкретних 

випадках свого прояву неологізм як і всяке слово мови, багаторазово 

відтворюється в мові, тобто живе, втрачаючи з часом властивість новизни. 
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РЕКЛАМА ЯК ОБ’ЄКТ СУЧАСНИХ ЛІНГВІСТИЧНИХ 

РОЗВІДОК 

Сьогодні рекламу доцільно розглядати не лише як маркетингову  

комунікацію, а й як особливий суспільний  інститут, який забезпечує процес 

комунікації, що протікає від інформування до повної або часткової  адаптації 

членів суспільства до певних моделей поведінки, сприйняття нової системи 

цінностей і  норм соціальних систем. У сучасній рекламі знаходять 

відображення соціальні явища (повернення до сімейних цінностей, 

повернення поваги до віку, інтелектуальної діяльності), а в соціальних 

явищах можна відстежити вплив реклами на поведінку людей, формування 

суспільних настроїв тощо. 

Реклама неодноразово ставала предметом розвідок вітчизняних та 

зарубіжних дослідників. Прагмалінгвістичний аспект реклами досліджували 

Ю.Б. Корнєва, І.П. Мойсеєнко, R. Harris, G. Leech, K. Schroder, T. Vestergaard 

тощо, психолінгвістичний аспект реклами вивчали Л.Н. Федотова, 

Ю.О. Сорокін, Є.Ф. Тарасов, лінгвостилістичний аспект буття рекламного 

тексту досліджували В.В. Зірка, М. Кохтєв, Д.Є. Розенталь, О.С. Кара-Мурза, 

рекламний текст як форму маніфестації рекламного дискурсу вивчали 

В.С. Бацевич, Н.В. Вертянкіна, Н.Л. Волкогон, Л.В. Дядечко, Т.В. Кравець, Р. 

Крейд, A. Goddard тощо. Вагомий внесок у вивчення різних аспектів 

означеної проблеми зробили А. Дейан, Ф. Джефкінс, В.В. Зірка, І. Б. Іванова, 

Т.В. Ковтун, Т.В. Кравець, Ю.В. Сильвестров, А. Троадек тощо. Проте, 

соціокультурні, стилістичні, культурно-мовні аспекти рекламного тексту та 

рекламного дискурсу є актуальними і не окресленими, адже кордони 

простору рекламної комунікації збільшуються, трансформуючись від 
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комерційно доречних повідомлень до синтетичного продукту науки, 

культури, мистецтва, втілених у візуальні картинки та мовні тексти. 

Існує багато різних поглядів на визначення поняття «реклама». Так, 

рекламу можна визначити як: 

- популяризацію товарів, видовищ, послуг для привернення уваги 

покупців, споживачів, глядачів; поширення відомостей про кого -небудь/ що-

небудь для створення популярності;  

- плакати, оголошення, що використовуються як засіб привернення 

уваги покупців, споживачів, глядачів, замовників [7]; 

- спеціальну інформацію про осіб чи продукцію, що 

розповсюджується в будь-якій формі та в будь-який спосіб з метою прямого 

чи опосередкованого одержання прибутку;   

- платну, неперсоніфіковану форму інформаційного впливу на 

споживача, метою якого є формування мотивів купівлі товарів;  

- будь-яку форму неособистої пропозиції та просування комерційних 

ідей/ товарів / послуг коштом чітко визначеного замовника;  публікацію 

рекламних повідомлень у пресі [5]; 

- друковане, рукописне, усне або графічне повідомлення про особу, 

товари, послуги або суспільний рух, відкрито опубліковане рекламодавцем і 

оплачене, що має на меті збільшення обсягів збуту, розширення клієнтури, 

одержання голосів або суспільної підтримки, тощо [6];  

- платне, односпрямоване і неособисте звернення, здійснюване через 

ЗМІ та інші види зв'язку, що агітують на користь якогось товару, марки, 

фірми [2]. 

З лінгвістичної точки зору рекламу доцільно визначити як повідомлення 

правдоподібного характеру з особливою внутрішньою організацією мовних 

одиниць, які орієнтовані на конкретну вигоду психологічної, матеріальної, 

іміджевої чи якоїсь іншої властивості і які породжують механізм  

імперативного впливу на індивідів [4]. 

Попри значну кількість досліджень, сучасна лінгвістика досі не володіє  

достатньо широкою представленістю визначення понять «рекламний текст» і 

«рекламний дискурс». Мовознавчі розвідки визначають рекламний текст як 

завершене повідомлення, що має певну цілеспрямованість і прагматичну 

настанову [1]. Рекламний текст – мотивоване, цілісне, змістовно-смислове, 

ієрархічно знакове утворення, яке є водночас і одиницею спілкування, і 

культурним об’єктом, зафіксованим на культурних носіях. Тексти реклами 

характеризуються типовою композиційно-структурною будовою, головними 

компонентами якої є: салоган, заголовок та основний текст. Вважаємо за 

доцільне в подальшому розглядати рекламний текст як закінчене 

висловлювання з визначеною формальною та змістовою структурою, з 

позитивною прагматичною настановою (спонукати адресата до активної дії – 

придбання товару чи послуги) засобами комунікативного повідомлення.  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%BA
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Рекламний дискурс, на нашу думку, – це складний соціолінгвістичний 

феномен сучасного комунікативного простору, який детермінується (прямо 

чи опосередковано)  соціокультурними, політичними, прагматично -

ситуативними, психологічними чинниками, який має реальний та 

потенційний (віртуальний) вимір, що передбачає мовномисленнєву 

діяльність комунікаторів, послуговується комплексом лінгвістичних, 

психологічних і соціальних явищ, що зумовлюються та підпорядковуються 

як правилам граматики, так і більш загальним правилам організації, 

інтерпретації й зв’язності мовлення  та мають на меті просування товару чи 

послуги. 

Рекламні тексти  дуже невеликі за обсягом, але дуже інформативні та мають 

завершену думку, їхнє головне завдання – запам’ятатися та спонукати реципієнта 

до певної дії.  

Створення ефективного, впливового рекламного тексту, який викликає 

зацікавленість споживача і збуджує в нього бажання придбати рекламовану річ, 

потребує точного відбору і вдалого поєднання мовленнєвих (вербальних) та 

немовленнєвих (невербальних) засобів. Джерелом збагачення, увиразнення 

мовлення реклами є низка лексико-стилістичних засобів: синоніми, антоніми, 

омоніми, ономастична лексика та образні засоби мови (епітети, метафори, 

гіпербола, літота, антитеза, гра слів, персоніфікація, порівняння, цитування): « 

The Absolute vodka in an absolute world»,  «sweet poіson – солодка отрута», 

«soft coffee – лагідна кава», «Mascara Lash XL. Give your lashes what they long 

for», «живе пиво», «рідне радіо», «Where do 30 million people in 62 countries 

go for tasty summertime recipes? They visit sweetnlow.com.», «Panasonic. Ideas 
for Life. Паронормальне приготування їжі», «No other blush looks more 

natural. Or comes in such a clever package. New Mineral Sheers Blush », «Нам не 

страшний ти, грибок!», «Sіmplісіty іs the best Polіcy» – «Простота – 

найкраща стратегія» тощо. 

Вживання лексичних засобів у рекламних текстах має кожного разу своє 

стилістичне забарвлення. Синоніми урізноманітнюють висловлювання, 

дають змогу уникати повторення тих самих слів. Уживання антонімів  

допомагає показати протиставлення у часі, у температурі, у ціні та якості 

товару. Омоніми надають рекламі оригінальності, стилістичної витонченості, 

цікавості, милозвучності. Такий текст швидко сприймають та легко  

запам’ятовують читачі. Образні засоби збагачують текст і виконують  

естетичну функцію реклами. Функціональна роль мовних засобів впливу у 

рекламних текстах зумовлена комунікативною та апелятивною функціями 

мови, які є базовими для рекламного тексту / дискурсу, адже створюючи 

рекламне повідомлення копірайтер апелює до споживача, встановлюючи з 

ним комунікативний зв'язок. Відтак рекламне повідомлення – особлива 

форма комунікації. 
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Комунікативною метою будь-якого рекламного тексту є формування 

рекламного образу, експлуатація рекламного міфу, спонукання до дії 

(придбання товару, отримання послуг), котрі представлені реципієнту. Саме 

тому структура рекламного тексту визначається певною дуалістичною мовно -

культурною феноменальністю: використання стереотипів, кліше, еталонів, 

символів тощо. Використання інформативних, експресивних, образних 

засобів мови апелює до емотивно-образної сфери, набору асоціацій цільової 

аудиторії рекламного повідомлення. 

В оформленні рекламного тексту велику роль відіграють  і невербальні 

засоби (візуальні елементи), оскільки якісні ілюстрації можуть містити значно 

більше інформації, ніж текст, і викликати сильніші емоційні реакції.  Колір в 

рекламі набуває особливого значення завдяки своїй здатності впливати на 

настрій споживачів, а шрифт, малюнки, графічні зображення привертають увагу 

реципієнта та «підтверджують» написане в рекламному тексті, акцентують увагу 

реципієнта на певних словах.  

Найбільш дискусійним на сьогодні лишається питання про 

функціонально-стильовий статус рекламного тексту. Так, деякі науковці 

визначають його як публіцистичний (Ю. Булик, Т. Джига, Д.Розенталь, 

М. Кохтєв, P. Cieciura), інші (Д. Баранник, І. Білодід, Т. Добросклонська, 

О. Зелінська, Г. Почепцов, Й. Стернин) відносять тексти реклами до 

інформаційного стилю, В. Ліпатова, О. Кара-Мурза визначають рекламний 

текст як гібрид, контамінацію різних стилів, жанрів, мовленнєвих різновидів, 

що викликано використанням різних способів аргументації (емоційних, 

раціональних, асоціативних, образних і т.ін.). 

Отже, реклама тісно пов’язана з ціннісними орієнтирами суспільства, 

адже саме вона адаптує суб’єкта до вимог соціуму, забезпечуючи тим самим  

певну єдність суспільства, сприяє закріпленню тих цінностей, на які вона 

спирається, максимально спрощуючи та уніфікуючи їх. Саме завдяки 

виникненню цінностей, які утверджують, підтримують і просувають масова 

культура і реклама, досягається прагнення індивідів дотримуватися схваленої 

суспільством соціальної поведінки, а образне втілення цінностей у вигляді 

стереотипів бажань, поведінки та прагнень має значний соціалізаторський 

ефект [3]. Якщо ідеали збігаються з традиційною шкалою загальноприйнятих  

у суспільстві цінностей (або, принаймні, не суперечать ним), можна говорити 

про конструктивну і консолідуючу роль реклами у суспільних процесах. В 

інших випадках реклама може або нести деструктивне начало, збуджувати у 

суспільстві протестні настрої, руйнувати соціальний мир і спокій, або ж 

слугувати поштовхом для подальших прогресивних змін у суспільстві.  

Сучасний рекламний текст є продуктом створення принципово нового 

дискурсивного типу з власним комплексом мовленнєвих та невербальних 

технологій, стилістичних (стандартних та знижених) і естетичних норм. 

Загалом, рекламний дискурс належить до сфери діяльності соціуму, 
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пов’язаної з естетикою, мораллю, комерційною діяльністю, політичною 

ситуацією тощо, а його доцільність, естетизм, мораль, істина та влада 

реалізується в рекламному повідомленні масового характеру.  
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ПЕРФОРМАТИВНІ ВИСЛОВЛЕННЯ З ІНТЕНЦІЄЮ ПОРАДИ 

ТА ПРОПОЗИЦІЇ 

Актуальність нашого дослідження пояснюється відсутністю 

систематичного опису з позицій активного синтаксису функціонального  

класу спонукальних одиниць (перформативів з інтенцією поради і пропозиції) 

в німецькій лінгвістиці. 

Метою дослідження  є виявлення основних диференційних ознак  

перформативних висловлень з інтенцією поради та пропозиції; аналіз таких 

висловлень як самостійних синтаксичних фактів, що характеризуються 

специфічним набором прагматичних та семантичних ознак. 

Комунікативно-функціональне призначення висловлень у мовленнєвих 

актах спілкування обумовлене цільовим використанням їх мовцем для 
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планування тієї чи іншої форми впливу на слухача. Комунікативна значущість 

висловлення відіграє важливу роль при використанні висловлень у 

мовленнєвому спілкуванні. Мовець, формуючи висловлення, прагне враховувати 

конкретного адресата з тим, щоб той міг зрозуміти комунікативну сутність 

спрямованого на нього висловлення, відреагувати на неї. 

В існуючих класифікаціях прагматичних типів висловлень дослідники 

по-різному підходили до визначення змісту комунікативно -функціонального  

характеру типу залежно від критеріїв, покладених в основу тієї чи іншої 

класифікації. Так, відомий філософ Оксфордської школи лінгвістів Джон 

Остін виокремив п’ять найбільш загальних типів висловлень, що різняться 

між собою комунікативно-інтенціональним змістом [1]. Серед них - 

спонукальні висловлення (exercitives), що виражають волевиявлення, накази, 

поради, попередження тощо. Висловлення цього типу виражають бажання 

мовця змінити існуючий стан речей. 

Мовленнєві акти поради як і всі спонукальні мовленнєві акти “можуть 

бути позитивними, тобто такими, що спонукають до зміни існуючих ситуацій, 

чи негативними, які блокують такі зміни” [1, 7]. Всі мовленнєві акти поради 

можемо розділити на дві групи - спонукальні “роби” та заборонні “не роби”. 

Перші характеризуються “позитивною” семантикою і "позитивною” формою 

спонукання. Другі, відповідно, негативною семантикою і формою, яка 

містить заперечення. Це зближує їх з мовленнєвими актами “погрози”.   

Ядром мікрополя поради є перформативні дієслова raten, empfehlen у 

формі першої особи однини теперішнього часу активного стану індикативу: 

Am besten, ich gehe schleunigst fort von hier. Und dir, Noelle, dir rate ich 

dasselbe, und sei es nur für kurze Zeit. [Holt, S. 97]. 

“Flora, "sagte ich ernst, "lassen Sie sich von mir raten. Ich empfehle Ihnen, 

den Detektiv nicht in die Angelegenheit zu ziehen". [Christie, S.63] 

Дієслова raten, empfehlen утворюють ядро семантичного поля 

спонукальних мовленнєвих актів з інтенцією поради, периферію якого 

складають наступні конструкції: 

 конструкція sein + zu + Infinitiv 

Die Aufnahme guter Beziehungen ist zu empfehlen. [DRS, S.93] 

 словосполучення j-m einen Rat geben 

Andy, ich gebe Ihnen einen guten Rat, rufen Sie die lokale Radiostation an.    

[Queen, S.150] 

 сполучення модальних дієслів wollen та lassen з повнозначними 

словами чи словосполученням  j-m einen Rat geben 

О,König! Ich meine es gut mit dir, und will einem Rat dir geben. Die toten  

Dichter, verehre sie nur, doch schone, die da leben.[Heine, S. 75] 

"Flora", sagte ich ernst, “lassen Sie sich von raten. Ich empfehle Ihnen, den     

Detektiv nicht in die Angelegenheit zu ziehen". [Christie, S. 63] 
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Основним показником інтенціонального змісту висловлень визнається 

іллокутивний характер дієслівної лексеми, що базується на перформативному 

використанні конкретних висловлень. Враховується також різниця у статусі 

комунікантів, обов’язковість-необов’язковість дії для адресата. 

Семантично синонімічними до перформативних висловлювань з 

інтенцією поради є перформативні висловлювання, іллокутивна функція яких 

- передача пропозиції, яка займає проміжне  положення між іллокутивною 

силою поради - з одного боку, та іллокутивною силою запрошення - з другого. 

Цей мовленнєвий акт характеризується  позитивною інтенцією мовця, 

включає в себе потенційну можливість здійснення дії, що ініціюється. 

До семантичного ядра мікрополя перформативних висловлювань з 

інтенцією пропозиції належить дієслово vorschlagen, яке є ведучим у 

синонімічній групі (vorschlagen - anregen, einen Vorschlag machen, eine 

Anregung gäben, in Vorschlag bringen + eingeben - antragen, anbieten, ein 

Angebot machen /vorlegen/ unterbreiten). 

Вибір автором форм перформативного дієслова не є випадковим , 

оскільки кожне дієслово з властивим йому набором аргументів, накладає  

свою перспективу на відображувану ситуацію. Чим специфічніша та 

яскравіша структура перформативного речення, тим більша комунікативна 

значимість властива перформативному висловлюванню, тим більший його 

комунікативний ефект. 

Граматичними формами вираження перформативних дієслів з інтенцією 

пропозиції є: 

а) форма першої особи однини теперішнього часу активного стану 

індикативу: 

"Miss Flora”, begann Poirot, “ich muss Ihnen ein kleines Gestän dniss 

anvertrauen. Ich schlage vor, mit Ihrer Hilfe einen kleinen Versuch zu machen. 

[Christie, S. 139] 

б) форма кон ’юнктива, якщо мовець не впевнений у доцільності 

пропозиції: 

Ich würde vorschlagen, einen Spaziergang zu machen  [Noack, S.13]. 

б) форма індикатива з обов’язковим модифікатором - модальним 

дієсловом mögen у формі кон’юнктива: Ich möchte vorschlagen, dass Sie Ihr 

interessantes Manuskript - unter Aufgabe Ihrer früheren Zurückhaltung - 

abschließen. [Chrisrie,114] 

Граматична форма ‘mögen у кон’юнктиві + інфінітивна форма дієслова 

Vorschlägen' виступає експліцитним індикатором перформативної сили 

висловлювання і служить пом’якшенню комунікативної інтенції мовця 

стосовно майбутніх дій слухача. 

Індикатором  перформативної сили висловлювань  такого типу може 

виступати іменний трансформ перфомативного дієслова vorschlagen - 

іменник Vorschlag з присвійним займенником або без нього: 
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„Vorschlag”, sagte Lozarus. “Wir Schmeißen uns zusammen. Du bringst mir 

alles bei, was du weißt - und ich bringe dir alles bei, was ich Weiß. Wie klingt das?“ 

[Simmel, S.156] 

„Pass auf, was ich mir ausgedacht hab“, fuhr Haugk fort. „Mein Vorschlag. 

Ich mach ihn jetzt. Hab schon ‘nen Entwurf aufgeschrieben. Hör zu“[Gerlach , 

S.32] 

Показником експліцитно вираженої перформативної сили виступає  

сталий вираз ‘einen Vorschlag machen‘ , де дієслово machen може вживатись: 

а) у теперішньому часі активного стану індикатива: 

"Ich mache dir einen Vorschlag, Noelle. Du konntest mit mir nach London 

fahren und in unserem Haus wohnen. "[Holt, S.134] 

б) у модальній конструкції “haben + zu + machen”: 

„Ich hätte für den Moment nur einen vernünftigen Vorschlag zu machen", 

sagte Boris. “Wir versuchen alle, uns zu beruhigen.” 

Вживання в цій конструкції форми кон’юнктива надає висловлюванню 

офіційного звучання, підкреслює підвищену ввічливість адресанта. 

Іменники Rat та Vorschlag  можуть модифікуватися прикметниками типу  

gut, vernünftig, що виражають позитивну оцінку, адже мовець дає, на його 

думку, лише добру пораду чи пропозицію. 

Таким чином, висловлення, що розглядались, зорієнтовані на поведінку  

слухача. Функціонування висловлень порад і пропозицій пов’язане з 

пресупозицією можливості наслідування даній пораді чи  пропозиції, коли 

виконання очікуваної дії відбувається на користь адресата. 

У подальшому дослідженні планується здійснити детальний опис 

функціонального класу одиниць на семантико -синтаксичному та 

прагматичному рівнях. 
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ЛИНГВАЛЬНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ПРОФЕСИОНАЛЬНОЙ 

КОГНИТИВНО-КОНЦЕПТУАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ МЕДИКА 

Профессиональная когнитивная система медика базируется не только на 

научных концептах, характерных для медицинской сферы деятельности, но и 

имеет в своей основе специальный и специфический метаязык. В.И. Теркулов 

правомерно говорит о “репрезентации в семантической структуре языка двух 

миров – онтологического, референтного, то есть мира внеязыковых 

сущностей и событий, протоколируемых в языке, и лингвального, то есть 

мира, созданного языком. Наше поведение обусловлено законами этого мира, 

хотя и имеет, в то же время онтологические  рамки” [4, с.85]. Являясь 

продуктом когнитивной деятельности специалистов-медиков, метаязык 

медицины имеет множество особенностей, обусловленных условиями 

формирования самой терминологии (греко -латинская основа), 

взаимодействием обыденного и профессионального сознания медиков, а 

также своеобразием симбиоза языковых норм и лингвальных, практических 

потребностей врача. И при этом этот метаязык организует пространство, 

мышление и само бытие медика.  

Лингвисты нередко обращаются к медицинской терминологии, пытаясь 

исследовать лингвистические и концептуальные характеристики 

медицинской терминологической системы, однако основное внимание 

ученых концентрируется на ее структурных особенностях и специфике ее 

функционирования. При этом все еще остаются вне поля зрения, сокрытые в 

термине, когнитивные механизмы познания человека, модели вербализации 

полученных знаний и концептуальные структуры, организующие эти знания 

в научную систему. Поэтому изучение лингвальной составляющей 

профессиональной когнитивно-концептуальной системы медика как 
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основополагающей в сфере медицинского научного познания и практически 

ориентированного знания остается актуальным.   

Целью представленной статьи является изучение лингвальных 

особенностей профессиональной когнитивно -концептуальной системы 

медика. 

Данная цель предполагает решение следующих задач:   

 анализ основных направлений изучения медицинской 

терминосистемы; 

 характеристика основных особенностей метаязыка медицинской 

науки. 

Объектом изучения выступают медицинские термины, предметом – 

особенности медицинского метаязыка. 

Научная новизна предлагаемого исследования заключается в попытке 

продемонстрировать необходимость переосмысления «потребительского»  

отношения к медицинской терминологии, показать значимость проведения 

глубинного анализа семантики терминологических единиц как одного из 

способов профессионального познания. 

 «Терминология любой отрасли знания является своеобразным 

профессиональным кодом, который представляет собой систему, состоящую 

из структуры знаков и отношений между ними. В этом смысле, медицинская 

терминология отличается особым способом кодирования инфор мации, 

основанном, главным образом, на использовании в качестве знаков лексем и 

терминоэлементов латинского и древнегреческого происхождения, и имеет 

собственные правила комбинаторики знаков и их функционирования» [1]. 

Таким образом, медицинская терминологическая система обуславливает 

мышление медика и формирует остов его концептуальной системы.  

Изучению специфики обыденного метаязыкового мышления медиков, 

посвящены работы Т.А. Шикановой [5; 6]. Весомые эксперименты, 

проведенные исследователем, дали возможность не только выделить ряд 

“когнитивных стилей, основанных на задействовании определенных 

ментальных механизмов и обусловленных уровнем общей и языковой 

компетенции авторов” [6], но и показали важность роли преподавателя 

филологических дисциплин в процессе формирования этого 

профессионального мышления. 

Результатом лингвистического анализа амбулаторных карт 

практикующих врачей, проведенного С.Ф. Галкиной, становиться вывод о 

“пересечении непрофессионального и профессионального медицинского 

дискурсов”. Она отмечает, что в процессе фиксирования жалоб пациента 

врачи используют чаще всего стандартные формулировки, имеющие 

латинское (дыхание везикулярное), реже русское происхождение (головные 

боли). При этом, как правило, даже записывая термины греко -латинского  

происхождения, медики отдают предпочтение кириллической системе [2].   
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Результатом нашего собственного наблюдения стал вывод о прерогативе 

использования латинских, а не русских/украинских слов в вопросе 

ономасиологического выбора синонимичных терминов. Так, студенты -

медики и врачи чаще не переводят, а транслитерируют такие слова как 
lateralis, sinus, frontalis, cerebralis, proximalis и т.д. На мой взгляд, речь в этом 

случае идет не о простом заимствовании языковых средств, а во 

взаимодействии ряда факторов: стремления к интернационализации 

терминологии, стремления языка и мышления к экономии усилий, влияния 

профессиональной языковой картины мира и, как результат, проникновение 

“мертвого” языка в мышление и сознание современного человека. Все это 

ведет к переформатированию концептов, к изменению их вербализаторов, что 

обусловливает специфику так называемых научных концептов и всей 

профессиональной когнитивной системы в целом. 

Подтверждением правомерности подобных рассуждений будет анализ 

концепта “Пространство” в медицинском языке. Научный, в данном случае, 

концепт находит свое отражение в медицинском языке в двух планах 

(синтаксическом и лексическом). Пространство в медицинской терминологии 

воспринимается сквозь призму плоскостей и осей, на которые условно делят 

тело человека. Как указывает Л.Ф. Ельцова, с точки зрения языка между 

координатами пространства существует следующая иерархия: вертикаль, 

фронтальная горизонталь, латеральная горизонталь. Эта иерархия 
воплощается в синтаксисе анатомических терминов: vena pulmonalis superior 

sinistra (вена легочная верхняя левая), arteria cerebellaris inferior posterior 

(артерия мозжечковая нижняя задняя), rami alveolares superoires anteriores 

(ветви альвеолярные верхние передние) [3, 18]. 

Студенты, изучающие медицинскую терминологию, неоднократно  

сталкиваются с проблемой употребления ряда номинатем, как medialis, 

medius, medianus; thoracalis, pectoralis, thoracicus; transversus, transversalis и 

т.д.  Сложность заключается в том, что с языковой точки зрения эти слова –

синонимы, но говорить о полной синонимии в данном случ ае не правомерно. 
Прилагательные medialis, medius, medianus характеризуют различные 

анатомические образования и их взаимозамена невозможна.  

Однако, на наш взгляд, синонимия терминов как таковая является не 

столько терминологической проблемой, сколько она есть способ и модель 

осмысления медицинских реалий. Так, проблема идентичности перевода 

синонимов в медицинской терминологии для наименования мышц по их 
функции m. constrictor и m. sphincter “мышца, сжимающая” легко решается 

путем транслитерации этих терминов. В этом случае сознание специалиста 

формирует концептуальное представление о всей мышце в целом 

(своеобразный гештальт), не сводя значение термина только лишь  к 

номинации процесса сжимания. 
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Вообще, латинская терминологическая система дает больше 

возможностей для более четкого и точного описания анатомических 

образований. Так, thoracicus и pectoralis переводятся на русский язык 

одинаково – “грудной”: nervus thoracicus longus “длинный грудной нерв” и 

nervus pectoralis mеdialis “медиальный грудной нерв”. При этом средствами 

русского языка не удается показать, что thoracicus относится к thorax, acis m 

“грудная клетка”, а pectoralis принадлежит pectus, oris n “грудь”.  

Выводы. Медицинская терминосистема есть часть общелитературного  

языка, однако лингвистические законы, по которым она функционирует, 

обусловливаются не только языком, но и специфической профессиональной 

когнитивной системой. Сам термин при этом есть и средство, и способ 

познания, и результат вербализации научных знаний. При этом латинский 

язык обладает большими возможностями для точной передачи наименований 

и его активное использование в профессиональной деятельности позволит 

обеспечить адекватное функционирование терминов. При этом осознанное 

изучение терминологии является одним из основополагающих компонентов 

в сфере медицинского научного познания и получения практически 

ориентированного знания. 
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ПЕДАГОГІКА 

Проблеми виховання особистості в умовах 
інформаційного суспільства 

Бубела Л.І., 
вчитель української мови та літератури Криворізької загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів №109 
Україна, м. Кривий Ріг 

СПЕЦИФІКА ТВОРЕННЯ ЗВУКІВ І СЛІВ У ХУДОЖНІХ 

ТВОРАХ 

Письмо є вторинним, додатковим щодо усного мовлення. Мовлення 

виникло, як спосіб його фіксації. Комунікація в процесі розвитку проходить 

зовсім інакше, ніж у процесі письма. Говоримо зовсім не так, як пишемо, хоч 

і говоримо, і пишемо однією й тією ж мовою. До того ж, не кожний написаний 

текст добре сприймається, коли його озвучують, і, навпаки, є чимало 

прикладів, які засвідчують те, що навіть блискучі усні виступи у 

надрукованому вигляді втрачають свою «блискучість» [1, с.23]. 

Усне мовлення на рівні прагматичному часто зіставляють з писемним, 

розглядаючи їх як певні різновиди мовленнєвої діяльності, але не завжди 

беруть до уваги, що мова на письмі ніколи не дорівнює усній ні своїм 

діапазоном, ні активністю сприймання й відтворення, ні гнучкістю думки. 

Можливості усного мовлення, яке живиться великою енергією духу , 

відтінюється тональним звучанням, збагачується «мовою тіла», є 

феноменальними [2, с.24]. 

Усне мовлення супроводжують невербальні (несловесні) системи знаків. 

Саме невербальні знаки зумовлюють найбільшою мірою відмінність між 

усним і писемним мовленням. Якщо в писемному мовленні є лише один канал 

інформації (текст), то усне мовлення має два канали інформації: текст 

(висловлювані слова) та інтонація, міміка, жести тощо. Другий канал є 

надзвичайно вагомим при спілкуванні. Несловесну інформацію вивчають 

паралінгвістика та паракінесика. До паралінгвістики належать усі ті способи 

передачі інформації, які пов’язані з звучанням мови: акустичні 

характеристики голосу (тембр, висота, гучність) паузи, інтонація тощо. До 

паракінесики належать жести і міміка [3, с.180]. 
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В усному мовленні надзвичайно різнобічно виявляється людська 

сутність – психічні особливості, інтелект, світосприймання, спосіб мислення, 

виховання здатність називати, оцінювати і  що дуже важливо – контактувати 

з іншими та впливати на них. Як своєрідний вокально -звуковий субкод воно 

дає можливість максимально чітко висловлювати думку і точно, адекватно її 

сприймати. 

Основою спілкування є усне мовлення. Воно нерозривно пов’язане з 

фонологічною організацією, властивою національній мові. Українська мова 

належить до милозвучних, тобто на слух вона наспівна, приємна, гучна. Це 

виявляється в акцентно-ритмічній структурі мови, а загалом – в інтонації 

слова й речення, у ритміці. Спостереження засвідчують: мелодичний 

малюнок українського слова зосереджений на другому переднаголошеному і 

кінцевому складах, що відзначаються найбільшою тривалістю, яка дає час, 

щоб, як висловлюється Н. Тоцька, «виспівати національну мелодію» [4, с.15].  

В. Чабаненко евфонією мови (милозвучністю) називає «здатність її 

фонетичної будови до мелодійного звучання і до створення звукозображання 

у висловлюванні відповідно до його змісту і художнього призначення» .  

Мелодійне звучання мови забезпечується ритмікою та інтонацією. 

Дослідженням цих стилістичних засобів художнього твору займалися такі 

відомі мовознавці, як: І. Білодід, Л. Булаховський, В. Шиприкевич,        

В. Мельничайко. М. Пентилюк та ін. 

Слово є засобом творення художнього образу в літературі. Усі мовні 

одиниці, взаємодіючи в системі художнього твору, створюють 

багатоплановий образ, який впливає на свідомість людини, її розум, почуття. 

Саме за допомогою слова ми змальовуємо навколишню дійсність в усіх її 

аспектах. 

Велике значення в художній літературі мають слухові образи, через які 

передається розмаїття звукового вияву життя. Це досить складний психічний 

процес, що протікає в людині на рівні підсвідомості. Творяться слухові 

образи на основі звуків: почутий колись органом слуху людини звук 

асоціюється з певним явищем чи предметом; коли людина його чує, у її уяві 

постає відповідний слуховий образ. 

Питання про слухові образи, а саме засоби їх творення, у мовознавчій 

науці має складний і суперечливий характер. Це, насамперед, пов’язано з тим, 

ще кожен дослідник має свій погляд. 

Серед мовознавців, що приділили увагу вивченню слухових образів, 

були:  І. Франко [5], І. Білодід [6], В. Чабаненко [7], М. Гореликова [8], 

Д. Магомедова , Н. Тоцька , Н. Плющ та ін. 

О. Потебня вважав, що слово складається з трьох елементів: звукового 

набору, уявлення і значення. Саме другий компонент – це той образ, який 

виникає від почутого слова [9, с.112]. 
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І. Франко у своїй праці «із секретів поетичної майстерності» наголошує 

на тому, що звук вдало передає настрої і викликає їх у душі слухачів: 

література оперує словами, з котрих «...кожне має дане значення і більшина 

їх викликає в уяві певні конкретні образи, не надається до малювання таких 

настроїв, а коли й пробує робити це, то мусить уживати різних способів» [9, 

с.122]. 

Слушною є думка Н. Плющ у праці «Звуковий живопис у поезії» : 

«Коріння поезії як словесного мистецтва тісно й нерозривно переплетене з 

мистецтвом музичним і танцювальним. У найдавніших формах поезії 

(історично доведено, що поезія набагато старша за прозу) ритм відігравав 

першорядну роль» [10, с.13]. 

Так, у радянському мовознавстві трактували звук з позицій 

марксистсько-ленінської філософії і досить безапеляційним було твердження 

про те, що «...зв’язок між словом, звуковим комплексом і поняттям  

довільний». Взагалі, у мовознавчих працях радянського часу свідомо уникали 

розмов на тему звукового змісту тексту, значення звукової форми в мові і т. 

п. [11, с.29]. 

Останнім часом ситуація змінюється, і прикладом може бути увага до 

теорії звукосимволізму та фоносемантики, порушуються проблеми, які, на 

думку І. Качуровського, можуть об’єднати в спільних пошуках зусилля 

філологів і математиків, психологів і художників, поетів і кібернетиків. 

Йдеться про пошуки гармонії між звучанням та значенням слова, 

відповідності між зовнішньою, так званою «матеріальною» формою слова, і 

його значенням.  

Багато вчених велику увагу приділяли вивченню звуконаслідуваних слів 

як одного з основних засобів творення слухових образів, і найцікавіше те, що 

не всі відносили звуконаслідування до слова. Наприклад, О. Пєшковський 

вважав, що в них немає поділу на звуки і значення, що властиве слову, 

оскільки все значення  – у звуках [5, с.32]. 

Л. Мацько розглядає звуконаслідування як різновид вигуків або як групу 

слів, яка прилягає до вигуків, але не зливається з ними повністю, оскільки не 

виражає ні емоцій, ні волевиявлень, а є лише відображенням навколишньої 

дійсності . 

Думка є слушною, оскільки ці явища мають свої особливості, які не 

дозволяють їх змішувати. Так, звуконаслідування відображають дійсність 

через відтворювання звуків, а фонетичний символізм – дещо інше. Сутність 

цього явища полягає у тому, що окремі звуки викликають певні асоціації. 

Наприклад, звук [і] у фоносимволістів асоціюється з ніжністю, світлом, 

коханням, спокоєм, високістю, захопленням, подивом; звук [і] позначає синій 

колір – колір чистого неба [7, с.284]. 

Отже, усне мовлення, порівняно з письмовим, є всеохоплюючим, 

присутнім у всіх сферах людської діяльності. Воно постійно супроводжується 
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невербальними засобами спілкування, які виконують допоміжну роль при 

передачі інформації взагалі, під час комунікації. Саме наявність міміки, 

жестів, інтонації надає змогу усному мовленню переважати над письмовим, у 

якого лише один канал інформації – текст. 
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ПЕДАГОГІЧНИЙ СУПРОВІД ПРОЦЕСУ СОЦІАЛІЗАЦІЇ 

ДОШКІЛЬНИКА В УМОВАХ ІНФОРМАЦІЙНОГО 

СУСПІЛЬСТВА 

Створення умов для педагогічного супроводу процесу соціалізації 

дошкільника в умовах інформаційного суспільства є одним із пріоритетних 

напрямків діяльності сучасного дошкільного навчального закладу.  

У зв’язку з цим освітньому закладу відводиться особлива  роль,  спільно  

з сім’єю стати провідною соціальною інституцією соціалізації, яка забезпечує 

запровадження педагогічного супроводу соціалізації дитини, спрямовує на 

розвиток індивідуально значущих рис особистості та її успішне 

функціонування як суб’єкта власної життєдіяльності у довкіллі. 

Помітний доробок у галузі аналізу педагогічних аспектів цієї проблеми 

належить таким дослідникам, як Л. Артемова, А. Богуш, О. Кононко, В. Кузь. 

Різні аспекти соціалізації індивіда та впливу соціального середовища на її 

перебіг висвітлюються у працях І. Беха, Т. Кравченко, Л. Куликової, 

І. Печенко, Б. Братуся.  

Особливий інтерес вони становлять у зв’язку з дослідженням  

педагогічного супроводу процесу соціалізації дошкільника в умовах 

сьогодення. 

Тому мета нашої статті полягає в теоретичному аналізі сутності 

«педагогічного супроводу» і визначенні особливостей його впливу на 

соціалізацію дітей дошкільного віку в умовах інформаційного суспільства. 

Соціалізація дошкільнят є стратегічною метою діяльності кожного 

педагога, тому що саме він повинен запропонувати систему заходів щодо 

підтримки умов, достатніх для забезпечення життєдіяльності дітей, з метою 

подолання життєвих труднощів, збереження, підвищення їх соціального 

статусу. 

У теорії супроводу концептуальним є положення про те , що носієм 

проблеми розвитку дитини у кожному конкретному випадку є і сама дитина, 

і її оточення [5, с.48].  

Процес педагогічної підтримки поєднується з процесом супроводу.  

Термін «супровід» використовується для того, щоб додатково  

підкреслити самостійність суб’єкта педагогічної роботи. Близькими до 

поняття «супровід» є поняття «забезпечення» і «допомога», які підкреслюють 

пріоритети особистості, «забезпечують» і «допомагають». 
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Супровід (супроводження) – це комплексний метод педагогічної роботи, 

в основу якого покладено єдність чотирьох функцій: діагностики існуючої 

або уявної проблеми; інформації про шляхи можливого вирішення проблеми; 

консультації на етапі прийняття рішень та відпрацювання плану вирішення 

проблеми;  первинної допомоги на момент реалізації плану рішень. 

Таким чином, «супровід» – це взаємодія того, хто супроводжує з тим, хто  

підлягає супроводу, яка спрямована на вирішення життєвих проблем 

розвитку того, кого супроводжують [5, с.210]. 

Створюючи власні моделі педагогічного супроводу дітей ми спиралися 

на концепцію, розроблену І. Рогальською, яка відповідає прогресивним ідеям 

сучасної  педагогіки, оскільки привносить у процес виховання та соціалізації 

дитини дошкільного віку низку таких важливих позицій. 

Позиція перша. Супровід забезпечує умови для педагогічно виваженої  

соціалізації дошкільника, стрижнем якої є морально-ціннісна площина 

розвитку особистості, оскільки саме вона визначає позицію дитини у світі, 

систему її ставлень до навколишнього світу, предметної і духовної культури, 

людей, самої себе, реалізацію себе як суб’єкта, «долучаючись до соціального 

не тільки на рівні розуміння, а й на рівні перетворення» [5, с.63]. 

Позиція друга. Сутність супроводу полягає у створенні умов з боку 

дорослих для засвоєння дитиною позиції  суб’єкта соціалізації та виявлення 

себе суб’єктом власної життєтворчості. Така позиція дитини дозволяє  

займатися правильною організацією дорослими її взаємодії в суспільному 

оточенні. Вона полягає у здатностях і можливостях дитини, які їй надаються 

дорослими, виявляти активність, ініціативність, самостійність, здійснювати 

власний вибір, самостійно приймати рішення і відповідати за кожну дію та 

вчинок. 

Позиція третя. Принциповою відмінністю супроводу від інших моделей 

(наприклад, від підтримки) є те, що ефективність перебігу соціалізації 

особистості досягається за рахунок створення умов, пошуку прихованих 

ресурсів, які дозволяють прищепити дитині імунітет проти негативних 

впливів соціального оточення, які дозволять запобігати неблагополуччю, 

долати негативні впливи соціального середовища. 

Показником ефективності педагогічного супроводу соціалізації дітей є 

позитивні зміни дошкільників у спілкуванні з педагогами та однолітками, 

гармонізація відносин з однолітками та емоційний комфорт кожної дитини у 

соціумі освітньої установи. 

За такого розуміння педагогічний супровід – це: різновид допомоги 

дитині як цілісної і комплексної системи соціального захисту, педагогічного  

забезпечення соціалізації особистості у дошкільному дитинстві; інтегрована 

технологія, центром якої є процес становлення дитячої особистості у її 

взаємодії із соціальним світом на основі входження дитини у систему 
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соціальних зв’язків, освоєння соціокультурного досвіду через її суб’єктивне 

пізнання навколишнього світу та конструювання образу соціального світу.  

Основою супровідної діяльності є дія супроводу. Показником  

ефективності пропонованого супроводу є позитивні зміни у рівнях 

соціалізації дітей, її результат – збільшення кількості дітей із високим рівнем 

– гармонійної соціалізації. 

Отже, запровадження у розвивально-виховний процес дошкільного  

навчального закладу системи педагогічного супроводу соціалізації дітей за 

допомогою відповідного програмно-методичного забезпечення забезпечує 

педагогічно виважений і гармонійний процес соціалізації дітей дошкільного  

віку. 
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ЗАСТОСУВАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ МЕТОДІВ  НАВЧАННЯ 

НА УРОКАХ ЧИТАННЯ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ 

Серед інтерактивних методів навчання віддаю перевагу побудові 

"асоціативного куща", читанню із зупинками, грі "так – ні". 

Зупинимося на методі, який має назву "Побудова асоціативного куща". 

Фактично вчитель визначає тему одним словом, а учні згадують все, що 

виникає в пам'яті стосовно цього слова. 
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Спочатку виникають найстійкіші асоціації, потім другорядні. Вчитель 

фіксує відповіді у вигляді своєрідного "куща", який поступово 

"розростається". Цей метод універсальний на всіх етапах уроку, зокрема під 

час активізації, в основній частині, як засіб перевірки знань. 

Інформаційна група 

1. Інформаційна група дає відомості різних назв птаха, беручи 

інформацію з тематичного словника. 

2. Фольклорна група підготувала розповіді з народознавства, зокрема 

легенду про те, як чоловік став буслом. 

3. Художники намалювали цього птаха на оселі господаря. 

4. Літературознавці підготували відомості з додаткової літератури, в якій 

розповідається про лелек. 

5. Читці — вміння виразно читати вірші про лелек. 

6. Екологи — Закон з Конституції України (ст. 66) про охорону природи 

та занесення цього птаха до Червоної книги України. 

7. Аналітики підсумовують сказане, роблять висновки про ставлення 

людей до цього птаха. 

8. Секретар фіксує найцікавіші думки. 

Отже, на дошці перед очима дітей виникає за їхніми відповідями цікавий 

"кущ", на "гілках" якого знаходяться відомості про птаха. 

Таким чином, навчання молодших школярів стає цікавим, радісним, 

водночас створюються умови для бажання читати, самостійно поповнювати 

свої знання, пробуджується емоційне задоволення, радість від отриманих 

знань і самого процесу їх засвоєння. 

Використання методу "асоціативного куща" базується на груповій 

(кооперативній) формі навчального процесу. 

Групова форма навчальної діяльності виникла як альтернатива існуючим 

традиційним формам навчання. В її основу покладено ідеї Ж. Ж.Руссо, 

Дж.Дьюї про вільний розвиток і виховання дитини. Всі недоліки фронтальної 

та індивідуальної діяльності вдало компенсує групова. 

Кооперативна (групова) навчальна діяльність – це модель організації 

навчання у малих групах учнів, об'єднаних спільною навчальною метою.  

У вищезгаданій навчальній діяльності впроваджую на уроках читання: 

роботу в парах ("Обличчям до обличчя"); "один – удвох – усі разом , "думати, 

працювати в парі, обмінюватись думками"; ротаційні (змінювані) трійки; "два 

– чотири – усі разом"; карусель роботу в малих групах. 

Методику застосування групової форми навчання молодших школярів 

впроваджую поетапно. 

І етап – привчаю дітей співпрацювати у фронтальній навчальній 

діяльності з використанням таких прийомів: 

а) для оцінювання своєї відповіді учень сам призначає "вчителя";  
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б)у випадку виникнення труднощів під час відповіді, учень сам викликає  

собі помічника; 

в)вводяться прийоми безсловесного спілкування: 

• позначки "+" – згоден;"-" – не згоден;"!" – хочу додати,"?" – не 

зрозумів; використовуються жести, міміка;  

• використовуються дидактичні ігри? які розвивають уміння слухати 

одне одного; 

ґ) після кожної групової роботи обов’язково обговорювати з учнями 

успіхи виконаної діяльності. 

Коли учні засвоїли прийоми та правила колективної співпраці, тоді вони 

готові працювати у складі малої групи. 

II етап – переходити до систематичного використовування на уроці 

педагогічних прийомів, які наочно і практично переконують у важливості  

кооперації людей для досягнення ними найкращого результату:  залучення 

батьків учнів для наведення яскравих життєвих прикладів; аналіз успішно 

проведених конкурсів, вікторин, учнівських свят і подорожей на уроці;  

використання завдань, які дають змогу учням на власному досвіді 

переконатися у користі їхньої спільної роботи. 

Наприклад: клас поділити на дві частини, щоб одна група учнів 

працювала індивідуально, а друга – парами. Всім дітям запропонувати 

подібні завдання – розгадати літературний кросворд до оповідання, який 

склали інші учні. Діти, які працюють парами, мають виконати швидше і 

якісніше; 

Отже, поступовість залучення молодших школярів до спільної 

діяльності в малих групах буде ефективною, якщо її організовувати 

систематично.  

Часто активізувати учнів мені допомагає така форма, як "мозковий 

штурм" (як у фронтальній, так і в груповій роботі). Діти не бояться 

висловлюватися. Саме цю форму роботи використовую для узагальнення 

вивченого матеріалу, для актуалізації опорних знань під час підготовки до 

вивчення нової теми. Особливо цінним у роботі групи вважаю те, що учні 

мають можливість брати на себе різні ролі, а саме: партнерів, що вчаться 

співробітництва учасників, які шукають альтернативного вирішення 

проблеми; мислителів, що аналізують взаємозв'язки між явищами; 

співрозмовників, які вміють активно слухати, підтримувати розмову; 

досягати згоди, домовлятися; експертів, що аналізують проблему; друзів, які 

піклуються один про одного, допомагають, довіряють. 

Висновки. Заняття з використанням інтерактивних технологій проходять 

цікаво, продуктивно, знімають закомплексованість в учнів з різним рівнем 

навчальних досягнень. Головне, що відбувається розвиток творчих 

здібностей учнів, пізнавальних інтересів, значно зростає ефективність уроків 
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читання, в учнів виникає бажання читати художню, наукову літературу, 

дитячі газети і журнали.  

Використання інтерактивних технологій – це не самоціль. Це не лише 

засіб створення атмосфери співробітництва, порозуміння і доброзичливості, 

а й можливості дійсно зреалізувати основні засади особистісно-орієнтованого  

навчання.  Адже застосування інтерактивних технологій на уроках читання та 

рідної мови дає змогу створювати навчальне середовище, що допомагає 

учням формувати характер, розвивати світогляд, логічне мислення, зв’язне 

мовлення, виявляти і реалізовувати індивідуальні можливості. 
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РОЗВИТОК НАВИЧОК ДОСЛІДНИЦЬКОЇ РОБОТИ УЧНІВ НА 

УРОКАХ ІСТОРІЇ У ПРОЦЕСІ АНАЛІЗУ ДЖЕРЕЛ 

ОСОБОВОГО ПОХОДЖЕННЯ 

З висоти ХХІ ст. людство дедалі пильніше оглядає й осмислює свою 

багатовікову історію, її повчальні уроки. Спираючись на досвід минулого, 

воно шукає відповідей на болючі проблеми й намагається визначити 

оптимальні шляхи розв’язання насущних проблем сьогодення. Ось чому 

неухильно зростає роль історичної науки, покликаної давати якомога глибші 

знання, створювати повнішу і правдивішу картину зародження та розвитку 

світової цивілізації, а також історії кожного окремого етносу, включаючи й 

український [2, с.3]. 

Ще в 1863 р. відомий методист професор М.Стасюлевич висловив думку, 

що для історичної освіти учнів набагато більше значення має безпосереднє 

знайомство учнів із джерелами історичного знання (документами), ніж 
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робота з підручником. Він запропонував вести заняття із застосуванням 

реального методу, заснованого на роботі з першо -джерелами [5, с.145].  

Одним із видів історичних джерел, що сприяють засвоєнню учнями 

навчального матеріалу на уроках історії, є писемні джерела, зокрема – 

джерела особового походження. 

Важливим різновидом джерел особового походження є щоденники. Їх 

цінність полягає в тому, що вони створюються за гарячими слідами подій, 

нерідко у той самий день, коли вони відбулися. Це підвищує достовірність 

свідчень і дає можливість історику, спираючись на них, визначити ставлення 

населення до тих чи інших подій [2, с. 419 - 420]. Однак використання таких 

видів історичних джерел на уроках історії в школі вимагає використання 

певного алгоритму дослідження їх змісту – так званих пам’яток по роботі з 

історичними документами для учнів. Розглянемо окремі з них. 

С.Г. Луткова пропонує наступний алгоритм аналізу історичного 

джерела: 1) виберіть головне, другорядне у змісті документа; мотивуйте свій 

вибір; 2) визначте причину явища, що вивчається, до якого часу можна 

віднести дане явище або процес; 3) поміркуйте, які історичні умови зумовили 

появу такої події, явища, ідеї, реформи, починання; 4) порівняйте умови; 

відберіть дані за документальним джерелом; 5) дайте характеристику  

політичним і державним діячам; підготуйте за змістом першоджерела 

повідомлення; 6) поміркуйте, як вивчений документ (група документів) 

сприяє розумінню сучасних суспільних явищ [6, с.135]. 

Л.В.Задорожна розробила такий алгоритм аналізу документа: 1) Яка 

назва документа? 2) Хто автор? Яка його життєва чи політична, соціальна та 

інша позиція? 3) Чи відома вам історія написання документа? Де і коли його 

було створено? 4) Кому він призначений? 5) З якою метою створено цей 

документ? 6) До якого виду джерел належить? 7) Чи поділено документ на 

частини? Як вони називаються? 8) До якої частини історичної теми, що 

вивчається, належить це джерело? [4, с.14] 

Спробуємо проілюструвати методичні шляхи використання джерел 

особового походження для вивчення історії України в роки Другої світової 

війни на прикладі «Щоденника» О.Довженка – українського кіномитця, 

письменника. 

Перед початком роботи над історичними документами доцільно  

наголосити на тому, що Друга світова війна стала однією з найбільших 

трагедій в житті українського народу за всю багатовікову історію. Україна 

стала центральним плацдармом бойових дій ворогуючих сторін. Видатний 

український мислитель ХХ ст. О.Довженко, будучи учасником цих трагічних 

подій, що відбувалися на теренах України, з болем у серці занотував у своєму 

щоденнику: «На українських ланах і у селах в огні і полум’ї вирішується доля 

людства, вирішується велетенська проблема світової гегемонії, вирішується 

доля людства на нашій недолі. Така наша доля нещаслива» [3, с.266]. 
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Старшокласникам варто нагадати про події радянсько-польської війни 

(вересень 1939 р.) у контексті вирішення українського питання. Учням можна 

запропонувати проаналізувати наступні уривки зі «Щоденника»  

О. Довженка, які дозволяють не лише прослідкувати стан вирішення 

українського питання напередодні війни, але й проливають світло на 

позитивні наслідки цієї війни для українців, незважаючи на страшні 

матеріальні та людські втрати:  

Документ №1. 2/VІІ. 1942. В чомусь найдорожчому і найважливішому 

ми, українці, безумовно, є народ другорядний, поганий і нікчемний. Ми 

дурний народ і невеликий, ми народ безцвітний, наша немов один до одного 

непошана, наша відсутність солідарності і взаємопідтримки, наше 

наплювательство на свою долю і долю своєї культури абсолютно разючі і 

об’єктивно абсолютно не викликаючі  до себе ні в кого добрих почуттів, бо 

ми їх не заслуговуємо. Вся наша нечулість, боягузництво наше, зрадництво і 

пілацтво, і грубість, і дурість під час всієї історії возз’єднання Східної і 

Західної України є, по суті кажучи, цілковитим звинувачувальним актом, є 

чимось, чого історія не повинна нам  простити, є чимось, за що людство  

повинно нас презирати, якщо б воно, людство, думало про нас. У нас 

абсолютно нема правильного проектування себе в оточенні дійсності і історії. 

У нас не державна, не національна і не народна психіка. У нас нема 

справжнього почуття гідності, і поняття особистої свободи існує у нас, як 

щось індивідуалістичне, анархічне, як поняття волі (звідси індивідуалізм і 

атаманство), а не як народно-державне розуміння (марксівське) свободи, як 

усвідомлення необхідності. Ми вічні парубки. А Україна наша вічна вдова. 

Ми удовині діти [1, с. 258]. 

Документ №2. 6/ХІІ. 1943. Україна поруйнована, як ні одна країна в світі. 

Поруйновані й пограбовані всі міста. У нас нема ні шкіл, ні музеїв, ні 

бібліотек. Загинули наші історичні архіви, загинуло малярство, скульптура, 

архітектура. Поруйновані всі мости, шляхи, розорила війна народне 

господарство, понищила людей, побила, повішала, розігнала в неволю. У нас 

нема майже вчених, обмаль митців… [1, с.272]. 

Документ №3. 8/ІV. 1944. Якою б не була страхітливою руйнівна війна, 

яким би грізним ураганом не пройшлась вона по Україні, її величезне 

позитивне значення для історії українського народу безперечне. У цій 

пожежі, хаосі і крові злились воєдино всі українські землі. І якою б не була, 

очевидно, на початку їхня доля тяжкою і трудною, в кінцевому рахунку  

український народ робить рішучий і неминучий крок вперед. До речі, 

об’єднання – кінець національному дрібному, другорядно кон’юнктурному… 

Очевидно, його підставою була розірваність земель і різнобожжя [1, с . 280 - 

281]. 

Документ №4. 30/VІ. 1945. Об’єднались усі вкраїнські землі. Буде єдине 

стадо і єдин пастир. Усі тепера будемо однакі. Не будемо вже польським 
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бидлом, ні румунським, ні чесько-угорським. Не будемо зневажати галичан 

за те, що вони добріші і культурніші од нас. Галичани не будуть боятися нас 

за те, що ми великі і жорстокосерді «несамостоятельні» люде, не європейські 

й не азіатські, «отдельнії», як казав той дядько.  Узнаємо Закарпатську 

Україну, про яку у нас не було написано ні однієї книжечки, ні одного 

малюночка, ні однієї вісточки. Жили ми поруч тисячі літ, не сказавши один 

одному слова, ми принаймні «великі» українці. Одягнемо прекрасну 

Буковину, мальовничу слов’янку, в церобкопівський бушлат землянистий… 

[1, с.282]. 

Після обговорення запропонованих джерел вчителю варто наголосити на 

тому, що важливим наслідком війни було возз’єднання Закарпаття з 

Україною. 29 червня 1945 р. у Москві був підписаний радянсько-

чехословацький договір про Закарпатську Україну, в якому визнавалося, що 

на основі дружньої угоди обох сторін Закарпатська Україна возз’єднується з 

УРСР. Возз’єднання Закарпатської України з УРСР завершило історичний 

процес збирання всіх українських земель у межах однієї держави [3, с.260]. 

Висновки. Застосування історичних джерел на уроках історії сприяє 

реалізації принципу наочності у навчанні, формує інтерес учнів до вивчення 

історії, активізує процеси уяви та мислення. Вивчення джерел особового 

походження допомагає «оживити» історію, розвиває вміння учня поставити 

себе на місце особи, що  є автором джерела, при одночасній можливості 

співпереживання її емоційним станам.  
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ДОСЛІДЖЕННЯ СТРУКТУРНИХ КОМПОНЕНТІВ 

ФЕНОМЕНУ ПРОФЕСІЙНОЇ ЧЕСТІ 

Стаття присвячена аналізу структурних компонентів феномену 

професійної честі (когнітивний, емоційно-ціннісний та діяльнісний 

компоненти). Зокрема, автор розкриває підібраний арсенал відповідни х 

методів та методик для дослідження професійної честі.  

Аналіз основних теоретичних підходів до проблеми виховання 

професійної честі у психолого-педагогічній літературі, особливо формування 

професійної честі у студентів на етапі педагогічної підготовки, дослідження 

її як професійно значущої якості доводить, що дана проблема є досить 

важливою та актуальною у вихованні підростаючого покоління.   

Проблема виховання професійної честі була предметом вивчення як 

зарубіжних (В. Малахов, В. Мороз, В. Грищук, А. Будкевич, А. Гусейнов, 

I. Кон, В. Куропатов та ін ), так і вітчизняних (І.Д. Бех, В.В. Рибалка, І. Зязюн, 

Н. Ничкало, Г.Васянович, В.Киричок, К.Чорна) науковців. Наявні визначення 

феномену професійної честі є досить неоднозначними. Так, у науковій 

літературі зустрічається розуміння даного поняття як емоційно -ціннісне 

ставлення до себе (Н.В. Киричок), а також, як якість професійно-моральної 

підготовки фахівця (І.А. Зязюн). 

Найбільш повним, на нашу думку, є визначення досліджуваного  

феномену психологом В.В.Рибалкою, який запропонував визначення 

категорії честі, розкривши її через: потребу у повазі до себе та визнанні 

іншими своїх заслуг перед людьми, своєї соціальної цінності; переконаність 

у власній значущості для суспільства; вияв чесності перед людьми; 

репутацію, престиж; почуття обов’язку перед людьми; високу моральність  у 

стосунках [4, c.156].  

Вивчення поглядів науковців щодо компонентного складу даного  

феномену дало підстави для висновку, що структура професійної честі 

включає когнітивний, емоційно-ціннісний та діяльнісний компоненти. 

Когнітивний компонент професійної честі, який вивчався нами за 

допомогою авторської анкети «Що таке професійна честь?», модифікованої 

методики І.Булаха «Моє розуміння особистісних якостей людини», методики 

«Вивчення особистісної рефлексії й інтроспекції» (автори І.Звєрєв, Л.Коваль, 

П.Фролов), характеризують розуміння майбутніми фахівцями феномену 

професійної честі, уявлення про себе як людину честі; особливості системи 
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ціннісних орієнтацій та визначення місця в цій системі морально -етичної 

категорії «професійна честь»; здатність до усвідомлення та розуміння власних 

емоційних станів та переживань інших людей [3, c.215]. 

Емоційно-ціннісний компонент професійної честі виявляється у 

показниках толерантності, чесності, совістливості, справедливості, потребі у 

повазі до себе, що характеризуються проявами стійкості моральних установ, 

добросовісності, високим рівнем самоцінності, вимогливості до себе та 

інших; проявами співчуття та уміння проникати у чуттєвий світ іншого, 

адекватно сприймати переживання інших людей й усвідомлювати причини, 

що їх викликали.  

Досліджуючи емоційно-ціннісний компонент почуття професійної честі 

ми використали методику В.М.Мельникова та Л.Т.Ямпольського «Шкала 

совістливості», «Діагностика загальної комунікативної толерантності» автор 

В.В.Бойко. [2, c.17] 

Ставлячи за мету познайомити  студентів з поняттями «справедливість» -

«несправедливість», виявити який зміст вони вкладають у ці поняття у 

міжособистісних стосунках – ми скористались опитувальником «Що таке 

справедливість?» та методикою І.Д.Беха «Типологія несправедливості» [1,  

c.6]. 

До змістових елементів діяльнісного компоненту у структурі 

професійної честі ми відносимо прагнення студента до професійного 

зростання та самовдосконалення, регуляцію поведінки відповідно до 

ціннісного ставлення як до себе, так і до інших, як фахівців.  

В основу вивчення діяльнісного компоненту було покладено метод 

спостереження за поведінкою студентів у реальних (природних або 

спеціально організованих) ситуаціях, які потребують прояву моральних 

якостей. В якості додаткових методів використовувалось моделювання 

уявних ситуацій морального змісту, в яких студентам пропонувалось 

визначити варіанти власної поведінки. 

Діяльнісний компонент професійної честі ми вивчали за допомогою 

проективної методики Н.М.Білоусової «Життєві ситуації, в яких 

принижується моя честь та гідність і честь та гідність іншого» та 

опитувальника В.В.Рибалки «Опитувальник для орієнтовного визначення 

проявів честі та гідності у поведінці та діяльності особистості» [4, c.160]. 

Таким чином, узагальнення отриманих даних, відповідно до підібраних 

методик, дозволило нам визначити рівні сформованості професійної честі 

студентів: високий, середній та низький.  
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ст. викладач кафедри естрадної музики Рівненського державного 

гуманітарного університету 
Україна, м. Рівне  

МИСЛЕННЯ СУЧАСНОГО ЕСТРАДНОГО СПІВАКА : 
УЗАГАЛЬНЕНЕ ВІДОБРАЖЕННЯ ДІЙСНОСТІ 

Одна з основних проблем сьогодення у вихованні, навчанні та освіти – 

проблема розвитку мислення. Останнє співвідноситься з чуттєвим пізнанням, 

оскільки є його джерелом та основою. Через відчуття та сприймання 

мислення навпростець зв'язане з навколишнім світом і є його відображенням. 

Однак, у процесі мислення людина здатна покинути межі чуттєвого пізнання, 

розкриваючи такі явища, які не можна сприйняти безпосередньо. Здатність 

людини мислити в образах створила таке унікальне явище, яке ми називаємо 

мистецтвом. 

Проблема формування художньо-образного мислення естрадного  

співака важлива, тому потребує ґрунтовного вивчення. В умовах 

інформаційного суспільства сьогодні є можливість формувати системи 

естетичних та загальножиттєвих цінностей особистості на прикладі 

музичного мистецтва. В них передбачений розвиток не лише спеціальних 

музичних, але і генералізованих здібностей людини.  

Проблема формування художньо-виразного мислення естрадного  

співака є об'єктом дослідження ряду наук : психології, філософії, педагогіки, 

мистецтвознавства, соціології, логіки, кібернетики, лінгвістики тощо. 

Розвитку художньо-творчого мислення, знаходження найбільш досконалих 

моделей і схем аналізу образного змісту і музичного образу твору присвячені 

дослідження В. Бєлобородової, Н. Ветлугіної, Г. Дідич, В. Остроменського та 

інших. 

Аналіз наукової літератури з досліджуваної теми визнає мислення як 

структурно-складну систему, що характеризується тісною взаємодією 
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змістовного, мотиваційного та операціонального компонентів, а саме 

когнітивно-операційного, емоційно-почуттєвого та творчо-діяльнісного. 

Теоретичний аналіз філософських, психолого – педагогічних та 

музикознавчих підходів підтвердив, що мислення – це інтелектуальна й 

практична діяльність, активна зміна якої відбувається внаслідок розумової 

праці. Музичне мислення є складним соціально та історично зумовленим  

функціональним комплексом музично-пізнавальних здібностей, які 

забезпечують продуктивність музично-творчої діяльності естрадного співака, 

вимагають цілеспрямованого розвитку на основі принципу цілісного  

поєднання таких компонентів : мотиваційно-потребового, емоційно-

почуттєвого, творчо-діяльнісного, когнітивно-операційного, оцінювально-

орієнтаційного. 

Ціль дослідження – обґрунтувати педагогічні умови активізації 

художньо-виразного мислення естрадного співака. 

Особистість формується шляхом розвитку творчої активності, яка 

виявляється в різних аспектах діяльності. Особливе місце тут займає 

художньо-виразне мислення, яке має безпосереднє відношення до сфери 

художнього.  

Художньо-виразне мислення – це різновид асоціативно-образного. Він 

пов’язаний з тим чи іншим видом мистецтва, чи з його синтезом. Його 

прийнято сприймати як процес оперування думками і почуттями на основі 

сприймання художнього образу і, досить часто, за його основу прийнято 

сприймати особистий життєвий досвід. 

Відтворення художньо-виразного мислення у естрадно-вокальному творі 

вимагає активності самого сприймаючого як суб’єкта навчання. Перш ніж 

естетично та емоційно впливати та відтворювати, вокальний твір повинен 

бути глибоко сприйнятим.  

Неабияка роль тут належить і музичному мисленню, яке визначається як 

складний соціально та історично зумовлений функціональний комплекс 

музично-пізнавальних здібностей, які вимагають цілеспрямованого розвитку, 

і забезпечують продуктивність музично-творчої діяльності естрадного 

співака.  

Активізації художньо-виразного мислення студента сприяють : 

• педагогічний показ виконуваного твору чи фрагментів;  

• використання асоціативних прикладів з інших видів мистецтва;  

• атмосфера спільної творчості, в створенні якої велика роль належить 

емоційно-виразному фактору; 

• пошуково-аналітична робота студента на занятті. 

Ефективність та художньо-педагогічні взаємодії формування художньо -

творчого мислення підвищиться у разі забезпечення поступового розвитку 

творчої самостійності особистості в процесі слухання музики, що базується 

на інтенсифікації інтерпретаторської діяльності. 
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Значення мислення в житті людини полягає в тому, що воно дає 

можливість пізнання світу, передбачає та прогнозує розвиток подій, 

практичне опанування закономірностями дійсності, постановки їх на службу 

своїм потребам та інтересам. Сучасні соціо -культурні умови поставили нові 

вимоги щодо підготовки естрадних виконавців, вимагаючи змін стратегії 

навчання та формування комплексного підходу художньо -виразного  

мислення. Сучасна іноваційна педагогіка у форматі комплексного підходу – 

це досить ефективний метод розкриття особистості, оскільки охоплює усі 

сторони людини: її фізіологію, психологію, соціальні характеристики, 

світогляд. Сьогодні унікальність, неповторність і самоцінність результатів 

художньо-образного мислення і творчості естрадного співака дозволяють 

ставити знак рівності між виявами музичності кожної особистості. Рівність 

між естрадними співаками має досягатися не за рахунок однаковості знань і 

вмінь, а завдяки виявленню унікальності кожного.  

Висновки. Освоєння мистецьких цінностей потребує співучасті, творчої 

активності, передбачає актуалізацію і збагачення досвіду естрадного співака, 

ініціює духовну свідомість, активізує творчу уяву та духовні сили. Це є 

повноцінне сприймання мистецтва і головне джерело стійкого інтересу 

особистості до його жанрів. 
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ФОРМУВАННЯ ГРОМАДЯНСЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 
ОСОБИСТОСТІ ЗА УКРАЇНСЬКИХ РЕАЛІЙ 

Буремні події в новітній історії України, коли євроінтеграційні 

устремління вилилися у стихійні виступи студентства, засвідчили втрати від 

зволікань із інституалізацією громадянського суспільства як запоруки 

інтеграції у співдружність розвинутих демократій. Наразі вирішальним  

чинником у реалізації курсу на демократію є ресурс громадянської 
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компетентності студентства – покоління, не обтяженого патерналістичним и 

рудиментами радянського буття та вмотивованого на  політичну  

самореалізацію в громадянських інституціях. Тож перед педагогічною 

спільнотою з усією гостротою постало завдання: за тісної співпраці з 

державними структурами забезпечити політичну соціалізацію молоді за 

мірками розвинених демократій. Отже, актуальність обраної теми не 

викликає сумнівів. Аспектація формування громадянської компетентності 

особистості за українських реалій висвітлює низку вирішальних чинників 

впливу. 

Відомо, що громадянськість означає позиціонування особи щодо 

держави. Проте в українських реаліях наразі не склалася спільна точка зору 

щодо стосунків держави та громадянина. Утім, щодо громадянськості як 

компетентності окреслились дві основні позиції. За однією, громадянськість 

пов’язується з неполітичними формами соціалізації, за іншою, - розглядається 

як висока політична культура, сформована на засадах моралі та 

правосвідомості. Ми дотримуємося думки, що громадянськість не передбачає 

аполітичності особистості, а є якістю, яка утримує політичну, правову та 

моральну компоненти. Тож нам імпонує наступне визначення: 

“Громадянськість - політична соціально-психологічна якість, властивість 

поведінки індивіда, що характеризується усвідомленням себе повноправним 

громадянином країни з політично зрілою свідомістю, розвинутим почуттям 

патріотизму і не лише співпричетністю до долі своєї країни і свого народу, а 

й відповідно організованою діяльністю” [8, с.6] тим, що воно орієнтує на 

посилення суспільствознавчого спрямування освіти на усіх її щаблях. 

Перспектива розвитку демократії бачиться у площині мотивації молоді 

на громадянську компетентність, через створення суспільного попиту на 

соціально активну особистість. Погодьмося, що “сьогодні стає все більш 

очевидним, що сучасний стан розбудови державності та подальша 

демократизація суспільства потребують активних учасників цих процесів, які 

мають відповідну освіту та здатність утверджувати активну громадянську 

позицію” [2, с.4]. З прикрістю маємо констатувати, що сучасний стан освіти, 

як і молодіжна політика держави не відповідають вимогам часу. Топ-

менеджмент освіти мляво реагує на потреби лібералізації стосунків у системі 

“громадянин - держава”. За браком перспективного мислення модернізація 

освіти залишалася лише на рівні декларацій, що спричинило істотні втрати у 

формуванні політично свідомого покоління. Варто відзначити запізніле 

втілення освітніх інновацій - компетентнісної моделі. Далася взнаки 

спадщина пострадянської методології освіти - відсутність орієнтації на 

індивідуальний успіх, прагматизм у ціннісних орієнтаціях.  

Наразі стратегічний ресурс демократизації криється у прискореній 

модернізації усієї системи освіти, спрямування зусиль на поєднання 

фаховості особистості із громадянською зрілістю, дієвістю. Особистість є 
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вищим модусом буття людини - її соціальністю, тож говорити про професійну 

діяльність поза виявленням громадянських якостей не є правомірним. Фахова 

компетентність, як правило, підсилюється громадянськістю - здатністю до 

аналізу ситуації, рефлексивністю мислення, організаційними навичками 

командної роботи. 

За компетентнісного підходу, у зв’язці “знання - діяльність - мотивація”  

провідною є мотивація, позаяк “…жодна людина не діятиме, якщо вона 

особисто не зацікавлена в цьому. Природа компетентності така , що вона 

може проявлятися лише в органічній єдності з цінностями людини, тобто в 

умовах глибокої особистісної зацікавленості в даному виді діяльності…” [1, 

c. 8-9]. Мотивація - це спонука і до знань, і до діяльності, яка досягається, як 

правило, не одним, а сукупністю різних, підсилюючих один одного мотивів. 

Проте “особистісна зацікавленість” як внутрішня мотивація може виникати 

лише на ґрунті реальних можливостей реалізації компетентності у обраному 

виді діяльності. Внутрішня мотивація обумовлена зовнішніми чинниками. 

Без бачення засобів реалізації не може ставитися і мета.  

Внутрішня вмотивованість визначається мірою збігу особистісної 

системи цінностей із суспільновизначеною, власних цілей із зовнішніми 

можливостями їх досягнення. Громадянськість як компетенція набуває своєї 

значимості у разі створення умов, механізму самореалізації о собистості у 

владних структурах. Задля цього держава має зробити кроки у бік передачі 

певних повноважень на приватний рівень громадян задля реальної, а не 

символічної “співпричетності до долі своєї країни і свого народу”. Таким 

кроком нами бачиться перехід від представницької до учасницької демократії 

як форми народовладдя, яка розкриває кожному громадянину широкий 

спектр форм реального впливу на перебіг державних справ.  

Представницька демократія не узгоджується з інтересами особистості як 

суб’єкта влади, позаяк партії, за нерозвиненості громадянського суспільства, 

лише відчужують політичну волю громадян від реальної участі у владі. Наразі 

багатопартійність перетнула виправдану демократизацією межу, партії 

втратили своє призначення провідника певної ідеології, відбиття інтересів 

певного прошарку суспільства. “…В результате партии сформировались как 

театральные труппы, более-менее талантливые” [5, с.59], і “разница между 

левыми и правыми партиями стирается: и те и другие - лишь технологически 

отчуждают от гражданина и политические, и экономические права” [там само]. 

А швидкоплинність змін партій при владі не сприяє реалізації довготривалих 

проектів розбудови громадянських інституцій. 

Учасницька демократія на відміну від партійного представництва 

мотивує на активне позиціонування особистості на полі ідеологічного  

плюралізму, коли не партійна чи будь-яка державна структура, а 

екзистенційність особистості визначає її інтеграцію у політичний простір. 

Відбувається свого роду персоналізація влади. Паритетність партнерства 
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приватного та державного в царині демократії перетворює особистість із 

глядача на учасника політики, із громадянина de jure в громадянина de fakto. 

В колах зацікавлених політиків мусолиться думки про ментальну  

неналаштованість українства служінню інтересам громади на кшталт 

“байдужість до інтересів держави”, “психологічна недержавність”, 

“…прагнення уникнути особистої відповідальності за стан громадських 

справ…” [3, с.33], а, головно, що, “…українство не змінилося з того часу і ні 

на йоту…” [6, с.7]. Закиди, які наразі не можна оцінити інакше, ніж догматизм 

мислення, невиправдану екстраполяцію суб’єктивних оцінок минулого з 

історії нації на сучасність, підміну об’єктивної істини суб’єктивними 

уявленнями. Як контроверзу догматизму маємо слова М.Квіцінії : 

“Ментальность этноса оттачивается временем, из нее выбывают ее 

неустойчивые архаичные формы, которые заменяются привнесенными 

эпохой и внешними влияниями элементами” [4, с.168]. Слова, які проливають 

світло на сучасний стан ментальної налаштованості українства.  

Зберігаючи автентичність нації, ментальність втрачає свої рудименти та 

набуває нових культуровідповідних епосі рис. Найбільш інтенсивно  

національний дух еволюціонує за “критичних ситуацій” (М.Квіцінія), під 

впливом глибинних соціокультурних, політичних трансформацій, які 

спричиняють конфліктність, передусім, на особистісно -психологічном у 

рівні. Щодо джерел конфліктності, то новітня історія України має їх вдосталь. 

Свідченням тому є недавні вияви громадянської зрілості, політичної 

активності пересічними українцями - рис, які ментально наближають їх до 

європейських цінностей демократії, моделі громадянського суспільства як 

взірця. Наразі громадянськість в кращих своїх проявах глибоко укорінилася 

у ментальності молодого покоління, закріпилася у стереотипах мислення на 

рівні поліархії. Є рація в словах, що “ми потенційно здатні сприймати західні 

досягнення найбільш органічно, порівняно з більшістю інших країн світу” [7, 

с.164]. 

Назагал маємо констатувати, що євроінтеграційні перспективи стали 

потужним чинником мотивації на участь у громадянських інституціях, у 

прагненнях перебрати функції держави, політикуму; що досягнення 

справжньої демократії є тривалим, копітким процесом, який потребує 

постійного моніторингу науковцями.  
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Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії  
ім. Тараса Шевченка 

Україна, м. Кременець 

ФОРМУВАННЯ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ ДИТИНИ 

ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ В УМОВАХ СУЧАСНОГО 

ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА 

Визначальним науковим положенням, на якому ґрунтується процес 

оновлення змісту освіти України ХХІ ст., є визнання пріоритету розвитку 

особистості дитини, цінності й сенсу її буття. Серед важливих актуалізуються 

проблеми формування особистісної зрілості дитини. Сьогодні актуальним є 

широке коло питань, які стосується організації життя дитини дошкільного  

віку у товаристві однолітків, де буде забезпечено право кожного на власний 

саморозвиток, розкриття потенційних здібностей у різних видах діяльності.  

У сучасних наукових дослідженнях І. Беха, О. Кононко, С. Ладивір, 

Т. Піроженко, Т.Поніманської та ін. зазначається, що становлення особистості 

в дошкільному віці не можна вважати винятково ззовні керованим процесом, 

провідну роль відіграє власний саморозвиток дитини.  

Як зазначають психологи та педагоги, очікування суспільства пов’язані 

сьогодні насамперед з формуванням життєздатної, гнучкої, свідомої, творчої 

людини. Починати вирішення цих проблем потрібно з дошкільного  

дитинства, оскільки саме в цей віковий період формується дитяче 

світобачення, уявлення дитини про свої права та обов’язки, засвоюються 
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моральні правила i норми, розвивається довільна поведінка. О. Леонтьєв 

називав дошкільне дитинство періодом первинного фактичного становлення 

особистості. У сучасних трактуваннях (О. Кононко) особистістю називають 

соціальну істоту, котра вільно та відповідально визначає свою позицію серед 

інших, впевнена в собі, оптимістична, орієнтована на досягнення успіху, 

здатна більше до внутрішньої, ніж до зовнішньої дисципліни, вимоглива до 

тих, хто її оточує. 

Метою особистісно орієнтованої моделі дошкільної освіти є гармонійно 

та всебічно розвинена, життєво компетентна дитина, здатна ціннісно  

ставитися до природи, предметного світу, людей, що її оточують, та до самої 

себе. Тому, головна мета національної дошкільної освіти сьогодні – створити 

сприятливі умови для особистісного становлення і творчої самореалізації 

кожної дитини, формування її життєвої компетентності, позитивного образу 

власного «Я» [1].  

Розвиток особистості в дошкільному віці передбачає потребу дитини в 

активності, причому сьогодення висуває вимоги формування не стільки 

адаптивних, виконавських, наслідувальних дій, скільки ініціативну і творчу 

активність, тобто самоактивність. Саме таким шляхом формується ядро 

особистості, ті базові якості, які є сутнісними, найважливішими для 

особистісного зростання дошкільника, набувається життєва компетентність.  

Науково доведено, що рушійною силою особистісного становлення 

дошкільника є суперечності між об’єктивною залежністю малої дитини від 

ціннісних орієнтацій, життєвих планів, волі, настрою близьких дорослих та 

прагненням до самостійності. Суспільні цінності лише тоді засвоюються 

дитиною, коли узгоджуються з її цінностями, зростаюча особистість не 

просто асимілює суспільний досвід, а немов накладає його на свій власний 

(К. Абульханова-Славська, О. Кононко, Т. Піроженко). Л. Божович вказує, що 

особистісним цінностям відповідають певні мотиви. Якщо спосіб поведінки 

засвоюється за чужим мотивом (наприклад, через страх покарання), то в 

дитини утворюється вміння поводитися відповідно, але вона не відчуває в цій 

поведінці ніякої потреби.  

На думку І. Беха, кожна сформована особистісна цінність у процесі 

подальшого виховання має виступати своєрідним «санкціонуючим центром», 

який дає дозвіл на подальші наміри й рішення вихованця [2]. 

Як стверджують класики психології О. Запорожець, Г. Костюк, 

С. Рубінштейн та ін. до певних моральних якостей особистості входять три 

основні компоненти: когнітивний, емоційний та практичний. Формування в 

дитини особистісного самовизначення – складний процес, який передбачає 

формування у неї моральної поведінки та свідомості, що тісно пов’язано з 

формуванням етичних уявлень, моральних знань, доступних розумінню 

дитини. У цьому процесі, як зазначає Т. Піроженко та ін., важливо  

враховувати широту поля цінностей та змістовну насиченість ціннісних 
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орієнтацій дітей старшого дошкільного віку. Визначення «знаних», 

«значущих» та «дієвих» цінностей складає індивідуальну характеристику  

найближчого, віддаленого та далекого «поля цінностей» дитини і є 

визначальним фактором особистісного розвитку дошкільника [3].  

Результати проведеного нами довготривалого дослідження засвідчили, 

що спеціально організована виховна діяльність дітей в умовах  дошкільного  

навчального закладу є результативною, сприяє появі власного особистісного 

самовизначення при умові апелювання не стільки до свідомості дитини, бо це 

може спричинити явище морального формалізму, скільки до підсвідом их 

структур шляхом емоційного насичення всього життя дитини 

цілеспрямованими виховними впливами, які не вимагають усвідомлення, а 

засвоюються за допомогою внутрішніх психологічних механізмів. 

Значення дошкільного навчального закладу у формуванні ціннісних 

орієнтацій дитини-дошкільника у сучасних умовах значно зростає. Це 

пов’язане із особливостями сучасного суспільства, яке все більше стає 

інформатизованим, та все менше – духовним, людяним. Значно зменшується 

тривалість спілкування дитини з дорослими та однолітками, що зумовлено 

все більш активним використанням навіть дітьми дошкільного віку  

різноманітних технічних засобів, які, з однієї сторони, дають великі 

розвивальні можливості, забезпечують вільний доступ до сучасної 

інформації, а з іншої – витісняють живе спілкування. Така ситуація позбавляє 

дитину можливості долучитись до загальнолюдських духовних цінностей 

шляхом наслідування, усвідомлення чи проживання певних емоцій в 

ситуаціях взаємодії з іншою людиною. Вчені зазначають, що надмірний 

вплив інформатизації суспільних відносин, відсутність культури 

використання інформації щодо дитячої аудиторії може  спричинити розпад 

соціальної ситуації розвитку сучасного дошкільника, який все більше віддає  

перевагу проведенню часу з якимось сучасним технічним засобом, ніж 

спілкуванню з дорослими чи однолітками. 

Тому, сучасний дошкільний навчальний заклад подекуди залишається чи 

не єдиним місцем повноцінного, відповідного віку психічного розвитку 

дитини, де партнером у взаємодії є жива людина – одноліток, з яким можна в 

ігровій діяльності випробувати власне бачення та розуміння світу дорослих, 

спробувати себе у різних ролях, продемонструвати власні цінності та свій 

внутрішній світ, співвіднести його із світом іншої людини і, загалом, хоча б 

помітити в своєму оточенні іншу людину, яка має інші думки, бажання, 

емоції, має інше «поле цінностей», яке може відрізнятись від особистого 

сприймання світу дошкільником.  

Особистісно зорієнтовані освітні технології та їх використання у 

практиці роботи дошкільного навчального закладу забезпечують можливість 

реалізації означених вище проблем. Їх цінність ґрунтується на оптимальному 

врахуванні вікових психологічних можливостей дитини дошкільного віку та 
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механізмів розвитку особистості. Особливого значення набуває проблема 

вироблення механізмів прилучення дитини дошкільного віку до сучасного 

інформаційного суспільства, оптимальне використання його розвивальних 

можливостей, культура життя дитини в сучасному інформаційному просторі. 
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ІНТЕРАКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ НА УРОКАХ В 

ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ 

Сучасний період розвитку суспільства, оновлення всіх сфер його 

соціального і духовного життя потребує якісно нового рівня освіти, який 

відповідав би міжнародним стандартам. Усі перетворення, які відбуваються в 

суспільстві взагалі й у сфері освіти зокрема, зосереджуються на особистості 

– головній дійовій особі суспільно-історичного процесу. Весь дидактичний 

процес спрямовується тепер на формування у школярів потреби у навчанні та 

інтересу до здобування знань.  

Сьогодні в світі відчутний пріоритет загальнолюдських цінностей. 

Згідно з особистістно-діяльнісним підходом до організації навчального 

процесу в центрі його знаходиться той, хто вчиться. Формування особистості 

і її становлення відбувається у процесі навчання, коли дотримуються певних 

умов: створення позитивного настрою для навчання; відчуття рівного серед 

рівних; забезпечення позитивної атмосфери в колективі для досягнення 

спільних цілей; усвідомлення особистістю цінності колективно зроблених 

умовиводів; можливість вільно висловити свою думку і вислухати  свого 

товариша; вчитель не є засобом «похвали і покарання», а другом, 

порадником, старшим товаришем. 

Усім цим умовам відповідають інтерактивні технології, які відносяться 

до інноваційних. 
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В сучасному суспільстві неможливо одній людині знати все, навіть в 

окремій вузькій галузі. Численні факти добре запам’ятовують  комп’ютери. 

Сьогоднішнім учням потрібні інші навички: думати, розуміти сутність речей. 

Осмислювати, вміти шукати потрібну інформацію. Дитина має напружено 

розумово працювати. Саме цьому сприяють інноваційні технології. Дещо 

змінивши слова видатного китайського філософа Конфуція, можна 

сформулювати кредо інноваційного навчання: «Те, що я чую, я забуваю. Те, 

що я чую й бачу, я трохи пам’ятаю. Те, що я чую, бачу й обговорюю, я 

починаю розуміти. Коли я чую, бачу, обговорюю й роблю, я набуваю знань і 

навичок». Використання інноваційних технологій – це спосіб створення в 

класі атмосфери, котра найліпшим чином сприяє співпраці, порозумінню та 

доброзичливості.  

У практиці своєї роботи я надаю перевагу технологіям ситуативного  

моделювання (побудова навчального процесу за допомогою залучення учнів 

до гри), технологіям колективного навчання (методи «Мікрофон», 

«Мозковий штурм», «Метод Прес», «Карусель», «Навчаючи-вчуся», «Два , 

чотири – всі разом» тощо) та кооперативного навчання (робота в парах, 

групах). Проводячи уроки такого типу, педагоги зацікавлюють  школярів 

предметом, формують  активну життєву позицію, розвивають  творчі 

здібності. Разом з тим удосконалюють  мовленнєві і розумові  навички, 

створюють  ситуацію успіху,  де кожен учень почувається невимушено, а це, 

в свою чергу, сприяє самовдосконаленню його як особистості. А вчителі тут 

виступають в ролі друга, порадника, старшого товариша. 

Спробуємо проілюструвати це на прикладі фрагментів окремих уроків.  

Найперше слід згадати про метод «Мозкового штурму», який доречно 

використовувати під час вивчення тем краєзнавчого спрямування, наприклад: 

Тема уроку: «Україна – рідний край».  

Вчитель: - Україна. Що означає це слово для вас, діти? 

Орієнтовні відповіді дітей: рідна домівка, спадщина, стежина, мої 

батьки, друзі, найулюбленіше містечко, де ти народився. 

Всі думки записуються на дошці. Узагальнення відповідей. 

Вдалим також є і об’єднання інтерактивних методів. Наприклад, на уроці 

природознавства застосовується метод «Мозковий штурм» – «Карусель», 

«Продовжте речення», «Робота в групах»: 

Тема уроку: « Жива і нежива природа. Умови для розвитку всього живого 

на Землі». 

Діти чітко усвідомили, що належить до живої і неживої природи. 

Проблема: що ж потрібно для розвитку живого у природі? 

Проводиться мозковий штурм – карусель /об’єднання в групи: Сонце 

Зірка, Місяць/. 

Діти знаходять партнера і підходять до своєї таблиці - вручення маркерів: 

а) малюнок Зірки (рожевий маркер) Що треба для життя рослині?  
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б) Сонце (червоний маркер) Що треба для життя людині? 

в) Місяць ( оранжевий маркер) Що треба для життя тварині?  

3. Виконання завдань. 

За 1 хвилину методом мозкового штурму діти дають відповідь. Через 

1 хвилину групи переходять до наступної таблиці. 

      4.Група біля своєї першої позиції. 

- На вивчення складеної таблиці у вас є 1 хвилина. 

      5. Презентація роботи в групах. 

      6. Рефлексія. 

      7. Підсумок. 

- Чи може людина обійтись без води і повітря?  

- Чи може риба існувати без води? 

- Чи може берізка обійтись без сонячного промінчика, а мурашка – без 

землі? 

Висновок. Жива природа невіддільна від неживої, отже у природі все 

взаємопов’язано. 

На дошці зашифрований висновок. Продовжіть речення: 

Усе живе …   

Жи    ди    є    те    ха    є 

Ся     ра     від    ми    мно    жу 

Вить     єть     рос    роз    ся    жу  

(Учні записують свої висновки, перевіряють за закодованими на 

малюнку, з’єднавши кружечки за кольором). 

Висновки. Таким чином, використання інтерактивних вправ на уроках 

дає можливість доповнити  уроки різноманітною інформацією, а різні види 

діяльності заохочують дітей до роботи. Кожен учень зацікавлений у 

правильності своєї думки. Продуктивність уроків підвищується. Така 

взаємодія учителя й учня робить усіх учасників процесу суб’єктами. 

Інтерактивні форми роботи допомагають приділити увагу кожному учню.  
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ГЕНДЕРНЕ ВИХОВАННЯ У СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ 

РОДИНІ 

В останні десятиліття серйозній трансформації піддалися сімейні 

цінності, відбулись радикальні зрушення в ролевих і статусних позиціях 

чоловіка і жінки, як системоутворюючих основ інститутів шлюбу і сім’ї.  

Простішим стало відношення молоді до вступу в шлюб і його розірвання, 

появи дітей, мотивації створення сім’ї (перевага надається незареєстрованому 

співжиттю - громадянському шлюбу, причинами укладання якого є прояв 

вільного кохання,економічні, сексуальні причини психологічна 

неготовність). Такі особливості сучасної української сім’ї, як її омолодження, 

гетерогенність в усіх аспектах (соціальному, майновому, релігійному), 

переоцінка досвіду сімейного життя, який має старше покоління, відмінність 

у професійних заняттях та інтересах, вирівнювання сімейних функцій у сфері 

сімейно-побутового обслуговування, складні і проблемні стосунки дітей і 

батьків визначають актуальність дослідження. 

На різних етапах історичного розвитку України спостерігалась яскраво 

виражена гендерна асиметрія – нерівність у соціальному становищі статей, 

нерівність можливостей чоловіків і жінок у різних соціальних сферах, 

обумовлені традиційними уявленнями про їх призначення. У цьому контексті 

варто наголосити, що поняття «гендер» (англ. Gender-рід)- соціальна стать, 

протиставляється поняттю біологічної статі (англ.-Sex) і використовується 

для обґрунтування ідеї про те, що соціальні особливості статі визначаються 

історичними і етнокультурними умовами і, відповідно, не визначені їх 

біологією. Різниця між соціальною і біологічною природою статі, змішання 

цих понять приводить до закріплення і виправдання нерівності жінок і 
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чоловіків. Під поняттям статі розуміються біологічні, психічні та соціальні 

особливості чоловіків і жінок, причому біологічні відмінності між ними 

вважаються підґрунтям формування і всіх інших відмінностей, включаючи 

соціальні ролі. Саме тому в сучасній соціальній науці прийнято вживати 

поняття стать і гендер. Поняття стать характеризує тільки анатомо -біологічну  

будову жінок і чоловіків. Гендер означає сукупність норм поведінки та 

позицій, які звичайно асоціюються з особами чоловічої або жіночої статі в 

будь якому суспільстві [1, с.21]. Під гендерною роллю розуміють систему 

соціальних стандартів, вказівок, нормативів, очікуваних зразків, моделей 

поведінки для чоловіків і жінок. Наприклад: для жінок - доня, дівчинка, 

наречена, дружина, мама, бабуся; для чоловіків - син, хлопчик, парубок, 

наречений, чоловік, батько, дідусь. Їхня рольова поведінка передбачає 

дотримання відповідних моделей і визначених соціальних норм [2, c.95].  

В українському суспільстві традиційною сферою реалізації жінки була 

сім’я. Головною метою життя і ціннісною домінантою було продовження 

роду, що визначило створення інституту шлюбу, а  також особливі правила 

поведінки жінки: уявлення про святенність шлюбу, заборону розлучень, 

дівочу честь. Жінка, яка не реалізувала себе в шлюбі – «стара діва», 

«солом’яна вдова», а дружина п’яниці вже автоматично ставала 

позастатутною. Таких жінок не кликали в хресні матері, у весільні свахи, 

оскільки вважалося. що вони своєю участю у весіллі, народженні можуть 

«запрограмувати» подібну долю дитині, подружжю . Особливо жорсткими 

були громадські санкції проти «покриток». Проте фактів покарання 

спокусників набагато менше. У народній приказці з цього приводу зазначено: 

на козаку нема знаку. Згадаємо Т.Г. Шевченка, його яскраво виписані 

портрети жінок-покриток з поеми «Сон», «Катерина» і ставлення до них 

суспільства, рідних, і, як результат - загибель героїнь.  

В наш час, відбувається зміна у гендерних ролях членів родини: статевий 

розподіл праці втратив колишню жорсткість, кількість виключно чоловічих 

та жіночих занять різко зменшилась, а взаємостосунки чоловіків і жінок у 

сім’ї та на виробництві, в принципі, стали рівноправними. Дуже багато 

соціальних ролей і занять взагалі не розділяються на «чоловічі» та «жіночі». 

Спільне навчання та трудова діяльність чоловіків і жінок певною мірою 

нівелюють також традиційні відмінності в їхніх нормах поведінки.  Деяка 

невизначеність рольових очікувань (жінка очікує від чоловіка лицарського 

ставлення в побуті і в той самий час досить успішно змагається з ним на 

роботі) викликає в багатьох людей психологічний дискомфорт і тривогу. 

Фактично ж відбувається  злам у традиційній системі статевих ролей і 

відповідних їй культурних стереотипів. Питання, пов’язані з особливостями 

статі людини і його психологічними відмінностями, а також відповідального  

ставлення до виконання гендерних ролей останнім часом входять до числа 

найактивніше обговорюваних в суспільстві. 



107 

 

 

На сьогодні наймасштабніший вплив на статево-рольові стосунки в сім’ї 

має збільшена емансипація індивідів, особливо жінок, названа М. Бердяєвим 

кризою родового начала, пов’язана із зміною ролі жінки в сім’ї і суспільстві, 

системі життєвих орієнтирів сучасної жінки. На перше місце виходить 

цінність самореалізації, індивідуальної успішності, соціальної престижності, 

тоді як традиційні установки на сім’ю і дітей як головні орієнтири жінки, 

поступово відходять на другий план ієрархизуються. Не менш глибокими 

виглядають зміни і в ролестатусних характеристиках іншої статі-чоловіків . 

Основною зміною чоловічої ролі є зниження їх самостійності в стилі життя, 

самозабезпечуваності, самовідповідальності та ініціативності в поведінці. 

Ідеальний тип «справжнього чоловіка», який завжди був умовним і часто 

проектувався в минуле, тепер остаточно втратив свою монолітність, а окремі 

його риси, як наприклад, агресивність, яка раніше вважалась позитивною, 

стала   проблематичною і дисфункційною, доцільною лише в певних умовах.  

Сьогодні особливого значення набуває гендерне виховання в сучасній 

українській родині. Завдання Програми гендерного виховання, реалізованої 

нами в школах м. Ніжина полягали в тому, щоб: 

1. Донести до дітей і батьків інформацію про гендерні ролі чоловіка і 

жінки та відповідального ставлення до їх виконання в суспільстві і в сім’ї. 

2. Навчити батьків і дітей відповідально ставитися до виконання 

гендерних ролей в суспільстві та сім’ї. 

3. Озброїти батьків інноваційними методами формування гендерної 

поведінки через спілкування,приклади відповідального ставлення. 

Програма базується на ключових положеннях:  

1. Батьки, будучи заручниками політичної та індустріальної системи, 

присвячують себе роботі, кар’єрі, переклавши всю відповідальність за 

формування особистості своїх дітей на плечі дружин, школи, громадських 

організацій, а іноді навіть на виправно-трудові установи. 

2. Батьки, маючи повноцінні сім’ї, знаходяться поза колом своїх 

безпосередніх батьківських обов'язків, створюючи матеріальні цінності і 

зміцнюючи благополуччя великої держави, вони ростять дітей суспільства, 

дітей країни, дітей системи; знаходячись поряд з ними, вони духовно і 

емоційно далекі від них. 

3. Роль батьківства є вирішальною у вихованні молоді та однією з 

найбільших проблем нашого суспільства. Унаслідок глибоких соціальних 

проблем сьогодні роль батька як годувальника сім’ї, вихователя своїх дітей, 

як особистості, що займає ключову роль у суспільстві, різко зменшується.  

4. Поширення гендерних знань, упровадження принципів гендерної 

рівності та формування нових стандартів, традицій поведінки батьків - основа 

формування відповідального ставлення до виконання гендерних ролей  в сім’ї. 

Шляхи реалізації програми: 
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- інформаційне забезпечення: поширення  знань про зміст гендерних 

ролей, цінності, статуси, стереотипи і норми, які мають бути актуалізовані у 

повсякденній діяльності, а також трансформовані до рівня закріплення їх у 

системі цінностей, у власному досвіді і поведінці. Лише на основі цього 

можливими стають гендерна відповідальність,здатність співвідносити власні 

вчинки з їх впливом на іншу людину, з урахуванням гендерних особливостей 

і принципів гендерної рівності;  

- застосування спеціальних підходів, методів і педагогічних технологій, 

які стимулюють почуття відповідальності, в яких відстежуються прояви 

гендерного компонента, аналізуються конкретні ситуації, демонструються 

можливі наслідки і оцінюються ситуації  з іншою статтю. Застосування 

активних форм (малі групи,тренінги, бесіди, дискурси) і технологій 

передбачає аналіз конкретних гендерних ситуацій, їх можливих наслідків, 

створення ситуацій вибору, що робить їх ефективними у формуванні 

гендерної відповідальності, відповідального батьківства; 

- використання широкого спектру інформаційно -просвітницьких 

заходів, які забезпечують інформування, щодо різних аспектів гендерних 

відносин, а також демонструють зразки гендерно -відповідальних відносин.  
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ВПЛИВ КУЛЬТУРОЛОГІЧНОГО НАПОВНЕННЯ 

МОВОЗНАВЧИХ ДИСЦИПЛІН НА ФОРМУВАННЯ МОВНОЇ 

ОСОБИСТОСТІ СТУДЕНТІВ-ФІЛОЛОГІВ 

В умовах оновлення змісту освіти та реалізації сучасних освітніх 

стандартів актуальності набула ідея всебічного розвитку та творчого 

потенціалу особистості, яка здатна вправно володіти всіма засобами рідної 

мови в усіх видах мовленнєвої діяльності.   

Мета дослідження – розкрити вплив культурологічного наповнення 

мовознавчої освіти на формування мовної особистості студентів 

філологічних спеціальностей. 
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Виховання свідомого ставлення до української мови немислиме без 

національного самоусвідомлення, тобто розуміння особистістю своєї 

належності до народу, носія цієї мови і відповідно культури. Вивчення 

української мови має бути спрямоване на усвідомлення себе як представника 

етносу, народу, нації.  

Це забезпечується пізнанням національних символів (калина, верба, хліб , 

хата, вишиванка, рушник, чорнобривці тощо), національно -маркованої 

лексики (Батьківщина, водограй, злагода тощо), що є підґрунтям формування 

національно-мовної особистості, котра володіє уміннями та навичками 

вільно, комунікативно доцільно і вправно користуватися засобами рідної 

мови – її стилями, типами, жанрами в усіх видах мовленнєвої діяльності 

(аудіювання, читання, говоріння, письмо). 

Необхідно сприяти удосконаленню у студентів системи уявлень про 

українців як народ що має свою історію, сучасне  та майбутнє, власну багату 

культуру, народні звичаї та обряди. Найбільш сприятиме формуванню 

національно-мовної особистості культурологічний підхід до навчання 

української мови, що передбачає визнання мови як феномена культури, 

культурно-історичного середовища, що втілює в собі історію, культуру, 

звичаї народу та мови як скарбниці етносу, результатом застосування якого є 

здатність особистості бути носієм та транслятором власної етнокультури, 

усвідомлення національної приналежності кожного до певної етноспільноти 

в контексті світової культури та до можливості співіснувати з 

представниками інших народів, до ведення діалогу культур. 

Культура мовлення вчителя-словесника немислима без розуміння 

фонової, національно-маркованої лексики, знання етнокультурних 

особливостей народу, який спілкується цією мовою, тобто без 

культурологічної компетентності фахівця. Формування культурологічної 

компетентності є невід’ємною частиною підготовки національно свідомих 

фахівців-словесників.   

На основі аналізу науково-методичної літератури та практичного досвіду  

визначаємо такі шляхи реалізації культурологічного компоненту 

мовознавчих дисциплін та становлення національно -мовної особистості:  

1) урахування національно-культурної специфіки мовної системи у 

процесі вивчення української мови як виразника культури;  

2) добір та використання системи тематично об’єднаних 

українознавчих текстів різних жанрів і стилів мовлення;  

3) використання краєзнавчих, народознавчих матеріалів та усної 

народної творчості в навчанні мови;  

4) відбір етнолексем та укладання словників етнокультурознавчої 

лексики;  

5) підбір та застосування відповідних традиційних та новітніх 

технологій навчання української мови з метою практичного освоєння 
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культурних цінностей, певних видів діяльності й поведінки, національно-

культурного компоненту через мову;  

6) створення системи вправ і завдань для збагачення мовлення 

майбутнього фахівця етнокультурознавчою лексикою та формування 

культурологічної компетентності;  

7) навчання реалізації культурологічної змістової лінії мовної освіти на 

всіх етапах вивчення мови. 

Мета, завдання та пріоритети навчання мови зумовлюють виділення 

принципів відбору навчального матеріалу, серед яких провідними є 

народність та культуровідповідність, бо саме їх застосування сприяє 

вихованню всебічно розвиненої комунікативно самодостатньої мовної 

особистості.  

Важливою складовою навчання мовних дисциплін є відомості про 

звичаї, традиції, побут, вірування та світогляд народу -носія мови, 

мовленнєвий етикет, інформація про відомих культурних діячів, 

письменників, науковців. Кращі зразки літературного уживання національно -

маркованої лексики, художньої літератури, які використовують у процесі 

викладання мови виховують естетичні смаки особистості, формують ціннісні 

орієнтири національно свідомої особистості, які є такими необхідними у 

сучасному динамічному світі інформаційних технологій та глобалізаційних 

процесів. 

З метою формування й розвитку культурологічної компетентності 

майбутніх педагогів використовуємо комплексну методичну систему, у якій 

поєднуються різноманітні методи, прийоми, форми й засоби навчання. 

Особливу увагу приділяємо когнітивній методиці навчання української мови.  

Ключову роль відіграє ретельно розроблена система вправ та завдань 

спрямована на збагачення мовлення майбутніх філологів лінгво -культуремами 

як основними лінгвокультурологічними комплексними міжрівневими 

одиницями, які мають лінгвістичний та екстралінгвістичний зміст.  

Критерієм сформованості мовної особистості є уміння вдало  

репрезентувати себе через мовлення. Ставлення до рідної мови та свого 

народу, держави є показником національно-мовної свідомості й рівня 

культури людини. Якою мовною особистістю стане вихованець, переважно 

залежить від того, як він осмислить базові для нації концепти, осягне 

загальнолюдські цінності на базі національних та визначить для себе життєві 

пріоритети. 

Формування національно свідомої, духовно багатої української мовної 

особистості невіддільне від пізнання народної культури, адже саме на рівні 

мовленнєвої діяльності виявляються національно-культурна специфіка 

мовної особистості та національно-культурні особливості комунікації. 
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АНАЛІЗ ІСТОРІЇ ВИНИКНЕННЯ ТА ВЖИВАННЯ ТЕРМІНУ 

«КЛАСИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ» В УКРАЇНІ 

На початку даної роботи хотілося б зупинитися на самому понятті 

«університет».  Існує багато тлумачень цього поняття. Розглянемо декілька з 

них.  

Університет – це давня і водночас сучасна форма навчального закладу  

вищої якості, що дає людині високий рівень освіти, практичних вмінь і 

навичок з опанованого фаху. Разом з тим університет – це творчий дух, дух 

гуманізму, освіченості і культури, це новаторство, об’єднання педагогіки з 

науковими досягненнями сучасного рівня [2]. 

Зараз університет, як правило, пов’язують з уявленням про вищий 

навчальний заклад, який, маючи на меті вільне викладання і розвиток всіх 

галузей науки, незалежно від їх практичного вживання, користується разом з 

тим, під контролем уряду широким самоврядуванням і надає  слухачам 

значний простір у виборі і напрямі своїх наукових занять і приватного життя. 

З соціологічної точки зору університет може розглядатися як вид організації, 

як професійна корпорація і як «ідея» – ідеальний тип структури виробництва 

і відтворювання знання [1]. 

Отже, класичний університет – це вищий навчальний заклад, що має 

певні специфічні риси, особливі механізми та форми функціонування. 

Основоположними якісними ознаками таких навчальних закладів є, зокрема, 

високий, можна сказати, елітний, рівень підготовки фахівців, що базується на 

ґрунтовній методологічній основі, можливість набуття студентами не просто 

базових, а фундаментальних знань з різних галузей науки за оптимального 

поєднання природничих і гуманітарних навчальних дисциплін, здатність до 

формування і поширення вікових морально-культурних цінностей, 

переважання у науковій роботі частки фундаментальних, креативних 

досліджень [4, с.85]. 

Як відомо, перші університети з’явилися у середньовічній Європі. Вони 

виникли самі собою як співтовариства відомих викладачів та їхніх учнів. 

Почувши, що в якомусь місті читає лекції славетний учений, «спудеї», котрі 

втомилися від гнітючої дисципліни церковних шкіл, юрбами вирушали туди.  

На початку своєї історії практично всі університети мали релігійне 

спрямування. В Західній Європі засновниками їх були релігійні ордени. 
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Університети тоді зосереджувалися в монастирях, де навчання поєднувалося 

з молитвою. 

Загальновизнано, що перші університети були класичними не тільки за 

часом виникнення, а й за своєю структурою. Як правило, усі вони мали 

чотири факультети: богословський, юридичний, медичний, артистичний або 

підготовчий, який пізніше отримав назву філософського. На артистичному 

факультеті викладалися «сім вільних мистецтв»: спочатку тривіум (латинська 

граматика, риторика і діалектика), потім додавався квадривіум (арифметика, 

геометрія, астрономія і теорія музики), і саме ця система знань складала 

основу класичної університетської освіти [5, с. 32-33]. Лише після закінчення 

цього факультету можна було продовжити навчання на одному з трьох інших 

основних факультетів. Першими класичними університетами Європи 

традиційно вважаються Болонський (1088) та Паризький (1200). 

Першими вищими навчальними закладами на зразок європейського 

класичного університету в Україні вважають Слов’яно-греко-латинську  

академію в місті Острог та Києво-Братську (Могилянську) колегію. Латиною 

всі університети називались академіями (або колегіями), бо латина була 

мовою науки і освіти тих часів, також і міжнародною мовою спілкування в 

Західній Європі.  

Хронологічно першим в історії вітчизняної класичної університетської 

освіти вважається Львівський університет (1661), утворений на базі 

Львівської єзуїтської колегії. З часу заснування і до 1773 р. він 

підпорядковувався владі єзуїтського ордена. 

У 1784 р. імператор Іосиф II підписав диплом про оновлення університету. 

Крім філософського, юридичного, медичного і теологічного факультетів, до 

складу університету ввійшла й гімназія. Вона виконувала подвійну функцію: 

бази для комплектування контингенту студентів і майданчика для педагогічної 

практики. Зміст програм більшості факультетів набув світського характеру. Крім 

латини, мовою навчання подекуди стає й польська.  

Отже, Львівський університет створювався за моделлю класичних 

університетів Європи, яка історично склалася із часів середньовіччя, і за 

таким же принципом велося в ньому викладання.   

У подальшому в Україні процес створення класичних університетів 

продовжився з початку ХІХ ст. на територіях, які на той час входили до 

складу Російської імперії.  

У Східній, Центральній і Південній Україні першої половини XIX ст. 

основи класичної університетської освіти заклали три імператорські 

університети – Xарківський, Київський св. Володимира і Новоросійський. 

Виникаючи в центрах промислово розвинених регіонів, вони слугували 

базою розвитку освіти і культури. Становлення університетської освіти 

розпочалося під час освітньої реформи 1802 – 1804 рр. У 1802 р. було 

утворено Міністерство народної освіти, вийшов перший Статут Російських 
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імператорських університетів (1804) та Статут навчальних закладів, 

підвідомчих університетам (1804). Цими документами декларувалося 

структурування системи освіти за чотирма типами навчальних закладів: 

парафіяльні, повітові училища, гімназії та університети [3]. 

За часом створення п’ятим університетом України у межах її сучасних 

кордонів став університет на Буковині, яка в ХІХ ст. входила до складу  

Австрійської імперії. До утворення університету в Чернівцях існував 

богословський заклад, заснований ще в 1827 році. Саме на його основі 

наказом імператора Франца Йосифа від 4 жовтня 1875 року було створено 

Чернівецький університет з трьома факультетами: теологічним, 

філософським та юридичним. 

Кількість студентів в університетах на початку XX ст. збільшилася в 

середньому більш ніж удвічі. Це були, як правило, діти міської та сільської 

буржуазії. Для вихідців з робітничого класу, середнього та бідного селянства 

доступ до вишів, як і до того, залишався практично неможливим. У цей самий 

час почали створюватися вищі навчальні заклади для жінок. 

Отже, можна зробити висновок, що поняття «класичний університет» на 

протязі багатьох років змінювалось за своїм змістом та тлумаченням. 
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Падалка О.І., 
к.п.н., доцент кафедри педагогіки і психології (дошкільної та корекційної) імені 
проф.Поніманської Т.І. Рівненського державного гуманітарного університету 

Україна, м. Рівне  

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ПІДХІД ДО СТУДЕНТІВ У ПРОЦЕСІ 

ФОРМУВАННЯ ПРІОРИТЕТНИХ ПЕДАГОГІЧНИХ 

ЦІННОСТЕЙ 

Проблема формування цінностей студентської молоді є надзвичайно  

актуальною нині. Молодь виступає активною силою політичних змін і, 

залежно від того, які цінності вона вносить у ці зміни, яку культуру 

впроваджує, багато в чому буде залежати майбутнє суспільства, його 

культура, напрям трансформації. Суспільство зацікавлене в тому, щоб ці 

цінності й культура були демократичними. Їх формування – актуальне 

завдання, яке потребує нагального вирішення. 

Необхідність формування пріоритетних цінностей студентів 

педагогічних вищих навчальних закладів зумовлена зростаючими вимогами 

до рівня загальнокультурної, спеціальної та педагогічної підготовки 

випускників, потребами в постійній професійній самоосвіті й самовихованні, 

потребою в підготовці майбутніх фахівців до  професійного компетентного  

входження до ринку праці, що потребує готовності й уміння майбутніх 

вихователів утілювати в життя гуманістичні ідеї, становлення системи 

сучасних і соціально значущих цінностей у структурі особистості, здатності 

їх створювати й передавати [3]. 

Ми вважаємо, що у професії вихователя цінності конкретизуються. 

Кожен майбутній вихователь визначає, які характеристики педагогічної 

діяльності він вважає найбільш важливими, які можливості для самореалізації 

вбачає в майбутній професії. Цінності педагогічної діяльності учені 

пов’язують із можливістю задоволення матеріальних, духовних потреб 

педагога і на основі цієї єдності класифікують їх у такий спосіб: цінності, що 

сприяють утвердженню вихователя в суспільстві; цінності, що впливають на 

розвиток комунікативної культури; цінності, що ведуть до 

самовдосконалення; цінності самовираження; цінності, пов’язані з 

утилітарно-прагматичними запитами. 

Під сформованістю пріоритетних педагогічних цінностей у майбутніх 

вихователів ми розуміємо систему інтегративних утворень особистості, яка 

залежно від рівня засвоєння загальноприйнятих цінностей, професійних 

знань, умінь і навичок керує вибором та ставленням до різних видів 

педагогічної діяльності. Пріоритетні педагогічні цінності майбутнього 
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вихователя є комплексом різних видів професійних цінностей педагога, що за 

сприятливих умов дозволяють успішно здійснювати професійну діяльність. 

Ми погоджуємося з думкою Н. Ткачової, яка зазначає, що засвоєння 

майбутніми педагогами цінностей неможливе без урахування їх 

індивідуальних потреб, інтересів, спрямованості, життєвого досвіду, що 

забезпечує реалізацію певних функцій цінностей у педагогічному процесі, 

основними з яких є такі: 

- цінності виступають підґрунтям для формування цілей і завдань 

особистості; 

- цінності визначають результативність і вектор цього процесу;  

- цінності є своєрідною мірою процесу самореалізації [2]. 

У сучасному суспільстві, актуальною є проблема якісної підготовки 

майбутніх фахівців дошкільної освіти. Велика кількість дослідників 

працюють над аналізом найважливіших її компонентів і визначають, які саме 

якості та цінності студент повинен сформувати й розвинути у процесі 

навчально-пізнавальної діяльності. Вирішення цього питання полягає у 

запровадженні в освітню діяльність вищих навчальних закладів 

індивідуально-орієнтованого підходу. Лише розглядаючи кожного студента 

як особистість, яка має унікальний, властивий лише їй одній набір 

індивідуальних особливостей, можна коригувати ті чи інші позитивні якості 

та зменшувати рівень негативних. Проблема індивідуального підходу , 

врахування індивідуальних особливостей студентів, і створення відповідни х 

педагогічних технологій була і залишається предметом дослідження багатьох 

учених.  

Так, К.Д. Ушинський розробив методику прийомів індивідуального  

підходу до дітей, основи профілактичної роботи по вихованню корисних 

звичок. В той же час він виказав думку, що в складному процесі 

індивідуального підходу до дитини не можна давати якісь певні рецепти, тим 

самим, підкресливши творчий характер рішення проблеми. 

Проблема індивідуального підходу до дітей отримала всебічний 

розвиток в практичному досвіді і в педагогічному навчанні 

В.О. Сухомлинського. Він підкреслював важливість розвитку індивідуальної 

своєрідності особистості дитини. 

Індивідуальний підхід до кожного студента є однією з основних вимог 

сучасного навчально-виховного процесу у вищій школі. Як зазначено в 

Національній доктрині розвитку освіти, «Лише за умов переорієнтації 

системи освіти на врахування індивідуальних властивостей тих, хто  

навчається, з метою подальшого їх розвитку, можна створити умови для 

розвитку особистості і творчої самореалізації кожного громадянина України, 

виховання покоління людей, здатних ефективно працювати і навчатися 

протягом життя.» [1]. 
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Суть принципу індивідуального підходу полягає в адаптації 

(пристосуванні) навчання до змісту і рівня знань, умінь та навичок кожного 

студента або до характерних для нього особливостей процесу засвоєння, або 

навіть до деяких стійких рис його особистості. Основним засобом реалізації 

даного принципу є індивідуальні самостійні роботи, котрі виступають як 

дидактичний засіб організації і керівництва самостійною діяльністю 

студентів на всіх етапах навчання. Це можуть бути і створення презентацій з 

будь-якої теми, і доповіді, і реферати. 

Отже, для формування пріоритетних педагогічних цінностей майбутніх 

вихователів дошкільних навчальних закладів (з урахуванням індивідуального  

підходу) необхідно: 

- переглянути погляди на можливості кожного студента, тому що всі 

вони можуть стати компетентними, викладач повинен навчитися бачити в 

кожному студентові наявність унікального набору властивостей, які важливі 

для успіху в майбутній педагогічній діяльності;  

- головною метою освіти поставити завдання розвитку особистості на 

основі індивідуалізації навчання; 

- переглянути традиційні процедури тестування студентів і оцінювання 

їх навчальних досягнень, що базуються на усередненому рівні знань. 

Впроваджувати процедури оцінювання індивідуальних досягнень кожного 

студента. 

Таким чином, урахування індивідуальних особливостей  кожного 

студента, використання індивідуального підходу при організації процесу 

формування пріоритетних педагогічних цінностей має вирішальне значення 

для якісної підготовки майбутніх вихователів. 
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ПІДРУЧНИК З ДИСЦИПЛІНИ «ОРГАНІЗАЦІЯ 

КОМП’ЮТЕРНИХ МЕРЕЖ»: ЯКИМ ЙОМУ БУТИ 

На сьогоднішній день українська освітня система знаходиться на шляху  

до повного оновлення та модернізації, де провідною метою є підготовка 

професійно компетентного і конкурентно спроможного фахівця. З цих 

позицій актуальною постає проблема оновлення змісту навчальних дисциплін 

з акцентуванням уваги на практичній значущості теоретичного  матеріалу. 

Саме за таких умов можливим стає формування фундаментальної цілісної 

системи знань у студентів вишів, оскільки гармонійне поєднання теоретичних 

відомостей з дисципліни із практичним досвідом їх застосування утворює 

сходинки для поетапного особистісного та професійного зростання.  

Найбільш дискусійним та складним є питання змістового наповнення 

навчальних програм з комп’ютерних дисциплін, враховуючі неймовірну 

швидкість розвитку інформаційно-комунікаційних технологій та 

відповідного програмного забезпечення. З метою пошуку консенсусу у сфері 

фахової підготовки майбутніх техніків-програмістів із проектування 

комп’ютерних мереж було виконано дослідження змісту існуючої навчальної 

літератури відповідної тематики. 

Так, на підґрунті теоретичного аналізу сучасного науково-інженерного  

досвіду зарубіжних фахівців у галузі комп’ютерних мереж (Є. Жиганов, 

К. Закер, Д.Колісниченко, А. Кузін, М. Кульгін, А. Леонов, Н. Максімов, 

А. Мощевкін, У. Одом, В. Оліфер, Н. Оліфер, І. Попов, Ю. Родичев, 

Е. Таненбаум, В. Холмогоров та ін.) було визначено, що досить ґрунтовно та 

детально висвітлені наступні питання: базові поняття теорії побудови 

комп’ютерних мереж, топології та архітектури сучасних комп’ютерних 

мереж, мережеві послуги, захист інформації в мережі та ін. 

Дослідження наукового надбання провідних українських фахівців із 

проектування комп’ютерних мереж А. Балик, Н. Балик, Л. Беркмана, 

П. Баранова, Н. Возної, М. Горбійчук, І. Єримей, М. Карпінського, 

М. Мазуркова, А. Мельник, Я. Николайчук, В. Новосад, В. Олексюк, І. Пітух, 

С. Ромашко, В. Стеклова, Р. Юринець та ін. надало підґрунтя для 

усвідомлення специфіки проектування локальних і спеціалізованих 

комп’ютерних мереж, налаштування програмного забезпечення для 

комп’ютерних мереж, змісту маршрутизації та адресації у сучасних 

обчислювальних мережах тощо. 
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Вивчення науково-інженерної думки корифеїв на полі мережевих 

технологій веде до розуміння того, що всі проаналізовані джерела містять 

ґрунтовні відомості про кожний окремий крок на шляху проектування 

комп’ютерної мережі. Зауважимо, що у численній науковій літературі з 

організації комп’ютерних мереж інформація подається таким чином, що 

студенту коледжу досить важко розібратися у її значущості і доречності для 

практичного застосування з причин: переобтяження технічною спеціальною 

термінологією, викладення матеріалу для аудиторії досвідчених фахівців, 

невелика кількість практичної реалізації теоретичних викладок, дослідження 

окремих компонентів мережі. Наслідком є відсутність у свідомості студента 

цілісного образу комп’ютерної мережі, низький рівень розуміння логіки 

побудови обчислювальних мереж, і в решті решт, зведення навчання до 

фрагментарного запам’ятовування окремих теоретичних відомостей та 

фактів.  

Для вирішення окресленого кола проблем було сформульовано вимоги 

до підручника з дисципліни «Організація комп’ютерних мереж», який би 

створив міцне підґрунтя для теоретичного та практичного усвідомлення 

принципів роботи сучасних мереж. Роз’яснимо  логіку викладення 

навчального матеріалу даного посібника. 

Підґрунтя даного посібника повинні становити численні праці 

представників психолого-педагогічної науки (К. Альбуханова-Славська, 

Б. Ананьєв, О. Баханов, І. Бех, М. Бухаркін, Л. Виготський, І. Єрмаков, 

Г. Костюк, О. Леонтьев, М. Моісєєв, Е. Полат, А. Петров, О. Пєхота, 

С. Подмазін, В. Рибалка, С. Рубінштейн, В. Сєрікова, Л. Сохань, 

І. Якиманська та ін.), у яких доведено, що відомості отримані емпіричним 

шляхом запам’ятовуються краще і стають поштовхом до розширення меж 

теоретичного знання за рахунок виникнення питань у процесі практичної 

фахової діяльності. У наслідок чого сукупність базових знань студента 

постійно розширюється за рахунок почергового додавання теоретичного та 

емпіричного знання, згодом сукупність стає системою, а з часом змістовним 

ядром фахової компетентності майбутнього працівника. 

Отже, досвідна складова даного посібника − проблема створення 

готового проекту комп’ютерної мережі із виходом до Інтернет конкретного  

населеного пункту, що дозволило б студенту узагальнити та практично 

використати отримані теоретичні знання з організації комп’ютерних мереж. 

 Відмітимо, що особливістю викладення навчального матеріалу такого  

посібника є індуктивна побудова: від загального до частинного, від 

проектування міської мережі до локальної. Вибір саме такої послідовності 

висвітлення навчального знання обґрунтований наступним чином: 

• дозволяє сформувати цілісну картину комп’ютерної мережі у 

свідомості студента; 
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•  відповідає логіці роботи провайдерів – до квартири заходить дріт, 

якій є «джерелом Інтернету», а вже потім проектується локальна мережа у 

приміщенні; 

• у процесі засвоєння навчального матеріалу у такий спосіб у студентів 

не виникає питань типу «Навіщо ми це вивчаємо?», «А як на практиці ці 

знання допоможуть?»;  

• нестандартний проблемний підхід найбільш потужно сприяє 

активізації пізнавального інтересу у майбутніх фахівців;  

• студенти отримують базові інженерно-практичні знання, які можна 

використати для працевлаштування до компаній Інтернет-провайдерів. 

Підсумовуючи вище викладене можна зробити висновок, що оновлення  

структури сучасних підручників для студентів коледжів із комп’ютерних 

мереж дозволить ефективно використовувати їх в освітньому процесі. Такого 

роду підручник буде своєрідним гідом для студента по цікавому світу  

сучасних комп’ютерних мереж, що значно покращить процес фахової 

підготовки техніків-програмістів.  
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національного університету імені Івана Огієнка 
Україна, м. Кам’янець-Подільський 

ОПТИМІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ МУЗИЧНО-

ЕСТЕТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ 

ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ 

Педагогічна наука сьогодення називає такі напрями та шляхи 

підвищення якості навчально-виховного процесу:  

– удосконалення змісту освіти (науковість, доступність, 

світоглядницька, політехнічна, трудова спрямованість через стандартизацію 

навчальних дисциплін, розробку і використання нових навчальних планів, 

програм тощо); 
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– інтенсифікація процесу навчання (способи інтенсифікації: мотивація 

навчання шляхом формування у студентів пізнавального інтересу, почуття 

відповідальності за навчання; підвищення інформативності навчання 

(збільшення обсягу знань, що засвоюються за один і той же  час); прискорення 

темпу навчання, усунення непродуктивних затрат часу; впровадження 

активних методів навчання (групових, проблемних, самостійної роботи 

тощо); використання нових ТЗН (комп’ютери, автоматизовані засоби 

контролю тощо);  

– оптимізація процесу навчання (способи: комплексне планування 

завдань на заняття; вибір найкращих для цих умов методів, форм, засобів 

навчання; створення оптимальних умов для навчання) тощо [2, с. 103-105].   

Відповідно до вказаних шляхів удосконалення навчально -виховного  

процесу, нами визначено педагогічні умови формування музично -естетичної 

компетентності студентів педагогічних факультетів, які б відповідали 

вимогам професійної освіти. 

У представленому дослідженні формування музично -естетичної 

компетентності майбутніх учителів початкових класів розглядається як 

цілісний педагогічний процес, що інтегрує у собі організаційні та навчальні 

дії, спрямовані на формування у студентів: 

– ціннісно-мотиваційної компетенції (виявлення та розвиток у студентів 

музичного кругозору, стимулювання інтересу до вивчення музичних 

дисциплін, спрямованості на музично-естетичну роботу в початковій школі);  

– когнітивної компетенції (теоретичних знань з музичних дисциплін);  

– технологічної компетенції (володіння знаннями методики музичного 

виховання у початковій школі); 

– практико-діяльнісної компетенції (уміння застосувати набуті знання, 

навички та вміння на практиці). 

Досягнення педагогічного ефекту в навчально-виховному процесі 

зумовлюється відповідними умовами, комплексне використання яких є 

гарантом сформованості музично-естетичної компетентності, яка базується 

на зазначених вище компетенціях. 

Поняття «педагогічні умови» в педагогіці розуміють як «обставини, за 

яких залежить та відбувається цілісний продуктивний педагогічний процес 

професійної підготовки фахівців, що опосередковується активністю 

особистості, групою людей» [1, с.166], визначають залежність ефективності 

педагогічного процесу від умов, у яких він відбувається [5, с.78]. 

Музикознавці розглядають «педагогічні умови навчання мистецтва – як 

цілеспрямовано створені чи використовувані обставини мистецького 

навчання, що забезпечують можливість досягнення його результативності»  

[4, с.160]. Як філософська категорія, поняття «умова» віддзеркалює 

відношення речі до чинників, які спричиняють її виникнення та існування [3, 

с.37]. 
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Під педагогічними умовами формування музично -естетичної 

компетентності майбутніх учителів початкових класів у процесі вивчення 

музичних дисциплін розуміємо синтетично створені обставини, що є 

необхідними й достатніми для формування музично-естетичної 

компетентності майбутніх учителів початкових класів, їх ціннісно -

мотиваційної, когнітивної, технологічної та практико -діяльнісно ї 

компетенцій. 

До педагогічних умов, забезпечення яких у навчально -виховном у 

процесі активуватиме формування музично-естетичної компетентності 

майбутніх учителів початкових класів у процесі вивчення музичних 

дисциплін, нами віднесено: 

1. Систематична мотивація у необхідності удосконалення музично -

естетичної компетентності майбутніх учителів початкових класів. 

2. Удосконалення змістово-технологічного аспекту музичної 

підготовки студентів, що передбачає розроблення інноваційного змісту, 

форм, методів та засобів ефективного засвоєння студентами теоретичних 

знань, оволодіння практичними вміннями і навичками  творчої музично-

естетичної діяльності. 

Створення у навчальному процесі зазначених вище педагогічних умов 

створює передумови для вдосконалення особистості майбутнього вчителя як 

в музично-естетичному, так і в педагогічному аспектах; дозволяє більш 

ефективно формувати музично-естетичну компетентність майбутніх учителів 

початкових класів, а також розвивати і закріпляти інтерес до професійно -

педагогічної діяльності з музично-естетичного виховання молодших 

школярів. Одноосібно, відокремлено одна від одної, вказані умови не можуть 

забезпечити ефективне формування музично -естетичної компетентності 

майбутніх учителів початкових класів у процесі вивчення музичних 

дисциплін. Відсутність однієї умови, при виконанні іншої негативно вплине 

на навчально-виховний процес. Розглянуті умови комплексно охоплюють 

процес формування музично-естетичної компетентності майбутніх учителів 

початкових класів у процесі вивчення музичних дисциплін. 
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ПІДРУЧНИКОТВОРЕННЯ ЯК ІСТОРІОГРАФІЧНА 

ПРОБЛЕМА ДОСЛІДЖЕНЬ ЗАХІДНОГО РЕГІОНУ УКРАЇНИ 

Проблема підручникотворення є універсальним всеохоплюючим  

аспектом дослідження різних педагогічних процесів і явищ, адже вона 

рельєфно відображає погляди, ідеї, ідеологічні віяння, науковий потенціал 

діячів кожної конкретно-історичної епохи. Доробок з теорії і практики 

підручникотворення враховується у дослідженнях про розвиток навчальної 

книги на різних етапах історико-педагогічного процесу, зокрема і в його 

регіональному ракурсі.  

Цілком зрозумілою є традиційна зосередженість уваги сучасних 

науковців, які досліджують Західний регіон України, на періоді XIX             30-

х рр. ХХ ст., позаяк з уніфікацією навчальної літератури за радянського та 

сучасного державотворчого періодів вивчення регіонального аспекту даної 

проблеми майже втрачає сенс.  

За радянської доби історичний аспект розвитку навчальної та 

навчально-методичної літератури фактично не став предметом наукового  

аналізу як відображення змісту освіти із притаманними різним епохам  

рівнем знань, світобаченням, стереотипами. Подекуди виданим офіційною 

владою підручникам протиставлялася навчальна книга, що 

використовувалася у братських школах чи створювалася «прогресивною 

інтелігенцією», але й при цьому вказувалося на її «соціальній, ідейній 

обмеженості» та «клерикально-релігійній» спрямованості через 

невідповідність «соціально-класовим» уявленням про зміст навчання і 

виховання. Такі підходи, трактування, погляди спостерігаються в історико -

педагогічному доробку Л. Баїка, М. Грищенка, М. Дідуха, А. Ігната, 

В. Литянского, Ф. Науменка, М. Павлюка, Д. Щербини та інших науковців.  

Предметне вивчення історії розвитку навчальної книги на західній 

Україні розпочалося за сучасної доби. Важливі уявлення з даної проблеми 

дали праці відомих учених, які орієнтували на її подальше вивчення.  

Зокрема Б. Ступарик навчальну літературу Галичини XIX  30-х рр. 

ХХ ст. [3] розглядав як засіб, що відображає освітню політику австрійського  

та польського політичних режимів. На основі аналізу близька 20 

підручників, що використовувалися у школах краю, він визначав характер  

навчально-виховного процесу, його мету та зміст освіти загалом. 

Критикуючи видану офіційними урядовими чинниками навчально -
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методичну літературу за невідповідність пізнавальним потребам і 

національним почуванням українських дітей, вчений протиставляв їм 

підручники передових діячів, які долаючи спротив влади надавали їм 

національного спрямування (читанки О. Барвінського і В. Ільницького ;  

«Педагогія руська або наука о воспитанию» І. Бартошевського, ін.). 

З’ясовуючи їх внутрішню структуру, змістову спрямованість й інші 

аспекти, вчений розкриває їх потенціал у національному та духовно -

моральному вихованні молоді.  

Глибокий аналіз навчальної книги у контексті розвитку української 

дидактичної думки Галичини за міжвоєнного періоду здійснила 

Т. Завгородня. З’ясувавши її основні функції (інформаційно -пізнавальну , 

виховну, дослідну, світоглядну, розвиваючу, стимулюючу, ін.), вона 

схарактеризувала головні структурно-змістові компоненти підручників з 

різних предметів, що використовувалися в початковій та середній школі. 

Вчена показала умови, які впливали на їх змістову спрямованість та здійснила 

порівняльну характеристику навчальної літератури, що видавалася 

офіційною шкільною владою (відображала інтереси польського режиму, 

гальмувала інтелектуальний розвиток і формування світогляду української 

молоді) з підручниками, підготовленими українськими педагогами та 

громадськими організаціями. При з’ясуванні такої важливої проблеми, як 

створення читанок, було показано, що їх зміст розроблявся на основі 

культури, історії та географії України, а завдання і вправи носили 

виховуючий характер [1, с.81-95]. 

Концептуально важливе значення для історіографії досліджуваної 

проблеми є визначення Т. Завгородньою на основі аналізу доробку 

українських дидактів Галичини міжвоєнного періоду основних вимог до 

розробки шкільних підручників. Вони зводяться до таких положень: потреба 

урахування ставлення до навчання молоді, її зацікавлень; науковість викладу  

матеріалу; вміщення у підручниках творів виховного змісту; здійснення 

міжпредметних зв’язків, зокрема й стосовно різних сфер суспільного життя;  

врахування вікових особливостей і рівня підготовки школярів; різножанрова 

подача матеріалу та його доступність; внесення у читанки елементів з теорії 

культури (уявлення про композицію, особу, співвідношення змісту і форми 

тощо); зв’язок з регіональними особливостями (фольклорними, 

етнографічним тощо). Таким чином, насичення змісту підручників 

елементами українознавства у поєднанні із загальнолюдськими цінностями 

створило важливу основу для збереження українського шкільництва в краї та 

посилення їх виховного впливу на кожну дитину [1, с. 92-95].  

Уявлення про науково-методичне та організаційно-педагогічне 

забезпечення навчально-виховного процесу в народних школах Буковини у 

ХІХ – на початку ХХ ст. дають напрацювання О. Пенішкевич. 

Проаналізувавши тогочасні посібники із загальної методики та з часткових 
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методик викладання в середній школі, О. Пенішкевич доводить, що багато 

сучасних дидактичних ідей також сягають коріннями XVIII-ХІХ ст. Ця 

позиція деталізується через розкриття особливостей викладання предметів 

гуманітарного (іноземні мови, пропедевтика філософії, історія, ін.) та 

природничо-математичного (арифметика, геометрія, ботаніка, зоологія, 

мінералогія, фізика, хімія, географія) циклів. Вчена наголошує, що методичні 

засади їх вивчення у теорії та практиці середніх шкіл Буковини мали виразну 

розвиваючу і практичну спрямованість, а сам процес навчання мав 

забезпечувати зв’язок навчального матеріалу з життям та потребами 

майбутньої суспільної діяльності. При цьому ще не була сформульована ідея 

випереджального навчання щодо рівня розвитку дитини, а школа ще не мала 

цілісної концепції її розумового розвитку [2, с. 133-154].  

Спеціальні комплексні праці з історії підручникотворення доволі схожі 

у структурно-змістовому відношенні, адже поява та еволюція шкільної книги 

завжди детермінувалася низкою загальних і специфічних соціокультурних 

чинників, тож у наукових рефлексіях представляється як поступальний 

процес ускладнення й удосконалення їх змістового наповнення.  

Вивчення підручникотворчих систем, що існували у різних регіонах за 

однакових хронологічних періодів спонукало дослідників до визначення 

схожих педагогічних принципів укладання та ілюстрування навчальної 

літератури, які реалізовувалися у її навчально-виховних ідеях (доступність, 

народність, наступність, змістова цілісність, природовідповідність тощо). 

Окреслені й інші риси та характеристики не означають нівелювання 

своєрідності наукового доробку з даної проблеми, позаяк відповідно до 

предмету і завдань студій науковці пропонують свої оригінальні висновки й 

узагальнення, що засвідчували реальний приріст знань з історії національного  

підручникотворення.   
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ОРГАНИЗАЦИИ 

МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ В КОЛЛЕДЖЕ 

В педагогике понятие «инновационная деятельность» трактуется как 

деятельность, основанная на осмыслении собственного педагогического  

опыта с целью достижения более высоких результатов, получения нового 

знания, внедрения новой педагогической практики. Это творческий процесс 

по планированию и реализации педагогических новшеств, направленных на 

повышение качества образования [1-3]. 

Анализ новых требований к организации образовательного процесса, 

предъявляемых ФГОС СПО, позволяет отметить области профессиональной 

деятельности педагогов, с которыми они ранее не сталкивались: 

• специфика ОПОП, разрабатываемая образовательным учреждением, 

определяется с учетом потребностей рынка труда и работодателей;  

• в программах учебных дисциплин и профессиональных модулей 

должны быть четко сформулированы требования к результатам их освоения;  

• новые подходы к качеству образования предъявляют новые 

требования организации образовательного процесса (в частности управление 

самостоятельной работой студентов, использование активных и 

интерактивных методов обучения); 

• преподаватели отвечают за формирование общих и 

профессиональных компетенций у студентов, что требует новых подходов к 

организации и качеству образования. 

Современного педагога должна отличать готовность к инновационной 

деятельности, а его «деятельность должна быть направлена на разработку и 

реализацию новых или усовершенствование образовательных услуг и 

образовательных технологий, используемых в практической деятельности», - 

отмечает И.В. Сниховская [4]. 

Исследования, проведенные Л.И. Петровой [5], показали, что создание 

многофункциональной методической службы нового типа является одним из 

важнейших организационно-педагогических условий инновационной 
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деятельности. В рамках нашего исследования важнейшим условием 

организации инновационной деятельности является ее методическое 

сопровождение. 

В соответствии с программой развития Колледжа "Невинномысского 

государственного гуманитарно-технического института" было проведено 

комплексное диагностическое исследование с целью изучения реального 

состояния педагогической и методической систем колледжа, их ресурсов, 

кадрового и научного потенциала для разработки модели методического 

сопровождения инновационной деятельности педагога. 

Важное место занимали вопросы готовности коллектива к ведению 

опытно-экспериментальной работы, принятию новой модели методической 

работы и использованию современных образовательных технологий. В 

качестве респондентов выступали все преподаватели колледжа. Для изучения 

отношения педагогического коллектива к состоянию методической работы в 

колледже респондентам были предложены анкеты: «Оценка методической 

работы» (Немова Н.В.) и «Успешность методической работы» 

(Дмитриева В.Г., Клецко Л.С., Яркова И.В., Черноусова Ф.П.), адаптирован-

ные применительно к учреждению среднего профессионального образования. 

При ответе на вопросы анкеты «Оценка методической работы» 

предлагалось оценить предложенные позиции, характеризующие состояние 

методической работы в колледже. 

В целом большинство респондентов выставило достаточно высокую 

оценку методической работе в колледже.  

Вместе с тем, анализ представленных ответов позволяет обратить 

внимание на наиболее слабые позиции в организации и содержании 

методической работы, отмеченные наиболее низкими оценками со стороны 

педагогов (на фоне или в сравнении с другими позициями): отсутствие 

оригинальных и результативных форм методической работы; недостаточная 

роль методической работы в формировании умений педагогического анализа 

и планирования, включение в педагогический поиск, творчество и опытно -

экспериментальную деятельность. 

Анкета «Успешность методической работы» определяла субъективное 

отношение респондентов к общеколледжной и собственной методической 

деятельности и самообразованию. По результатам анкетирования можно 

сделать следующие выводы: 

1) субъективный уровень оценки методической работы в колледже 

педагогическим коллективом достаточно высок, в целом отношение 

коллектива к методической системе колледжа и ее руководителям - 

позитивное, что обеспечивает поддержку в проведении мероприятий по 

дальнейшему совершенствованию указанного направления деятельности;  
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2) характер представленных ответов членов коллектива характеризует 

высокий уровень самооценки методической компетентности, при этом, как 

подтверждение, недостаточно высок уровень притязаний по ее развитию ; 

3) несмотря на субъективно завышенные оценки, коллектив отмечает и 

позиции, требующие решения в системе методической работы, в ходе 

эксперимента: разнообразить формы методической работы, добиться их 

продуктивности, практической направленности, «сервисности». 

В целях изучения профессиональной готовности к применению в 

колледже современных образовательных технологий была предложена 

адаптированная анкета Л.В. Зевиной «Изучение профессиональной 

готовности учителей к применению современных образовательных 

технологий», предлагающая самоанализ педагогами уровней своих 

теоретических и практических знаний и умений по семи наиболее 

существенным блокам, отражающим указанную готовность: содержание 

своего предмета; традиционная методика преподавания; знание методов 

обучения; вариативные виды работ; методы педагогических исследований;  

планирование деятельности; анализ. 

Анализ результатов опроса позволяет отметить следующее: 

1) в основном педагоги достаточно высоко оценивают имеющийся у 

них уровень готовности к применению современных педагогических 

технологий; 

2) только по трем позициям (определение цели и задач собственной 

деятельности, определение цели и задач деятельности учащихся, составление 

плана-конспекта учебного занятия) педагогами вообще не дано ни одного 

отрицательного («нет» или «частично») ответа, что свидетельствует об их 

абсолютной положительной самооценке данного педагогического умения. Все 

три связаны с целеполаганием и планированием педагогической деятельности. 

Исследователи при этом допускают, что такая оценка может носить 

субъективный характер и определяться рамками имеющихся стереотипов о 

представлении своей деятельности и ее достижений и не учитывать 

современных научно-педагогических тенденций; 

3) десять позиций не отмечены ответом «нет», а имеют только  

отдельные ответы «частично». К ним относятся: содержание своего предмета; 

традиционная методика преподавания; знание методов проблемного 

обучения; знание всех вариативных видов работ: контрольных и 

самостоятельных работ, тестовых заданий, устных опросов; знание методов 

педагогических исследований: наблюдение, собеседование; анализ 

контрольной работы. 

4) среди «проблемных» зон, по которым наиболее высок процент ответов 

«нет» и «частично» (указаны только те позиции, где сумма таких ответов 

составляет более 26,47% опрошенных), оказались следующие компоненты 

педагогических технологий: методы: модульного обучения, опережающего 
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обучения, педагогики сотрудничества; методы педагогических исследований: 

педагогический эксперимент, хронометрирование, рейтинг; планирование: 

составление плана воспитательной работы, перспективной учебной 

программы; анализ: итоговый анализ работы и другие виды аналитической 

деятельности педагога. 

Следует отметить, что наиболее низкую самооценку педагоги дали себе 

по показателю «знание методов педагогических исследований», которые в 

условиях ведения опытно-экспериментальной работы являются важнейшей 

составляющей деятельности педагогического коллектива. 

Перечисленные проблемы требуют своего решения и должны найти свое 

отражение в планировании методической работы в ближайшей перспективе 

через такие формы, как методические семинары, направление на курсы 

повышения квалификации, организация обмена опытом, включение 

вопросов, связанных с технологическим обеспечением образовательного 

процесса в план внутреннего контроля и др. 

На основе полученных результатов были изменены требования к 

содержанию методической работы в колледже, доказана необходимость 

создания методической службы в колледже и была создана и апробирована 

модель методического сопровождения инновационной деятельности 

педагога, которая ориентирована на совершенствование профессионально -

методической компетентности педагога и имеет следующую структуру: совет 

колледжа – коллегиальный орган стратегического управления учреждением; 

педагогический совет колледжа, как высший коллегиальный орган 

педагогического самоуправления, определяющий стратегию развития и 

функционирования методической системы образовательного учреждения; 

методическая служба; научно-методический совет колледжа;  

информационно-методический центр колледжа. 

Различные направления и формы на каждом из этапов методического 

сопровождения позволяют создать необходимые условия для реализации 

педагогами инновационной деятельности. В ходе практической подготовки 

педагогов использование активных и интерактивных методов при 

проведении педагогических советов и разного уровня конференций 

позволило организовать нам взаимодействие всех субъектов 

образовательного процесса, где каждый имел право высказать собственную 

точку зрения или отстоять свою позицию.  
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СУТНІСТЬ УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСОМ ПРОФЕСІЙНОЇ 
ПІДГОТОВКИ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ У ВИЩИХ 

НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ 

Сучасною проблемою для майбутніх працівників соціальної сфери є 

необхідність формування професійно важливих компетенцій, досягнення 

яких можливе шляхом удосконалення управління навчальним процесом у 

вищих навчальних закладах.  

Проблема професійної підготовки соціальних працівників розглядалася 

великою кількістю науковців, як в нашій країні, так і за кордоном. Серед них 

О. Дубасенюк, І. Звєрєва, Л. Міщик, А. Капська, І. Козубовська О. Карпенко, 

В. Поліщук, Ю. Мацкевич, Л. Пундик, С. Харченко та інші. Елементи 

дослідження проблеми розвитку та запровадження управління процессом 

підготовки соціальних працівників як сучасного напрямку управлінської 

діяльності у соціальній сфері мали місце у дослідженнях таких науковців як: 

О.В. Безпалько, Ф.І. Йохна, В.П. Бех, Р.Х.Вайнола. Окремі аспекти 

управління процесом підготовки працівників соціальної сфери вивчали 

Т. Сич, О. Кравченко, І. Силадій, Н. Маринець. На сьогодні проблема 

управління процесом підготовки фахівців для соціальних закладів стоїть на 

початку вивчення і потребує подальшого розвитку. Розглянемо найбільш 

характерні підходи до сутності управління, що існують у науковій літературі.  

В вітчизняних наукових колах немає єдності у поглядах на сутність 

управління. Існують різні визначення поняття «управління».  

Термін "управління" в буквальному розумінні означає діяльність з 

керівництва чимось. Управління розглядається і як цілеспрямована дія на 

об’єкт з метою змінити його стан або поведінку, і як процес впливу суб’єкта 
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на ту чи іншу систему, що забезпечує цілеспрямований розвиток її структури, 

збереження або видозміну її.  

Одним із представників традиційного підходу до розуміння сутності 

управління є В.С. Пікельна. Вона визначає поняття управління, як «вплив на 

керовану систему з метою максимального її функціонування, спрямованого 

на досягнення якісно нових завдань за рахунок циклічно здійснюваних 

переходів у якісно новий стан»  [4, с.56]. Такої ж думки додержується і 

О.Г. Карпенко, яка вважає, що управління є цілеспрямованим впливом на 

систему, її компоненти та процеси з метою підвищення ефективності 

функціонування [3, c.47]. У цьому визначенні сутність управління 

розглядається крізь призму впливу. Розгляд сутності управління через такий 

засіб зв’язку, як вплив, є доцільним, але не охоплює всіх особливостей даного 

процесу. Таке трактування сутності управління припускає активну позицію 

тільки керуючої підсистеми і веде до трактування поняття «управління», як 

адміністративно-господарської діяльності.  

З іншого боку підходить до визначення управління харківський 

науковець Г.В. Єльнікова, яка зазначає, що «управління – це цілеспрямована 

активна взаємодія керівників, громадськості та інших учасників 

педагогічного процесу, спрямована на його упорядкування й переведення на 

більш високий рівень, що відповідає закономірностям, які визначають його 

розвиток і забезпечують одержання заданого результату в оптимальному 

варіанті» [2, с.27]. Поняття взаємодія є більш широким, ніж вплив . Взаємодія 

включає і прямі зв’язки (вплив) і зворотні зв’язки (одержання інформації), і 

субординаційні (вертикальні зв’язки), і координаційні (горизонтальні 

зв’язки).  

Деякі вчені розглядають управління, як сукупність організаційних, 

методичних, кадрових та інших заходів, спрямованих на нормальне 

функціонування педагогічного процесу. Зокрема, О.В. Главацька стверджує, 

що управління – це сукупність функцій, спрямованих на ефективне 

використання ресурсів для досягнення певних організаційних цілей [1, c.37].  

Управління в технологічному сенсі передбачає організацію 

адміністрування та керування, від яких залежить ефективність роботи всієї 

системи. В ході управління реалізуються загальні для інших сфер 

соціального управління функції, методи, використовуються притаманні 

іншим соціальним системам інструменти управління. Одним із соціальних 

об’єктів управління є система професійної підготовки соціальних 

працівників у вищих навчальних закладах. Управління в системі освіти, на 

відміну від технічних систем, завжди особистісне, тобто це взаємодія двох 

осіб – керівника, в особі педагога та підлеглого в особі студента. Управління 

процессом підготовки фахівця у навчальному закладі є одним із видів 

соціального управління, такого управління, де головним суб’єктом та 

об’єктом діяльності на рівні відповідної організації виступає людина. 



131 

 

 

Отже, управління процесом підготовки соціальних працівників потребує 

подальшого розгляду та вивчення, а також розробки концепції управління, яка б 

найбільш повно відображала його сутність і синтезувала в собі досягнення 

вітчизняної та зарубіжної наукової думки, а також практики управління.  
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“ПОРАДНЯ ДЛЯ ВИБОРУ ЗВАННЯ” РІДНОЇ ШКОЛИ 
ЯК ПРОФОРІЄНТАЦІЙНИЙ ЦЕНТР ДЛЯ УКРАЇНСЬКОЇ 

МОЛОДІ СХІДНОЇ ГАЛИЧИНИ 

На етапі реформаційних змін системи освіти в Україні особливого 

значення набуває проблема, пов'язана з прагненням сучасної молоді стати 

рівноправним партнером у суспільних процесах. Високий рівень загальної 

підготовки й ґрунтовні знання в обраній сфері професійної діяльності 

забезпечують освітні інститути, що сприяє успішній реалізації соціально -

професійній орієнтації підростаючого покоління. Тому, одним з пріоритетних 

завдань державних органів влади на усіх рівнях визначено розвиток і 

вдосконалення роботи з учнівською молоддю щодо усвідомленого 

професійного самовизначення.  

Для вдосконалення методики проведення профорієнтаційної роботи 

доцільно було б враховувати історико-педагогічний досвід національно-

культурних організацій і товариств, що діяли в минулом у. У міжвоєнний 

період прогресивні заходи у цьому напрямі проводила головна управа “Рідної 
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школи”, яка відкрила “Порадню для вибору звання” у Львові як центр 

професійної орієнтації шкільної молоді.  

Пріоритетні напрями роботи “Рідної школи” частково розкрито у працях 

Г. Білавич [1], Д. Герцюка [3], В. Стинської [7], Б. Ступарика [8], однак 

функціонування професійно-консультаційного центру при товаристві 

фрагментарно висвітлено в історіографії і потребує грунтовнішого аналізу.  

Професійна орієнтація, на думку засновників Порадні була логічним  

завершенням психологічної та практичної підготовки учнів до трудової 

діяльності, адже правильний вибір професії зумовлював моральне 

задоволення, позитивну самооцінку, гарантував високу продуктивність праці. 

До головних завдань профорієнтації активісти відносили не тільки 

ознайомлення учнів з наявними професіями та правилами їх вибору, а й 

формування вмінь зіставляти власні здібності з вимогами щодо набуття 

конкретного фаху, а також забезпечення саморозвитку для набуття 

професійно важливих якостей особистості.  

Члени Порадні, заснованої 4 лютого 1932 р., дослідивши вроджені якості 

і хист вступників, інформували батьків та абітурієнтів про основні типи 

фахових освітніх установ, що спрямовувало їх у правильному напрямку 

вибору майбутньої спеціальності [2, с.176]. Таке порадництво практикували 

також у Франції, Німеччині, Голландії та Англії.  

У межах законопроектів фахового порадництва Другої Речі Посполитої 

випускники шкіл зобов’язувалися звернутися до послуг Порадні для 

одержання офіційного дозволу працювати й навчатися у вибраному 

підприємстві. Слова українського кооператора І. Галущинського яскраво 

ілюструють загальнообов’язковість такої процедури: “Без посвідки Порадні 

не може бути занятий в підприємстві ні один молодий працівник… а 

порадництво є обов’язкове для молоді віком 14–17 років” [2, с.176].  

“Порадня для вибору звання” діяла як громадська організація і 

структурно складалася з чотирьох окремих секцій: економічно -статистичної, 

педагогічної, медичної і фахового шкільництва, де працювали юридичні (13) 

та фізичні (85) особи [6, с.360-361]. Працівники установи проводили 

психотехнічні і медичні досліди для аналітичних рекомендацій щодо вибору  

професії у майбутньому; надавали усні та письмові поради (у 1934 р. – 91);  

здійснювали анкетування учнів львівських шкіл та організовували зустрічі з 

абітурієнтами; створювали базу даних про навчальні дисципліни в усіх 

фахових школах Польщі; заснували інформаційне “бюро для технічних 

термінаторів” та торгівельних практикантів [9, арк.1–4]. 

Персонал економічно-статистичної секції досліджував ринок праці на 

етнічних українських землях, що слугувало практичним орієнтиром у наданні 

консультацій. Педагогічна секція пропагувала принципи порадництва в 

педагогічному середовищі, яке намагалася залучити до співпраці. З цією 

метою для учителів влаштовано окремий курс у 1936 р., який ознайомлював 



133 

 

 

з дослідними технологіями та методами перевірки психофізичних здібностей 

учнів, закликав їх вести шкільні індивідуальні карти тощо. Як наслідок, 

учителі окремих шкіл практикували такий метод і стежили за життям і 

психологічним розвитком своїх вихованців [10, с.372].  

Секція фахового шкільництва збирала потрібну інформацію про фахові 

школи у Польщі, яку в подальшому надавала зацікавленим особам, а також 

відстоювала ідею професійної самореалізації через відповідні статті у пресі 

та організацію різногалузевих курсів. Секція створила “Бюро 

посередництва”, яке допомагало випускникам фахових шкіл знайти роботу. 

Станом на 1936 р.,  за послугами до бюро звернулося близько 50 фірм [4, 

с.367]. Ще одним аспектом діяльності “Бюро посередництва” був пошук 

торгівельних, промислових та ремісничих підприємств, які виступали б як 

фінансові поручителі [5, с.119].  

На підставі проведеного 1937 р. дослідження галицьких околиць щодо 

професійної зайнятості населення персонал “Порадні” склав докладні 

статистичні табелі, які ілюстрували кількісний склад працівників підприємств 

кожного повіту та їхню вузьку спеціалізацію. Окрім того, зібрано інформацію 

про чисельність учнів українського походження, які відвідували різні типи 

шкіл. На підставі таких матеріалів “Порадня” скеровувала українську молодь у 

виборі конкурентоспроможного та потрібного економічним підприємствам 

фаху. Новизною у підході до надання об’єктивної інформації було складання 

“професіографічних карт” з докладним описом психофізичних рис спеціалістів 

63 професій. Дослідний та науковий матеріал узагальнювали в інформаційній 

брошурі “Чим я буду?”, де висвітлювали умови праці, вимоги до 

профпридатності, можливості здобуття фахового вишколу, величину 

стартового капіталу та орієнтовний заробіток для осіб, які хотіли вести 

приватне підприємництво [4, с.367]. 

Таким чином, заснування “Порадні для вибору звання” при товаристві 

“Рідна школа” як окремої консультаційної установи профпридатності 

абітурієнтів стало унікальним явищем вітчизняної освіти й педагогіки, 

оскільки закладало підвалини для розбудови демократичного ринкового 

суспільства в Україні. Громадські діячі й педагоги творили нову ідеологію, 

пріоритетними цінностями якої стала якісна освіта молодої генерації 

українців як національної еліти для відновлення та подальшої розбудови 

власної держави.    
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Інноваційні технології в освіті 

Бабак І.В., 
вчитель української мови та літератури Рівненської спеціалізованої школи  

І-ІІІ ступенів №15 Рівненської міської ради 
Україна, м. Рівне  

ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГІЙ ТА СЕРВІСІВ НА 
УРОКАХ СЛОВЕСНОСТІ 

Активний розвиток інформаційно-комунікативних технологій впливає  

на усі сфери діяльності людини. Це зумовлює необхідність перебудови 

системи освіти, завданням якої є підготовка й розвиток сучасного спеціаліста, 

мобільність якого залежить від володіння інформацією та здатності до обміну 

нею, комунікативності, самостійного набуття необхідних для професійної 

діяльності знань, умінь, навичок.  

Сучасному вчителю недостатньо просто володіти знаннями предмета. 

Йому необхідно творчо їх використовувати в нестандартній змінній ситуації, 

виявляти конструктивність в організації і плануванні педагогічного процесу. 

Що складно без використання засобів і можливостей, які надають 

комп’ютерні технології та Інтернет. Вони дають вчителю змогу краще подати 
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матеріал, зробити його більш цікавим, швидко перевірити знання учнів та 

підвищити їхній інтерес до навчання [1, с.71].  

До сучасних інформаційно-комунікаційних технологій навчання 

відносяться Інтернет-технології, мультимедійні програмні засоби, офісне та 

спеціалізоване програмне забезпечення, електронні посібники та підручники, 

системи дистанційного навчання (системи комп'ютерного супроводу 

навчання). 
Комп’ютерні технології, увібравши в себе елементи різних методик 

(особистісно-орієнтованого, розвивального, проектного навчання) надають 

кожному школяреві, спираючись на його інтереси, здібності, особисті 

цінності й суб’єктивний досвід, можливість самореалізації в пізнавальній та 

інших видах діяльності, створюють комфортні умови для самовизначення 

особистості в інформаційному суспільстві, саме тому вчителі української 

мови та літератури на уроках використовують презентації, відео, сторінки 

профільних навчальних порталів, диски з навчальними програмами, 

рекомендовані Міністерством освіти, організовують роботу з учнями у 

мережі Інтернет.  

Учитель може використовувати інформаційні ресурси глобальної мережі 

за наступними напрямками: 

• самоосвіта, тобто вивчення досвіду колег в інших містах України й 

інших країн; 

• підготовка конспектів, дидактичних та атестаційних матеріалів;  

• позакласна робота учнів при підготовці рефератів, доповідей, 

повідомлень, індивідуальних творчих завданнях;  

• використання безпосередньо на уроках при самостійній роботі з 

документами, що вивчаються, довідковими матеріалами, навчальними 

інтерактивними моделями тощо (за умови наявності підключення класу до 

Інтернету); 

• тестування знань учнів з окремих предметів або розділів курсів;  

• участь у дистанційних предметних олімпіадах, вікторинах [1]. 

Це дозволяє розвивати творчий потенціал вчителя, спрямовуючи його 

діяльність на те, щоб учні з цікавістю й захопленням активно працювали на 

уроці, могли реально оцінити результати своєї роботи. 

Особливої уваги, на нашу думку, заслуговує впровадження в освітній 

процес хмарних технологій, основною перевагою яких є доступність 

навчання у будь-якому місці та у будь-який час. Адже всі необхідні відомості 

та дані можна зберігати на віддаленому сервері – «хмарах», які мають 

широкий спектр онлайн-інструментів та послуг, що забезпечують безпечне 

з’єднання та можливості співпраці вчителя та учнів [3, с.55]. 

Активно застосовуються у процесі навчання такі сервіси та інструменти 

Google: 

 Google ArtProject – інтерактивно-представлені популярні музеї світу; 
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 Google Docs  – онлайновий офіс; 

 Google Maps  – набір карт; 

 Google Sites  – безкоштовний хостинг, який використовує вікі-

технологію; 

 Google Translate – перекладач; 

 YouTube – відеохостинг; 

 Google Диск – єдиний простір для зберігання файлів і роботи з ними. 

Безумовною перевагою яких є наявність централізованого сховища 

даних та продуманий інтерфейс.   

Диск Google (Google Drive) – це хмарне сховище даних, що дозволяє  

користувачам зберігати дані на серверах в хмарі та ділитися ними з іншими 

користувачами в Інтернеті. Також можна відразу в мережі організувати 

роботу з пакетом офісних програм – Документів.  

Безумовною перевагою є те, що в текстовий Документ Google можна 

розмістити інтерактивні фрагменти (зображення, відео тощо), посилання на 

зовнішні ресурси. Автор може дати дозвіл на коментування або редагування 

документа іншим користувачем. Це дає можливість виконувати як групові,  

так і індивідуальні завдання. Як зазначає Телішевська Л., «Для виконання 

групового завдання дітям необхідно не лише самим знайти правильну 

відповідь, а й проаналізувати запропоновані іншими учасниками варіанти, 

обґрунтувати свою точку зору, вибрати оптимальні шляхи вирішення»[3, 

с.56]. Спілкування між учасниками групи може відбуватися на сторінці 

документа, на полях (функція «Коментарі»), у групі Google, в чаті або по 

скапу. Що сприяє розвитку комунікативної компетенції учнів. 

Ще однією з форм групової роботи є створення презентацій. Це може 

бути наочна підтримка доповіді чи реферату, презентація-квест (наприклад, 

під час вивчення біографії письменника), тренажер, фотоальбом (наприклад, 

представників стильових течій української літератури 20-х років ХХ століття) 

тощо. Презентація Google дозволяє завантажити мультимедійні файли як з 

комп’ютера, так і з мережі Інтернет. Працюючи на відстані один від одного, 

учні все одно можуть бачити результат роботи інших учасників групи, 

проводити обговорення на слайдах презентації та в чаті.  

Створювати ілюстрації до художніх творів, схеми, навчальні картки з 

різними видами групових та індивідуальних завдань допомагає сервіс 

Малюнки Google. 

Усі матеріали, створені на Google Диску зберігаються в окремих папках, 

що дає можливість систематизувати матеріал. Також відображено, які 

документи належать вчителю, право доступу до них учнів, а також час 

внесення останніх змін. 

Таким чином, активне впровадження в навчальний процес ІКТ, зокрема 

хмарних технологій, сприяє підвищенню пізнавального інтересу учнів до 

вивчення предмета дозволяє реалізувати ідеї індивідуалізації та 
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диференціації навчання, що є основними завданнями сучасної системи освіти 

України. 
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МЕТОДИЧНІ ВИМОГИ ДО ЗАСОБІВ НАВЧАННЯ 

ДИФЕРЕНЦІАЛЬНИХ РІВНЯНЬ БАКАЛАВРІВ З 
ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

Сучасні реалії вимагають зміни традиційних підходів до навчання та 

широкого застосування комп’ютерних технологій. Використання 

комп’ютерно-орієнтованих технологій навчання передбачає розробку 

відповідної методичної системи, одним із елементів якої є засоби навчання. 

У працях Р.М. Абалуєва, Н.Є. Астаф’євої, Н.І. Баскакової, О.Ю. Бойко, 

О.В. Вязової, Н.О. Кулешової, Л.М. Уметского, Г.О. Шешериної [3], 

Д.Є. Губар [1], обґрунтовується, що доповнення засобів навчання 

навчальними сайтами закладає основу формування навчального 

інформаційного середовища вищої школи, яке сприяє покращенню 

результатів навчання, забезпечує координацію навчальних дій студентів, 

організацію змішаного навчання й управління навчально -професійною 

діяльністю майбутніх фахівців, розвиток їх ІКТ-грамотності. Крім того, у 

дослідженнях науковців наголошується, що зазначені засоби навчання можуть 

допомогти зробити традиційну дидактичну систему більш адекватною до 
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вимог сучасного інформаційного суспільства через забезпечення зв’язків між 

усіма її елементами. Попри існуючий вагомий досвід, що є підґрунтям  

дослідження, ученими майже не звертається увага на можливості реалізації 

комп’ютерно-орієнтованого навчання диференціальних рівнянь майбутніх 

бакалаврів з ІТ через розробку навчальних сайтів. 

З’ясуємо вимоги, яким має задовольняти розробка навчальних сайтів. 

Матеріали, що готуються для наповнення сайту може бути груповано за 

цільовими аудиторіями: для студентів та для викладачів. 

За рекомендаціями Д. Губар [1], сайт має складатись з чотирьох модулів: 

навчального, методичного, інтерактивного та моніторингового. 

Блоки навчального модуля мають забезпечувати теоретичне й практичне 

навчання та подання інформаційно-довідкових повідомлень студентам. До 

засобів, що містяться у теоретичному блоці мають входити паперові й електронні 

підручники та навчально-методичні посібники, що містяться в електронній 

бібліотеці, конспекти лекцій з дисципліни, інтерактивність яких забезпечуються 

комп’ютерно-орієнтованими засобами навчання: комп’ютерними тестами, що 

уможливлюють управління усним опитуванням студентів; педагогічними 

програмними засобами, призначеними для графічного аналізу інтегральних 

кривих, що отримані під час пояснення студентам процедур розв’язування  

диференціальних рівнянь і їх систем; динамічними моделями, що через анімацію 

і напівавтоматичне управління допомагають студенту сприймати візуалізовані 

моделі соціальних, економічних, фізичних та інших процесів; онлайн 

калькуляторами, що застосовуються для перевірки готового розв’язання 

диференціальних моделей. 

Успіх організації комп’ютерно-орієнтованого теоретичного навчання 

студентів обумовлюється системністю та послідовністю подання навчального 

матеріалу на сторінках сайту. Застосування гіпертексту має допомогти 

майбутньому фахівцю виокремлювати важливе та істотне серед значного 

обсягу даних, структурувати інформацію, будувати логічні переходи, 

усвідомлювати певні схеми, процедури розв’язування диференціальних 

моделей. 

Практичний блок має містити навчально-методичні рекомендації до 

практичних занять, інтерактивні практичні й лабораторні заняття для 

аудиторної й самостійної роботи студентів з умовами завдань до 

індивідуальних робіт та з прикладами пояснення їх розв’язування. Засоби, що 

використовуються під час теоретичного навчання, мають бути доповнені 

тренажерами, що можуть використовуватись викладачем і студентом для 

супроводу перевірки досягнутих результатів, повторення та закріплення 

навчального матеріалу, формування й удосконалення практичних навичок 

майбутніх фахівців. 

Дидактичне забезпечення інформаційно-довідкового блоку має  

уможливлювати управління навчально-професійною діяльністю бакалаврів  
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під час навчання ДР через WEB технології. У блоці може бути розміщена 

віртуальна класна кімната, що через карту навчання та систему 

інформаційних ресурсів з досліджуваної дисципліни забезпечить доступ до 

викладача у зручний час, навчання ДР у зручному місці, неодноразовий 

доступ до навчальних матеріалів, індивідуалізацію навчання, залучення 

інтерактивних дидактичних засобів.  

До матеріалів методичного модуля може відноситись: навчальна 

програма з ДР; навчально-методичні рекомендації до навчання дисципліни;  

дидактичні матеріали до опанування процедур розв’язування 

диференціальних рівнянь різних типів. 

Забезпечення сервісів взаємодії «викладач-студент», «студент-студент»  

може здійснюватися через блоки інтерактивного модуля. Сайт має містити  

зв'язок із ресурсами, що уможливлюють застосування онлайн розрахунків, 

педагогічних програмних засобів та СКМ, підтримувати зв'язок із 

популярними соціальними мережами для оцінювання його матеріалів та 

поширення використання,  забезпечувати  онлайн консультації й листування 

за електронною поштою викладача, надавати відеозв’язок у певний час за 

допомогою Skype.  

Останні блоки інтерактивного модуля мають забезпечувати  

моніторинговий модуль, за допомогою якого здійснюється інтерактивний 

контроль комп’ютерно-орієнтованого навчання ДР бакалаврів. Цим модулем 

може пропонуватися тестування, онлайн заліковка тощо. 

Зазначені вимоги було дотримано під час розробки навчального сайту 

«Диференціальні рівняння» [2]. 
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ІНФОРМАЦІЙНА ГРАФІКА ЯК ОСВІТНЯ ІННОВАТИКА 

Сучасна вища освіта України потребує створення ефективного  

інноваційного навчального середовища для оновлення та існування такого 

освітнього процесу, який відповідатиме сучасним запитам суспільства й 

особистісним потребам майбутніх фахівців із орієнтацією освіти на 

досягнення її якісно нового рівня через упровадження новітніх 

інформаційних технологій навчання, які спрямовані на формування 

особистості, здатної до самостійності в набутті знань, швидкої адаптації, 

професійної мобільності.  

Інноваційні зміни в навчальному процесі виявляються у формах, методах 

і засобах навчання, що сприяють удосконаленню пред’явлення навчальної 

інформації, стимулюють інтелектуальну діяльність студентів, полегшують 

сприйняття та засвоєння матеріалу, заохочують до творчого пошуку тощо. 

Одним із прикладів ефективних інноваційних освітніх методів і засобів 

навчання мов є інформаційна графіка, яка нині широко використовується у 

сферах політики, бізнесу, медіа, юриспруденції та інших галузях, проте, на 

жаль, дещо недооцінена в освіті, зокрема мовній. 

Аналізом та систематизацією досліджень проблеми використання 

інфографіки в різних галузях наукових знань займаються зарубіжні та 

українські теоретики й практики (Е. Гебре, Н. Копняк., Н. Кубрак, 

О. Микитів, Дж. Полман, І. Савчук, Я. Сидор, Н. Смирнова, Е. Тафті, 

В. Тулупов, Ж.-М. Шапе, В. Шевченко та інші). 

Сучасні науковці розглядають інфографіку як довідкову або 

ілюстративну інформацію, яка представлена таблицями, графіками, 

діаграмами та є інструментом доповнення текстової інформації [4]; як 

симбіоз вербальної та візуальної комунікацій [3]; як альтернативний спосіб 

представлення інформації, що поєднує ілюстративність малюнка й 

вербально-логічне наповнення тексту [1]. 

Останнім часом спостерігається активізація інтересу дослідників 

(Ж. Єрмолаєва, О. Кондратенко, Н. Копняк, Н. Кубрак, А. Файзулліна, 

М. Фролова та ін.) до інфографіки як методу. Так, М. Фролова вважає 
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інфографіку активним методом навчання, що сприяє ґрунтовному 

осмисленню знань, викликає якісні й кількісні зміни, виявляє творчий  

потенціал студентів, робить навчальний процес ефективним, мотивованим, 

вольовим, емоційно забарвленим [5]. 
Нам імпонує думка О. Кондратенко, що в умовах перенасиченості 

інформації й браку часу для її осмислення інфографіка є не тільки сучасним 

методом навчання, а й одним із видів навчальної творчості студентів [2]. 

Вивчення теоретичного аспекту визначеної проблеми дає нам підстави 

стверджувати, що, на жаль, сьогодні впровадження інфографіки на мовних 

заняттях залишається переважно теоретичною моделлю й ефективно не 

реалізується на практиці, оскільки основні положення використання 

інфографіки в мовній освіті вищої школи недостатньо методично 

конкретизовані, не розроблені теоретичні й практичні питання її доцільного  

застосування, тому інфографіка як інноваційний метод використовується у 

вишах епізодично і, як правило, не завжди ефективно. Основна причина 

відсутності широкого використання полягає в тому, що теоретичні та 

практичні розробки цієї проблеми не доведені до рівня конкретної 

педагогічної технології. 

Наукові пошуки, спрямовані на дослідження доцільності використання  

інфографіки в мовній освіті вищої школи доводять, що цей інноваційний  

метод має низку переваг порівняно з іншими традиційними: перспективність;  

великий дидактичний потенціал; зручну форму сприйняття; чітке 

структурування інформації; швидкість опанування великого обсягу 

навчального матеріалу; легкість сприйняття та запам’ятовування інформації; 

вплив на емоційну сферу; підтримання інтересу до виучуваного матеріалу; 

зменшення вербального навантаження; формування й розвиток 

нестандартного та образного мислення; можливість швидкого  

розповсюдження створеного інформаційного продукту. 
Використання інфографіки як методу на практичних заняттях у ВНЗ 

передбачає такі етапи роботи: проведення дослідження з обраної теми (пошук 

інформації, аналіз, систематизація та узагальнення досліджуваного  

матеріалу, формулювання власних висновків); створення та презентація 

інфографіки студентами; обговорення представлених інфографік у групі з 

обґрунтуванням власної позиції; оцінювання представлених робіт. 

Досвід переконує, що створення та використання інфографіки, яка 

сприяла б швидкому аналізу, узагальненню й запам’ятовуванню нової 

навчальної інформації, потребує дотримання таких принципів: візуалізації 

(використання графіків, схем, діаграм, символів, малюнків тощо); 

функціональності (сукупність дидактичних можливостей); стислості 

(представлення великої кількості навчального матеріалу лаконічною 

вербальною інформацією); креативності (творчий підхід до оброблення 

інформації); алгоритмізації створення інфографіки (визначення мети, збір 
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інформації, аналіз та проектування, пошук візуальних образів, створення 

кінцевого продукту); балансу (оптимальне співвідношення між навчальною 

інформацією та візуальними «прикрасами»); концентрації (об’єднання 

великої за обсягом текстової інформації в одному зображенні). 

Отже, використання інфографіки в процесі вивчення мов у ВНЗ дозволяє  

найбільш ефективно реалізувати можливості, закладені в нових педагогічних 

технологіях сучасності, що забезпечить підвищення рівня мовної освіти 

завдяки інтенсифікації навчання; стимулювання інтелектуальної активності, 

створення студентами власного розуміння предметного змісту навчання; 

сприятиме розвитку візуальної пам’яті, нестандартного мислення, 

відповідатиме задоволенню потреб, інтересів, прагнень студентів. 
Упевнені, що активне впровадження інфографіки як потужного 

інноваційного методу навчання є актуальним і пріоритетним для подальших 

досліджень. Незважаючи на інтерес до інфографіки в інших галузях науки, де 

вона вже набула широкого застосування, на жаль, у мовній освіті її 

використання й досі залишається лише декларативною моделлю й рідко  

знаходить своє практичне втілення. Тому подальшого розроблення 

потребують питання практичної реалізації мовного навчання з 

використанням інфографіки.  
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ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ КАРТ 

НА НАВЧАЛЬНИХ ЗАНЯТТЯХ З ІНФОРМАТИКИ 

Немає жодного сумніву в тому, що уроки інформатики покликані 

впливати на формування і розвиток інформаційних компетенцій. Зауважимо, 

що на уроках інформатики має місце формування комунікативних навичок 

учнів. З цих позицій виокремимо  наступні види діяльності цього напр ямку, 

характерні саме для уроків інформатики: 

• володіння формами усного мовлення (монолог, діалог, уміння 

поставити запитання, застосувати досвід при усній відповіді, дискусії, захист 

проекту тощо). 

• ведення діалогу «людина-технічна система»: розуміння принципів 

побудови інтерфейсу, робота з діалоговими вікнами, налаштування 

параметрів середовища. 

• вміння представити себе усно і письмово, володіння стильовими 

прийомами оформлення тексту (електронне листування, мережевий етикет, 

створення текстових документів за шаблоном, правила подачі інформації у 

презентації тощо). 

• телекомунікаційні навички для організації спілкування з 

віддаленими співрозмовниками (розуміння можливостей різних видів 

комунікацій , нюансів їх використання і т.п.). 

• володіння мовною та лінгвістичної компетенціями (у тому числі − 

формальних мов, систем кодування, мов програмування, та володіння ними 

на відповідному рівні ). 

• уміння працювати в групі, шукати і знаходити компроміси (робота 

над спільним програмним проектом, взаємодія в Мережі, технологія клієнт-

сервер , спільна робота додатків тощо). 

Але, формуванню зазначених умінь повинна передувати саме 

мотиваційна робота вчителя по заохочення учнів до вивчення дисципліни. 

Відмітимо, що типовою концепцією у вирішенні проблеми мотивації є 

використання методу інтерактивних карт. Сучасні інформаційні технології 

дозволяють керувати процесами інтерактивності, та використовувати 

необхідні засоби мультимедіа. Виникла можливість значно зручнішого та 

більш доцільнішого використання інформативних стендів презентацій та 

окремо презентацій. Стрімкий розвиток технологій надає можливість майже 



144 

 

 

кожному реалізувати свої потреби в інформативно -розвинутому середовищі. 

Принаймні існує безліч методів впровадження, одним із них являються 

інтерактивні карти. Відмінність цього методу від інших – інтерактивна 

взаємодія між суб’єктом та об’єктом, який зацікавлений в отриманні 

інформативних навичок. Розглянемо детальніше сутність інтерактивних карт.  

В першу чергу потрібно зазначити що таке інтерактивна карта з освітньо ї 

точки зору. Інтерактивна карта − це електронна карта, що працює в режимі 

двосторонньої діалогової взаємодії людини (користувача, тобто об’єкта) і 

робочої станції (у даному випадку комп’ютер), являє собою візуальну  

інформаційну систему.  

Потрібно зазначити, що для інтерактивних карт розширюється поняття 

інформативності. Окрім інформації, котра сприймається користувачем при 

читанні карти, інтерактивні карти володіють прихованою інформацією, яку 

можна отримати, виконавши на карті певні дії (наприклад, при наведенні 

курсору на об'єкт, введення даних). 

Така методика дозволяє не тільки використовувати карти як засіб 

інформації, а ще розвивати пошуково-інформативні навички учня. Людина 

намагається засвоїти інформацію котра сприймається та відшліфовується на 

основі отриманих знань. 

З урахуванням визначення понять «інтерактивна карта» електронні карти 

можна розділити на три групи: не інтерактивні програмно -залежні; 

інтерактивні програмно-залежні; інтерактивні програмно-незалежні. 

Так, до не інтерактивних програмно-залежних електронних карт 

відносяться карти, які створені в таких програмних засобах: CorelDRAW, 

Adobe Illustrator, Macromedia Freehand та інші. Здебільшого для використання 

такої карти необхідний комп'ютер з операційною системою (в основному 

Windows) та відповідна програма, в якій вона була створена, або програма, що 

підтримує даний формат карти. Основною відмінністю від інших карт є те, що 

користувач сприймає інформацію тільки зоровим методом, тобто відсутня 

пряма фізична взаємодія (клік, натискання клавіш, жести). 

Другий тип – інтерактивні програмно-залежні електронні карти 

створюються, в основному, у спеціальних програмах, таких як MapInfo, 

Panorama, Microsoft Power Point, Microstation, Нева та інші картографічні 

програми. У результаті карта являє собою файл (або кілька файлів).  Для 

роботи з такою картою необхідний комп'ютер з операційною системою (в 

основному Windows ) і відповідна програма, в якій вона була створена або 

програма, що підтримує даний формат карти. 

Інтерактивні програмно-незалежні електронні карти створюються в 

спеціальних програмах: Gisware, Curious World Maps, MapGps, Adobe Flash 

тощо. Для роботи з такою картою досить мати тільки комп'ютер з 

операційною системою (в основному Windows інколи Linux ), тобто, на 

відміну від двох попередніх випадків, немає необхідності використовувати 



145 

 

 

програму, в якій дана карта була створена, так як в цьому випадку необхідний 

механізм візуалізації впроваджується в файл карти при її створенні. Тобто 

створюється виконуваний файл. З вище викладеного, можна стверджувати, 

що при реалізації методу програмно-незалежних карт помітно домінує діалог 

«людина-технічна система». 

Отже, використання інтерактивних карт на заняттях з інформатики 

покликане: стимулювати пізнавальну активність учнів, формування 

ціннісного ставлення до набуття навичок роботи із комп’ютером , 

розширення меж сприйняття процесу використання сучасної 

обчислювальної техніки, сприяють мотивації до вивчення інформатики.  
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СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ВИКЛАДАННЯ 
ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ В 

РІЗНОРІВНЕВИХ ГРУППАХ 

Останні тенденції гуманізації освіти переносять акцент на особистість 

студента та найповніше розкриття його здібностей. Однак здібності, 

можливості та стилі навчання студентів є надзвичайно різними навіть у 

межах однієї групи. Причинами такої різниці є не тільки рівень попередньої 

підготовки, а й індивідуальні та психологічні особливості студентів. Саме 

тому неможливо створити повністю однорідну групу студентів, певною 

мірою всі групи є різнорівневими. Найгостріше це проявляється на заняттях 

з непрофільних предметів, і навчання англійської мови студентів немовних. 

Метою навчання іноземних мов у вищих навчальних закладах є 

формування у студентів професійної комунікативної компетенції шляхом  

розвитку та вдосконалення усіх видів мовленнєвої діяльності: читання, 

говоріння, письма та аудіювання (розуміння усної мови на слух). Досягти 



146 

 

 

цього в умовах обмеженої кількості годин, що виділяється на навчання 

іноземним мовам в немовних вузах, дуже складно.  

Для успішної організації навчання іноземної мови студентів  перш за 

все необхідно визначити рівні сформованості мовленнєвих навичок. Хоча 

вихідний рівень знань з англійської мови після навчання у загальноосвітній 

школі має відповідати рівню В1, серед студентів аграрних спеціальностей 

завжди є студенти з нижчими (А2, А1) а також вищими (В2) рівнями. Варто  

також брати до уваги те, що навіть у межах однакового загального рівня 

володіння мовою, студенти мають різні рівні сформованості окремих 

навичок читання, говоріння, аудіювання та письма. Крім того, існують 

також інші критерії, які необхідно враховувати під час викладання у 

багаторівневих групах, такі як попередня освіта, стиль навчання, 

вподобання у видах завдань, а також особисті якості студентів та їхній вік.  

Кожному з нас трапляються групи, що мають «змішані рівні здібностей» . 

Що мається на увазі?  « Групи  зі змішаними здібностями» (mixed abilities) 

або «гетерогенні класи» - це терміни, які використовують для визначення 

груп студентів, що мають різний рівень підготовки. Поняття “різнорівнева 

група” (mixed-ability, heterogeneous, multilevel group) з’явилося у 

Великобританії у 60-х роках і спочатку не мало нічого спільного із навчанням 

англійської мови. Цей термін вживався на позначення груп, де навчалися діти 

незалежно від рівня їхніх здібностей, і використовувався переважно як 

протилежне поняття до поширеного в ті часи “потокового навчання”. Ці 

терміни, певною мірою вводять нас в оману,  тому що, так як не існує двох 

однакових людей, так насправді, і не існує «однорідних» класів, де б всі 

студенти були однакові. Вони можуть мати різні сильні і слабкі сторони і різні  

підходи до навчання. Вони можуть по-різному реагувати на  методи навчання 

і ситуації , що виникають під час навчання.  Більшість, якщо не всі, мовні 

класи складаються з студентів з різними рівнями здібностей. Це відбувається 

з ряду причин, але головним чином через різні стилі навчання, різну 

швидкість навчання, зміни  мотивації та багато іншого.  

Проаналізувавши сучасні підходи до вирішення проблеми навчання 

студентів з різним рівнем мовної підготовки, можна виділити актуальні та 

дієві поради. 

Д. Бадден визначає два шляхи видозміни заняття залежно від потреб 

різнорівневих груп. Перший спосіб включає підбір та адаптацію різних 

матеріалів для середніх, слабких та сильних студентів для роботи в окремих 

мікрогрупах відповідних рівнів. Цей спосіб є ефективним і реалізує принцип 

внутрішньої диференціації навчання, однак головними його недоліками є те, 

що планування заняття вимагає багато часу та зусиль зі сторони викладача та 

ускладнюється процес забезпечення студентів матеріалами відповідного  

рівня. Іншим способом організації заняття є робота за єдиним планом та 

спільними матеріалами, орієнтованими на середній рівень володіння мовою, 
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в якому для кожного виду діяльності створені різнорівневі завдання (leveled 

tasks). Диференційовані завдання не тільки відповідають певному рівню 

студента, а й орієнтовані на різні потреби, інтереси та стилі навчання 

студентів, і надають можливість створити заняття з різними підходами до 

змісту, процесу та результату навчання. 

Використання парної і групової роботи має важливе  значення, якщо ви 

хочете залучити всіх студентів. Фундаментальними методами є використання 

опитувальних анкет та інтерв'ю. Поєднуючи в пари більш слабких і сильних 

студентів ви забезпечуєте максимальну участь всіх. Слабші студенти можуть 

брати інтерв’ю в сильніших і навпаки. Звичайно, це може викликати 

невдоволення у більш сильних, але якщо вони зрозуміють свою роль, як 

"помічника" або навіть наставника, це може також мати позитивний ефект.  

Ще один ефективний вид  діяльності – це проектні роботи. Знову ж таки, 

цей  метод може успішно працювати  зі змішаними групами, де сильніший  

студент надає допомогу слабшому. Також можливий й інший підхід до  

проектних робіт, за якого групи  формуються зі студентів , що знаходяться 

приблизно на одному рівні. Таким чином студентам надаються різні завдання, 

які відповідають рівню кожної групи. Регулюючи складність завдання, ви 

можете бути впевнені, що кожна група має завдання, яке вона може успішно 

виконувати, тим самим забезпечуючи правильний рівень складності  для 

студентів з вищим рівнем, і в той же час мотивувати слабших студентів. 

Хорове повторення може бути ефективним способом залучення слабших 

або сором’язливих  студентів. Якщо застосовувати цей метод розсудливо 

(іншими словами, не весь час), він може дати відмінну практику в ритмі та 

інтонації, а також допомогти підсилити запам’ятовування  порядку слів і 

граматичних структур. 

І, нарешті, необхідно бути толерантним при опитуванні студентів. 

Намагайтеся не ставити більш слабких студентів у некомфортні для них 

умови, призначаючи їх відповідати першими. Замість того, необхідно  

стимулювати розвиток культури «уважного слухання» в групі. Наприклад, 

можна запитати сильнішого студента, а лише потім  надати можливість 

слабшим повторити відповідь. Це може зайняти деякий час, але, як тільки цей 

стиль взаємодії стає звичним, він може бути дуже продуктивним з точки зору 

динаміки класу. 

Особливістю навчання  іноземної мови за професійним спрямуванням є 

також той факт, що для кожної професійної галузі (ветеринарна медицина, 

право) або спеціальності (політологія, ветеринарія) програма з іноземної мови 

за професійним спрямуванням повинна брати до уваги специфіку лексичного 

наповнення та особливий формат усних та письмових текстів властивих саме 

цій професії. За цих умов дослідники вважають перспективним побудову 

міждисциплінарних курсів, які б відбивали різні предмети спеціальності.  
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Використання різнорівневих завдань та застосування різних видів 

роботи студентів у групах дає змогу розв’язати певні проблеми організації 

заняття з англійської мови у різнорівневих групах та втілює основні принципи 

диференційованого підходу до навчання, однак не вичерпує всіх питань 

означеної тематики. Перспективними напрямками подальших розвідок 

вбачаємо дослідження організації самостійної роботи студентів у 

різнорівневих групах, залучення Інтернет-технологій для організації 

навчання у багаторівневих групах. 
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ФОРМУВАННЯ ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ СТУДЕНТІВ В 

УМОВАХ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

У сучасних умовах інтенсивного розвитку набуває використання 

інформаційних технологій у навчально-виховному процесі, які відіграють 

особливу роль у формуванні інноваційного потенціалу суспільства, що 

потребує людей, здатних системно й конструктивно мислити, швидко  

знаходити потрібну інформацію, приймати адекватні рішення, створювати 

принципово нові ідеї в різних галузях.  

Основною метою нових інформаційних технологій є підготовка 

студентів до комфортного самопочуття в умовах інформаційного суспільства, 

які передбачають: інтенсифікацію навчання; формування інформаційної 

культури студентів; підготовку фахівців у певній галузі народного 

господарства. Завданням нових інформаційних технологій навчання є: 

інтенсифікація всіх рівнів навчально-виховного процесу, підвищення його 

ефективності та якості; побудова відкритої системи освіти, що забезпечує 

кожному студентові власну траєкторію самоосвіти; система інтеграції 

предметних галузей знань; розвиток творчого потенціалу студентів, їх 

здібностей до комунікативних дій та формування інформаційної культури; 

реалізація соціального замовлення, обумовленого інформатизацією 

сучасного суспільства. Інформатизація суспільства пов’язана, насамперед, з 

розвитком комп’ютерної техніки, різноманітного програмного забезпечення, 

глобальних мереж (Інтернет) та мультимедійних технологій. 

При підготовці до заняття та в процесі його проведення кожен  викладач  

ставить перед собою завдання відбору інформації і правильного та вчасного 

її подання, що дозволяє пожвавити процес навчання, надати йому динамізму, 

гнучкості, посилити його прикладну спрямованість. Саме застосування 

сучасних інформаційних технологій навчання, створення умов для їх 

розробки, апробації та впровадження, раціональне поєднання інформаційних 

технологій навчання з традиційними — складна педагогічна задача і потребує 



150 

 

 

вирішення цілого комплексу психолого-педагогічних організаційних, 

навчально-методичних, технічних та інших проблем. 

Нові інформаційні технології впливають на усі компоненти системи 

навчання: мету, зміст, методи та організаційні форми навчання, засоби 

навчання, що дозволяє вирішувати складні та актуальні задачі педагогіки, а 

саме: розвиток інтелектуального, творчого потенціалу, аналітичного  

мислення та самостійності того, хто навчається. Інформаційні технології 

забезпечують доступність знань, розвиток інтелектуальних  і творчих 

здібностей  студентів на основі індивідуалізації навчання, інтенсифікації 

навчального процесу тощо.  

На сьогоднішній день найбільш розповсюдженими  формами й методами 

застосування сучасних інформаційних технологій є використання 

мультимедійних презентацій. Мультимедійна презентація в редакторі Power 

Point дозволяє здійснювати демонстраційні слайд-шоу, які необхідні для 

оптимізації навчального процесу, саме тому широко використовую їх під час 

проведення лекційних занять, семінарів тощо при викладанні облікових 

дисциплін. Всі розроблені мною мультимедійні презентації сформовані у 

відповідні посібники з дисциплін, що були представлені на виставки 

методичних напрацювань. Крім того, зручна слайдова структура та 

можливість розмістити достатній об’єм інформації забезпечує можливість 

успішного використання мультимедійних презентацій ще під час проведення 

показових заходів, наприклад під час конкурсу «Кращий бухгалтер» , 

конференції за підсумками виробничої переддипломної практики тощо.  

Серед сучасних інформаційних технологій, які застосовую у 

навчальному процесі,  також є електронні посібники. Наприклад, з 

дисципліни «Облік і звітність у бюджетних установах» створено електронний 

посібник у програмному гіпертекстовому середовищі. Посібник містить 

тематичний матеріал програми дисципліни, а також тестові завдання для 

самоконтролю знань та вмінь. 

Одним із популярних засобів наочного навчання є такий дидактич¬ний 

засіб, як опорний конспект. При викладанні фахових дисциплін також 

практикуємо застосування опорних конспектів, наприклад при вивченні 

питань кореспонденції рахунків, застосування схем документоруху тієї чи 

іншої ділянки облікового процесу на підприємстві.  

Широко застосовуємо такі технічні засоби навчання, як кодограми, що 

демонструються з використанням графопроектора. З облікових дисциплін  в 

навчальних аудиторіях є сформовані в папки матеріали кодограм і 

роздаткового матеріалу з тематичними переліками. 

Досвід використання програмованого контролю знань, особливо з 

використанням персональних комп’ютерів, дозволяє виділити його позитивні 

моменти, а саме: підвищується об’єктивність оцінювання знань студента;  

змінюється роль викладача, який здобуває роль консультанта і виникає 
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стійкий зворотний зв'язок: викладач – студент – викладач; поліпшується 

психологічна атмосфера в навчальних групах; різко зростає оперативність 

одержання результатів оцінювання порівняно з іншими методами 

опитування; ліквідується можливість підказування і списування. 

Застосування інформаційних технологій дозволяє також організувати  

самостійну роботу студентів, яка є невід’ємним елементом формування та   

удосконалення компетентності майбутніх спеціалістів. Ефективній 

організації самостійної роботи студентів значною мірою сприяє 

використання Інтернету як джерела  інформації, засобу, що підвищує 

мотивацію у вивченні облікових процесів підприємства, забезпечує 

індивідуалізацію, інтерактивність навчання, моделювання майбутнього 

професійного середовища. Використовуючи  послуги мережі Інтернет, 

студент вчиться вибирати із великої кількості інформаційних джерел 

потрібну інформацію, аналізувати та систематизувати її. 

Таким чином використання інформаційних технологій у навчальному 

процесі підвищує рівень формування професійної підготовки, творчих 

здібностей  фахівців, полегшує процеси пояснення та  контролю, налагоджує 

та розвиває  співпрацю зі студентами, сприяє самореалізації і 

самоствердженню майбутніх спеціалістів. 

Соціальні перетворення в суспільстві докорінно змінили орієнтації в 

галузі освіти. Спрямування навчально-виховного процесу на формування 

духовності особистості, розкриття її потенційних можливостей та здібностей, 

утвердження загальнолюдських цінностей стало головною стратегією 

педагогічної діяльності творчо працюючих викладачів вищих навчальних 

закладів. Розв'язання цих актуальних проблем можливе лише на основі 

впровадження інформаційних технологій, які сприятимуть розвитку творчих 

здібностей особистості студента.  
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УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСОМ ВПРОВАДЖЕННЯ СУЧАСНИХ 

ФІЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВЧИХ ТЕХНОЛОГІЙ В 

НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ ПРОЦЕС ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ 

ЗАКЛАДІВ 

Пошук нових форм і методів фізичного виховання, наповнення 

сучасного уроку фізичної культури сучасними педагогічними технологіям и, 

розробка нових навчальних програм, систематизація накопиченої інформації, 

вивчення її основних джерел є актуальним питанням часу. 

Застосування сучасних фізкультурно-оздоровчих технологій на уроках 

фізичної культури в загальноосвітній школі потребує певної підготовки 

вчителя. Якщо основи сучасних напрямків фізичної культури в певному 

обсязі викладаються в вищих навчальних закладах, то від вчителів із стажем 

роботи 10 і більше років досягнення компетенції в даному питанні вимагає 

певних власних зусиль з оволодіння такими технологіями. 

Одним із основних завдань роботи районних методичних кабінетів на 

сучасному етапі є впровадження інноваційних напрямків фізичної 

культури у навчально-виховний процес в загальноосвітніх заклада х. 

Виходячи з зазначеного районні методичні кабінети вирішують такі 

завдання: вивчення досвіду інноваційної діяльності в області фізичного  

виховання; визначення змісту і структури сучасного уроку фізичної 

культури; розвиток  інноваційної компетентності вчителів фізичної 

культури; сприяння впровадженню сучасних фізкультурно -оздоровч и х 

технологій в навчально-виховний процес;  узагальнення впровадження 

інноваційних напрямків фізичної культури в навчально -виховний процес 

та його розповсюдження. 

З метою вивчення досвіду інноваційної діяльності в області фізичного 

виховання методисти району брали участь у роботі обласних семінарів, 

регіональних та міжнародних науково-практичних конференціях, які 

організовувались ЛОІППО, ЛНУ імені Т. Шевченка, Рубіжанським ІХТ СНУ 

імені В.Даля. Методисти РМК неодноразово публікувались у наукових та 

методичних виданнях [2,3,4,5,6]. Районним методичним кабінетом у 

допомогу вчителям фізичної культури було розроблено та ухвалено науково -

методичною радою РМК більше 10 методичних рекомендацій відносно  

впровадження інноваційних технологій. У 2015 році за підсумками роботи з 

інноваційної діяльності було видано збірку методичних матеріалів районної 

методичної комісії вчителів фізичної культури. 
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З метою підвищення інноваційної компетентності фахівців фізичного 

виховання  Сватівським районним методичним кабінетом протягом останніх 

10 років було організовано та проведено 12 інструктивно -методичних, 

методично-практичних та науково-методичних семінарів з різноманітних 

аспектів інноваційної діяльності. 

Певним поштовхом до самоосвіти в даному напрямку для вчителів 

фізичної культури є активна участь у Всеукраїнському конкурсі педагогічної 

майстерності «Учитель року» та участь у Всеукраїнському конкурсі на 

кращій інноваційний урок фізичної культури та урок фізичної культури з 

елементами футболу, які забезпечує та супроводжує методкабінет. 

За основу впровадження інновацій в Сватівсьому районі було взято нову 

структуру уроку, розроблену провідними фахівцями Луганського 

національного університету імені Тараса Шевченка та Луганського обласного 

інституту післядипломної педагогічної освіти [1].  

       У 2014 році в районі було запроваджено проведення Фестивалю сучасних 

фізкультурно-оздоровчих технологій. В першому фестивалі взяли участь 

команди з 14 загальноосвітніх закладів, в другому – з 13 ЗОШ району, у 2016 

році – з 11. В програмі фестивалю учасниками демонструються комплекси з 

класичної та різновидів танцювальної аеробіки, ритмічної гімнастики з 

предметами, степ-аеробіки, скіппінгу, фітбол-аеробіки, каллланетики, хайха -

йоги, кардіоаеробіки, стретчінгу, тайбо-аеробіки, футбольного фрістайлу.  

Цілеспрямована робота над пропагандою впровадження фізкультурно -

оздоровчих технологій протягом останніх років принесла свої результати. Із 

21 загальноосвітнього закладу району інноваційні напрямки фізичної 

культури в навчально-виховному процесі системно застосовуються у 12, ще 

у 9 школах – періодично. 

Таким чином, пошук нових форм і методів фізичного виховання дітей 

учнівського віку, впровадження в навчально-виховний процес в 

загальноосвітніх закладах сучасних фізкультурно-освітніх технологій є 

актуальним питанням  часу, при цьому інноваційна діяльність у галузі освіти, 

зокрема фізичному вихованні школярів, регламентована відповідним и 

державними документами.  

Реалізація завдань системи освіти в Україні потребує формування 

професійної та інноваційної компетентності вчителя фізичної культури – 

готовності вчителя перейти до інноваційної діяльності за умови 

спрямованості на досягнення ефективного результату в професійній 

діяльності. Інноваційна компетентність вчителя фізичної культури 

передбачає оволодіння інноваційними педагогічними технологіями, зокрема 

сучасними фізкультурно-оздоровчими технологіями.  

Найбільш характерною рисою сучасної концепції фізичного виховання є 

зміщення акценту в сторону підвищення оздоровчої спрямованості як 

визначальної умови успішності формування фізичної культури особистості. 
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Аналіз практики фізичного виховання учнів, апробація та узагальнення 

новітніх досягнень у галузі фізичного виховання провідних фахівців 

Луганщини дають підставу вважати, що до змісту програм з фізичного 

виховання доцільно ввести такі високоефективні засоби і методи, як степ-

аеробіка та інші, тому що у їх основу закладено механізми впливу на 

внутрішню сутність людини, її емоційність, що дозволяє формувати в учнів 

стійкий мотив до систематичних занять фізичними вправами, фо рмування 

їхньої фізичної культури. А досвід впровадження фізкультурно -оздоровчих 

технологій в навчально-виховний процес у загальноосвітніх закладах 

Сватівщини, система спрямування вчителів фізичної культури на оволодіння 

інноваційною компетентністю заслуговує розповсюдження в системі 

загальної середньої освіти в межах України.   
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ЗДОРОВ'ЯЗБЕРІГАЮЧІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОРГАНІЗАЦІЇ 

НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ ВНЗ 

Здоров'я студентської молоді є значущою умовою як досягнення успіхів 

у навчанні, так і умовою розвитку особистості у цілому. Відсутність 

належного здоров'язберігаючого освітнього простору часто стає причиною 

погіршення здоров'я студентів, втрати інтересу до навчання, внутрішніх 

конфліктів тощо. Крім спеціальних завдань, система освіти повинна 

вирішувати й завдання, спрямовані на збереження та розвиток психічного  

здоров'я студентства. Отже, актуальними є пошук нових підходів в організації 

освітнього процесу ВНЗ з урахуванням здоров'язберігаючих принципів та 

технологій, покращання якості психогігієнічного виховання молоді. Саме 

вищій навчальний заклад освіти має виступати організатором спрямування 

освітнього процесу в напрямку здоров'я і освіти.  

Аналіз сучасних досліджень свідчить про високий вплив на здоров'я 

студентської молоді як соціальних, так і особистісних чинників, які 

збільшують у сучасних умовах ризик формування психічних розладів, що 

виникають саме під час навчання у вищій школі та вказують на необхідність 

перегляду ставлення в системі вищої освіти до проблеми психічного здоров'я 

молоді та визначення оптимальних шляхів його збереження.  

Отже, в період навчання суттєво зростає значущість 

здоров’язберігаючих технологій в організації навчання в системі освіти ВНЗ 

як засобу збереження та розвитку здоров'я студентів у цілому , розробці та 

реалізації програм щодо профілактики та подолання відхилень психічного  

здоров'я молоді. 

Здоров’язберігаючі технології – це сукупність засобів, методів, прийомів 

організації і управління освітнім процесом, спрямованих на розвиток та 

укріплення здоров'я студентів. Сутність впровадження здоров'язберігаючих 

технологій в систему управління освітнім процесом полягає у створенні 

сприятливих умов (методичних, педагогічних, психологічних, 

психогігієнічних, соціальних) гармонійного розвитку особистості, можливості 

збереження здоров'я під час навчання; формуванні практичних вмінь та 

навичок щодо збереження, укріплення й розвитку свого здоров'я; уміння 

використовувати навички у повсякденному житті. Це реалізується завдяки 

включенню в освітній процес відповідних інтегративних спецкурсів, 

факультативного навчання, додаткової освіти тощо.  
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Метою статті є розгляд проблеми застосування здоров'язберігаючих 

технологій в навчальному процесі ВНЗ та ознайомлення з досвідом  

використання на прикладі розробки та впровадження авторського спецкурсу 

«Технології психічної саморегуляції та взаємодії» в навчальний процес 

Донбаської державної машинобудівної академії.  

Спецкурс викладається для студентів 2 – 3 курсів (загальний обсяг – 54 

години) та має психопрофілактичну та психокорекційну спрямованість. 

Матеріали було напрацьовано автором у межах навчальної та позанавчальної 

роботи понад десяти років [1; 2].  

Програма спецкурсу «Технології психічної саморегуляції та взаємодії»  

містить три основні розділи: «Самовизначення», «Позитивне сприйняття себе 

та оточення», «Саморегуляція поведінки». Кожний розділ програми включає 

рефлексивний блок. На заняттях використовувалися такі основні методичні 

прийоми та методи: аутодіагностика; емпіричні техніки (притчі, метафори, 

прислів'я, філософські розповіді та історії для роздумів, реальні випадки з 

практики учасників); евристичні бесіди, дискусії, ігри, методи «круглого 

столу» та «мозкового штурму», пошукові домашні завдання; інтерактивні 

методи; психотехніки (візуалізація, релаксація, психогімнастика);  

рефлексивні (рефлексія станів, відчуттів, вправи на самоаналіз та способи 

саморозкриття, складання самохарактеристик, програми саморозвитку, 

зворотний зв'язок). 

Для оцінки ефективності програми спецкурсу «Технології психічної 

саморегуляції та взаємодії» було зроблено початкові та кінцеві заміри за 

основними показниками психічного здоров'я з використанням 

психодіагностичних методик [1; 2]. Результати дозволяють стверджувати, що 

під час роботи за програмою спецкурсу у студентів відбулися значні 

позитивні зміни за особистісними та соціальними чинниками, що є 

детермінантами психічного здоров'я в студентському віці. Отримані дані є 

вірогідними при р 0,05, що свідчить про ефективність результатів 

проведеного дослідження та позитивний вплив програми на психічне здоров'я 

досліджуваних, ефективність застосування психокорекційних заходів. 

Програма спецкурсу виявилася ефективною до окремих показників 

індивідуальної психічної саморегуляції. Так, знизилися показники психічної 

напруги – фізичного та психологічного дискомфорту (на 23,2%) та 

негативних емоцій (на 27,2%), покращилися показники самоконтролю на 

16,9%, гнучкості на 5,0%. Позитивні зрушення у сфері саморегуляції сприяли 

покращанню загального фону настрою (на 27,5%). Відзначилося суттєве 

підвищення показників соціальної сфери в різних категоріях індивідуального  

життя (навчання, спілкування, соціальна підтримка тощо). Так, суттєво 

покращилася задоволеність спілкуванням з друзями та близькими: низький 

рівень зменшився з 35 до 5%, а високий рівень збільшився з 35 до 65%. 

Бачимо підвищення значущого показника динаміки психічного здоров'я – 
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рівня задоволеності якістю персонального життя на 19,4%. На початку більш 

ніж чверть учасників (26%) складала група з низьким показником індексу  

якості життя (ІЯЖ), який указував на переддепресивний стан, а на кінцевому 

етапі експерименту низьких показників ІЯЖ серед учасників 

експериментальної групи не було виявлено. Так, значно підвищилася 

кількість учасників з високими показниками ІЯЖ: з 30 до 55%. У контрольній 

групі за цей період загальне підвищення індексу якості життя відмічається 

лише у 2% респондентів. 

Отже, на основі аналізу отриманих даних можемо підтвердити 

правильність та достатню ефективність обраних методів і прийомів та їх 

позитивний вплив, ефективність та необхідність проведення таких занять.  

Підсумовуючи вищесказане зазначимо, що здоров'язберігаюче навчання 

є складовою частиною системи освіти у вищому навчальному закладі. Це 

можливо за умови розробки та включення до навчальних планів спеціальних 

інтегративних курсів, пов'язаних з навчанням основам філософії здоров'я, 

психічної саморегуляції, валеології тощо. Перспективним та актуальним є 

пошук інноваційних здоров'язберігаючих форм і методів організації 

навчально-виховного процесу ВНЗ, що дозволяє ефективно забезпечувати 

збереження та сприяти розвитку здоров'я студентства. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 

КОМПЕТЕНТНОСТЬ СОВРЕМЕННОГО ПЕДАГОГА 

Профессионально значимые качества педагогов рассматривались 

учеными на протяжении длительного времени и определяли содержание 

профессиональной компетентности, выявляя педагогические, 

психологические, социальные условия ее становления. 

Несмотря на различия в терминологии, авторы сходятся во мнении о 

наличии в структуре компетентности трех компонентов (уровней): 

теоретического, практического, личностного. С теоретической точки зрения, 

разными авторами (В.А Сластениным, Н.М. Борытко, О.А. Соломенниковой 

и др.) даны определения педагогической компетентности, представлена 

структура, составлена классификация компетентностей [1], [2]. 

Педагогическая профессия, является одновременно преобразующей и 

управляющей. А для того чтобы управлять развитием личности, нужно быть 

компетентным. Понятие профессиональной компетентности педагога, 

поэтому и выражает его теоретическую и практическую готовности к 

осуществлению педагогической деятельности и характеризует его 

профессионализм.   

Педагог должен иметь все качества идеального, современного, 

компетентного профессионала. А идеальный педагог – это образец 

профессионала, носитель гражданских, производственных и личностных 

функций, сформированных на наивысшем уровне. Поэтому одним из важных 

профессиональных качеств педагога является профессиональная 
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компетентность. Через это педагог реализуется как работник, выполняющий 

свои обязанности в системе производственных отношений. 

Сегодня возникла необходимость в качественно иной подготовке 

педагога, позволяющей сочетать фундаментальность профессиональных 

базовых знаний с инновационностью мышления и практико-

ориентированным исследовательским подходом к разрешению конкретных 

педагогических проблем, необходимость формирования личности, умеющей 

жить в условиях неопределенности, личности творческой, ответственной, 

устойчивой к стрессам, способной предпринимать конструктивные и 

компетентные действия в различных видах жизнедеятельности. Поэтому у 

педагогов учебных заведений должны быть уже сформированы основные 

компетенции для их успешной педагогической деятельности. А 

формирование этих компетенций будет успешным, если сам педагог будет 

работать над своим саморазвитием, знать суть и содержание 

профессиональной компетентности педагога. 

В настоящее время нет определенной общепринятой трактовки понятий 

«компетентность» и «компетенция». Термин «компетенция» широко 

используется в настоящее время везде, где говорят или пишут о воспитании 

и обучении. Однако он не всегда был привычным в системе обучения. Чтобы 

обозначить то, что намеревались дать учащимся и студентам, чаще всего 

прибегали (и все еще прибегают) к понятиям знаний, ценностей или, в более 

отдаленную эпоху, к понятиям веры и убеждений. 

Необходимо рассмотреть существующие определения данного термина 

в справочной литературе и работах ведущих исследователей 

компетентностного подхода в образовании. В словаре С.И. Ожегова 

«компетенция» определяется как: 1. Круг вопросов, в которых кто-нибудь 

хорошо осведомлен. 2. Круг чьих-нибудь полномочий, прав [4]. А по словарю 

Д.Н. Ушакова … «компетенция» это: 1.Круг вопросов, явлений, в которых 

данное лицо обладает авторитетностью, познанием, опытом. 2. Круг 

полномочий, область подлежащих чьему-нибудь ведению вопросов, явлений 

(право). А.И.Турчинов понимает под компетентностью степень 

выраженности, проявленности присущего человеку профессионального 

опыта в рамках компетенции конкретной должности. 

А.В. Хуторской пишет: «Компетенция включает совокупность 

взаимосвязанных качеств личности (знаний, умений, навыков, способов 

деятельности), задаваемых по отношению к определенному кругу предметов 

и процессов, и необходимых для качественной продуктивной деятельности 

по отношению к ним; компетентность – владение, обладание человеком 

соответствующей компетенцией, включающей его личностное отношение к 

ней и предмету деятельности» [3]. Следовательно, обладать компетентностью 

значит иметь определенные знания, определенную характеристику, быть 

осведомленным в чем-либо; обладать компетенцией – значит обладать 
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определенными возможностями в какой-либо сфере. 

       Компетенция (от лат. competentio от competo добиваюсь, соответствую, 

подхожу) - это личная способность специалиста решать определенный класс 

профессиональных задач. Также под компетенцией понимают формально 

описанные требования к личностным, профессиональным и т. п. качествам 

сотрудников компании (или к какой-то группе сотрудников). А вот 

К. Ангеловски выделяет структуру профессиональной компетентности 

учителя через педагогические умения. Педагогические умения здесь 

объединены в четыре группы: 

1. Умения “переводить” содержание объективного процесса воспитания в 

конкретные педагогические задачи: изучение личности и коллектива для 

определения их подготовленности к активному овладению новыми 

знаниями и проектирования на этой основе развитие коллектива и 

отдельных учащихся; выделение комплекса образовательных, 

воспитательных и развивающих задач, их конкретизация и определение 

доминирующей задачи. 

2. Умения построить и привести в движение логически завершенную 

педагогическую систему: комплексное планирование образовательно -

воспитательных задач; обоснованный выбор форм, методов и средств его 

организации. 

3. Умения выделить и устанавливать взаимосвязи между компонентами и 

факторами воспитания, приводить их в действие: создание необходим ых 

условий (материальных, морально-психических, организационных, и 

др.); активизации личности школьника, развитие  его деятельности; и др.  

4. Умения учета и оценки результатов педагогической деятельности: 

самоанализ и анализ образовательного процесса и результатов 

деятельности учителя; определение нового комплекса доминирующих и 

подчиняющих задач [2]. 

Одно из важнейших качеств, которое характеризует компетентность - 

инициатива. Это внутреннее пробуждение к новым формам деятельности, 

руководящая роль, в каком либо действии. Инициатива представляет собой 

разновидность общественной активности, социального творчества, 

предпринимаемого лицом. Инициатива характеризуется тем, что человек 

берет на себя большую меру ответственности, чем этого требует простое 

соблюдение общественных норм. 

Таким образом, умения представляются как компетенция в действии. 

Компетенция это то, что порождает умение, действие, ее можно 

рассматривать как возможность установления связи между знанием и 

ситуацией или, в более широком смысле, как способность найти, обнаружить 

процедуру (знание и действие), подходящую для проблемы. 

Стоит рассмотреть понятие «компетенция» во взаимосвязи с понятием 

«квалификация». Быстрые изменения многих профессиональных задач, 
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связанных, в частности, с введением новых технологий, требуют новых 

квалификаций. Умения, обычно характеризующие выполнение какой -либо  

профессии, уже недоступны. Нужно еще уметь предвидеть трудности, 

принимать решения, сотрудничать и координировать свою деятельность. 

Быть компетентным означает умение мобилизовать в данной ситуации 

полученные знания и опыт. А.В.Хуторской поясняет, что под компетенцией 

следует понимать нормативные требования к профессиональной подготовке 

учителя, а под компетентностью – уже сложившиеся, состоявшиеся его 

качества. Структура компетентности определяется видами его 

профессиональной деятельности[3]. 

Компетентность человека связана с его деятельностью, а, следовательно , 

и с профессией. Для успешного выполнения профессиональной деятельности 

ее субъекту необходимо обладать совокупностью психофизиологических, 

психологических и личностных характеристик, которые определяются как 

профессионализм. 

Профессиональной деятельностью педагога как разновидностью его 

трудовой деятельности является педагогическая деятельность. Термин 

«педагогический» раскрывает принадлежность индивида к педагогической 

профессии, которая обслуживает педагогическую деятельность. Таким 

образом, термины «профессиональная деятельность педагога» и 

«педагогическая деятельность» несут на себе одну и ту же смысловую 

нагрузку. Исходя из этого термины «профессиональная компетентность» и 

«педагогическая компетентность» могут употребляться в качестве 

синонимов. Профессиональная компетентность - ключевое понятие для 

характеристики педагогической деятельности. 

В.Г. Суходольский отмечает, что профессиональная компетентность 

педагога это – «способность к эффективному выполнению профессиональной 

деятельности, определяемой требованиями должности, базирующейся на 

фундаментальном научном образовании и эмоционально -ценностном 

отношении к педагогической деятельности. Она предполагает владение 

профессионально значимыми установками и личностными качествами, 

теоретическим знаниями, профессиональными умениями и навыками».  

Значит, компетентность – это сплав теоретической и практической 

готовности человека к педагогической деятельности. А профессиональная 

компетентность – это есть профессионализм и педагогическое мастерство. 

Доминирующим блоком профессиональной компетентности педагога 

является личность педагога, в структуре которой выделяют: мотивацию 

личности (направленность личности и ее виды), свойства (педагогические 

способности, характер и его черты, психологические процессы и состояния 

личности, интегральные характеристики личности (педагогические 

самосознание, индивидуальный стиль, креативность - как творческий  

потенциал).  
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Таким образом, изучение различных мнений, представленных 

исследователями природы компетентности, таких как А.В. Хуторской, 

С.Е. Шишов, В.А. Кальней, В.Г. Суходольский, по определению сущности 

понятия «профессиональная компетентность» дает возможность представить 

ее как интеграцию знаний, опыта и профессионально значим ых личностных 

качеств, которые отражают способность педагога эффективно выполнять 

профессиональную деятельность и включают профессионализм и 

педагогическое мастерство[3]. 

Еще одним немаловажным составляющим компонентом компетентности 

является сотрудничество. Это гуманистическая идея совместной 

развивающей деятельности детей и взрослых, скрепленная 

взаимопониманием, проникновением в духовный мир, коллективным  

анализом хода и результатов деятельности. 

В настоящее время в науке нет единого подхода к определению понятия 

- «педагогическая профессиональная компетентность». Педагогическая 

компетентность - системное явление, сущность которого состоит в системном 

единстве педагогических знаний, опыта, свойств и качеств педагога, 

позволяющих эффективно осуществлять педагогическую деятельность, 

целенаправленно организовывать процесс педагогического общения и также 

предполагающих личностное развитие и совершенствование педагога.  
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ПРОБЛЕМИ НЕПЕРЕРВНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ В 

СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ 

У сучасних умовах, коли освіта у світі стає  основним полем конкуренції, 

змаганням за те, яке місце кожна людина, кожна країна посідатиме в 

світовому рейтингу, основним виміром прогресивності країни, важелем у 

подальшому її прогресі є рівень розвитку особистості. Тому, як зауважує 

президент АПН України Василь Кремінь, необхідно «зробити освіту 

найбільш пріоритетною галуззю життя і діяльності... Знання мають стати 

сутністю особистості, основою поведінки життя і діяльності людини» [1, с.3]. 

Водночас це повинна бути людина з інноваційною культурою, інноваційним  

типом мислення, здатністю і готовністю до інноваційної діяльності, яка 

володіє різними мовами міжнародного спілкування, готова до наково -

дослідної роботи, що вимагають: збільшення інформації у сфері технологій у 

наукових галузях, потреба озброєння методами наукового пізнання, 

необхідність розв’язання нестандартних ситацій, з якими стикається практик 

різних галузей. А все це вимагає постійної роботи людини по 

самовдосконаленню тобто реалізацію в повсякденному житті концепції 

неперервної освіти. 

Положення концепції неперервної освіти або навчання упродовж всього 

життя містяться практично в усіх державних програмних документах нашої 

країни останніх років. Це – Стратегія економічного та соціального розвитку 

України й регіональні стратегії розвитку на різні часові періоди, щорічні 

Послання Президента України, програми діяльності Кабінету Міністрів 

України,  Національна стратегія розвитку освіти на період до 2021 року, низка 

законів про освіту, накази Міністерства освіти і науки України тощо. Дискусії 

щодо здійснення державної політики неперервної освіти з урахуванням 

світових тенденцій розвитку освіти впродовж життя, є продовженням 

глибокої уваги до цієї проблеми з боку наукової еліти минулого та сучасного. 

Неперервна освіта, її сутність, історія становлення були об’єктом 

дослідження відомих освітян минулого (Беккера Г., Белла Д., Друкера П., 

Тоффлера Е., Форе Е. та ін.) і залишаються предметом зацікавлення та 

ґрунтовних праць науковців сучасності (Ананьєва Б., Андрущенка В., 

Антошкіної Л., Завгородня Т., Кузьменка Л., Кумбса Ф., Семів Л., Степанової 

О., Стражнікова І., Чикурова О. та ін.). Проблеми розвитку неперервної освіти 

на регіональному рівні розкриті у публікаціях О.М.Кошуби [2]. Отже в 
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останні роки в Україні значна увага вченими, органами освіти  приділяється 

неперервній освіті, розуміючи, що це необхідно як для виходу суспільства з 

складної соціально-економічної ситуації, так і для орієнтації на освоєння 

нових технологій, а все це означає зміни економічних відносин і ціннісних 

орієнтацій на сьогодні  та на майбутнє. Тому важливим кроком на шляху до 

найвищого ступеню розквіту держави до її відродження, є організація 

навчання протягом життя – з раннього дитинства аж до похилого віку в різних 

умовах: формальних – у навчальних закладах і неформальних – у соціальному 

житті, бо економічні відносини, як її фундамент, засновані на фахових знання 

технократичного ХХІ століття. Тому для кожної людини неперервна освіта 

має стати процесом формування і задоволення її пізнавальних запитів, 

духовних потреб, розвитку задатків і здібностей, у різних навчальних 

закладах, за допомогою різних видів і форм навчання, а також шляхом  

самоосвіти і самовиховання. 

Реалізація концепції неперервної освіти передбачає створення усіх 

необхідних умов для того, щоб людина одержала необхідну їй, суспільству і 

державі освіту у зручних для неї і бажаних для суспільства часі, формі  

адекватній для досягнення визначеної мети методами при відповідни х 

термінах навчання. 

Сьогодні ідея неперервної освіти людини впродовж усього життя 

одержала розповсюдження в усьому світі. Неперервна освіта як принцип, на 

який спирається організація системи освіти в цілому і, відповідно кожної 

складової її частини визначається по суті всіма вченими і діячами освіти. 

Цією ідеєю керується в своїй діяльності міжнародна організація ЮНЕСКО . 

Взагалі аксіомою є положення про те, що якість підготовки фахівця любої 

галузі залежить від якості підготовки тих, хто причетний до їх навчання, 

виховання, розвитку та соціалізації, а це, в свою чергу, залежить від 

ефективності організації педагогічної освіти. Тому стає зрозумілим, чому 

сьогодні актуальним є розробка концепції розвиту неперервної педагогічної 

освіти, у якій повинні чітко розкритися складові системи педагогічної освіти 

з їх характеристиками. Впровадження її основних положень повинно сприяти 

розв’язанню цілого ланцюжка завдань, а саме: забезпечення інновайного 

розвитку освітніх установ і навчальних закладів всіх рівнів; модернізація на 

всіх рівнях освіти змісту, форм, методів та технологій навчання відповідно до 

вимог інформаційного громадянського полікультурного суспільства;  

впровадження акмеологічних засад у підготовку педагогічних кадрів, 

формування мотивації та створення умов для їх навчання й саморозвитку 

упродовж професійної діяльності; зміцнення інституту сім'ї; збереження 

національних традицій і цінностей; забезпечення якості освіти на всіх рівнях 

відповідно до світових та європейських стандартів; формування 

методологічної культури педагогічних кадрів; забезпечення інтеграції науки 

і практичної педагогічної діяльності; введення професійно-педагогічної 
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підготовки на рівні магістратури всіх напрямів: посада магістра є посада 

викладача у вищих навчальних закладах (європейський досвід). 

Разом із тим, вважаємо, що ефективність неперервної педагогічної освіти 

зросте, якщо: підвищити роль педагогічної профорієнтаційної діяльності 

учнівської молоді та відповідальність за неї не тільки педагогів, а й батьків 

шляхом урізноманітнення форм довузівської роботи; здійснювати контроль і 

звітність про роботу фахівців з цільового прийому, хоча б упродовж трьох 

років на місці, звідки було їх скеровано на навчання; привести у відповідність 

з європейськими стандартами кваліфікації магістрів педагогічних 

спеціальностей різних галузей освіти (дошкільна, початкова, соціальна…) як 

«магістр педагогіки»; при визначенні кваліфікації випускника ВНЗ надавати 

інформацію про функцію кваліфікації (академічна спрямованість або 

професійна спрямованість). Це дозволить запровадити в повному об’ємі 

психолого-педагогічну підготовку випускників і в першу чергу магістрів 

академічної спрямованості, і як результат підвищиться науково – методичний 

рівень викладачів ВНЗ; у змісті педагогічної освіти передбачити наскрізну 

практику (неперервна навчальна практика з першого семестру, потім 

навчальна практика, а з третього курсу   виробнича); передбачити в 

навчальних планах спеціальні дисципліни з проблем організації 

інклюзивного навчання в контексті накопиченого досвіду зарубіжних країн; 

практикувати відповідним навчальним закладам (школам і ВНЗ) психолого -

медико-педагогічні профорієнтаційні консультування з метою 

відповідального ставлення до вибору педагогічних професій, проте воно не 

повинно бути ще одним інструментом до комерціалізації здобуття вищої 

освіти; здобуття фаху вчителя, соціального педагога, соціального працівника 

доцільно розпочинати з профільного педагогічного навчання (педагогічні 

класи, ліцеї, коледжі), що дасть можливість набути досвіду практичної 

підготовки студентів і підсилить впевненість у правильному виборі професії, 

тільки потім бажаючі можуть продовжувати навчання у педагогічних 

академіях або педагогічних університетах, класичних університетах та інших 

вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавра 

і магістра.  
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ДЕЯКІ АСПЕКТИ ПІДГОТОВКИ ДО ПРОФОРІЄНТАЦІЙНОЇ 

РОБОТИ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ПРОФЕСІЙНО-

ТЕХНІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ 

Проблема усвідомленого визначення особистістю свого професійного 

майбутнього є важливою як для кожної конкретної людини, так і для всього 

суспільства в цілому. Значущість цієї проблеми традиційно високо 

оцінювалася в економічно розвинених країнах, де значні інвестиції в розвиток 

так званого «людського капіталу» розглядаються як одна з можливостей 

підвищення конкурентноздатності економіки. Професійна орієнтація  є 

одним із засобів ефективного вирішення проблеми підготовки особистості до 

усвідомленого вибору майбутньої професії та формування її готовності до 

можливого неодноразового повторення такого вибору в динамічних умовах 

ринкової економіки [5]. 

На сьогоднішній день накопичено чималий обсяг знань з професійної 

орієнтації, які сприяють вирішенню практичних питань професійного 

самовизначення підростаючого покоління. А. Асмолов, М. Чистяков, 

С. Чистякова,  В. Шадриков  розробили теорію і практику профорієнтації, 

Е. Клімов дав психологічну характеристику професійної діяльності, розкрив 

теоретичні основи профконсультації, Б. Шавир виявив структуру професійного 

самовизначення і фактори, що впливають на нього, С. Чистякова і Н. Родичев 

розробили і перевірили на практиці нові підходи до самовизначення школярів 

в умовах профільного навчання. Однак питання підготовки педпрацівників 

ПТНЗ до профорієнтаційної роботи зі школярами не отримали наразі 

належного теоретичного та практичного осмислення.  

Тому в практиці і теорії формування  у педпрацівників ПТНЗ готовності 

до профорієнтаційної роботи зі школярами все більше виявляються 

протиріччя між: 

• потребою суспільства в професійно компетентних фахівцях 

робітничої сфери і відсутністю професійно підготовлених консультантів з 

профорієнтаційної діяльності; 

• необхідністю формування професійної готовності педпрацівників 

ПТНЗ до профорієнтаційної роботи зі школярами і відсутністю цілісного , 

системного підходу до цього питання, теоретичного і експериментального  

обґрунтування цього процесу. 
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Дослідники відзначають недостатню готовність педагогів ПТНЗ  до 

реалізації профорієнтаційної діяльності [5]. Відповідальні за 

профорієнтаційну роботу в ПТНЗ – майстри виробничого навчання та 

викладачі спецдисциплін, кожний в певному обсязі. Проведені нами 

опитування і спостереження показали, що жоден педагогічний працівник не 

оцінює свою підготовку до вирішення цього завдання як високу, 60% 

опитаних визнали її середньою, а решта 40% – низькою. 

Зазвичай педагоги відчувають труднощі при ініціюванні та підтримці 

спілкування, аргументації своїх позицій в наданні профорієнтаційної 

допомоги, не завжди здатні коригувати власну поведінку в ситуаціях 

профорієнтаційного спілкування, адекватно оцінювати власну участь у 

вирішенні завдань профорієнтації в сучасних не координованих відносинах 

загальноосвітніх (ЗНЗ) та професійно-технічних (ПТНЗ) навчальних 

закладах. 

В таких умовах профорієнтація не досягає своєї головної мети – 

формування в учнів усвідомленого професійного самовизначення. Дуже часто 

вибір майбутньої професії учень робить під впливом батьків, друзів, системи 

матеріальних і духовних цінностей, що пропагуються засобами  масової  

інформації.  Половина учнів, зазвичай, своє професійне майбутнє не пов'язують 

з власними реальними можливостями і потребами ринку праці,  орієнтовані на 

підтримку з боку дорослих (батьків, родичів або знайомих), не мають уявлення 

про наукові основи вибору професії, не володіють інформацією про вимоги 

професії до її «здобувача», не вміють оцінити свої можливості, не 

поінформовані про те, де вчитися, щоб отримати професію в цікавій для їх 

сфери праці [2]. Деякі з них виявляються непридатними до обраної професії, 

мають координально інший професійний напрям.   

Проведені нами опитування, в яких взяли участь слухачі курсів 

підвищення кваліфікації «Педагогічні працівники ПТНЗ»,  дали такі 

результати: багато викладачів (30%)  на даному економічному етапі не бачать 

цінності розвитку профорієнтаційно значущих якостей особистості, тому що 

рішення такого завдання в них не мотивовано. Ті ж педагоги (70%), які 

усвідомлюють необхідність підготовки педпрацівників ПТНЗ до 

профорієнтаційної роботи зі школярами, не завжди справляються з цим 

завданням через відсутність заходів з їх фахової, системної підготовки та 

методичних рекомендацій з цього напряму. 

Формування готовності до профорієнтаційної роботи зі школярами 

педпрацівники пов'язують найчастіше тільки з курсами підвищення 

кваліфікації, або з необхідністю подальшого набору учнів у навчальний 

заклад.  

Готовність педпрацівників ПТНЗ до профорієнтаційної роботи зі 

школярами характеризується профорієнтаційною вмотивованістю, здатністю 

прогнозувати і створювати умови для самостійного вибору учнями 
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індивідуальної професійної траєкторії розвитку, формування і корекції  знань, 

умінь, навичок і педагогічної рефлексії особистості, яка забезпечує  

успішність у виконанні профорієнтаційних функцій. 

Процес формування готовності педагогів ПТНЗ до профорієнтаційної 

роботи з учнями ЗНЗ доцільно розділити на три взаємообумовлених етапи: 

• перший етап (орієнтовний) спрямований на формування 

мотиваційно-ціннісного компонента готовності  до профорієнтаційної роботи 

зі школярами. Необхідно, щоб педпрацівники усвідомили важливість 

набування профорієнтаційних знань, умінь і навичок для успішного 

здійснення профорієнтаційної діяльності,  виявили інтерес і потребу до 

профорієнтаційного спілкування,  отримали уявлення про основні його 

особливості;  

• другий етап (рефлексивний) присвячений формуванню особистісно -

рефлексивного компонента готовності педагогів ПТНЗ до профорієнтаційній 

роботи. Необхідно, щоб педагоги  набули досвіду застосування отриманих 

профорієнтаційних знань, навчилися аналізувати конкретні профорієнтаційні 

ситуації; стали адекватно оцінювати себе і свої дії в процесі 

профорієнтаційної діяльності; проявили здібності до корекції своєї поведінки 

в залежності від ситуації; 

• третій етап (етап самореалізації) пов'язаний з проектуванням, 

прогнозуванням, самореалізацією і самовдосконаленням. На цьому етапі 

стимулюється прагнення  до саморозвитку. 

Необхідно, щоб  педпрацівники  ПТНЗ систематизували власний 

профорієнтаційний досвід, виробили власну концепцію профорієнтаційної 

діяльності, стиль роботи і поведінки. На всіх трьох етапах відбувається 

формування і розвиток змістовно-операційного компонента готовності до 

профорієнтаційної роботи з учнями. 

Ефективними та системоутворюючими  елементами у формуванні 

готовності педпрацівників ПТНЗ до профорієнтаційної роботи з учнями ЗНЗ, 

на нашу думку, виступають інтерактивні форми і прийоми навчання: тренінг, 

ділові та рольові ігри, кейс-вправи, комунікативні завдання, дискусії, діалоги, 

профорієнтаційно-педагогічні ситуації  як форми організації навчання і 

комплексного використання.  

Слід зазначити, що для сучасного результативного процесу професійної 

орієнтації має бути запланована система навчальних заходів для майстрів та 

викладачів. Протягом року доцільно приділяти увагу навчанню їх методиці 

профорієнтаційної роботи, питанням вікових особливостей учнів ЗНЗ, ПТНЗ, 

психолого-педагогічним умовам успішної профорієнтаційної діяльності. Це 

зумовлено ще й тим, що більшість майстрів та викладачів спецдисциплін не 

мають педагогічної освіти і потребують такого навчання.   
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АНАЛІЗ ПОНЯТТЯ ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА ВЧИТЕЛЯ 

ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ 

Питанням професійної підготовки майбутнього вчителя початкової 

школи приділяє увагу багато дослідників, і зокрема, у зв’язку зі змінами 

суспільно-економічного життя в Україні ця проблема залишається 

актуальною. 

У галузевій Концепції розвитку неперервної педагогічної освіти ( наказ 

№ 1176 Міністерства освіти і науки України від 14.08.2013) у меті розвитку 

неперервної педагогічної освіти наголошується важливість якісної 

підготовки педагогічних кадрів для всіх сфер освіти, на створення ефективної 

системи підготовки та підвищення кваліфікації науково-педагогічних та 

педагогічних працівників, а також забезпечувати неперервну освіту 

громадян, здійснюючи практичну реалізацію освітньої політики як 

пріоритетної функції держави [10]. 

Для ґрунтовного розуміння поняття професійна підготовка вчителя 

початкової школи звертаємося до довідкової літератури, в якій під поняттям 

«професійна підготовка» розуміють: 1) систему організаційних і педагогіч них 
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заходів, що забезпечує формування в особистості професійної спрямованості 

знань, навичок, умінь і професійної готовності до такої діяльності. 

Здійснюється в рамках навчання в педагогічних вузах, університетах і на 

факультетах підвищення кваліфікації  (Е.Г.Азімов, А.М. Щукін); 2) сукупність 

спеціальних знань, умінь і навичок, якостей, трудового досвіду і норм 

поведінки, що забезпечують можливість успішної роботи з певної професії; 

процес повідомлення учням відповідних знань й умінь [9, 1169]; 3) процес 

оволодіння знаннями, уміннями і навичками, що дозволяють виконувати 

роботу в певній галузі діяльності» і зокрема, в професійній діяльності вчителя 

«специфіка якої полягає у психолого-педагогічному впливові на учнів з 

урахуванням їх вікових й індивідуальних особливостей, запитів, інтересів, 

захоплень, духовного світу і разом з тим в цілеспрямованому управлінні 

процесом учіння і розвитку особистості [7, 481–482]. 

На основі здійсненого аналізу ми робимо висновок, що під поняттям  

«професійна підготовка» слід розуміти систему заходів, які лежать в основі 

професійного навчання, що має на меті оволодіння спеціальними знаннями, 

уміннями та навичками, спрямованими на забезпечення успішного 

здійснення професійної діяльності. 

Дослідженням професійної підготовки займалися Т.М. Байбара, 

Н.М. Бібік, О.А. Біда, М.С. Вашуленко, О. А. Дубасенюк, І. А. Зязюн, 

С.А. Литвиненко, І.І. Осадченко, О.Я. Савченко, Л.О. Хомич та ін.  

Під поняттям професійної підготовки вчителя початкової школи до того  

чи іншого виду професійної діяльності розуміють: 

– підсистему, яка складається із взаємопов'язаних і взаємодіючих 

компонентів, що забезпечують готовність студента до професійної діяльності  

[3, 163]; 

– єдність змісту, структури, цілей навчання та виховання студентів, 

способів реалізації набутих знань, умінь і навичок у роботі з учнями [2, 9];  

– багатокомпонентний професійно-особистісний процес, що 

забезпечує формування стійкого інтересу до обраної професійної діяльності, 

професійної компетентності педагога, індивідуального стилю професійної 

діяльності, прагнення до самостійного освоєння нових педагогічних теорій та 

методик, схильності до самовдосконалення [4, 37];  

– спеціально організований процес професійного розвитку фахівця, 

який забезпечує набуття базових знань, умінь, навичок, практичного досвіду , 

норм поведінки, та успішну реалізацію професійної діяльності, результатом 

такої підготовки є сформована готовність до виконання майбутніх 

професійних завдань  [1, 297]; 

– діяльність, що спрямована на зміни в мотивах, знаннях, уміннях та 

рефлексивній діяльності суб’єктів педагогічного процесу  [5, 7];  

– комплексний багатофункціональний процес, орієнтований на 

усвідомлення мотивів, потреб оволодіння знаннями, вміннями, навичками у 
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процесі навчально-пізнавальної, навчально-практичної та самостійної 

діяльності; формування цінностей, розвиток емоцій, рефлексій; оволодіння 

технологіями  організації навчально-виховного процесу  [6, 9]; 

– процес, спрямований на зміни в професійних мотивах і цінностях, 

спеціальних знаннях і вміннях, рефлексивній поведінці та професійно 

значущих особистісних якостях суб’єктів  [8, 14]. 

На основі проведеного аналізу, вважаємо, що підготовка майбутніх 

учителів початкових школи являє собою цілісний, складний  

багатокомпонентний процес оволодіння студентами знань, умінь, навичок , 

практичного досвіду з певного напряму педагогічної діяльності. 
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ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ПСИХІЧНОЇ РЕГУЛЯЦІЇ ПОВЕДІНКИ І 

ДІЯЛЬНОСТІ 

Інтерес до проблеми психічної регуляції зумовлений яскраво вираженою 

потребою практики в оптимізації функціонування регуляторних процесів в 

соціальній взаємодії, в різних видах професійної діяльності і т.д. 

Лінії дослідження психіки, волі і емоцій сформувалися і існують як 

відносно незалежні. Проте у ряді робіт вони розглядаються в єдності і 

використовується термін емоційно-вольова сфера особистості. Даний термін 

застосовується в основному в прикладних і експериментальних дослідженнях 

при описі регуляції конкретних видів діяльності в конкретних умовах. Цілком  

зрозуміло, що регуляція діє як цілісний механізм, що різні сфери особистості 

пов'язані між собою. У зв'язку з цим набирає актуальності питання про 

розгляд взаємодії, взаємозумовленості емоційної і вольової регуляції, єдності 

емоційної і вольової сфер особистості. До розгляду цього питання можна 

підійти з різних сторін: з боку участі емоцій у вольових процесах і участі 

вольових процесів в емоційній регуляції. Можна спробувати виявити більш 

глибокі взаємозв'язки, розглянути ці види регуляції в нерозривній єдності. 

У сучасній психології сформувалися і продовжують розвиватися 

теоретичні та експериментальні дослідження психічної (В.А. Іванніков, 

Е.П.Ільїн, В.І.Моросанова, Е.О.Смирнова, В.І.Селіванов Т.І.Шульга та ін ) та 

емоційної (І.А.Васілєв, О.В.Дашкевич, О.К.Тихомиров та ін.) регуляції [4]. 

Однак все ще недостатньо робіт, присвячених вивченню взаємодії, 

взаємозв'язку різних аспектів регуляції діяльності, участі різних сторін 



173 

 

 

особистості в регуляторному процесі. Маючи на  увазі чи констатуючи 

цілісність регуляційного процесу, дослідники зупиняються на якійсь одній з 

його сторін. Вивчення емоційно-вольової регуляції представлено рядом 

цікавих досліджень (Г.М. Аванесян, В.Ф. Сопов, О.А. Чернікова та ін.) [1]. 

Практична спрямованість робіт в даній області свідчить про актуальність 

теми. Разом з тим, все ще недостатньо робіт з виявлення структури емоційно -

вольової регуляції діяльності, її типів, видів. Недостатньо розроблено 

інструментарій діагностики емоційно-вольової регуляції. Існує дефіцит робіт, 

спрямованих на вивчення емоційно-вольової регуляції в природних умовах. 

Емоції і воля є не відмінними компонентами управління людиною своєю 

поведінкою, спілкуванням і діяльністю. Традиційно емоційно -вольова 

регуляція - об'єкт розгляду загальної психології. Коли говорять про 

«емоційно-вольову сферу», «емоційно-вольові якості» [3], це підкреслює 

лише зв'язок волі і емоцій, але не їх спорідненість і тим більше не тотожність. 

Ці дві сфери психіки часто проявляють себе в повсякденном у житті як 

антагоністи, зокрема, коли воля пригнічує наплив або сплеск емоцій, а іноді, 

навпаки, стає очевидним, що сильна емоція (наприклад, афект) придушила 

волю. 

У процесі регуляції поведінки і діяльності емоції і воля можуть 

виступати в різних співвідношеннях. В одних випадках емоції, що виникають 

впливають на поведінку і діяльність дезорганізуюче, і тоді воля (а точніше 

сила волі) виступає в ролі регулятора, компенсуючи негативні наслідки тієї 

чи іншої емоції. Це чітко проявляється при розвитку у людини так званих 

несприятливих психофізіологічних станів. Наприклад,  відчуття втоми і 

бажанні зменшити інтенсивність роботи або взагалі її припинити 

компенсується вольовою якістю -  терплячістю. Ця ж вольова якість 

виявляється і при інших станах, наприклад при монотонії, якщо ситуація 

вимагає продовження роботи. Стан тривожності і сумніву, долаються за 

допомогою вольового якості - рішучості, стан страху - за допомогою 

вольового якості - сміливості, стан фрустрації - за допомогою завзятості і 

наполегливості, стан емоційного збудження - за допомогою витривалості. 

В інших випадках емоції, навпаки, стимулюють діяльність (наснагу, 

радість, в ряді випадків - злість), і тоді прояву вольового зусилля не потрібно. 

У цьому випадку висока працездатність досягається за рахунок 

гіперкомпенсаторної мобілізації енергетичних ресурсів. Однак така регуляція 

неекономна, марнотратна, завжди містить в собі небезпеку перевтоми. Але і 

вольова регуляція має свою «ахіллесову п'яту» - надмірне вольове 

напруження може призвести до зриву вищої нервової діяльності. Тому 

П.В. Симонов вважав, що особистість повинна оптимально поєднувати 

сильну волю з певним рівнем емоційності.[2] 

Результати будь-якої вольової дії мають для людини два наслідки: 

перший - це досягнення конкретної мети; другий пов'язаний з тим, що людина 
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оцінює свої дії і засвоює відповідні уроки на майбутнє щодо способів 

досягнення мети, витрачених зусиль. 

Емоційні та вольові процеси, таким чином, тісно взаємопов'язані. Воля 

виступає як засіб регуляції, корекції негативного впливу  емоцій на діяльність. 

Емоції, в свою чергу, надають суб'єктивний тон вольовому зусиллю, можуть 

сприяти підвищенню його потенціалу. Такий тісний взаємозв'язок приводить 

до того, що в реальній поведінці вони практично нероздільні і переживаються 

суб'єктом у формі психічних станів. Поняттям стану позначається найбільш 

інтегративна форма організації всіх компонентів психіки в той чи інший 

період часу. Це - вся психіка, весь її зміст, але на тому чи іншому інтервалі її 

функціонування. Зміст, напруженість, тон, спрямованість такого 

функціонування може, звичайно, сильно змінюватися - при цьому 

змінюватиметься і сам характер психічних станів.  

Можна констатувати, що в психології існує ряд точок зору на 

співвідношення різних видів регуляції, але в будь-якому випадку визнається 

їх тісний взаємозв'язок. Цей зв'язок настільки тісний, що в ряді випадків 

важко провести чітку грань між цими сторонами регуляції діяльності. 

Механізми емоційної і вольової регуляції настільки тісно переплетені між 

собою, що можна говорити про емоційно-вольову регуляцію діяльності і 

поведінки. Поділ емоційної і вольової сторін регуляції можливий в 

теоретичному плані, але в психолого-педагогічному дослідженні, 

пов'язаному з формуванням цих сторін у особистості, може бути доцільним  

розгляд емоційно-вольової регуляції як єдиного механізму. 
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ПСИХОЛОГІЧНА СУВЕРЕННІСТЬ ЯК ПОКАЗНИК 

ОСОБИСТІСНОЇ ЗРІЛОСТІ ОСОБИСТОСТІ 

Однією з передумов організації та упорядкування особистого стилю 

життя є відчуття власної суверенності, яка дозволяє особистості розкривати 

динаміку змін соціально-психологічних норм та уподобань людини. Розгляд 

науковцями такого суб’єктивно значущого фрагменту життя як існування 

інтегрує в собі ознаки цілісного зростання та розвитку особистості. 

Останнім часом широкої популярності у психологічній науці набули 

дослідження чинників самореалізації та саморозвитку людини на шляху до 

набуття нею особистісної зрілості. Вважається, що особистісні зміни 

спричиняють психологічні ресурси саморозвитку, а саме: 1) потреба 

(потенціал) саморозвитку, що зумовлений базовим рівнем особистісного 

саморозвитку й насиченістю життя та виникає за трансформації смислових 

утворень, головно, за зміни особистісного сенсу майбутнього; 2) психологічні 

умови, які забезпечують успішність саморозвитку, зокрема наявність 

усвідомленої мети самоздійснення; 3) механізми саморозвитку, зокрема 

рефлексією, саморегуляцією, зворотним зв’язком [2].  

За таких умов особливої актуальності набуває поняття «психологічна 

суверенність» як показник особистісної зрілості особистості. 

С.Д.Максименко виділяє момент особистісної суверенізації, де «дорослою 

може бути та людина, яка чинить, вибирає, відповідає… формує, стоїть на 

шляху саморозвитку» [3]. 

Дж. Бюдженталь вважає змістовно близьким до саморозвитку поняття 

«автентичність». Він розуміє автентичність скоріше як сам процес 

проживання власного життя. У його концепції ключовим поняттям є 

«присутність», що означає не просто фізичне перебування, а усвідомлення 

своєї суб’єктності, контакт із внутрішнім життям. Виділяючи умови прояву 

автентичності, а згодом і психологічної суверенності, ряд дослідників 

(С.Мадді, Д.О.Леонтьєв, Є.М.Осін, Р.Пивоваров) однією з основних 

називають усвідомлення як відкритість до власного досвіду, чутливість до 

самого себе, здатність слухати себе. А.Ленглі описує автентичність 
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одночасно як спосіб життя і як певну іманентну характеристику, внутрішнє 

джерело трансценденції особистості, внутрішню силу, яка апріорі існує в 

кожному, але не кожна людина готова до неї прислухатися. Суверенність 

розглядається як здатність до саморозвитку, що визначає життєстійкіс ть 

особистості, дозволяє людині проживати справжнє (своє) життя і при цьому 

зберегти динамічну рівновагу: розвивається життя, і розвивається 

особистість. Автентичність та суверенність можна розглядати як умову та 

підставу для саморозвитку особистості. Саме вони уможливлюють 

внутрішню свободу, згоду із собою, самостійність вибору і відповідальніс ть 

за нього. 

Спробуємо виділити ключові ознаки психологічної суверенності 

особистості: цілеспрямованість, яка визначає вектор автономного розвитку 

людини; самодостатність, яка дозволяє бути внутрішньо незалежною, 

знаходитися у гармонії з собою та зі світом; здатність до самоспостереження; 

творча здатність, яка забезпечує створення образу власного світосприйняття;  

позитивне мислення, яке допомагає особистості усвідомити потенціал своїх 

думок і не впускати у свій розум негативу; духовна еволюція, яка завжди йде 

через індивідуально-духовну еволюцію, що забезпечує підняття особистості 

на вищий рівень розвитку. 

Таким чином, психологічну суверенність можна окреслити як якісну  

характеристику особистісно зрілої людини, яка проявляється у здатності 

захищати та розвивати свій психологічний простір. 
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ОСОБИСТІСТЬ ЯК СУБ'ЄКТ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ 

Проблема професійного розвитку особистості знаходиться на перетині 

двох визначальних напрямів сучасної психологічної науки – психології 

розвитку та психології життєвого шляху особистості, і цілком обґрунтовано 

посідає особливе місце серед інших психологічних досліджень. Особливістю 

означеної проблематики є: врахування онтогенетичних закономірностей 

розвитку особистості, що складає її процесуальний аспект; розуміння того 

факту, що етап професіоналізації особистості безпосередньо пов'язаний із 

побудовою власного життєвого проекту, вибору спрямованості власної 

життєвої активності, що складає змістовний, сутнісний аспект проблеми.  

Осмислення проблеми людини як суб’єкта своєї діяльності, який здатен 

цілеспрямовано реформувати об’єктивну дійсність і здійснювати творчий 

саморозвиток, представлено у наукових працях Г.О. Балла (2003),  

М.Й. Боришевського (2001), А.В. Брушлінського (1992), Л.М. Карамушки 

(2004), Н.І. Пов’якель (2003), В.М. Ямницького (2005) та ін. [1]. 

У психології та філософії вже склалася певна система структурування 

суб’єкта, в якій ключову роль відіграють досліджені науковцями феномени 

суб’єктності: компоненти суб’єктного досвіду (О.К. Осницький), механізми 

суб’єктності (В.О. Татенко), внутрішні передумови та зовнішні прояви 

суб’єктності (О.В. Волкова), закономірності розвитку суб’єктності в 

онтогенезі (К.О. Абульханова-Славська, С.Д. Максименко, В.В. Селіванов, 

В.О. Татенко), основні атрибутивні характеристики суб’єктності 

(В.А. Петровський) [1].  

Як зазначає В.М.Ямницький в ході розробки концепції життєтворчої 

активності особистості, суб'єктність виступає системною характеристикою 

особистості. Її провідними властивостями є: цілісність виявлення активності 

у взаємодії зі світом, свідомий характер діяльності, самосвідомість та 

відповідальність як наслідок свободи вибору [4]. 

В.М. Ямницьким запропоновано категорію суб'єкта життєтворчості, 

власної життєтворчої активності. При цьому процес життєтворчості 

розглядається як цілісна реалізація всіх потенціалів особистості творця, 
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акмеологічним виявом його буття, а під життєтворчою активністю 

розуміється особливий, інтегральний вид активності особистості, що складає  

симультанну єдність її адаптивного, продуктивного, суб'єктного та 

пізнавального типів, і характеризується цілісністю виявлення на 

предметному, когнітивному, соціальному й духовному рівнях прояву. З таких 

позицій життєтворча активність розглядається як активність суб'єкта 

життєтворчості, який свідомо реалізує цільовий або смисловий аспект 

цілісного буття відповідно до власного творчого задуму [4].  

Як бачимо, у підході, запропонованому  В.М. Ямницьким, органічно 

поєднуються суб'єктно-діяльнісна парадигма та парадигма особистості як 

суб'єкта життєвого шляху, власної життєтворчості. Зважаючи на це, нам 

видається доцільним обрати концептуальною основою нашого дослідження 

теоретико-методологічні здобутки означеної концепції. При цьому процес 

професійного розвитку розглядається нами як частина життєвого проекту 

особистості, реалізація якого відбувається на підставі розгортування 

особистісних, професійних та процесуальних аспектів онтогенетичного  

розвитку особистості.  

Окресливши таким чином теоретичні межі нашого розуміння 

професійного розвитку особистості, розглянемо особливості суб'єктного 

бачення процесу професійного становлення. Необхідно зазначити, що у 

сучасній психологічній науці спроби наближення до розкриття сутності 

розвитку суб'єктності професіонала здійснювалися з позицій особистісного 

(виокремлення та дослідження рис особистості професіонала), діяльнісного  

(дослідження провідних особливостей та механізмів професіоналізації),   

процесуального підходу (виокремлення специфічних стадій та відповідних до 

них особливостей розвитку). Проілюструємо це конкретними 

дослідженнями.  

Так, грунтуючись на розумінні особистості як суб'єкта соціальних 

відносин і активної діяльності, Н.Б. Іванцовою спроектовано 

чотирикомпонентну професійно обумовлену структуру особистості, яка 

містить такі компоненти: 

1. Системоутворюючим чинником особистості є спрямованість, яка 

характеризується системою домінуючих потреб і мотивів.  

2. Професійна компетентність. Під професійною компетентністю 

авторка розуміє сукупність професійних знань, умінь, а також способи 

виконання професійної діяльності.  

3. Розвиток та інтеграція особистісних якостей в процесі професійного 

становлення призводять до формування системи професійно важливих 

якостей.  

4. Професійно значущі психофізіологічні властивості. Розвиток цих 

властивостей відбувається вже в ході освоєння діяльності [2].  

Н.Ю.Волянюк запропоновано концепцію суб'єкта професійної 
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діяльності. Дослідниця розглядає такі показники суб’єктності професіонала: 

професійна самосвідомість, психологічна готовність, базові орієнтації 

життєдіяльності, рефлексія, здатність до організації часу життя та 

активність [1]. 

В контексті нашого дослідження досить інформативним видається 

дослідження Ю.В.Суховершиною студента як суб'єкта особистісно -

професійного розвитку. Відповідно до цього підходу авторкою пропонується 

наступна послідовність етапів становлення і розвитку суб'єктності позиції 

студентів:  

І етап (об'єктна, "нульова" стадія суб'єктного розвитку студента) - 

формування навичок самопізнання, розвиток рефлексивних і емпатійних 

здібностей, навчання прийомів володіння собою.  

ІІ етап (об'єкт-суб'єктна стадія) – оволодіння основами суб'єктної 

життєтворчості. На цьому етапі створюється інформаційно -суб'єктний фон, 

актуалізується пізнавальна рефлексія, відбувається оволодіння цінностями і 

сенсами учбово-професійної діяльності, розвивається уміння створювати 

індивідуальні проекти життєвого шляху.  

ІІІ етап (суб'єкт-об'єктна стадія) – формування готовності студентів до 

самостійної постановки і професійного вирішення теоретико -прикладни х 

завдань, проектної культури, що трансформує відношення до власної 

життєдіяльності взагалі і до учбової праці зокрема.  

IV етап (власне суб'єктна стадія) – практична реалізація індивідуальни х 

програм особистісно-професійного саморозвитку. На цьому етапі активно  

доформовується і розгортається суб'єктна позиція фахівця як система його 

поглядів і установок відносно власного життєвого і професійного шляху [3].  

Отже, репрезентація різноспрямованих підходів до дослідження 

суб'єктності професійного розвитку засвідчує важливість та переконливість 

наукових здобутків, отриманих в межах кожного з них. Водночас 

спостерігається перетин смислових просторів, певна умовність та штучність 

такої диференціації. Ми вважаємо, що обрання в якості теоретичного  

підґрунтя меж положень концепції розвитку життєтворчої активності 

В.М.Ямницького дозволяє нам висунути ідею інтегративного підходу до 

професійного розвитку особистості. Його особливістю є уявлення про 

одночасний характер розгортання особистісних, професійних та 

процесуальних аспектів онтогенетичного розвитку особистості та набуття 

статусу суб'єкта власної життєтворчої активності. Проблема особистісно -

професійного розвитку є актуальною і потребує подальших досліджень. 

 

 

 



180 

 

 

Література 

1. Волянюк Н.Ю. Психологічні засади професійного становлення тренера-

викладача : дис. ... доктора психол. наук : 19.00.01 / Н. Ю. Волянюк ; Ін-т психології 

ім. Г. С. Костюка АПН України. – К., 2006. – 411 с. 
2. Іванцова Н.Б. Розвиток професійної спрямованності особистості: навч. посіб. 

для ст. вищ. навч. закл / Н.Б. Іванцова. – Миколаїв : Іліон, 2007.  – 164 c. 

3. Суховершина Ю.В. Психологическое сопровождение личностно-

профессионального развития студента службой практической психологии вуза : дис. 

... канд. психол. наук : 19.00.07 / Ю.В. Суховершина. – Курск, 2006. – 155с. 
4. Ямницький В.М. Розвиток життєтворчої активності особистості: теорія та 

експеримент : монографія / В.М. Ямницький. – Одеса : ПНЦ АПН України; СВД 

Черкасов М.П., 2006. – 427 с. 

Дідик Н.М., 
к.психол.н., доцент кафедри соціальної педагогіки і соціальної роботи 

Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка 
Україна, м. Кам’янець-Подільський 

ПЕДАГОГІЧНА АКМЕОЛОГІЯ ЯК НАУКА ПРО 

СТАНОВЛЕННЯ ПРОФЕСІОНАЛА 

Теперішні стрімкі досягнення науки вимагають виконання молодою 

людиною своєї ролі як професіонала з метою найповнішої самореалізації на 

основі її здібностей. Розв’язати це питання покликана педагогічна акмеологія.  

Педагогічна акмеологія – галузь науки акмеології, предметом вивчення 

якої є професійне становлення педагога, досягнення ним вершин у 

професійній діяльності, шляхи і способи удосконалення як професіонала. За 

визначенням А.О. Деркача, педагогічна акмеологія – наука про шляхи 

досягнення професіоналізму в праці педагога [1]. 

Г.І. Кримська та В.В. Панчук предметом акмеології вважають парадигму 

проблем діяльності педагога як фахівця, дослідження професіоналізму в його 

педагогічній діяльності. На думку В. Вакуленко, предметом педагогічної 

акмеології виступає саморозвиток суб’єктів педагогічного процесу (учителів, 

викладачів, учнів, студентів) засобами освітньої діяльності [2, с.126]. 

Педагогічна акмеологія охоплює також і тих фахівців, які хоча і працюють 

поза сферою освіти, але відповідно до своїх посадових обов'язків займаються 

навчанням і вихованням інших людей [1]. 

Предмет педагогічної акмеології близький до предмету гуманістичної 

педагогіки. Проте завдання і напрями досліджень педагогічної акмеології 

ширші. Вони визначаються сукупністю зовнішніх і внутрішніх, суб’єктивних 



181 

 

 

і об’єктивних чинників, від дії й взаємодії яких залежить досягнення вершин 

професійного розвитку особистості. Зміст педагогічної акмеології 

визначається специфікою професіоналізму педагога й своєрідністю 

поєднання об’єкта, умов, способів і технологій діяльності, результатів 

наукових досліджень, що акумулюються у праці педагога [2, с.126]. 

С. С. Пальчевський зауважує, що предметом педагогічної акмеології є 

саморозвиток суб’єктів педагогічного процесу (педагогічних працівників 

дошкільних навчально-виховних закладів, учителів загальноосвітніх 

навчальних закладів, професорсько-викладацького складу спеціалізованих 

освітніх закладів різного рівня акредитації, закладів післядипломної освіти і 

відповідного цим закладам континенту вихованців, учнів, студентів, 

курсантів та слухачів) у ході освітньої діяльності з метою підготовки до 

самовизначення в житті, професійного становлення, розвитку і 

вдосконалення професійної майстерності на шляху реалізації особистісної 

стратегії життя [4, с.32].  

Об’єднуючою основою є визнання в якості предмета педагогічної 

акмеології професійної зрілості педагога та її вдосконалення [4, с.30]. За 

словами О.В. Варфоломєєвої, за умови такого розуміння предмету 

педагогічної акмеології зрозумілим та обґрунтованим стають її підгалузі: 

акмеологія довкілля, акмеологія шкільної освіти, акмеологія середньої 

професійної освіти, акмеологія вищої освіти, акмеології післядипломної 

освіти [3].  

С. С. Пальчевський описує такі завдання педагогічної акмеології: 

1) розвиток у дошкільному, шкільному віці та юності у процесі виховної та 

освітньої діяльності у вихованців тих відмінних внутрішніх ознак, які 

необхідні для найповнішої професійної самореалізації; 2) розробка методик 

та психотехнік професійного самовизначення особистості на етапі виходу зі 

стін середніх загальноосвітніх закладів у самостійне життя; 3) дослідження 

психолого-педагогічних умов професійного становлення особистості у період 

навчання у стінах спеціальних закладів різного рівня акредитації; 4) розробка 

акмеологічних моделей професійного становлення фахівців різноманітних 

галузей господарства та педагогічних працівників, відповідальних за їх 

підготовку; 5) знаходження шляхів удосконалення педагогічної майстерності 

педагогічних працівників дошкільних, загальноосвітніх, середніх спеціалі -

зованих та вищих закладів навчання, виховання і освіти; 6) розробка й 

наукове обґрунтування моделей професіоналізму педагогічної діяльності як 

динамічної системи, інваріантної щодо всіх педагогічних систем; 7) розробка 

методичного інструментарію, що дозволятиме діагностувати досягнутий 

рівень професіоналізму як окремим педагогом, так і педагогічним  

колективом; 8) дослідження діяльності педагогічних колективів як цілісної 

фахової системи; 9) проведення лонгітюдних досліджень досягнення 

педагогами і викладачами високого рівня професіоналізму та авторських 
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систем їх діяльності; 10) розробка проблем, пов’язаних із механізмами 

формування у майбутнього професіонала фахової мотивації, саморефлексії, 

потреби в актуалізації фахового особистісного потенціалу; 11) розробка 

акмеологічних концепцій розвитку дошкільної, шкільної, середньої та вищої 

професійної освіти; 12) визначення акмеологічної стратегії розвитку 

післядипломної освіти [4, c.33]. 

Із названих завдань випливають основні функції педагогічної акмеології 

як визначального напряму загальної акмеології: діагностуюча, виховна, 

освітня, професійно розвиваюча, духовноформуюча, професійно 

стимулююча та самоактуалізуюча [4, c. 33-34]. 

Науковий простір педагогічної акмеології досить широкий. Сьогодні в 

ній на перший план вийшли сторони і рівні професіоналізму педагога, а також 

умови й закономірності досягнення вершин професійної зрілості особистості 

педагога. За словами А. Деркача, В. Зазикіна, науковий простір педагогічної 

акмеології складають: закономірності й механізми досягнення вершин не 

тільки індивідуальної, але й колективної діяльності, пов’язаної з вирішенням 

педагогічних завдань; дослідження процесів поетапного становлення 

вчителя-акмеолога; мотиви професійних досягнень у педагогічній діяльності;  

траєкторії досягнення професіоналізму в галузі педагогіки [1, с.135].  

Основними досягненнями в галузі педагогічної акмеології, на думку 

В. Вакуленко, є [2, с. 127-128]: 

1. Намічені основні підходи і тенденції у вивченні суті і особливостей 

професіоналізму в цілому і професіоналізму педагогічної діяльності.  

2. Чітко визначено зміст і суть основних понять “професіоналізм 

педагогічної діяльності”, “базовий критерій професіоналізму педагогічної 

діяльності”.  

3. Розроблено модель професіоналізму педагогічної діяльності. 

4. Досліджено взаємодію між процесом становлення професіонала, 

формуванням професіоналізму й індивідуальним стилем діяльності, 

професійними стереотипами, професійно значущими якостями і здібностями.  

5. Виділено і науково обґрунтовано основні психолого -педагогічні 

чинники, які впливають на динаміку професіоналізму педагога.  

Отже, педагогічна акмеологія – це наука про становлення та розвиток 

професіонала, чинники та шляхи професіоналізму. На думку В. Вакуленко , 

існує багато невирішених проблем у педагогічній акмеології [2, с.132]: 

розробка методичного інструментарію, що дасть змогу діагностувати 

досягнутий рівень професіоналізму окремого педагога і педагогічного  

колективу; дослідження діяльності колективу як цілісної педагогічної 

системи; лонгітюдне дослідження професійної кар’єри педагогів вищого 

рівня професіоналізму й авторських систем їх діяльності; розробка проблем, 

пов’язаних з механізмом формування професійної мотивації, саморефлексії, 

потреби в актуалізації професійно-особистісного потенціалу педагога. Ці 
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невирішені проблеми можуть стати перспективами подальших досліджень у 

педагогічній акмеології.  
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КАР’ЄРНІ ОРІЄНТАЦІЇ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ НА ЕТАПІ 
ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ 

Сучасний етап розвитку, на якому знаходиться українське суспільство, 

можна впевнено назвати перехідним, переломним. Прискорені кардинальні 

зміни у всіх сферах життя суспільства неминуче призводять до зміни 

свідомості людей, зміни їх потреб, інтересів, переоцінки цінностей. Вони 

вимагають від сучасної людини гнучкого пристосування до світу, що 

змінюється, перебудови життєвих відношень та самої себе. Психологічна 

готовність до розвитку та саморозвитку стає необхідною умовою 

психологічного благополуччя, соціальної успішності та духовних досягнень 

сучасної людини.  

Студентській вік є важливим етапом особистісного розвитку людини, а 

вищий навчальний заклад – одним із провідних факторів соціалізації студента 

як майбутнього фахівця і як особистості в цілому. Перед вищою школою 

сьогодні стоїть завдання забезпечити професійне становлення та професійне 

зростання особистості студента як спеціаліста, професіонала, формування 
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творчої, духовно багатої особистості з урахуванням її здібностей, потреб, 

інтересів. Провідною діяльністю у вищій школі є навчально-професійна 

діяльність, тому саме вона найбільш інтенсивно впливає на особистісне 

зростання та професійне становлення студентів, набуття ними професійно 

важливих знань, умінь та навичок. У процесі навчально -професійної 

діяльності виникають такі новоутворення студентського віку, як професійне 

мислення, професійна рефлексія, професійна ідентичність, готовність до 

професійної діяльності, професіоналізація особистості студента. Саме 

студентський вік є сензитивним для утворення професійних, світоглядних і 

громадянських якостей, коли «…розкриваються потенційні можливості, 

вдосконалюється інтелект, трансформується система цінностей, формуються 

нові соціальні настанови, розвиваються професійні здібності у зв’язку з 

опануванням фаху» [1, с.60]. 

Важливим структурним компонентом особистості, що складає змістовну 

сторону її спрямованості, є ціннісні орієнтації (ЦО). Ціннісні орієнтації – це 

складний соціально-психологічний феномен, який характеризує  

спрямованість та зміст активності особистості, визначає загальний підхід 

людини до навколишнього світу, до себе самої, надає сенс та напрямок 

особистісним позиціям, поведінці, вчинкам людини. Вони виконують функції 

регуляторів поведінки та людської діяльності, а формування ЦО є 

невід’ємною частиною розвитку особистості. Ціннісні орієнтації формуються 

в процесі засвоєння соціального досвіду та «…виступають для суб’єкта у 

вигляді ідеалів, настанов, переконань і внутрішньої позиції, тобто у вигляді 

спрямованості особистості на цілі і засоби діяльності» [1, с.173]. ЦО - це 

інтеріоризовані особистістю цінності соціальних груп, тому можна впевнено 

говорити про цінності особистості як її ціннісні орієнтації. Відносно  

проблеми особистісного зростання майбутнього педагога на етапі 

професійного навчання ми розглядаємо ЦО одночасно і як чинник і як 

показник такого зростання.  

Проблема цінностей та ціннісних орієнтацій (ЦО) активно вивчалась і 

сьогодні вивчається у соціології, філософії, педагогіці та психології. 

Проблемою ЦО займалися у зарубіжній психології А. Маслоу, Г. Оллпорт, 

К.Роджерс, М. Рокіч, Д. Крамбо, Л. Махолик, С. Мадді, В. Франкл, І. Ялом та 

інші. Її досліджували російські вчені: К.А. Абульханова-Славська, 

Л.І. Анциферова, Ф.Є. Василюк, Д.О. Леонтьєв, В.Н. М’ясищев, 

Б.С. Братусь, А.В. Брушлінський, Є.Б. Фанталова, Є.І. Головаха, В.В. Знаков, 

А.А. Кронік, А.В. Сєрий, І.Г. Сєнін , А.В. Сівцова, В.І. Слободчіков, 

С.Л. Рубінштейн, А.С. Шаров, В.Є. Чудновський, Б.Ф. Ломов, М.С. Яніцький 

та інші. Тематика ціннісних орієнтацій широко представлена у роботах 

українських вчених: М.І. Олексієва, Л.Ф. Бурлачук, А.А. Бреусенко, 

Л.Т. Левчук, І.П. Маноха, Е.Л. Носенко. В.А. Романець, В.А. Татенко, 

Ю.Л. Трофімов та інші. 
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Метою дослідження було вивчення ціннісних орієнтацій (ЦО) стосовно 

власної кар’єри у студентів педагогічного ВНЗ. В дослідженні брали участь 

студенти старших, випускних курсів фізико-математичного факультету  

ПНПУ імені К.Д. Ушинського (54 особи). В дослідженні був використаний 

опитувальник Е. Шейна «Якоря кар’єри» [2, с. 330-345]. Слід зауважити, що 

поняття «кар’єра» у вітчизняній психології до недавнього часу практично не 

використовувалось. Частіше вживалися такі поняття, як «професійна 

діяльність», «професійний життєвий шлях», «професійне самовизначення» та 

інші. В перекладі з французької мови «кар’єра» означає «успішне просування 

у сфері суспільної, службової, наукової і будь-якої діяльності». Поняттям  

«кар’єрні орієнтації» або «якоря кар’єри», які походять із американської 

соціальної психології, відповідають у вітчизняній психології такі поняття, як: 

ціннісні орієнтації, соціальні установки, інтереси та інші соціально 

обумовлені спонукання до діяльності, через які визначається суб’єкт 

діяльності у професіональному плані. Кар’єрні орієнтації виникають в 

процесі соціалізації, на основі та в результаті навчання, вони є досить стійкі і 

стабільні на протязі тривалого часу.  

Опитувальник Е. Шейна має вісім діагностичних шкал вимірювання 

кар’єрних орієнтацій («якорів кар’єри»): професійна компетентність, 

менеджмент, автономія, стабільність, служіння, виклик, інтеграція стилів 

життя, підприємництво. За кожною шкалою було вирахувано середнє 

значення по групі (в діапазоні 1-10 балів). Для кожного опитуваного було 

підраховано середнє значення суми балів по всім кар’єрним орієнтаціям, яке 

може свідчити про вираженість фактора професійної мотивації, а також 

середнє значення цього показника по групі.  

За величиною середніх значень для кожної орієнтації маємо таку 

послідовність, ієрархію орієнтацій опитуваних: 1. Служіння (7,96);  

2. Інтеграція стилів життя (7,82); 3. Автономія (7,58); 4. Стабільність (6,94);  

5. Менеджмент (7,59): 6. Виклик (6,56); 7. Підприємництво (6,1);  

8. Професійна компетентність (5,5).  

Як бачимо, на першому місці за значенням стоїть орієнтація «служіння». 

Основними цінностями за такою орієнтацією є служіння людству, допомога 

людям, робота із людьми, бажання зробити світ кращим тощо. Людина із 

подібною орієнтацією не буде працювати в організації, яка ворожа до його 

цінностей, вона скоріше за все відмовиться від переходу на іншу роботу, якщо  

це буде заважати реалізації її життєвих цінностей. Підтвердженням цього є 

той факт, що середній бал орієнтації «стабільність місця роботи» (8,02) 

набагато вищий за бал орієнтації «стабільність місця проживання» (5,92). 

Орієнтація «служіння» повністю відповідає обраній опитуваними майбутній 

професії педагога.  

На другому за значенням місці знаходиться така кар’єрна орієнтація, як 

«інтеграція стилів життя». Така орієнтація говорить про те, що людина планує 
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підтримувати баланс між різними сферами життя, а сам е, успішно реалізувати 

себе в сім’ї, в кар’єрі, в розвитку себе як особистості тощо. На третьому місці 

знаходиться орієнтація «автономія» (незалежність). Людина із подібною 

орієнтацією хоче бути вільною від організаційних правил та обмежень 

(наприклад таких, як робоче місце, робочий час, робочий одяг), хоче все 

робити на власний розсуд, самостійно вирішувати, коли, над чим та скільки 

працювати. Людина із подібною орієнтацією буде шукати таку організацію, 

яка забезпечить їй певну ступінь свободи, не буде обм ежувати її автономію. 

Реалізація такої орієнтації в умовах сучасної  школи в Україні, має, на наш 

погляд, обмежені можливості, але така орієнтація існує, вона досить сильно 

виражена.  

Орієнтація «стабільність» за величиною середнього значення посідає 

лише четверте місце (6,94), але два її різновиди суттєво різняться за середнім 

значенням. Так, орієнтація «стабільність місця роботи» за середнім має 8,02 

бали, а «стабільність місця проживання» - лише 5,92 бали. 

Неочікуваним для нас є останнє місце за середнім  значенням такої 

орієнтації, як «професійна компетентність» (5,5). Людина із подібною 

орієнтацією хоче бути майстром своєї справи, хоче досягти успіху в 

професійній сфері, хоче визнання власних талантів, що повинно 

відображатися в статусі, який відповідає її майстерності. Управління іншими 

людьми така людина розглядає лише як необхідну умову для просування у 

власній професійній сфері. Отриманий результат ставить під сумнів 

успішність професійної кар’єри людини, яка не прагне професійної 

компетентності, професійної майстерності, що безумовно важливо в професії 

педагога.  

Ми також виявили для кожної орієнтації відсоток опитуваних, у яких вона 

займає перше та останнє за ступенем вираженості місце. Так, орієнтація 

«служіння» займає перше за показником вираженості місце у 33,3% 

опитуваних, «інтеграція стилів життя» - у 28,6%, «автономія» - у 19% 

опитуваних, «виклик» - у 9,5%, «менеджмент» та «стабільність» - у 5% 

опитуваних. Орієнтації «професійна майстерність» та «підприємництво» не 

займають першого місця у жодного опитуваного. Останнє за вираженістю 

місце займає орієнтація «професійна компетентність» у 30% опитуваних, а 

«підприємництво» - у 14,4%, «менеджмент» - у 9,5% опитуваних. 

Тобто, маємо певну збалансованість різних видів кар’єрних орієнтацій у 

наших опитуваних, відсутність «перекосів» в бік певної орієнтації. Можна 

говорити про достатню вираженість більшості орієнтацій (середній бал в 

межах 5-8 балів), але орієнтація «професійна компетентність» виражена у 

майбутніх педагогів недостатньо та посідає останнє м ісце, на що обов’язково 

треба звернути увагу. В цілому, за середньо-груповим значенням суми балів 

по всім кар’єрним орієнтаціям (6,63 бала), можна говорити про досить високу 

ступінь вираженісті професійної мотивації наших опитуваних. 
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Ми порівняли наші результати із результатами досліджень, що були 

проведені на російській вибірці під керівництвом В.О. Чикер - це 

дослідження А.І. Кошелевої, М.В. Сафонової, Л.В. Луньової та інші [3, с.91]. 

За їх даними, у студентській вибірці найбільшу частоту виборів отримали  

орієнтації «стабільність» та «служіння», далі йдуть «інтеграція стилів життя»  

та «професійна компетентність», потім йде «автономія», і найменшу частоту 

мають «менеджмент» та «підприємництво». Отже, і в російській, і в нашій 

вибірках кар’єрна орієнтація «служіння» посідає перше-друге місця  за 

частотою виборів. Але бачимо різницю в більшій вираженості орієнтацій 

«інтеграція стилів життя» і «автономія» в нашій вибірці, в той же час 

«професійна компетентність» більш виражена в російській вибірці. Значну 

різницю бачимо в оцінці орієнтації «стабільність»: в російській вибірці вона 

займає перше місце, в нашій – лише четверте. Якщо порівнювати нашу 

вибірку та американську, то в останній найбільше виражені орієнтації 

«професійна компетентність» та «менеджмент», які в нашій вибірці виражені 

найменше. 

Отже можна констатувати, що система ціннісних орієнтацій майбутніх 

педагогів відносно майбутньої кар’єри (кар’єрних орієнтацій) має певну 

структуру, певну ієрархію та відповідає етапу професійної навчання у ВНЗ. 

Отримані результати можна та слід використовувати для побудови науково -

обгрунтованої системи навчально-виховного процесу, яка оптимально 

враховує закономірності та особливості як професійного становлення, так і 

особистісного зростання студента. Ефективне управління цим процесом 

дозволить виховати справжнього фахівця, творчу особистість, духовно багату 

людину, яка буде постійно займатися саморозвитком, самовдосконаленням та 

самореалізацією в професійній діяльності, у навчанні, в інших сферах життя.  
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PSYCHOLOGICAL PROCESSING OF THE LIFE SCENARIO 

DEVELOPMENT OF THE EMIGRANT WRITER D.NYTCHENKO 

The current events in Ukraine spurred on the Ukrainians’ patriotic feeling that 

reveals itself through both the readiness to defend their homeland and presentation 

of Ukrainian identity in Europe. We have singled out the problem of reality 

reconstruction through the literary works of the writers of Ukrainian diaspora in the 

context of promoting our people’s history and presenting the peculiarities of its 

ethno-national identity. Studying the literature of emigration, the evidence of the 

rigidity of such a spiritual value as patriotism in a certain category of writers, as 

well as preservation of knowledge about the peculiarities of their nation and passing 

it on to the next generations in a form of literary works were found. Thus, 

psychological processing of the life path, the category that unites basic 

psychological aspects of human existence [4, p.32] of emigrant  writers, in our 

opinion, will enhance understanding of the patterns of development of such a 

phenomenon as patriotism of Ukrainians. 

A person’s life path is “a unique drama that is the only in its kind, having each 

of its scenes join innumerable individual and unrepeated characters and 

circumstances” [5]. Therefore, psychological processing of the life path 

encompasses consideration of the individual history of the personality in the context 

of events according to which this history was developing. The vas t majority of 

values are subconsciously perceived by a child with “introaction” of the family  

lifestyle [8]. They condition the child’s further development in a form of the child’s 

unconscious decisions, thus shaping the so-called “life scenario” or a plan of future 

life [1]. The scenario analysis of the transactional analysis founder E. Bern, which 

is used alongside biographical method to research the life path of an individual, 

according to the modern works by V. Klymchuk and Ya. Moiseienko, provides an 

opportunity to unite the two approaches that are based on the idea about both the 

unconscious moments of an individual that are characteristic of the early stages of 

ontogenesis (A.Adler, Z.Freud) and conscious choice and regulation of the life 

process (S.Rubinshtein, B.Ananiev, K.Abulhanova-Slavska, L.Antsyferova, 

N.Loginova, T.Tytarenko). 
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Considering the principles of the scenario analysis offered by V. Klymchuk and 

Ya. Moiseienko and the influence factors in the development of the life scenario 

(family (parents, brothers, sisters, immediate relatives); heredity (genotype), 

accidental events; social environment; historical epoch) presented by T. Kostina [6] 

in generalized theoretical approaches, in this research we aim to focus on 

psychological processing of certain moments of the life path of D. Nytchenko, the 

most prolific public figure of the Ukrainian diaspora in Australia, the founder and 

director of the Literary Club named after Vasyl Symonenko and the Youth Club 

(its subdivision), the head of the Central School Council in Australia, a member of 

the managing board of the Union of Ukrainian Organizations, the Lesia Ukrainka 

literature prize laureate, the editor of the almanac “Novyi Obrii” etc. All above -

mentioned facts let us focus in more detail on the peculiarities of unfolding of the 

D. Nytchenko’s life scenario in the context of development of patriotism, the value 

that is realized in the selfless love to the native land, its people, the Motherland [2, 

p. 202].  

Analysing the extract of the Nytchenko’s letter to the famous journalist 

Ya.Oksiuta (March, 1993) we note that the quantitative measure of the verbal 

fullness of the category of “the activity of patriotic kind” according to the general 

number of words (288 words) is expressed/explicit. Effectiveness towards 

realization of national interests, which implies emotional empathy for the future of 

the native land, faith in its wonderful future, confidence in the tomorrow’s day of 

the country, implementation of the effective steps for the development o f the 

national interests, is one of the criteria and indicators of the patriotic consciousness 

of an individual. 

Therefore, we can state the high level of the patriotic consciousness of the 

writer, which, according to O.Kolodii, is one of the components of the final stage 

of patriotism content development in onto- and philogenesis together with patriotic 

reflection [3]. Let us track the process of development of the patriotism in 

accordance with the way the patriotism as a sense linked to the view on the na tive 

land in the childhood [3] is born and shaped, and the principle of the age dynamic 

of the scenario development [4] by interpreting the writer’s life path. 

It is worth noting that the study of the literary works of Ukrainian poets and 

writers, specifically T.Shevchenko, also played a significant part in the 

development of Nytchinko’s patriotism. The writer’s further biographical data and 

his works confirm that love to the land and work laid the foundation of Nytchenko’s 

life scenario. Taking into account that the plot of the scenario completes its 

formation by the age of seven, we single out this period in the memoir. Thus, we 

learn that beginning from the age of eight-nine little Dmytro was working in the 

field together with other family members. It is also noted that celebration of the 

holidays like Christmas and Easter was the joyful time for the family . 

Consequently, it influenced the preservation of the Ukrainian traditions by the 

writer in his further life. The Nytchenko’s life path crosses the World War I, 
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liberation movement, dispossession, Holodomor, the World War II, and emigration  

[7]. Having to constantly move can be considered as the writer’s creative 

adjustment to threats imposed by the historical circumstances. In our opinion, the 

parents’ verbal and non-verbal messages also supported this, especially when the 

family had to hide in order to survive. Apart from this, the message obtained from 

mother in the childhood “before you light the stove, make sure there’s no cat 

inside”, which we interpret as “be able to foresee the consequences”, would direct 

the writer towards being cautious. 

It is thought that because of the social circumstances emigrants do not always 

become patriots of their motherland while being in a foreign country since they 

work for a different state and form a different outlook. However, Nytchenko’s 

patriotism that we find in his self-realisation for the benefit of his motherland, his 

responsibility for love to everything identified as native and charactarised as son’s 

love to mother is an exception. The basis of his patriotism is love to the nature, 

family values, accepting life as it is, trust to the world, responsibility for quality 

content of his life and dedication to his work which we see in his literary work. The 

kind of patriotism that according to the research emerges on the level of the feeling 

to save one’s land, family, faith, language and culture was preserved by Nytchenko 

throughout his whole life. 
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НАВИГАЦИОННЫЕ АКТЫ ХІV – XVI вв. 

XIV-XVI веках английская королевская власть правильно определила 

главную стратегию экономического развития, издавая Навигационные акты, 

запретом ввоза товара на иностранных кораблях, что способствовало 

строительству национального морского флота. Решение данных проблем на 

государственном уровне способствовало экономическому  росту государства.   

Ключевые слова: королевская, Навигационные акты, национального, 

морского флота, власть. 

XIV-XVI centuries in England the government has defined the country's 

economic development strategy is navigational instruments, foreign tankers from  

the ban on the export of goods, which is directly contributing to the construction of 

the National Navy. All of these problems at the state level solution to the economic 

development of England.  

Keywords: government, navigational instruments, strategy, national navy, 

level solution. 

Постановка вопроса: что являлось важнейшим стратегическим  

направлением экономической политики английского королевского 

правительства и каким целям служили Навигационные акты?  

Перед английским королевским правительством с самого начала стоял 

вопрос строительства морского флота, без которого не возможно было 

развитие внешней торговли. В XIV веке этому способствовал выпуск 

Навигационных актов 1369, 1381, 1387 и  1390 гг. 

Способствование развитию морского флота началось при Эдуарде III 

(1327-1377). Именно поэтому, в 1369 году был выпущен первый 

Навигационный акт, по котрому английским торговцам запрещалось 

вывозить товары на иностранных кораблях. При Ричарде II (1377-1399) в 1381 

году приняли Навигационный акт, по которому постановляли: «Для того, 

чтобы английский морской флот укрепился (на данный момент он ослаблен), 
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одобрили и приняли постановление, гласящее, что каждый подданный 

королевства обязан погружать товар на свои корабли. В противном случае, 

весь привезенный товар будет конфискован. Вместе с этим третья часть 

товара будет передана доносчику. В 1387 году в данный акт был добавлен 

пункт, по которому, необходимо было использовать английские корабли, а не 

иностранные. В 1390 году был создан еще один Навигационный акт, в 

котором было записано «Владельцы кораблей англичане пользовались 

преимуществом, по сравнению с иностранными владельцами» ( 2. 337-338). 

В приведенных выше Навигационных актах определяются 

преимущества английских кораблей, перед иностранным засильем. Это была 

протекционистская политика королевского правительства, защита 

национального морского флота от иностранной конкуренции.  

В последствие Навигационные акты были опубликованы в XV-XVI гг. в 

1457, 1472 и в 1489 годах. Рассмотрим их последовательно. В 1457 году на 

собрании торговцев-авантюристов потребовали, чтобы наряду с английскими 

суднами, товар могли  завозить на итальянских и голландских кораблях,  и 

получили согласие. 

Навигационный акт запрещал завозить товары только бургундскими 

(французскими) кораблями. Кроме того, на шелковые ткани из Бургундии 

был наложен налог  в  размере 10 шиллингов (1. 43). 

Из документа становится ясно, что в Англии, видимо, не было 

достаточного количества судов и поэтому Навигационные акты допускали 

ввоз товаров наряду с английскими, на ломбардских (итальянских) и 

голландских суднах. Запрещение использования бургундских (французских) 

судов для ввоза товаров было связано со Столетней войной (1337-1453) , 

которая недавно завершилась победой французов и поражением англичан. Из 

этого же Навигационного акта ясно видно, что на данный период в Италии и 

Голландии был развит морской флот. 

В документе 1472 года периода правления Эдуарда IV (1461-1483) даны 

важные сведения: «Различные товары должны ввозиться в Англию на 

испанских и голландских суднах, чем нарушается, постановленный 

парламентом Навигационный акт, в котором указано «запрещается ввоз 

товаров в Англию на иностранных судах». Поэтому от лица компании  

торговцев-авантюристов 15 января 1472 года было отправлено письмо: 

«Господа! Приветствуем вас. Сообщаем, что вы недавно вернулись, 

погрузив товар на испанские и голландские судна. Если король, как 

представитель высшего органа власти узнает, что вы по -прежнему  

продолжаете  импортировать  товар  на ностранных суднах, это прогневит 

его. Поэтому мы требуем, чтобы ни один из членов компании не смел ввозить 

товар на данных судах». Документ был направлен в город Брюгге, его 

подписали  руководители компании (1. 65-66). 
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В том же году 15 ноября в Брюгге было отправлено еще одно письмо от 

торговцев- авантюристов. Выясняется, что торговцы-авантюристы еще раз 

направили в Парламент письмо о том, что нарушается «Закон о запрещении 

ввоза товара на иностранных  судах». В документе говорится о том, что за 

последний промежуток времени на северном базаре два голландских судна 

были загружены товаром для отправки в Англию. 

Приведенные выше документы подтверждают, что дважды 15 ноября и 

15 января  1472 года компания торговцев-авантюристов отправила письма, 

чем предупреждала находящихся за морем купцов, воздержаться от ввоза 

товара в Англию на иностранных (голландских  и  испанских)  судах,  чем  

компания  защищала  изданный  в  1472   году «Закон о запрещении ввоза 

товара на иностранных судах». Однако, не смотря на запреты, торговцы 

нарушали Навигационный акт. Это было связано с тем, что купцы не хотели 

терять свои прибыли. 

Навигационные акты были опубликованы и позже в 1489 году, по 

которым английские торговцы могли ввозить гасконское (французское) вино, 

краски и другой товар только на английских кораблях, тогда, когда  в  это  

время  (XV  в.)  купцы завозили товар на ганзейских и итальянских суднах. 

Как видно, следование точному постановлению актов было 

невозможным, так как английский морской флот еще не был таким могущим, 

чтобы справляться с требованиями стремительно развивающейся торговли 

Англии (4. 23-24). 

В эпоху Тюдоров (1485-1603) со времен Генри VII большая часть средств 

из королевской казны шла на развитие морского флота. В этот период 

английские торговцы вывозили свой товар на своих кораблях. Более того с 

цель безопасности их сопровождали английские военные корабли, что 

подтверждают источники. В документах 1492 года, читаем: «Английские 

корабли направились торговать в Зеландию, их сопровождает военный 

корабль, на борту которого находятся 60 хорошо вооруженных  охранников, 

по приказу короля, с целью безопасности» (1. 225). 

В 1520 году из Англии корабли были направлены на недавно открытые 

земли. В документе говорится, что английские корабли могли везти 100 тонн 

груза, что свидетельствует о мощи английского флота (1. 208). 

Из документа 16 ноября 1522 года узнаем, что король торговцам -

авантюристам арендовал за 40 фунтов военные корабли  (1. 548). 

Вышеуказанные документы ясно указывают на развитие в Англии 

морского флота. Это также подтверждается статистическими данными. Так, 

например, 1511-1515 гг. английский морской флот насчитывал 18 кораблей, 

в 1547 - 50 (3. 38). После кончины Елизаветы (1603 г.) на счету английского  

флота было до 200 военных и транзитных кораблей (4. 28). 

Таким образом, в XIV-XVI веках английская королевская власть 

правильно определила главную стратегию экономического развития, издавая 
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Навигационные акты, запретом ввоза товара на иностранных кораблях, что 

способствовало строительству национального морского флота. Решение 

данных проблем на государственном уровне способствовало экономическому 

росту государства. 
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СВІТОГЛЯДНА СИМВОЛІКА В МЕТАЛЕВИХ БРАСЛЕТАХ 

ДАВНЬОРУСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ ПРИКАРПАТТЯ 

Духовне життя давньоруського населення Прикарпаття, як і всієї 

Давньоруської Русі мало ряд особливостей. У ньому простежуються 

пережитки первісних язичницьких вірувань, які тривалий час продовжували 

існувати поряд з християнством. На цих землях, як і на інших територіях, 

певна частина населення більшою чи меншою мірою притримувались старих 

вірувань. Офіційне запровадження християнської релігії у Київській державі 

не призвело до швидкої зміни світоглядних уявлень, що формувалися 

протягом багатьох століть. Це знайшло відображення і в комплексі 

матеріальних пам'яток, зокрема прикрас.  

Найкраще шар дохристиянських вірувань зберігався у витворах 

прикла¬дного мистецтва, зокрема у ювелірних виробах, основна маса яких 

була при¬належністю жіночого убору, особливо парадного, і концентрувала 

в собі оберегові функції.  

Прикраси рук, як і інші елементи костюма давньоруських жінок 

виконували крім функціональних, естетичних, ще й захисні функції. В цьому 

значенні використовувалися виті, пластинчасті металеві, наручні (бронза, 

срібло) та скляні браслети, виявлені на багатьох пам'ятках Прикарпаття. 
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Вони, на думку дослідників, маючи круглу форму, несли солярне 

навантаження та символізували захист від злих сил.[16, с.79]. Охоронні 

функції металевих браслетів посилювала їх орнаментація. На більшості з них 

знаходилося зображення косого хреста, переплетених ліній, поєднання кола 

та ліній тощо. Останні пов’язуються з первісними уявленнями про воду, 

рослини, коріння, і вони наділялися магічними властивостями. Окремі 

сюжетні композиції на них знаходять відповідники і в християнській релігії. 

Браслети зустрічаються на всій території східноєвропейських земель  в ХІ – 

перша половина ХІІІ ст. [14, с.123]. 

Давньоруське населення, очевидно, залюбки носили металеві браслети. 

Частіше за все знаходять мідні та бронзові вироби, рідше срібні. Золо ті 

пластинчасті браслети - «обручі» були привілегією лише міської знаті. 

Браслети носили як на правій, так і на лівій руці, часто на обох і по декілька 

штук, на зап’ясті, рідше в області ліктя [8, с.127]. Вражаючим є число їх 

різновидностей: дротові, виті, плетені, пластинчасті та браслети-наручні 

[7,с.44]. Пластинчасті браслети часто одягали на передпліччя біля ліктьового  

згину. Більшість браслетів носилася поверх рукава сорочки.  

Найдавнішим і найпростішим видом браслетів є дротові, із простими та 

зігненими в гачок кінцями. У Ленківцях на Пруті та у складі скарбу з Цецино 

виявлені браслети з мідного дроту. Кінці роз’єднані і тонші, ніж середина [13, 

с.179]. Зберігаються браслети у фондах Чернівецького краєзнавчого музею, 

(далі ЧКМ). Вони неорнаментовані і датуються ХІІ ст. Такі браслети 

побутували на території Давньоруської держави з Х по ХІV ст. Аналогічні 

прикраси відомі серед матеріалів з розкопок у Києві, Новгороді [6]. Плетені 

дротяні браслети, знайдено в Підляшші, Городищі-2 поблизу Луцька, 

Дорогочині, Дорогобужі [21, с.84]. 

Не менш популярними були дротові плетені браслети. Так, у складі 

скарбу з Цецино досліджено два плетених браслети [13, с.179]. Вони 

виготовлені з кількох тригранних переплетених срібних дротинок. На кінцях 

вони запаяні і закінчуються гачком [2, с.169]. Браслети такого типу 

зустрічаються у в’ятичів, на Південно-Дніпровських археологічних 

пам’ятках [5, с.55; 19, с.257] у Судовій Вишні, що зберігається у фондах 

Львівського історичного музею, (далі ЛІМ), на Плісненському городищі [15, 

с.166]. Точну аналогію знаходимо у скарбі із с. Васьково (колишня Псковська 

губернія). Подібні золоті плетено-ковані браслети знайдені у Києві (на рубежі 

Х-ХІ ст.) [6, с.83].  

Однак більшість браслетів відносяться до типу пластинчатих, 

виготовлених з тонких мідних, срібних та залізних посріблених пластин. За 

формою браслети відносяться до широкосерединних, загнутих та 

овальнокінцевих, і датуються ХІ-ХІV ст., [20, с.250] які в свою чергу 

поділяються на неорнаментовані: широкосерединний браслет з кінцями, що 

заходять один за одного, було виявлено у складі скарбу на городищі Цецино, 
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та орнаментовані: вони відомі в Чорнівці, Дарабанах, Недобоївцях, Зеленій 

Липі, Непоротовому, [2, с.105; 12, с.245], зберігаються у фондах. Як правило 

вони орнаментовані геометричними візерунками у вигляді прямих 

перехресних ліній, ромбів. Такий орнамент з’являється на Русі в ХІІ ст.  

Привертають увагу два срібних з широкої кованої пластини браслети, що 

походять із скарбу у Старому Збаражі [25, s.359] і на даний час знаходяться у 

фондах ЛІМ один з них гладкий, а другий прикрашений заглибленим  

геометричним орнаментом. Центральна частина оздоблена паралельними 

лініями, косими хрестами і штампованими кільцями, а кінці – косими лініями, 

що сходяться під кутом, і кільцями. Кінці звужені і далеко заходять один на 

одний. Орнамент є типовим для східних слов’ян. Точне повторення його 

центральної частини бачимо на бронзовому чільці із Золотого току у Крилосі 

[11, с.182]. Браслети датуються ХІ – першою половиною ХІІ ст. Саме в цей 

час геометричний орнамент на пластинчатих браслетах приходить на заміну 

плетеному.  

Кожен елемент такого орнаменту був пов'язаний з язичницькою 

символікою. Тому геометричний візерунок у вигляді косих хрестів з 

кільцями, як на збаразькому браслеті, а також ромбів, зигзагів та інших 

мотивів, набув значного поширення. Він вважається своєрідним оберегом, бо 

носив не тільки естетичний, але й оберігаючий характер. Знак косого хреста 

з кільцями означав засіяне поле. 

Символічний зміст носив і сам вигляд браслету. Так, на витих і плетених 

браслетах без всякої орнаментації, самим переплетінням дротин досягається 

ефект хвилястості, що зв’язував «обручі», як тоді називали браслети, з ідеєю 

води [18, с.575]. А земля, зерно, вода були невід’ємною суттю існування 

тодішньої людини.  

Дуже поширеними, як і в попередні історичні періоди, залишалися 

браслети-наручні. Металеві наручні інкрустували, чорнили, оздоблювали 

емалями. Широкі срібні браслети, неодноразово знаходились у багатих 

скарбах ХІІ-ХІІІ ст. Вони співіснували у скарбах із золотими речами, однак 

відрізняються тим, що на відміну від золотих «речей», що поступово 

переходили від язичницьких до християнських сюжетів, на браслетах 

зображувалися сюжети з язичницькими символами.  

Так, у стародавньому Галичі, знайдено браслет-наручень, що 

зберігається у фондах ЛІМ, який складається з двох стулок, з’єднаних 

гофрованими шарнірами. Бордюри стулок у вигляді двох паралельних 

відтиснутих джгутів вкриті позолотою. Орнаментальне поле кожної стулки 

розділене заглибленою смугою з рядом псевдо зерні на  три гострокутні арки. 

Між ними в горі трилисники. В арках зображені: на одній стулці по боках 

геометризовані «дерева життя» з трьома гілками, піднятими догори, а 

посередині птах, очевидно голуб, у профіль. На другій – по боках птахи в 

профіль, а посередині – «дерево життя». Декор виконаний карбуванням, 
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контури були заповнені черню [4, с.8; 10, с.266]. Аналогію знаходимо у 

браслеті із Демидівський скарбу. В бічних арках зображено птахів у профіль 

з піднятими крилами, а в центральних, в одному – плетінковий орнамент, що 

символізує «дерево життя»: дві гілки підняті догори, а дві до низу, а в іншому 

– чоловік у гостроверхній шапці і короткому одязі, у правій руці має спис чи 

жезл, під лівою – невідомий предмет. Б.Рибаков [18, с.695] вбачає в ньому 

«русельця» з жезлом і нерозквітлою квіткою, інші – мисливця з птахом чи 

просто здобиччю.  Т.Макарова відносить цей браслет до ХІІІ ст. [9, с.87], але 

витонченість художніх форм говорить про можливість більш пізнього  

виготовлення – ХІV ст. [22, с.29; 24, s.217]. Обидва браслети-наручні 

відносяться до групи давньоруських широких браслетів галицького типу, 

виділеного Б. Рибаковим [17, с.265]. До цієї групи відносять браслет 

знайдений на городищі Соколя, і датований ХІІ-ХІІІ ст. [1, с.42; 3, с.4] у 

Болохівському скарбу [23, с.57]. Також два браслети скарбу із Войнешти 

(Ясси) на території Молдови. Все це свідчить про те, що ювеліри почали 

виготовляти браслети-наручні ще в домонгольський час і не переставали 

цього робити протягом ХІІІ-ХІV ст. Після початку ХV ст. наручні більше не 

зустрічаються і зникають із побуту. 

Ці браслети справжні шедеври давньоруського мистецтва. Такий тип 

ювелірних виробів був запозичений із Візантії і з’явився на Русі у ХІ ст. як 

типово міська прикраса. Сцени із візантійського придворного життя були 

замінені традиційними слов’янськими сюжетами.  

Зображенням надавався магічний зміст. Це природно, тому що 

дорогоцінні речі, заховані у скарби під час небезпеки, входили, наймовірніше 

у склад весільного, найбільш цінного строю, тому перенасичені оберігаючою 

символікою. Семантика весільних обрядів і прикрас завжди пов’язана з двома 

поняттями – оберегом від зла – та ідеєю народжуваності. Народжувальна 

життєва сила нареченої символізувалась у вигляді молодого паростка, 

«дерева життя». Два птахи по боках від дерева – символ шлюбної пари. Ці 

символи ми бачимо на обох браслетах. Зображення на срібних браслетах 

язичницьких сюжетів полягають ще й в їхньому функціональному 

призначенні: широкі браслети-наручні використовувались для застібання на 

зап’ястях обшлагів довгих рукавів ритуального жіночого одягу [18, с.694].  

Отже, вивчення прикрас з язичницькою символікою дозволяє зробити 

декілька висновків. Простежується, що розповсюдження і ши¬роке 

використання браслетів з язичницькою символікою на території регіону 

припадає на період після прийняття християнства, однак, більшість із них 

несуть у собі та уособлюють язичницькі ідеї. Окремі типи прикрас знаходять 

відповідник у провінційно-візантійському світі, де вживалися у попередні 

періоди. Все це може говорити про переплетення язичницьких та хри-

стиянських атрибутів та сплаву традицій, прояви яких розмежовувалися в 

конкретній ситуації на офіційні обряди та народні вірування. 
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Восковнюк Є.В., 
аспірантка, Кам’янець-Поділький національний університет імені І. Огієнка 

Україна, м. Кам’янець-Подільський 

ПЕРШІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНІ КРОКИ УКРАЇНИ 1991-1998рр. 

Процес поступового включення країн третіх до орбіти політичної 

Європейського Союзу є добре відомим з попередніх етапів розширення 

спільноти, а також з  процесу її інтеграції із чисельними країнами що не були 

кандидатами. У економіці інтеграція відбувається конкретними етапами, 

починаючи від: 1) спільного ринку товарів, до 2) митної унії, 3) внутрішнього  

ринку товарів, через 4) цілковито однорідний ринок внутрішній і в кінці 5) 

унію економічну і валютну. Зазвичай, цей процес проходить в зазначеній 

послідовності,  але у випадку стосунків Європейського Союзу з країнами 

кандидатами цей процес може набувати різних форм [4, с.24] 

Для незалежної України важливе місце має процес 

загальноєвропейський. Україна, після довгого етапу існування у складі СРСР, 

коли могла заглядати у «вікно європейське» тільки через Москву, почала 

активно реалізовувати свій шанс безпосереднього приєднання до світової 

спільноти. За початок формування цілей зовнішньої політики незалежної 

України можна вважати ухвалення 12 липня 1992 р. Верховною Радою 

Української Радянської Соціалістичної Республіки «Декларації про 

державний суверенітет України», у якій закладено, що УРСР бере 

безпосередню участь в європейських процесах і структурах. Референдум що 

відбувся 1 грудня 1991 року на терені республіки, підтвердив акт 

проголошення незалежності. За незалежність України проголосувало 80% 

громадян. Ці цифри є переконуючим свідченням всенародної підтримки 

історичного вибору незалежності України [1, с.58]. 

Базовим документом в питанні закладення основ закордонної політики 

України було ухвалення 2 липня 1993 року «Основних напрямків політики 

закордонної України». Згідно з ним до головних завдань закордонної 

політики Києва належить: 1) Зміцнення незалежної і демократичної України, 

2) Запевнення стабільності розвитку країни, 3) Забезпечення єдності 

територіальної, 4) Включення української економіки до світової економічної 

системи, 5) Охорона інтересів громадян України за кордоном, 6) 

Розповсюдження в світі позитивного візерунку України як країни стабільної 

і передбаченої.  

Не беручи під увагу прагнення України до зміцнення незалежності через 

визнання її європейськими країнами, стосунки між Спільнотою 

Європейською  і Україною на поч. 90-х рр. ХХ ст. були  складними. 2 грудня 

1990 р. європейська спільнота заявила про демократичний характер  



200 

 

 

референдуму на Україні. Одночасно європейські політики прийняли 

вичікувальну позицію щодо визнання України, побоюючись швидкого її 

розпаду, а навіть громадянської війни. В підсумку 31 грудня в Брюсселі 

видано «Спільну заяву про визнання колишніх республік радянських». Тільки 

у вересні 1992 р. відбулася перша зустріч на найвищому щаблі представників 

України і Комісії Спільноти Європейської. Під час візиту до Брюсселю 

тогочасного українського президента Леоніда Кравчука підтверджено 

актуальність торгівельної угоди між Спільнотою Європейською і СРСР і 

задекларовано прагнення до розбудови нових форм співпраці [2, с.  24-25]. 

У сенсі правному перші кроки до Європи Україна здійснила 26 лютого  

1992 р. коли президент Леонід Кравчук підписав у столиці Фінляндії від імені 

України Гельсінські Угоди. Це є початком нормальної діяльності України в 

структурах європейських як рівноправного партнера в пошуку ефективних 

шляхів для досягнення безпеки і високого рівня співпраця на європейському 

континенті. Підтверджуючи свою готовність керуватися цілями підписаного  

договору, Україна зобов’язалася до діяльності в галузі прав людини і базових 

свобод, що відповідають цілям Загальної Декларації Прав Людини [1, с.58]. 

У 1993 р. на тлі дестабілізації ситуації в Росії відбулася активізація 

відносин Україна-Європа. В цей період підписано кілька важливих 

економічних угод. У вересні 1993 р. підписано «Угоду між урядом України і 

Комісією Спільнот Європейських в Україні і про його привілеї і імунітети» . 

Вона має статус місії дипломатичної і офіційно представляє Комісію 

Європейську в Україні [2, с. 42]. 

Сьогоднішні відносини України і Європи закладені Угодою про 

партнерство і співпрацю між Україною та Європейським Союзом, що 

підписана 11 червня 1994 р. Головною ціллю партнерства є забезпечення 

політичного діалогу між сторонами, що буде сприяти розвитку політичних і 

економічних зв’язків, науково-технічної і культурної співпраці.  

Дана угода започаткувала рішення Ради Міністрів ЄС від 28 листопада 

1994 р. що ввійшла у дію 1 березня 1998 р. Термін дії договору 10 років з 

можливістю продовження. Однак угода не була повністю втілена в життя. 

Положення її є у більшості на стільки не конкретні, що вже на самому початку 

втрачають своє значення [4, с.26]. 

Наступну важливу подію пов’язану з будівництвом європейського курсу 

Києва приніс кінець 1994 р. Європейський Союз прийняв два документи 

«Спеціальну резолюцію» і «Спільну позицію щодо України». Перший 

документ має значення символічне, а другий визначає цілі і пріоритети  

Союзу і кожної країни-члена щодо України. 

У травні 1996 р. Україна була прийнята до Ініціативи 

Центральноєвропейської. Вона була створена у 1989 р. з метою збереження 

стабільності у регіоні Центральної Європи, створювала для її членів 

механізми співпраці і регіонального діалогу .  
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У 1996 р. Європейська Комісія ухвалила і затвердила на саміті в Дубліні 

12-13 грудня «План діяльності Європейського Союзу щодо України». 

Документ затвердив 6 основних напрямків діяльності: 1) Сприяння реформам 

в економіці через програму TACIS; 2) Допомога у реалізації процесу 

суспільних перетворень; 3) Включення України до Європейської Системи 

Безпеки; 4) Підтримка співпраці регіональної; 5) Поглиблення двосторонньої 

співпраці; 6) Допомога у реформуванні мережі енергетичної в Україні, 

закриття АЕС у Чорнобилі, унезалежнення від єдиного постачальника носіїв 

енергії – Росії.  

У вересні 1998 р. відбувся перший щит Україна-ЄС, в якому взяли участь 

голова Європейської Комісії Jacques Santer, прем’єр Люксембургу Jean -

Claude Juncker з одного боку, і президент України – з іншого боку [2, с.47]. 

Вже 11 червня 1998 р. прийнято «Стратегію інтеграції України з ЄС». Вона 

визначала головні напрямки співпраці і пріоритети діяльності органів влади 

виконавчої на період до 2007 р. В цей період планувалося досягти основних 

передумов для вступу України до ЄС. Визначено 9 головних напрямків: 1) 

Реформування правової системи згідно з нормами  ЄС та гарантування 

захисту прав людини, 2) Інтеграція економічна і розвиток контактів 

господарчих, 3) Інтеграція в контексті безпеки загальноєвропейської, 4) 

Консолідація політична і зміцнення демократії, 5) Інтеграція культурно-

освітня і науково-технічна, 6) Співпраця регіональна, 7) Співпраця 

міжнародна, 8) Співпраця в галузі охорони навколишнього середовища [3, 

с.64]. 

Таким чином, вже на початку свого існування Україна зробила перші 

кроки до інтеграції з ЄС та достатньо чітко визначила зовнішньо -політичну  

лінію держави. 
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ПОВСТАННЯ В СЛОБІДСЬКО-УКРАЇНСЬКИХ ВІЙСЬКОВИХ 

ПОСЕЛЕННЯХ 1819 р. 

Після закінчення Вітчизняної війни 1812 р. та закордонних походів 

імператор Олександр І мав бесіди із деякими представниками генералітету  

російської армії про створення військових поселень на території Російської 

імперії. У 1816-1817 рр. настає вирішальний етап в історії військових 

поселень: починається масове поселення військ. 1817 р. почалася організація 

військових поселень в Україні. 

Першими в Україні переводились на положення військових поселенців 

жителі селищ Слобідсько-Української губернії. 15 серпня 1817 р. імператором 

були надані грамоти про поселення кавалерійським полкам 3-ї уланської 

дивізії: Борісоглібському, Серпухівському та Таганрозькому. Через декілька 

місяців, 19 грудня 1817 р., було видано наказ про поселення Чугуївського 

уланського полку. В наказі йшлося: «...назначаем в округ поселения его всех 

жителей, доселе войско Чугуевское составлявших, именно бывших чугуевских 

коренных казаков, бывших однодворцев разных наименований, живущих в г. 

Чугуеве и селениях» [1, арк.83-88]. Командиром 3-ї поселеної уланської дивізії 

(18 вересня 1818 р. перейменована у 2-у уланську) було призначено польського 

шляхтича ген.-л. Г.І.Лисаневича. Штаб-квартира 2-ї уланської дивізії 

розташовувалась у м. Чугуєві.  

Сувора регламентація життя і діяльності військових поселенців, 

деспотизм керівництва поселених округів, повне безправ’я та жорстока 

експлуатація – все це змушувало мешканців Слобідсько-Українськи х 

військових поселень активно виступати проти свавілля і насильства. 

Спочатку військові поселенці намагалися подавати колективні скарги та 

прохання на скасування військових поселень. Свої скарги військові 

поселенці, як правило, подавали під час інспекторських оглядів та проїзду 

через поселенні округи головного начальника поселеній.  

Військові поселенці були згодні віддати свої хати, своє майно лише б їх 

залишили в спокої. «Прибавь нам подать, требуй из каждого дома по сыну, 

отбери у нас все и выведи нас в степь; мы охотнее согласимся, у нас есть руки, 

мы и там примемся работать и там будем жить счастливо, но не тронь нашей 

одежды, обычаев отцов наших, не делай всех нас солдатами» [2, с.36]. Але 

незважаючи на численні скарги військові поселення продовжували існувати. 
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Імператор Олександр І заявляв «Військові поселення будуть, хоча б довелось 

укласти трупами шлях від Петербургу до Чудова» (понад 100 км. – О.К.). 

1819 р. увірвався терпець усієї Чугуївської округи Слобідсько -

Українських військових поселень. Перспективи зміни господарського побуту 

та остаточне скасування старих привілеїв чугуївського козацтва призвели до 

того, що вся Чугуївська округа почала організовано виявляти неслухняність 

керівництву поселених округів, бажаючи у такий спосіб зірвати систему 

військових поселень. 

28 червня 1819 р., за постановою Чугуївського полкового комітету, мала 

розпочатися заготівля сіна для повного комплекту діючих ескадронів (1253 

коня), а також для кінного заводу, який планувалося організувати. Всього 

треба було заготовити 103 тис. пудів сіна для коней, яких відібрали у селян 

під час створення поселених округів, а гроші у розмірі 7600 руб. поселянам 

не сплатили [3, арк. 3]. Старі люди міркували так: якщо держава забрала 

коней, то нехай вона їх і годує.  

Повстання почалося 30 червня, коли поселенні та резервні ескадрони, які 

перебували у м. Чугуєві, почали вимагати ліквідації військових поселень,  

повернення відібраних у поселенців земель, сплачення грошей за взятих у них 

коней, припинення непосильних громадських робіт, а також звільнення  від 

несення військової служби. За декілька днів повстання поширилося на 

території всього Чугуївського округа. Найбільш активно брили участь у 

постанні мешканці слободи Малинової.  

Щоб перешкодити діючим ескадронам Чугуївського уланського полку 

приєднатися до повстанців, Г.І.Лисаневич вивів їх з Чугуєва на лівий берег р. 

Донець нібито для навчання. Крім того, він негайно викликає діючи 

ескадрони трьох інших поселених полків до Чугуєва. Почалося насильне 

примушення поселенців йти до сінокосу. Але протягом місяця керівництво  

Слобідсько-Українських військових поселень нічого не могло зробити з 

повстанцями, навпаки, повстання почало поширюватися на інші селища. 

4-5 липня на допомогу ген.-л. Г.І.Лисаневичу прибули дві артилерійські 

роти (12 гармат) та два батальйони Нижегородського піхотного полку (1656 

чол.), а 7 липня прибув 5-й єгерський полк (1297 чол.). Їх усіх секретно 

розташували навкруги Чугуєва. Військових поселян почали під конвоєм 

водити до сінокосу. Почалися масові арешти повсталих поселян але це не 

зломило їхньої стійкості. Так, 26 липня Г.І.Лисаневич писав у докладі 

О.А.Аракчеєву: «В городе Чугуеве жители остаются в том же самом 

положении, как я уже имел честь доносить, и весьма немногие из них 

занимаются уборкой в полях хлебов» [4, арк. 63].  

2 серпня повстання підтримали військові поселенці Таганрозького 

уланського полку. У зв’язку з цим Г.І.Лисаневич вимагав від О.А.Аракчеєва  

відправлення додаткових військ для запобігання виникнення повстання в 

Серпухівському та Борісоглібському поселених округах. На придушення 
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повстання були додатково направлені Орловський піхотний і 18-й єгерський 

полки; а загальна кількість військ сягнула біля 7,5 тис. солдатів. Крім цього, 

були також задіяні 12 діючих ескадронів Серпухівського і Борісоглібського  

уланських полків.  

11 серпня до Харкова приїхав головний начальник військових поселень 

О.А.Аракчеєв, який негайно організував під своїм головуванням окремий 

комітет «з нагоди заворушень», до якого увійшли: О.А.Аракчеєв, начальник 

штабу військових поселень ген.-м. П.А.Клейнміхель, цивільний губернатор 

В.Г.Муратов, ген.-л. Г.І.Лисаневич, ген-м. Олександрів та начальник штабу 

Слобідсько-Українських військових поселень полковник Кочубей. Комітет 

отримав надзвичайні повноваження для придушення повстання та покарання 

повсталих військових поселенців. 

Через декілька днів, за наказами комітету, під арештом знаходилось вже 

2003 учасника повстання (1104 чол. – Чугуївського та 899 чол. – 

Таганрозького поселених округів). 363 поселенця були віддані до військового  

суду, який засудив 273 чол. до смертної кари, яка була замінена 12 тис. 

шпіцрутенів (шпіцрутен – довгий, гнучкий і товстий прут з лози для тілесних 

покарань) – «кожного через тисячі чоловік по дванадцять разів»; іншим 90 

чол. суд присудив різки та палиці. Екзекуції проходили протягом серпня. Так, 

лише 18-22 серпня в Чугуєві було забито на смерть 29 чол. «Но сие наказание 

не подействовало на остальных арестантов при оном бывших, – писав 

О.А.Аракчеєв, – по окончании сего наказания спрошены были все 

ненаказанные арестанты, каятся ли они в своем преступлении и прекратят ли 

свое буйство? Но как они, единогласно, сие отвергли то…» і почались нові 

катування [5, с. 151]. 

Повстання у Чугуївському та Таганрозькому поселених округах тривало  

протягом 49 днів (з 30 червня до 18 серпня 1819 р.). На початку 1820 р. 160 

учасників повстання були заслані до Бузьких військових поселень 

Херсонської губернії, а 261 чол. – до Оренбурзького окремого корпусу. За 

участь у повстанні були висічені різками та заслані навіть 29 жінок. 24 січня 

1820 р. був відправлений у відставку командир Слобідсько-Українськи х 

військових поселень ген.-л. Г.І.Лисаневич. 
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СПІВПРАЦЯ УКРАЇНСЬКИХ ТА ЗАРУБІЖНИХ 

ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ В ЧАСИ ГОЛОДОМОРУ 

У ВИСВІТЛЕННІ ДІАСПОРНОЇ ПРЕСИ 

Громадські організації української діаспори,  щойно дізнавшись про 

голодомор 1932-1933 рр. в Україні, намагалися по-перше, надати гуманітарну 

допомогу своїм колишнім співвітчизникам, а по -друге, донести до світового  

співтовариства правду про страшну трагедію українського народу. Радянська 

влада робила все, щоб приховати сліди свого злочину. Вона відмовлялася 

визнавати факт існування голоду в Україні, а також не хотіла приймати 

гуманітарну допомогу від іноземних країн. Значну роль в поширенні 

правдивої інформації про голод в Україні, а також у висвітленні діяльності 

зарубіжних громадських об’єднань відіграла  діаспорна преса, що на своїх 

сторінках розміщувала повідомлення про акції, організовані діаспорними 

об’єднаннями на підтримку України.  

Українці, що з різних причин були змушені залишати рідну землю, а 

також їхні нащадки, завжди уважно спостерігали за подіями в Україні, 

намагаючись в силу своїх можливостей надати моральну й матеріальну 

підтримку її народу. Проблема голодомору 1932-1933 рр.   в Україні  була і є 

в полі зору української діаспори, починаючи з трагічних подій та протягом  

десятиліть, коли на материковій Україні замовчувався сам факт голоду. В 

1932-1934 рр. українська преса США та Канади  постійно та дуже докладно  

інформувала своїх читачів про голод в Україні. Незважаючи на повну 

інформаційну блокаду, яку застосовував радянський уряд, цензуру, що за 

свідченнями іноземних журналістів була найсуворішою за всю історію 

Радянської Росії, правда все-таки проникала до засобів масової інформації.[1, 

с.10] У зв’язку з тим, що діаспорна преса не мала власних кореспондентів в 

СРСР та УСРР  і, таким чином, не могла давати інформацію безпосередньо з 

місця подій, вона була, змушена  головним чином, передруковувати 

матеріали із західноукраїнських, польських, чеських, німецьких, англійських, 

американських та інших часописів. Іноземні кореспонденти, які були 

акредитовані в СРСР, писали про індустріалізацію та колективізацію в 

Радянському Союзі. В українських часописах Північної Америки була 

опублікована низка статей, де  розповідалося про голод в Україні. Діаспорна 

преса в своїх матеріалах головну увагу приділяла подіям в далекій Україні, а 

також інформувала своїх постійних читачів про діяльність діаспорних 
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громадських організацій, що намагалися надати допомогу Україні. Перші 

інформації про голод в Україні були передруковані в діаспорних часописах 

та газетах з німецької та швейцарської преси. Вже осінню 1932 року в 

українській діаспорній пресі Північної Америки з’явилися  перші 

повідомлення про голодний канібалізм в Україні.15 листопада 1932 року 

«Вісник» – релігійний часопис, що видавався у Вінніпезі помістив статтю під 

назвою «Людоїдство на Україні», в якій вказувалися села, де були зафіксовані 

ці трагедії. Діаспорна преса активно висвітлювала всі акцій протесту, що 

організовувалися представниками громадських організацій- українців 

діаспори. Найбільше уваги приділяли висвітленню голодомору в Україні такі 

українські часописи  в Канаді- «Український голос», «Канадійський фермер», 

«Новий шлях», «Українські вісті» та інші. В жовтні 1933 року у США вийшов 

перший номер англомовного тижневика «Український тиждень», який 

заснувала одна з найбільших та найвпливовіших українських організацій у 

США – Український Народний Союз. Одним із завдань цього видання, 

перший номер якого вийшов саме в часи голодомору, було повідомляти 

американське суспільство про події в Україні. 

Однак на заході про український голодомор нічого не знали. Тому в 1933 

році українська діаспора особливо гостро відчула необхідність власного 

англомовного часопису. Дуже активно діяли жіночі громадські організації, 

зокрема Союз українок Америки, що створив Комітет негайної допомоги 

голодуючій Україні. Члени комітету намагалися ознайомити громадськість 

країн (свого поселення) з подіями в Україні через американську пресу, з тим 

щоб провести збір коштів та вислати їх голодуючим.[2, с.10] Виготовле ні 

меморандуми, листи та прохання були направлені до президента США, його 

дружини, конгресменів, сенаторів, різних урядових інституцій, фундацій, 

організацій релігійного та гуманітарного характеру, Червоного Хреста в 

Женеві, Американського Червоного Хреста для проведення акцій на місцях. 

Українці використовували будь-які можливості, щоб привернути увагу 

громадськості своїх країн до трагедії в радянській Україні. Багато зробив в 

цьому напрямку Михайло Лучкович – визначний український громадський 

діяч, перший українець, який 1926 року був обраний до канадського  

парламенту. Він неодноразово під час виступів в парламенті, зустрічей з 

політиками та громадськими діячами, у виступах в засобах масової 

інформації намагався донести як до уряду, так і до населення своє ї країни 

правду про трагічне становище в Україні та вимагав засудження голодомору. 

15 вересня 1933 року Українська народна рада в Канаді видала англійською 

мовою бюлетень про голод в  Україні, що був підготовлений на основі 

свідчень Марії Жук, яка прибула з України до свого чоловіка в Канаду. 

Бюлетень розіслали з відповідними листами до державних чиновників 

Канади, США, Великобританії, Франції, Італії та Німеччини. Українці США  

та Канади  провели низку заходів проти голодомору в Україні з метою 
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привернути увагу  громадськості своїх країн, урядів, щоб домогтися від 

радянського уряду дозволу надати допомогу голодуючим. Перші протести 

відбулися 25 лютого та 2 квітня 1933 року в Саскатуні та 25 березня в 

Геффорді. Присутнім розповідали про справжнє становище в Україні, 

зачитувалися листи від голодуючих співвітчизників з материкової України, 

включно із вістками про канібалізм. У резолюції в Геффорді, зокрема, 

наголошувалося, що голод в Україні є штучним та лунав заклик надати 

допомогу, щоб врятувати людей від голодної смерті. 19 березня 1933 року в 

Українському народному домі в Торонто відбулося антибільшовицьке 

зібрання проти штучно організованого голоду в Україні, скликане відділом  

Союзу українців самостійників при співучасті товариств «Український 

народний дім» та «Просвіта». Була ухвалена і відповідна резолюція. 2 квітня 

та 1 листопада  1933 року українці в Торонто знову зібралися, щоб висловити 

протест проти винищення своїх колишніх співвітчизників в Україні. 25 

червня 1933 року акції протесту мали місце у Віндзорі, 6 липня- у Монреалі. 

23 червня Українська національна рада у Вінніпезі, яка об’єднала 17 

організацій, влаштувала всеукраїнське зібрання, на якому були ухвалені 

резолюції відносно становища в Україні та засуджено голодомор. Через три 

тижні, під час другого зібрання, що було проведене у Вінніпезі тими ж 

організаціями у зв’язку з голодомором в Україні, представники 

прокомуністичної організації  «Товариство український робітничо -

фермерський дім» атакували його учасників та вчинили бійку. Вінніпезьке 

віче ухвалило резолюцію проти більшовицького режиму в Україні та проти 

комунізму в Канаді. 

Того ж дня відбувся мітинг-протест проти голодомору в Україні в 

іншому канадському місті – Судборі, на який теж напали українці комуністи. 

Газета «Український голос» тільки впродовж вересня-грудня 1933 року 

постійно на своїх сторінках вміщувала заклики влаштовувати акції протесту 

та підписувати резолюції до державних чиновників Канади та інших країн і 

міждержавних установ.[3, с.20] Один із найстаріших  та найбільших 

українських часописів Канади закликав протестувати проти творців голоду в 

Україні. Старанням Союзу українців- самостійників 17 вересня 1933 року в 

залі Українського православного собору Вінніпега відбулося масове зібрання. 

В схваленій резолюції підкреслювалося, що московський уряд свідомо та 

доцільно нищить голодом українське населення і через те приховує голод 

перед світом. Наголошувалося, що радянський уряд відмовляється приймати 

допомогу від західних держав. Заходами Союзу українців- самостійників 

подібні зібрання мали місце в багатьох канадських містах та населених 

пунктах, де компактно проживали українці. Активно також діяло і Українське 

національне об’єднання. Цією організацією було видано два заклики 3 жовтня 

та 14 листопада 1933 року проти голодомору в Україні. Всі акції протесту 

проти голодомору, організовані діаспорними громадськими організаціями, 
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висвітлювалися в найбільших часописах та газетах діаспори. Українське 

національне об’єднання тісно співпрацювало в організаціях протестних акцій 

проти голодомору з іншою українською організацією в Канаді – Стрілецькою 

громадою. Остання мала тісні контакти з подібними організаціями в Європі 

та на сторінках свого друкованого видання «Новий шлях» інформувала 

українську громадськість Канади про хід акцій протесту на терені 

європейського континенту. Не можна не згадати й про діяльність ще однієї 

української організації в Канаді – Комітету українських політичних в’язнів, 

дії якого були спрямовані проти голоду на материковій Україні, а також проти 

безправного становища українців, що знаходилися під окупацією Польщі. 

Такі зібрання були проведенні комітетом в багатьох містах та містечках 

Канади. В 1934 році в Едмонтоні та Саскатуні  відбулися зібрання Союзу 

українців- самостійників, на яких було засуджено політику терору Радянської 

Росії проти України. У США перші всенародні акції протесту проти 

голодомору 1932-1933 рр. в Україні  відбулися 13 вересня 1933 року в Нью-

Йорку, 16 жовтня 1933 року- у Філадельфії та 26 жовтня того ж року в 

Рочестері. В подібних заходах брали участь всі українські діаспорні 

громадські організації крім прокомуністичних. 28 жовтня 1933 року в 

Детройті був створений  безпартійний комітет, зусиллями якого відбувся 

похід вулицями міста та було проведене зібрання проти голодомору в 

Україні. Під час походу поширювалися брошури з фактами про справжнє 

становище в Україні. В жовтні 1933 року українські американські організації 

направили президенту США меморандум, де йшла мова про голод в Україні, 

а також висловлювався протест проти визнання СРСР американським 

урядом. Об’єднання українських організацій в Америці разом з іншими 

українськими організаціями влаштували у листопаді 1933 року низку акцій 

під гаслом «Спасіть Україну від голодної смерті!», а 19 листопада 1933 року 

оголосили Днем національної жалоби. Тисячі українців в багатьох містах 

США вийшли на вулиці, протестуючи проти національного геноциду, який 

чинила Москва.[4, с.15] Акції протесту були проведені в найбільших містах 

США.  

Підсумовуючи все вищесказане, можна сказати, що громадські 

організації української діаспори в багатьох країнах світу відіграли дуже 

важливу роль в поширенні правдивої інформації  про страшну трагедію 

українського народу. Як відомо, на тему українського голодомору було 

написано багато наукових праць, статей та монографій, але тема  висвітлення 

діяльності українських діаспорних організацій та висвітлення її роботи 

діаспорною пресою в справі поширення правди про голодомор та боротьби за 

визнання його геноцидом практично не була дослідженою. Діаспорна преса 

головну увагу своїх читачів звертала на боротьбу діаспорних організацій 

проти комуністичного режиму за визнання голодомору геноцидом українців. 

Важливою була також діяльність громадських організацій в Україні в 20-30 
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рр. До них належали комітети незаможних селян, Українське Товариство 

Червоного Хреста, Всеукраїнське товариство Тсоавіахім. Хоча ці організації 

контролювалися радянським режимом, вони все-таки відіграли значну роль у 

допомозі голодуючим на початку 20 рр., але вже в 1932-1933 рр. ці організації 

використовувалися владою з репресивною метою проти непокірного 

селянства. Українські діаспорні організації боролися за визнання голодомору 

не тільки в 30-70 рр., але й на початку 80 рр. Діаспорна преса розміщувала на 

своїх сторінках листи та звернення громадських організацій діаспори  до 

лідерів країн свого проживання  в справі українського голодомору. Таким 

чином, громадські організації української діаспори та громадські організації 

радянської України відіграли важливе значення в наданні допомоги 

постраждалим від голоду. Зусиллями діаспорних організацій та діаспорної 

преси на сьогоднішній день голодомор офіційно визнаний геноцидом 

українців більшістю країн світу.  
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ІСТОРІЯ ПОВСЯКДЕННОСТІ ЯК МЕТОДОЛОГІЧНА 

СТРАТЕГІЯ ОСВОЄННЯ МИНУЛОГО У ЄВРОПЕЙСЬКІЙ 

ІСТОРИЧНІЙ НАУЦІ 

Процеси трансформації держави й суспільства в Україні знайшли прояв 

у різних сферах, зокрема й у галузі історичної освіти. Оновлення останньої, 

що розпочалося наприкінці 80-х – на початку 90-х рр. ХХ ст., зазнало чи не 

найбільш кардинальних змін, відбувалося непросто і залишається на 

сьогоднішній день незавершеним. Відкинувши марксистсько -ленінську  

теорію формацій, що багато років цементувала історичну науку, вітчизняні 

науковці опинились у своєрідному методологічному вакуумі. Техніка їх 

наукового дискурсу застигла, здебільшого, на позначці кінця XIX – початку 

XX ст., надто прив’язавшись до дослідження так званих «білих плям», а 

абсолютна більшість академічних видань, як зауважує Олександр Удод, 
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навіть на поч. ХХІ ст. «рясніли і продовжують бути перенасиченими такими 

стандартними схемами: економічний розвиток; політичне життя; культура; 

зовнішня політика» [4, с.41]. 

Успішна методологічна перебудова історичної освіти України та пошук 

засобів подолання означеного вище сумного стану речей, можливі лише через 

врахування досвіду зарубіжної історичної науки, яку також не оминули 

подібні, по суті методологічні, кризи. Остання з них, що тривала декілька 

десятиліть, за часом почалася у другій половині ХХ ст. і пов’язана із 

зростаючим розчаруванням в пояснювальних моделях «великої» політичної 

історії і, насамперед, історії еліт та структур.  

Протягом цього періоду історична наука пережила глибоку внутрішню 

трансформацію, яка проявилася у зверненні до міждисциплінарності, зміні 

інтелектуальних орієнтацій, дослідницьких парадигм і, власне, самої мови 

історії. Зокрема, одним з головних зрушень у її методології стало прагнення 

«повернути» людину в історію, більш відоме як «антропологічний поворот». 

У цьому руслі, вирішуючи ряд теоретичних проблем пізнання історії, 

науковці звернулися до категорії «повсякденність», як одного з можливих у 

цьому плані підходів, або ж, певного «тренду» в розвитку світової історичної 

думки. Основним змістом історії повсякденності (історичної антропології) 

стали не діяння великих особистостей, а всебічний аналіз повсякденного  

існування, життєвого мікросвіту, стереотипів мислення і поведінки простих 

звичайних людей – «мовчазної більшості», історію якої традиційні наука так 

довго ігнорувала.  

Ознайомлення з науковими працями, які присвячені історії 

повсякденності, переконливо доводить, що протягом минулих десятиліть 

вона здобула визнання в багатьох історичних школах як у Європі, так і за 

океаном. У ряді країн (Німеччина, Франція, Італія, Велика Британія, США ) 

склалась доволі численна історіографія з даної проблематики, а в деяких – 

робляться лише перші кроки у цьому напрямку. Для історіографічної 

традиції, з одного боку, характерна очевидна спільність підходів, з іншого – 

більші чи менші національні особливості. 

Перспективність історії повсякденності як самотійного дослідницького  

напрямку в теорії і методології історії одними з перших означили французькі 

дослідники. Йдеться про представників Школи «Анналів»: Марка Блока, 

Люсьєна Февра і Фернана Броделя, які прагнули подолати традиційну  

«подієву історію» і поставили в центрі уваги ідею «тотальної», або 

всеохоплюючої історії. Повсякденність у їх працях в основному зводилась до 

вивчення ментальностей [1, с.165] і передбачала пошук фундаментальних 

структур в історії, що задають порядок людських дій. 

На тлі безсумнівного успіху історії ментальностей у Франції цей підхід 

невдовзі вийшов далеко за межі франкомовної історіографії, здобувши 

популярність у багатьох країнах Заходу. Зокрема інший напрям історії 
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повсякденності (Alltagsgeschichte) виник у 70-80 рр. ХХ ст. і пов’язаний, 

насамперед, з Німеччиною. Його характерною рисою стала концентрація на 

тематиці сучасної історії і, насамперед, німецького фашизму. Фактично цей 

напрям виріс із досвіду його переосмислення, точніше із досвіду колективної 

співучасті. Німецькі науковці наголошували на необхідності переорієнтувати 

наукові праці, звернувши увагу на вивчення «мікроісторії» окремих 

«маленьких людей» чи груп, носіїв повсякденних інтересів (звідси друга 

назва «історії повсякденності» в Німеччині – «історія знизу». На цьому тлі 

змінюється традиційна уява про те, як повинно будуватися історичне 

дослідження: історія розвивається не зверху, через сприйняття «сильних світу  

цього», і не через офіційний дискурс, а якби «знизу», «зсередини» [3, с.78].   

Широке визнання історія повсякденності здобула також в Італії. Тут вона 

втілилась під егідою нового історичного жанру «мікроісторії»  і пов’язується 

з групою італійських істориків, до якої входили Карло Гінзбург, Джованні 

Леві, Едуардо Гренді. На цей час значення і зміст поняття «мікроісторії»  

значно змінилося, остаточно позбувшись негативного образу дрібного, не 

вартого особливої уваги «жалюгідного» залишку «великої» історії. 

«Мікроісторія означає не розглядування дрібниць, а розгляд у подробицях», 

наголошував Леві [2, с.175]. Специфічні можливості пізнання у мікроісторії 

значною мірою визначаються її здатністю до звуження поля спостереження і 

вивчення його за допомогою мікроскопу. 

Мікроісторія невдовзі розвинулася, перетворившись у новий спосіб 

дослідження і пізнання. Наприкінці ХХ ст. німецько-італійська група 

«мікроісториків» розширилась і її поповнила авторитетна група дослідників 

у Великій Британії, США і деякі представники наступних поколінь Школи 

Анналів: Еммануель Ле Руа Ладюрі, Жак ле Гоф, Роже Шартьє, Андре 

Бюрг’єр та Жак Ревель. 

На сьогоднішній день в європейській історичній науці розвинулись два 

підходи до розуміння історії повсякденності - і як реконструюючий 

ментальний макроконтекст подійної історії, і як реалізації прийомів 

мікроісторичного аналізу. Загальним для них є нове розуміння минулого як 

«історії знизу», що дає голос «маленькій людині», як незвичайній, так і 

пересічній. Об’єднує ці підходи й міждисциплінарність праць, що спираються 

на методи, прийоми і приклади соціології, психології, етнології. 

Що стосується перспективності цього напрямку, то потрібно відзначити, 

що на сьогоднішній день історія повсякденності, реалізуючи 

антропологічний вимір історичної науки, внесла нові імпульси в західне 

гуманітарне знання. Саме історичне пізнання отримало чітко окреслене 

«людське обличчя», значно розширивши своє проблемне поле через 

виявлення не лише об’єктивної сфери буття людини, але й сфери її 

суб’єктивності.  
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ІСТОРІЯ ТРЬОХ ВІДОМИХ ТЕОРЕМ 

Велика теорема Ферма. 

Все почалось з того, що в 1621 році було надруковано дивом збережений 

рукопис «Арифметики» давньогрецького математика Діофанта. Ця книга 

була придбана П’єром Ферма, який уважно читав її та зробив на полях 48 

зауважень. Самим відомим з них є: «Неможливо розкласти ні куб на два куби, 

ні біквадрат на два біквадрати, ні взагалі довільний степінь, більший від 

квадрата, на два степені з еквівалентним показником. Я відкрив цьому 

воістину чудове доведення, але ці поля для нього занадто малі» [1, с.18]. 

Тобто, не існує рівності 
nnn zyx  , де x , y  і z  - цілі числа,  

а n  - ціле число, більше двійки.  

Леонард Ейлер довів твердження Ферма для 3n  і 4n , використавши 

«метод спуска». Тобто, припустимо, що рівність 
nnn zyx   для 3n  
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виконується, і справедлива рівність 3

1

3

1

3

1 zyx  . Далі з рівності 3

1

3

1

3

1 zyx   

випливає існування рівності: 3

2

3

2

3

2 zyx  , де 
2x , 

2y , 
2z  менше ніж 

1x , 
1y , 

1z

. Повторюючи ті ж міркування, можна перейти від 
2x , 

2y , 
2z  до ще менших 

чисел 
3x , 

3y , 
3z  і т.д. без кінця. 

Досліди Ейлера були продовжені, і в 1947 році французький математик 

Ламе опублікував повне, на його погляд, доведення теореми для довільних n

.  

Приблизно в ті ж роки на цю обставину звернув увагу німецький вчений 

Ернест Куммер, який працював над доведенням теореми Ферма з 1837 року. 

Куммер зумів відновити те, що розкладання на множники є єдиним, шляхом  

введення нового математичного поняття - ідеальний множник. За допомогою 

нового поняття Куммер в ряді статей, опублікованих у 1847-1850 роках довів 

теорему Ферма для всіх 100n , а точніше для всіх n , що не входять в 

чисельники 
2

3n
 перших чисел Бернуллі.  

Подальша історія теореми Ферма пішла іншим шляхом. Один з 

математиків, Вольфскель з Дармштадта, який помер в 1906 році, залишив 

заповіт, в якому 100 тисяч марок призначалися як премія тому, хто  

представить повне доведення теореми Ферма. Теорема відразу стала 

знаменитою. Посипався цілий потік доведень, в яких при уважному аналізі 

неминуче виявлялися помилки. У 1923 році в Німеччині вибухнула інфляція, 

а потім - грошова реформа. У нових грошах, введених після реформи, 100 

тисяч старих марок дорівнювали менше однієї сотої нової марки. Тоді премія 

Вольфскеля втратила грошову цінність. Проте «маховик» було запущено, і 

теорема Ферма продовжувала займати уми багатьох людей.  

Новий поворот у справі доведення теореми Ферма стався в 1955 році, 

коли молодий японський математик Ю. Таніяма сформулював своєрідну 

гіпотезу про властивості еліптичних кривих, тобто кривих виду: 

baxxy  32
, де a  і b  - цілі числа. Найважливішим наслідком з гіпотези 

Таніями є теорема Ферма, - це виявив німецький математик Герхард Фрей, 

довести наслідок Фрей не зміг, але він опублікував його у вигляді гіпотези. У 

1993 році американський математик Ендрю Уайлс з Прінстона довів гіпотезу  

Таніями і оприлюднив доведення на конференції з теорії чисел в Кембриджі. 

Це був вирішальний крок у доведенні Великої теореми. Доведення Уайлса, 

що займає 150 сторінок тексту, стали уважно вивчати - і виявили в ньому 

помилку. Однак Вайлс спільно з Р. Тейлором виправили помилку, і влітку  

1995 року виправлене доведення було опубліковано. Його ще раз прискіпливо  

перевірили, але на цей раз ніхто не знайшов помилки, і доведення було 

визнано достовірним. У 1998 році на Всесвітньому математичному конгресі 
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в Берліні Вайлс у доповіді виклав своє доведення. У 350-річної історії 

теореми Ферма була поставлена переможна крапка [2, с.115]. 

Теорема чотирьох фарб. 

Цікаву долю мала й інша теорема топології – «теорема чотирьох фарб», 

сформульована Мебіусом в 1840 р. Формулювання цієї теореми дуже 

просте – стверджується, що на сфері досить чотирьох фарб для правильної 

розмальовки будь-якої можливої географічної карти (тобто, така 

розмальовка, при якій будь-які дві країни із загальним кордоном не 

зафарбовані в один колір). Мебіус виклав цю теорему без доведення, 

доведення було опубліковано Кемпе в 1879 р. Він був визнаний видатним  

математиком того часу, і теорема Мебіуса вважалася доведеною більше 

десяти років, поки в 1890 р Хівудом була виявлена помилковість доведення 

Кемпе. З тих пір, незважаючи на численні і наполегливі спроби  багатьох 

математиків, доведення не вдавалося побудувати аж до 70-х років XX 

століття, коли до пошуку доказів були підключені швидкодіючі цифрові 

обчислювальні машини. Знайдене за їх допомогою доведення було 

опубліковано в 1976 р. 

Теорема Л. Ейлера про многогранники. 

Кожен многогранник має певне число граней Г , вершин В  і ребер Р . 

Співвідношення між ними помітив вперше Ейлер в 1750 р.; воно виражено 

формулою: 2 РВГ . 

Ейлер експериментував з конкретними многогранниками. Це - 

звичайний шлях натураліста: від конкретного експерименту - до 

узагальнення. Ми розглянемо не доведення Ейлера, а більш досконале 

доведення формули, дане Коші в 1811 р.  

Припустимо, що многогранник буде порожнім, а 

поверхня його може розтягуватися. Якщо вирізати 

одну з граней, то решту поверхні можна розтягнути на 

плоскій дошці. При цьому грані і ребра будуть 

деформуватися, але числа граней Г , вершин В  і ребер

Р  не зміняться; тому, якщо для вихідного  

многогранника була справедлива формула 

2 РВГ , то для розтягнутої на дошці «карти» з 

граней і ребер маємо 1 РВГ , бо одну грань ми 

видалили. 
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Тепер проведемо уявно тріангуляцію 

(покриття трикутниками) нашої «карти», 

тобто, в тих гранях, які є не трикутниками, а 

n-кутниками, в яких n>3, ми проведемо 

діагоналі і розіб'ємо їх на трикутники. 

Провівши кожну діагональ, ми 

збільшуємо і Г , і Р  на одиницю, тому сума 

РВГ   не зміниться. Тепер почнемо 

виймати з тріангульованої карти 

трикутники один за іншим. Виймаючи трикутник, ми або виймаємо ребро, 

причому зникають одна грань і одне ребро, або ж виймаємо два ребр а і 

вершину, і тоді зникають одна грань, два ребра і одна вершина. 

Таким чином, якщо було 1 РВГ  до виїмки трикутника, то і після 

виїмки буде 1 РВГ . Але виймаючи трикутники один за іншим, ми 

дійдемо в кінці кінців до останнього трикутника. Але і для нього 1 РВГ
. Отже, і для вихідної «карти» 1 РВГ , а для вихідного многогранника 

2 РВГ , і теорема Ейлера, - стверджує Коші, - доведена. Доведення 

Коші було прийнято математиками без заперечень [3, с.79]. 

Для розуміння специфіки математичних теорем вивчення історії 

математики надзвичайно важливо. Справжня природа математичних 

тверджень не відрізняється чимось особливим від тверджень в інших 

областях науки. Як і в інших областях науки, в математиці пізнання істини 

відбувається поступово, в суперечках і дискусіях, в уточненні, як раніше 

вважалося, непорушних положень, і в кожен момент часу не так багато 

тверджень ми можемо вважати абсолютними істинами. 
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ПРОБЛЕМИ ЛІКУВАННЯ ВОГНЕПАЛЬНИХ ПОШКОДЖЕНЬ 

ОПОРНО-РУХОВОЇ СИСТЕМИ У ДОСЛІДЖЕННЯХ 

ІНСТИТУТУ ІМ. ПРОФ. М.І. СИТЕНКА 

Проблеми лікування вогнепальних пошкоджень опорно -рухової системи 

та їх наслідків завжди були дуже актуальними, бо на земній кулі війни не 

припиняються: спалахують нові, поновлюються старі військові конфлікти, і 

практично у кожного покоління є своя війна.  

Вогнепальна зброя, вибухові снаряди та інші засоби знищення населення 

постійно удосконалюються. Поранення, одержані під час бойових дій, 

відрізняються особливою тяжкістю, довгим і ускладненим перебігом, 

високими показниками летальності та інвалідності. 

Сьогодні в Україні проблема лікування наслідків вогнепальних, 

осколкових і мінно-вибухових травм є дуже гострою. Військові дії на Сході 

України призвели до великої кількості поранених з тяжкими множинними, 

поєднаними та комбінованими травмами. У структурі санітарних втрат серед 

українських військовослужбовців частка легких поранень становить 47,3 %, 

середньої тяжкості – 42,3 %, тяжких – 10,4 % [1]. За даними різних авторів від 

54 % до 75 % в структурі бойової травми складають пошкодження кінцівок і 

близько 2 % - пошкодження хребта та спинного мозку [2-4]. Ампутаційні 

дефекти кінцівок, ускладення вогнепальних переломів кісток (остеомієліт, 

контрактури суглобів, порушення кістковоутворення та ін.), парези та 

паралічі внаслідок ушкодження нервів та спинного мозку  стають причиною 

значного обмеження життєдіяльності пораненого і призводять до його 

інвалідизації. І, на жаль, Україна вже зіткнулася з необхідністю реабілітації 

інвалідів з наслідками бойових пошкоджень. 

Інститут ім. проф. М.І. Ситенка вже багато років плідно працює у даному 

напрямку і має значний досвід відновного лікування хворих з вогнепальними 

ушкодженнями опорно-рухової системи, вивчення якого може мати велике 

значення як для історії науки, так й для розробки нових методів лікування 

сучасних бойових травм. 
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Дослідження з вказаної тематики почалися в Інституті ще під час першої 

світової війни. На 1914 р. фахівці Інституту вже мали великий досвід 

лікування травматичних пошкоджень опорно-рухової системи. Слід 

зазначити, що Інститут патології хребта та суглобів ім. проф. М.І. Ситенка 

був відкритий ще у червні 1907 р. за ініціативою Ради з’їзду  

гірничопромисловців Півдня Росії  і тоді носив назву Медико -механічний 

інститут, основними завданнями якого були лікування травм опорно -рухової 

системи та їх наслідків, експертиза і оцінка ступеню втрати працездатності 

внаслідок нещасних випадків на підприємствах гірничої та гірничозаводської 

промисловості. В інституті удосконалювали і широко застосовували 

функціональний метод лікування переломів кісток. Директор Інституту проф. 

К.Ф. Вегнер був палким прихильником цього методу і активно його 

пропагував [5-6]. 

З початком першої світової війни  в Інституті були виділені палати для 

солдат і офіцерів з вогнепальними переломами кісток. Проф. К.Ф. Вегнер 

прийняв на себе завідування лазаретом для тяжкопоранених військових, який 

був відкритий у Харкові за рішенням ХХХІХ з’їзду гірничопромисловців. В 

інституті та у лазареті з успіхом лікували поранених з переломами і 

вогнепальними ушкодженнями кінцівок, застосовуючи метод скелетного  

витягнення. У тіж часи в інституті було апробовано метод фіксації кісткових 

відламків із застосуванням апарату зовнішньої фіксації, який у подальші роки 

став одним з провідних методів лікування переломів [4]. 

Успішний досвід Медико-механічного інституту приїжджали вивчати 

лікарі з інших міст: Києва, Катеринослава, Москви, Луганська, Саратова, 

Одеси, Сум, Варшави. Тільки у 1914 р. інститут відвідали більш 25 лікарів, 

які поширювали передові технології на інші лікувальні заклади як для 

військових, так і для мирних мешканців [там само].   

У міжвоєнний період у плани наукових досліджень були включені 

роботи з питань військової тематики, проводилися клінічні, 

експериментальні, конструкторські, організаційно -методичні дослідження. 

Була розроблена система організації медичної допомоги і раціональної 

транспортної іммобілізації на різних етапах евакуації, удосконалена методика 

лікування вогнепальних переломів. Для лікування хворих з відкритим и 

переломами наукові співробітники інституту М.П. Новаченко, Б.Й. Шкуров, 

Б.К. Бабич, В.О. Маркс, А.К. Приходько та інші на чолі з директором проф. 

М.І. Ситенком розробили спеціальні методики, на основі яких були 

удосконалені методи лікування  вогнепальних ушкоджень органів руху і 

опори [там само]. Були сконструйовані спеціальні транспортні морські 

носилки для Чорноморського флоту і оригінальний похідний гіпсовий стіл. 

Також була розроблена система організації лікувальної допомоги і 

раціональної транспортної іммобілізації на різних етапах евакуації [7].  Проф. 

М.І. Ситенко запропонував підготувати для роботи в армійських і фронтових 
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госпіталях спеціальні бригади із 2-3 осіб середнього і молодшого персоналу, 

яких необхідно навчити техніці накладення гіпсових пов’язок  і методиці  

постійного витягнення [5]. 

За результатами наукових розробок співробітниками інституту були  

підготовлені монографії: В.К. Бабич «Стандартные шины» і «Носилки для 

морских кораблей», М.П. Новаченко «Аппаратура для вытяжения», 

І.М. Фраєрман « Гипсовый инструментарий и аппаратура», які наприкінці 30-

х – початку 40-х років ХХ ст. були видані Київським військовим округом. Ці 

книги стали для військових хірургів справжніми настільними  посібниками 

[5-6]. 

Результати досліджень з проблем лікування вогнепальних переломів 

суглобів і хребта публікувалися у журналі «Ортопедия и травматология», 

який видає інститут з 1927 року. У 1940 р. з вказаної тематики були 

опубліковані статті проф. М.І. Ситенка, Б.К. Бабича, В.О. Маркса, 

А.К. Приходька та інших співробітників інституту [8-13]. 

Під час Великої Вітчизняної війни співробітники інституту працювали у 

фронтових і евакогоспіталях, набули великий досвід лікування свіжих 

вогнепальних, осколкових і мінно-вибухових поранень кістково-м’язової 

системи, розробили ряд оригінальних методик реконструктивних операцій у 

поранених з вогнепальними пошкодженнями кінцівок. Цей досвід був 

проаналізований і узагальнений в роботах співробітників інституту  

М.П. Новаченка, В.О. Маркса, І.А. Крамарова, М.О. Погорєльського та 

багатьох інших [14-17].  

Після закінчення війни співробітникам інституту довелося зіткнутися з 

проблемами лікування вже віддалених наслідків травм, одержаних під час 

бойових дій. Директором інституту проф. М.П. Новаченком і д.м.н.  

А.П. Котовим, який згодом очолив Український науково -дослідний інститут 

протезування, були сформульовані задачі, які стояли перед ортопедами-

травматологами і протезистами у післявоєнний період [18-20]. Науковці 

інституту активно розроблювали принципи і методи відновного лікування та 

медичної реабілітації хворих з наслідками вогнепальних пошкоджень 

опорно-рухової системи [21-26]. 

У 90-х роках минулого сторіччя перед ортопедами-травматологами 

повстали проблеми лікування бойових пошкоджень, одержаних під час 

Афганської війни. В інституті проводилися дослідження з проблеми 

лікування віддалених наслідків бойових травм у ветеранів-інтернаціоналістів . 

В результаті було з’ясовано, що у віддаленому періоді пошкодження, 

одержані під час бойових дій у Афганістані, призводять до різко виражених 

анатомо-функціональних порушень опорно-рухової системи і у 61,6 % 

випадках призводять до повної непрацездатності. Серед вивченого 

контингенту значна кількість осіб була не працевлаштована, що свідчило про 

недостатню соціальну адаптацію [27].  



219 

 

 

Сьогодні в Інституті паралельно з наданням практичної допомоги 

пораненим під час бойових дій в Луганській та Донецькій областях 

проводяться наукові дослідження з проблем лікування сучасної бойової 

травми опорно-рухової системи та медичної реабілітації постраждалих, 

розроблюються та удосконалюються методики реконструктивно -відновни х 

операцій, досліджуються медико-соціальні аспекти інвалідності внаслідок 

вогнепальних ушкоджень хребта та суглобів. На основі отриманих даних 

планується розробка комплексу медико-організаційних заходів з покращення 

надання медичної допомоги постраждалим з наслідками вогнепальних 

поранень опорно-рухової системи. 
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ВИТОКИ АВСТРІЙСЬКОЇ ШКОЛИ ЕКОНОМІКИ ТА ТЕОРІЯ 

ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ ФЕРДІНАНДО ГАЛІАНІ 

Історія економічної думки вважає Фердінандо Галіані (1728-1787) одним 

з попередників «австрійської школи економіки» у ранніх італійськи х 

економістів та стверджує, що австрійська школа економіки не виникла з 

повітря [2, с.560]. Вона побудована на роботах цілого ряду попередніх їй 

інших економістів і філософів, що вели свої ідеї ще від Аристотеля. 

Серед попередників австрійської школи економіки було кілька 

іспанських та італійських економістів епохи схоластики. Деякі ранні 

італійські економісти справили значний вплив на розвиток економічної 

думки континентальної Європи протягом багатьох століть аж до Карла 

Менгера. Джан Франческо Лоттіні (1512-1572) виклав вельми вірну ідею, що 

люди цінують свої справжні бажання набагато  більше, ніж майбутні, тобто, 

по суті, сформулював теорію тимчасової переваги. Бернардо Даванцаті (1529 -

1606) застосував суб'єктивну теорію вартості до грошей і вирішив так званий 

«парадокс цінності». Він також зазначив, що зростання цін було викликано  

припливом золота з Америки, передбачивши, тим самим кількісну теорію 

грошей. Джемініано Монтанарі (1633-1687) ще більше розвинув кількісну  

теорію грошей і зрозумів, що в цінності грошей значну роль має суб'єктивний 

фактор. Теорія економічної політики Фердінандо Галіані справила, можливо, 

найбільш сильний вплив на австрійську школу [3, р.9-10]. Саме він першим 

відзначив, що ціна на товар регулює споживання, а споживання регулює ціну. 

Якщо ціна товару падає, попит на нього зростає, і навпаки.  

Якщо в країну, яка виробляє і споживає 50000 барелів вина раптом 

вторгнеться іноземна армія, ціна вина підскочить вгору, оскільки кількість 

людей, охочих його пити, різко збільшитися. Вартість товару не є постійною 

– це розрахунок або співвідношення між товарами, які люди створюють по 

відношенню до інших товарів. Люди порівнюють одну вартість з іншою і 

здійснювати обмін готові тільки тоді, коли їх рівень задоволеності дорівнює 
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результату обміну. Пізніше Адам Сміт та інші вдосконалили цю точку зору, 

підмітивши, що обмін відбувається тільки тоді, коли вартість втраченого 

менше, ніж вартість отриманого. Ці погляди здаються елементарними зараз, 

але вони не були настільки ясними в той час, коли Галіані їх сформулював. 

Він також визнав існування еластичності попиту. Якщо ціна взуття 

збільшується, то споживачі можуть відкласти покупку нової пари і 

продовжують носити те взуття, яка у них вже є, поки ціна знову не впаде вниз. 

Але якщо ціна на зерно зростає, споживачі будуть продовжувати купувати 

хліб у будь-якому випадку. В іншому випадку вони будуть голодувати. Попит 

на взуття дуже еластичний, в той час як попит на хліб є нееластичним. 

Маршалл зробив аналогічне зауваження через сторіччя [3, р.10]. 

Галіані також визнав наявність зв'язку між ціною товару і попитом на 

нього. Багаті люди можуть дозволити собі хороші речі, які бідні люди собі 

купити не можуть. 

Якщо ціна хорошого товару зменшується, люди з менш заможних 

соціальних категорій починають купувати його, тим самим збільшуючи 

сукупний попит. Якщо ж ціна піднімається, деякі з цих людей не можуть 

більш купувати його. Багатий буде робити деякі покупки, тому що це модно, 

навіть незважаючи на те, що річ не дуже потрібна або некорисна. Модно 

купувати діаманти, але немодно купити воду або повітря. Це одна з причин 

того, чому діаманти мають високу ціну, а вода і повітря мають низьку ціну 

(або не мають ціни взагалі) [4, р.182]. Цей приклад також показує, що існує 

різниця між вартістю і корисністю. Галіані зрозумів, що цінність не є 

об'єктивною, вона суб'єктивна. Ціна хорошої речі змінюється залежно від 

смаку і купівельної спроможності кожної особистості. 

Галіані також писав про закон спадної граничної корисності. Коли 

Даванцаті заявив, що живий теля благородніше і дешевше, ніж золотий 

тілець, що фунт хліба корисніше, ніж фунт золота, Галіані відповів, що 

«корисно» і «некорисно» відносні поняття, вони залежать від індивідуальни х 

обставин. Для когось, хто потребує в золоті та хлібі, хліб більш корисний. 

Вибір золота замість хліба в цьому випадку призведе до голоду. Але як тільки 

людина з'їла досита хліба, золото буде вибрано після хліба. Одне яйце буде 

ціннішим для голодної людини більше ніж все золото в світі і буде менш 

цінним для тієї ж людини, яка тільки що закінчила їсти [1, с.198]. Таким 

чином, Галіані було вже відомо про рейтинг товарів, зам іщення товарів і 

спадну граничну корисність.  

Фердінандо Галіані був першим дослідником, який констатував, що ціна 

і вартість не тотожні, а випливають зі співвідношення попиту та пропозиції. 

Згідно Галіані, попит зрівнює сьогодення і майбутнє грошей. Це засіб для 

компенсації серцебиття, яке кредитор повинен терпіти, поки гроші не 

повертаються. Це просто оплата кредитору за взятий на себе ризик. Цей 
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платіж для зручності боржника, і кредитор компенсує свої незручності, які 

були понесені протягом певного періоду часу [1, с. 207-208]. 

Галіані вважає, що уряди в цілому не повинні втручатися в природні 

функціонуванні економіки. Уряд, який намагається стимулювати всі сектори 

економіки, сільського господарства та промисловості, не стимулює нічого. 

Стимуляція означає, що конкретному сектору віддається перевага в 

порівнянні з іншими секторами.  

Ще одним аспектом його теорії економічної політики є те, що економічна 

політика повинна бути сформульована з урахуванням часу і місця: 

економічна політика, яка може бути доречною в одній країні або в один час, 

може бути недоречною в іншій країні та в інших умовах. На відміну від 

фізіократів Галіані заявив, що сільське господарство не завжди повинно 

розглядатися як вища форма ведення господарської діяльності. Думка, що 

економічні моделі повинні бути скоректовані на час і місце пізніше стало 

основним принципом німецької історичної школи, в рамках якої згодом 

сформувалася теорія і методологія Карла Менгера. Але, на відміну від 

німецької історичної школи, Галіані відкидав абстрактну теорію як таку. 
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РЕАКЦІЙНІ ЗАХОДИ РОСІЙСЬКОГО ЦАРСЬКОГО УРЯДУ 

ЩОДО УНІВЕРСИТЕТІВ НАДДНІПРЯНСЬКОЇ УКРАЇНИ У 

ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ ст. 

В першій половині ХІХ ст. відбувався процес становлення 

університетської освіти на території Наддніпрянської України. 1805 р. був 

відкритий Харківський імператорський університет, а 1834 р. почав свою 

діяльність імператорський університет св. Володимира у Києві. Саме в цих 

вищих навчальних закладах починалось формування корпорації науково -

педагогічних працівників на українських землях, що входили до складу  

Російської імперії. Функціонування перших університетів Наддніпрянщини 

та діяльність їх професорсько-викладацьких кадрів регулювались 

державними органами влади. Царський уряд і, зокрема, Міністерство  

народної освіти нерідко вдавались до обмежувальних, а іноді відверто  

реакційних і навіть каральних заходів щодо науково -педагогічних кадрів 

вищих навчальних закладів імперії, в тому числі й університетів 

Наддніпрянської України. 

Складні часи для вітчизняної вищої освіти і науки настали вже після 

війни 1812 р. з Наполеоном, коли в російському суспільстві запанувала 

ксенофобія, а внутрішня політика до того ліберального, проєвропейського 

імператора Олександра І почала робити розворот в бік реакції, посилення 

обмежувальних заходів і поліційного нагляду за життям підданих. Настали 

важкі часи і для заснованих на самому початку століття університетів. На 

зламі 1810-1820-х рр. було видано чимало постанов, що встановлювали 

суворий контроль за діяльністю науково-педагогічних працівників. Так, 

професорам заборонялося читати лекції без попередньої перевірки 

керівництвом їх конспектів, а також посібників, що використовувались ними 

під час проведення навчальних занять [1, стб. 515-517]. Справжнього  

розгрому, провідниками якого були сумнозвісні імперські посадовці 

Д.П. Рунич та М. Л. Магницький, зазнали Казанський і Санкт-Петербурзький 

університети. Зачепила політична реакція і Харківський університет. 

Призначений 1820 р. попечителем Харківського навчального округу 

З.Я. Корнєєв основою освіти вважав «дух релігії, якою повинні починатися 

усі предмети ученості». Тодішній ректор Харківського університету  

Т.Ф. Осиповський не погодився з цим напрямком урядової політики, відкрито  
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виступивши проти релігійних догм, за що й був звільнений зі своєї посади [2, 

с.70]. 

Після приходу до влади у 1825 р. Миколи І в імперії запанувала ще більш 

жорстка політична реакція. Цей процес вкрай негативно позначився і на 

функціонуванні закладів вищої освіти. За Статутом 1835 р. автономія 

університетів була значно звужена, встановлювався нагляд за викладачами і 

студентами на предмет їх політичної благонадійності. Попечителі навчальних 

округів мали право власноручно звільняти з посад науково -педагогічних 

працівників, які підозрювались у розповсюдженні серед студентства 

«шкідливих ідей» [3, стб. 751], а особа, яка займала посаду синдика, 

здійснювала нагляд за діяльністю Ради університету [3, стб. 747]. При 

університетському Правлінні створювався відділ університетської поліції на 

чолі з екзекутором, який стояв на варті дотримання викладачами і студентами 

благонадійності й порядку [3, стб. 750]. Міністр народної освіти міг, не 

узгоджуючи з Радою університету, на власний розсуд призначати осіб на 

посади професорів і ад’юнктів [3, стб. 754]. 

За свідченням сучасника, університетський Статут 1835 р. «цілковито  

віддавав університети під поліційну опіку попечителя навчального округу, 

погляди якого підміняли закон» [4, с. 213]. Його характерними рисами були 

обмеження автономії, придушення академічних свобод, посилення 

адміністративного нагляду за викладанням та збереженням політичної 

благонадійності викладачів і студентів. Це суттєво перешкоджало організації 

і проведенню якісного навчально-методичного процесу. Підбір, комплектація 

і призначення перших викладачів і чиновників університету св. Володимира 

у Києві були покладені безпосередньо на тогочасного міністра народної 

освіти С.С. Уварова. 

За планом графа Уварова, що був викладений у спеціальному циркулярі, 

Київський університет мав сприяти поширенню серед молоді ідеї «російської 

офіційної народності», а також був покликаний «служити об’єднанню 

польського юнацтва з російським у Києві, цьому колись першопрестольному 

місті Русі, ґрунтовному вивченню російської мови й словесності, знайомству 

з російським устроєм» [5, с. 298]. Царизм намагався зробити новостворений 

вищий навчальний заклад оплотом монархічних ідей і засобом русифікації 

народів, які мешкали в південно-західній частині Російської імперії. 

Обійнявши посаду міністра, Уваров циркулярним розпорядженням від 

21 березня 1833 р. оголосив усім попечителям навчальних округів і ректорам 

університетів, що метою їх діяльності має бути, насамперед, розвиток освіти 

і науки «в об’єднаному дусі Православ’я, Самодержавства і Народності» [6, 

арк. 4]. Провідним змістом теорії Уварова була підтримка народною освітою 

чинного на той час державного ладу. 

Головним завданням науково-педагогічних працівників університетів в 

усі часи була якісна підготовка спеціалістів в тій чи іншій сфері людської 
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професійної діяльності. Здійснення цієї мети залежало, в тому числі, і від 

факту відсутності обмежувально-регулятивних заходів з боку державних 

органів влади. Але за правилами викладання, прийнятими в Київському 

університеті на початку його існування, професорів примушували під час 

читання лекцій дотримуватися духу віри, моральності і державницької 

політики російського царизму [7, арк. 2-3]. 

Свого апогею реакційні заходи імперського уряду набули у кінці        40 -

х рр. ХІХ ст. В 1847 р. було викрите і розгромлене Кирило -Мефодіївське 

товариство. Серед його членів були Т.Г. Шевченко, який переміг у конкурсі 

на отримання посади учителя малювання в Київському університеті, але так і 

не встиг приступити до виконання своїх обов’язків, і М.І. Костомаров, який 

на той час займав в цьому ж університеті посаду ад’юнкта російської історії. 

Вони були заарештовані і отримали тривалі терміни заслання. 

В часи жорсткої реакції, яка запанувала після поразки європейських 

революційних рухів 1848-1849 рр., у вищих навчальних закладах Російської 

імперії найбільш суворим гонінням піддалися гуманітарні дисципліни. В 1850 

р. указом Миколи І викладання філософії в університетах (у тому числі в 

Харківському і Київському) було визнане недоцільним і виключене з 

навчальних планів. Професори філософії були звільнені, а викладання 

психології і логіки доручено професорам богослів’я [8, арк. 1-2 зв.]. Доля 

філософії спіткала і курс державного права європейських країн, викладання 

якого було припинено в усіх університетах імперії. Також від політичної 

кон’юнктури тих часів зазнавали утисків такі дисципліни, як державне право 

Російської імперії, політекономія і історія. 

У березні 1849 р. ректор Київського університету Р.Е. Траутфеттер видав 

розпорядження, за яким декани повинні були контролювати проведення 

аудиторних занять професорами і викладачами з юридичних і політичних 

дисциплін на предмет відповідності змісту їх лекцій попередньо 

затвердженим програмам, а також політичної благонадійності і моральних 

засад [9, арк. 6-7 зв.]. Наприкінці 1840-х рр. реакційні охоронні постанови, 

розпорядження та інструкції видавалися одне за одним. Керівництво  

університетів мало ретельно наглядати за діяльністю професорсько-

викладацького складу та суворо регламентувати її. Так, були заведені 

журнали, в яких професори зазначали тези викладених на лекціях матеріалів, 

а викладачі, які без поважних причин пропускали заняття, піддавалися 

грошовим стягненням [10, с.149]. 

В результаті, за свідченням сучасника, в усіх університетах імперії 

відбулося «падіння словесного і юридичного факультетів, зниження до 

мінімуму рівня освіти і деморалізація не тільки університетської колегії, але 

й всього педагогічного стану» [11, с.567]. Як згадував професор права і ректор 

Київського університету середини 1880-х рр. М.К. Ренненкампф, який 

навчався в ньому на початку 1850-х рр., чимало тогочасних професорів «під 
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впливом гнітючого загального становища втратили бадьорий настрій духу і 

закинули науку» [12, с.35]. 

Отже, обмеження університетської автономії, посилення нагляду за 

викладанням та збереженням політичної благонадійності професор ів і 

викладачів ставало суттєвою завадою проведенню якісної навчально -

методичної роботи. Періодичні загострення політичної реакції російського 

царизму, що відбувалися, зокрема, після війни з Наполеоном 1812 р., 

придушення повстання декабристів 1825 р., польського повстання 1830 р. та 

антифеодальних і національно-визвольних революційних рухів у країнах 

Європи 1848-1849 рр. вкрай негативно впливали на освітню і наукову сферу 

та її працівників. 

Соціально-правове становище професорсько-викладацького складу  

університетів Наддніпрянської України, їх педагогічна і наукова діяльність у 

першій половині ХІХ ст. регламентувались університетськими статутами. І 

якщо Статут 1804 р. був досить ліберальним і прогресивним, сприяв розвитку 

вищих навчальних закладів і надавав їм широку автономію та 

самоврядування, то Статут 1835 р., що прийшов йому на зміну, був за своєю 

суттю реакційним, обмежував автономію університетів, придушував 

академічну свободу науково-педагогічних кадрів, гальмував розвиток 

навчально-методичної, наукової та організаційної роботи, а також 

встановлював нагляд за викладачами і студентами на предмет 

благонадійності, віддаючи їх під поліційну опіку попечителів, інспекторів та 

екзекуторів. 
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ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВО 
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Україна, м. Чернігів 

ПРОБЛЕМИ ТЕРМІНОЛОГІЧНОЇ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО  

УПРАВЛІННЯ 

Незважаючи на те, що останнім часом проблеми соціального захисту  

населення привертають увагу різних фахівців і експертів з різних галузей 

науки, на сьогодні системний аналіз у науці державне управління цієї сфери 

відсутній. Причиною цього виступають чинники як об’єктивного, так і 

суб’єктивного характеру. Негативну роль відіграє і відсутність доступного 

банку відповідної соціальної та соціально-економічної і соціологічної 

інформації та оновленої теоретичної бази проблеми [1]. Отже, необхідність  

наукового дослідження понятійного апарату «соціальний захист», «соціальне 

забезпечення» обумовлена актуальними проблемами соціальної політики 

сьогодення. 

У міжнародно-правових актах вживаються терміни «соціальне 

забезпечення» і «соціальний захист». Офіційно термін «соціальне 

забезпечення» закріплений у міжнародному Пакті про економічні, соціальні 

й культурні права, прийнятому Генеральною Асамблеєю ООН  16 грудня 

1966 року, де говориться, що держави, які беруть участь у цьому Пакті, 

визнають право кожної людини на соціальне забезпечення, що включає 

соціальне страхування.   

Проте правового механізму закріплення  вищезазначених понять в  

нормативно-правових актах України немає. Термін «соціальне забезпечення» 

використовується у Концепції соціального забезпечення населення України, 

схваленій постановою Верховної Ради України від 21 грудня 1993 р., але в 

Конституції України, вживається ще й інший термін – «соціальний захист». 

Відповідно до ст. 46 Конституції України : «Громадяни мають право на со -

ціальний захист, що включає право на забезпечення їх у разі повної, часткової 

або тимчасової втрати працездатності, втрати годувальника, безробіття з 

незалежних від них обставин, а також у старості та в інших випадках, 

передбачених законом. Це право гарантується загальнообов'язковим  

державним соціальним страхуванням за рахунок страхових внесків громадян, 

підприємств, установ і організацій, а також бюджетних та інших джерел 
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соціального забезпечення, створення мережі державних, комунальних, 

приватних закладів для догляду за непрацездатними» [2].  

Водночас у Європейському Союзі відбулася зміна підходів до 

визначення соціального захисту, який тривалий час визначався як сукупність 

заходів щодо захисту громадян від соціальних ризиків і часто ототожнювався 

з терміном «соціальне забезпечення», тобто з грошовими виплатами 

населенню. На Європейському форумі ЄС (Брюссель, 1998) було 

запропоновано розглядати соціальний захист як забезпечення 

життєдіяльності населення у широкому сенсі, тобто охопити не тільки 

соціальне забезпечення, а й соціальну інтеграцію, здобуття освіти, охорону 

здоров'я, житлову політику, надання соціальних послуг тощо. Саме такий 

зміст закладено у ст. 46 Конституції України, згідно з якою поняття 

«соціальний захист» є ширшим за «соціальне забезпечення»[3, с.11]. 

У зв'язку з цим, необхідно проаналізувати  поняття «соціальний захист»  

і «соціальне забезпечення». Енциклопедія  державного управління  визначає 

«соціальне забезпечення як заходи матеріальної підтримки особи та сім’ї з 

боку держави і суспільства через систему нагромадження  та розподілу  

коштів соціального захисту, призначених на соціальну допомогу, виплати по 

соціальному страхуванню та інші соціальні виплати [4, с.564].  Поняття 

«соціальний захист» у нашій країні почало широко вживатися тільки на етапі 

переходу до ринкової економіки, хоча  в тій чи іншій формі соціальний захист 

населення завжди існував у суспільстві. Цей термін прийшов на заміну 

іншому термінові – «соціальне забезпечення». За часів радянського 

соціалізму всі соціальні виплати здійснювалися виключно державою.  Тому 

під поняттям «соціальне забезпечення» розуміють переважно соціальне 

забезпечення, тобто таке, яке здійснюється державними органами. Таким 

чином, соціальним захистом позначають увесь комплекс заходів, 

спрямованих на створення безпечного соціального середовища людини, а  

соціальне забезпечення виконує функцію нагромадження та розподілу коштів 

соціального захисту [4, с.564].  

Так, під соціальним захистом вчені  розуміють: 

–  систему економічних, правових та організаційних заходів держави 

щодо забезпечення соціальних прав і гарантій людини та громадянина. 

Соціальне забезпечення, що є важливою складовою соціального захисту, – це 

державна система захисту населення від соціальних ризиків [5];  

– це система соціальних, економічних, управлінських, законодавчих 

прав і гарантій, що забезпечуються та контролюються соціальною державою 

та її відповідними соціальними інститутами на підставі концепції, державних 

(нормативів), механізмів і інструментів соціального захисту населення для 

практичного втілення стосовно кожного громадянина суспільства 

пріоритетних завдань соціальної політики, які створюють гідний рівень 
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життя, необхідний для відновлення та розвитку особистості на всіх етапах 

життєдіяльності людини [1]; 

– як комплексна система соціально-економічних відносин між 

державою, приватним та громадським секторами, на основі яких формується 

соціальна політика держави, розробляються економічні, соціальні та правові 

заходи, створюються механізми з реалізації основних прав та гарантій, 

впроваджуються різноманітні форми, методи й прийоми, які в сукупності 

вирішують проблеми бідності в суспільстві, забезпечують умови для 

нормальної життєдіяльності та особистого розвитку людини, захищають від 

соціальних ризиків, створюють соціальну стабільність у суспільстві[6]. 

Тому поняття «соціальне забезпечення» і «соціальний захист»   

співвідносяться як частина і ціле, регулюючи  відмінні між собою суспільні 

явища. Таким чином, в умовах сьогодення  соціальний захист  необхідно  

розуміти  «як державні і приватні заходи, що забезпечують дохід або 

споживання трансфертів бідними, захист вразливих груп населення від  

існування ризиків і підвищення соціального статусу і прав маргінальних груп; 

із загальною метою зниження економічної та соціальної вразливості бідних, 

вразливих і маргінальних груп» [7].  

З метою правового регулювання механізмів державного управліяння в 

сфері соціального захисту населення необхідно провести кодифікацію 

соціального законодавства, а до законодавчого визначення понять 

«соціальний захист» і «соціальне забезпечення» будемо вважати, що ці 

терміни – слова- синоніми.  
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ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТРУДОВИХ ВІДНОСИН ЯК ОДИН 

ІЗ МЕХАНІЗМІВ РОЗБУДОВИ СОЦІАЛЬНОЇ ДЕРЖАВИ В 

УКРАЇНІ 

Стаття 1 Конституції України визначає, що «Україна є суверенна і 

незалежна, демократична, соціальна, правова держава» [1]. З огляду на це, 

остання бере на себе обов’язок проводити активну соціальну політику , 

спрямовану на всебічний розвиток особистості, досягнення високого 

життєвого рівня, благополуччя, соціального захисту і безпеки громадян в усіх 

сферах їх життєдіяльності. І.В. Леонов зазначає, що «в сучасних умовах 

держава може виконувати своє соціальне призначення та забезпечити 

кожному можливість реалізації свого права на гідне існування лише на міцній 

правові основі…» [2, с.34]. Ось чому в умовах реформування трудового 

законодавства актуальним і необхідним є дослідження питання про роль 

трудового права у формуванні стратегічних пріоритетів соціальної політики 

та реалізації зазначених положень Основного закону держави. 

В умовах сьогодення правове регулювання трудових відносин 

здійснюється Кодексом законів про працю 1971 року, положення якого 

досить часто носять суто декларативний характер, і тому значно 

ускладнюють механізм реалізації конституційно закріпленого права на 

працю. Крім того, проблема правового регулювання відносин у сфері 

трудового права полягає в асиметричності поглядів на модель правового 

регулювання трудових відносин з боку роботодавця і з боку працівника. Як 

зазначає Є.А. Коваленко, у цьому протистоянні поки що перемагає 

роботодавець, оскільки є економічно більш сильною стороною, адже володіє  

матеріальними засобами, засобами виробництва, а тому і засобами впливу на 

політиків та законодавців. Тому саме позиція роботодавців була закладена в 

основу змісту норм проекту Трудового кодексу України, який прийнятий у 

першому читанні [3].  

У науці трудового права існують різні підходи науковців до вирішення 

зазначеного питання. Зокрема, існує позиція, згідно із якою обґрунтовується 
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необхідність балансу інтересів працівників і роботодавців без надання 

пріоритету будь-якій із сторін [4, с.37-49], а також існує погляд «опікунської 

сутності трудового права», який ґрунтується на тому, що працівник і 

роботодавець наділені різною дієздатністю [5, с. 99-106]. 

Соціальні та правові принципи державного ладу мають певні 

суперечності між собою. Концепція правової держави заснована на ідеях 

верховенства права, демократії, поділу влади, рівності всіх громадян перед 

законом і судом, тоді як соціальна держава поєднує ці ідеї з ідеями соціальної 

справедливості, соціальної рівності. Для правової держави головне – захист 

громадян від зайвого втручання держави, для соціальної, навпаки, головне – 

захист соціально-економічних і культурних прав і свобод громадян силами 

держави, що передбачає її активне втручання. Однак практика багатьох 

сучасних країн світу свідчить про те, що дедалі частіше ці принципи 

поєднуються завдяки закріпленню у конституціях розвинених держав. Саме 

через таке поєднання у конституційно-правовій теорії вживається термін, як 

«соціальна правова держава». Отже, в сучасному розумінні принцип правової 

держави, за визначенням німецьких державознавців, не зводиться до захисту  

людини від державних посягань, а переслідує подвійну мету: однаковим 

чином обмежувати і забезпечувати діяльність держави, щоб гарантувати 

гідність людини, свободу, справедливість і правову захищеність її як у 

відносинах з державною владою, так і між індивідами [6, с.54]. 

Правова і соціальна держава, як зауважує І.Я. Кисельов, - це не антитези, 

а діалектика розвитку держави, яка встановлює пріоритет прав людини і у 

відповідності із цим визначає форми і методи своєї роботи [7, с.208]. 

Здійснюючи притаманні їй функції, держава повинна враховувати об’єктивні 

закони розвитку суспільства і керуватись ними; визнавати наявність реальних 

людських потреб і необхідність їх задоволення, тобто враховувати інтереси 

різних соціальних спільностей і конкретної особи; всебічно стимулювати 

соціальну активність особистості на основі принципів її виробничо-

економічного і соціально-культурного самовизначення [8, с.17]. Трудові 

права в правовій і соціальній державі повинні розвиватись на основі 

органічної єдності приватних і публічних начал у правовому регулюванні, 

узгодженні приватних інтересів працівників і роботодавців, а також 

публічних інтересів держави. Приватно–публічне регулювання трудових 

відносин повинно переслідувати одну мету – гармонізацію інтересів суб’єктів 

трудових відносин [9, с.219].  

У сучасних умовах держава не регулює усі нюанси трудових відносин, 

вона визначає основні засади правового регулювання прав та обов’язків 

суб’єктів трудових правовідносин. Усі інші основні моменти існування 

трудових відносин можуть визначатися як безпосередньо роботодавцем, так і 

шляхом прийняття рішень із залученням представників працівників. Іноді 

зазначені акти виходять за межі підприємства і приймаються на рівні галузі 
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чи регіону. Але незалежно від способу прийняття, у них не можуть міститись 

норми, котрі погіршують становище працівника, яке визначено на 

державному рівні. Як зазначають польські науковці-трудовики, «jedną z 

istotnych zmian w zakresie funkcji prawa pracy związanych z przemianami 

społeczno-gospodarczymi jest umacnianie modelu normotwórstwa, w którym 

negocjacyjna metoda określania warunków zatrudnienia (w formie 

pozaustawowych regulacji, zob. art. 9 k.p.) zmniejsza monopol państwa w 

kształtowaniu stosunków pracy» [10, c.33]. 

Таким чином, державне втручання у трудові відносини здійснюється 

шляхом створення законодавства про працю, що розраховане на загальне 

використання, шляхом співпраці із сторонами соціально -економічного 

партнерства щодо впорядкування трудових відносин на договірних засадах 

як носія загальнодержавних інтересів, крім того, держава в особі державних 

підприємств, установ і організацій виступає роботодавцем. Керуючись 

вищезазначеним, ми можемо говорити про особливу роль держави у 

регулюванні трудових відносин у сучасних умовах, зокрема вона виступає як 

законодавець, як учасник соціального партнерства, а також як роботодавець.   

І.Я. Кисельов підкреслює, що трудове право виконує важливу для 

людства місію – надає ринку праці людського обличчя. Якщо цивільне право 

уособлює переважно «ринкову справедливість», то трудове право -  міру 

соціальної справедливості, людяності, несе у собі гуманітарне начало. Воно 

покликане зробити ринкову економіку прийнятною для основної частини 

населення, зокрема для соціально незахищених, найбільш вразливих груп 

працівників [11, с. 100-101].  

П.Д. Пилипенко зазначає, досягнення відповідного рівня правового 

регулювання трудових відносин у сучасних умовах передбачає вироблення 

чіткої концепції реформування трудового законодавства… [12].  На наше 

переконання вона повинна базуватись на цілях і завданнях, які стояли і стоять 

перед трудовим правом. Останні можуть змінюватися залежно від 

конкретних соціально-економічних і політичних умов розвитку суспільства, 

але вони не мають виходити за рамки соціального призначення трудового 

права. Під соціальним призначенням галузі розуміють її суспільний характер  

і завдання, які визначають порядок застосування норм трудового права на 

практиці [9, с.375]. Соціальний характер трудового права полягає у захисті 

інтересів учасників трудових відносин, але із пріоритетом захисту прав і 

інтересів працівника, як економічно більш слабкої сторони. Тобто в умовах 

існування протилежних економічних інтересів сторін трудових 

правовідносин, трудове право покликане враховувати інтереси не лише 

працівників, але й роботодавців. При цьому, на наше переконання, саме 

виходячи із соціального призначення трудового права повної рівності сторін 

бути не може, оскільки пріоритет повинен надаватись захисту прав та 

інтересів працівника. Адже стаття 2 Конституції України проголошує, що 
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людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканість і безпека  

визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю [1]. З огляду на це, 

виробнича функція трудового права не повинна реалізовуватись за рахунок 

зниження ролі соціальної функції.  

Отож, збереження і поглиблення соціального характеру трудового права 

стане одним із дієвих механізмів розбудови України як правової соціальної 

держави в сучасних умовах. 
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СОЦІОЛОГІЯ ТА ПОЛІТОЛОГІЯ 

Теорія та історія політичної науки 
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к.політ.н., ст. н. співробітник, Національна бібліотека України 

ім. В.І. Вернадського 
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ВІДОБРАЖЕННЯ ГІБРИДНОЇ ВІЙНИ У «КОЗАЦЬКОМУ 

ДИСКУРСІ» 

Сучасне українсько-російське протистояння котре з політичних 

міркувань на загальнодержавному рівні називається АТО, фактично є 

неоголошеною війною. Окрім суто мілітарних характеристик вона носить 

ознаки так званої «гібридної війни». Як визначає у своїй публікації «Про 

поняття “гібридна війна”» в журналі «Віче» Л. Чекаленко, «гібридна війна» 

включає в себе протистояння із застосуванням ядерної, біологічної та хімічної 

зброї, саморобних вибухових пристроїв та інформаційної війни. Як бачимо 

серед них є й інформаційне протистояння, протидія. Власне якщо згадати 

події останніх років (2014-2016 рр.), то стає очевидним той факт, що чи не 

найголовнішим завданням російських ЗМІ в т. ч. й електронних стало 

забезпечення потужної інформаційної підтримки агресивних дій власної армії 

під час анексії українського Криму і пізнішого вторгнення на Донбас. Звісно 

підготовка громадської думки в Росії відбувалась задовго  до самого початку 

анексії. Про важливість інформаційної складової у сучасних конфліктах 

неодноразово наголошується у публікаціях В. Горового [1]; Д. Кіслова [2]; В. 

Горбуліна, Е. Лібанової [3]; Половинчак [4].  

Відкритого, гострого, можна сказати безкомпромісного інформаційного 

протистояння між Україною та Росією з 1991 р. фактично не було. Як єдине 

виключенням, ми можемо розглядати період «Помаранчевої революції»  та 

перших років президентства В. Ющенка. Умовною відправною точкою 

сьогоднішньої інформаційної війни між двома державами стала анексія 

Російською Федерацією території Автономної Республіки Крим. Після появи 

так званих «зелених чоловічків» на території Криму з'явились російські 

«казаки». (Вважаємо за необхідне пояснити причини застосування слова 

«казаки» в російській транскрипції та взяття його та похідних від нього слів 

в лапки «». З огляду на те, що в подальшому йтиметься про російське 
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«казачество» та українське козацтво для уникнення можливих непорозумінь 

на зразок ототожнення двох відмінних за своєю природою, характером  

взаємовідносин з владними інститутами, джерелами виникнення цих 

соціальних станів ми, позначатимемо тих представників територіально  

відносяться до сьогоднішньої Росії  як «казачество». Те саме стосується і тих 

представників «казачества» які знаходяться поза межами, але ототожнюють 

себе з РФ). Їх поява не була випадковою. Про складність взаємовідносин 

всередині російського «казачества» у інтерв’ю виданню «Новый Регион» 

повідомляв екс-редактор забороненої у РФ газети «Казачий взгляд» О. 

Дзіковіцький.  Відповідаючи на питання про реакцію російського 

«казачества» на події на Майдані та усунення від влади В. Януковича 

О. Дзіковіцькій зокрема сказав: «…Як і значна частина росіян, казаки 

виступають за приєднання південного сходу України до Російської Федерації. 

Бажають повторення Криму. Такі настрої у більшості казаков… я за 

створення в Донбасі буферної держави «Казакии». І в ідеалі, я за створення 

Казачьей Республики в Росії..» [5]. Аналізуючи ситуацію що склалася 

довкола «казачества» на території Російської Федерації можемо коротко 

констатувати, що особливої єдності в рядах «казаков» не спостерігається. 

Лояльність до російської влади тієї чи іншої групи «казаков», залежить від 

того чи надають федеральний чи місцевий бюджети фінансову, або  іншу 

підтримку «казацким» об’єднанням. Ті з них, що отримують фінансування від 

держави за старою козацькою, наголошуємо саме козацькою традицією, 

називаються «реєстровими», на противагу іншим які знаходяться поза 

«реєстром». Російська імперська традиція «служения Государю» у новітній 

політичній історії цієї держави трансформувалася у прийняття російською 

Державною Думою федерального закону 9 листопада 2005 р. № 154-ФЗ «Про 

державну службу російського казачества». [6]. «Козацький дискурс», попри 

його особливості, як то: постійні апеляції його учасників до історії проблеми: 

обговорення джерел виникнення та територій на яких вперше зафіксовані 

писемні згадки про козацтво чи «казачество», характеризується також 

регулярними згадками про роль «казачества» у становленні та зміцненні 

російської імперії та розширенні її кордонів. Так, наприклад, у процесі 

дискусії в російському сегменті інтернет-простору зустрічаються такі оцінки 

діяльності «казаков»: «…Поява «козаков» на політичній сцені зовсім не 

здається дивною, якщо брати до уваги їх роль в становленні російської 

держави в різні історичні періоди. Саме вони свого часу розширили межі Росії 

від Чорного моря до Тихого Океану і захищали їх. Ще великий російський 

письменник Лев Толстой відзначав, що «кордони Російської імперії лежать 

на арчакові «казачьєго сідла»» [7]. Таку оцінку діяльності «казаков» дає 

«єсаул Всевеликого Войска Донского» Ніколай Дяконов. В цьому контексті 

зайвим буде довго обговорювати ті багаточисленні факти коли межі 

російської імперії в напрямку Чорного моря зокрема, завоювання Криму, 
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«розширювали» з допомогою запорізьких козаків. Окрім цього, з нашої точки 

зору, російського письменника Л. Толстого навряд чи доцільно розглядати у 

якості «фахівця» з «казаческой» тематики. В процесі подібних обговорень та 

«обґрунтувань» в російському інформаційному просторі, коли до купи 

зводять запорізьке, пізніше чорноморське козацтво та «казацкие» ватаги, 

наприклад, Єрмака створюється «дифузія в інформаційному полі» головним 

недоліком якої є «розмивання» понять та принципів які використовуються в 

процесі дискурсу. Бо його учасники використовуючи подібні терміни та 

поняття вкладають у них різний, часто протилежний зміст. 
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ФОРМУВАННЯ «ПРОМОСКОВСЬКОЇ» ОПОЗИЦІЇ ДО 

ГЕТЬМАНСЬКОЇ ВЛАДИ  І. ВИГОВСЬКОГО 

Московський уряд розпочав формування прихильних до себе та 

опозиційних до гетьманської влади груп старшин та окремих полковників ще 

в часи Б. Хмельницького. В цьому контексті важливо, що тодішнього  

генерального писаря І. Виговського теж намагалися використовувати теж в 

ролі опозиціонера. Постійність контактів та співпраці між московськими 

воєводами та політичними опонентами українського гетьмана 

підтверджується в процесі переговорів українського уряду на чолі з 

І. Виговським та московським посланцем дяком Василем Кікіним які 

відбувались з кінця серпня до початку вересня (10 вересня) 1658 р. Гетьман 

повідомляв московському дипломату, що воєвода князь Г. Ромодановський 

підтримує своєвільників:  Барабаша, Лукаша та Довгаля. Водночас він та його 

військо на шляху до Білгорода йдучи через українські міста «…и (насиль)ство  

и грабежъ и обиды православнымъ христіяномъ чинилъ и многихъ дѣтей …и 

у матерей въ полонъ поимали» [1, с.149]. Важливим вважаємо вичленити 

мотиви та об’єктивно оцінити причини через які представники козацької 

еліти виступали проти гетьмана. Про потенційну складність цього свідчить 

приклад І. Ковалевського, якого гетьман І. Виговський декілька раз 

використовував у якості дипломатичного представника на переговорах як з 

московським царем так і з польським королем. Цей козацький старшина був 

серед представників козацької еліти,  яка від імені І. Виговського  у жовтні 

1657 р. підписала «…союз і воєнну спілку…між королем шведським і його 

наступниками з однієї сторони, і ясновельможним гетьманом і Військом  

Запорозьким з другої…» [2, с.30], а в 1658 р. «…къ королю гетманъ посылаетъ 

пословъ своихъ Тетерю да Ковалевского, чтобъ король и сенатори присягали 

имъ, чтобъ имъ ничего не мстить…» [1, с.166]. 

Суттєво, що різноманітні джерела постійно фіксують наявність 

політичних симпатій до Москви також в середовищі низового козацтва. Так, 

наприклад, у своєму листі до царя  12 вересня 1658 р. путивльський воєвода 

Г. Долгорукий повідомляв, що зі слів «…смѣловского хорунжего Прокофея 

Феодоровъ они де Черкасы и вся чернь, на чомъ тѣбе великому государю 

крестъ цѣловали…, а война де, государь, всчинаетца не отъ нихъ, отъ ихъ 

старшинъ…» [1, с.169]; у відписці від 22 вересня 1658 р.: «…а всчинаетца де, 

государь война не отъ нихъ Черкасъ, а отъ гетмана и отъ иныхъ старшинъ;…» 
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[1, с.173]. У своїй переписці з путивльським воєводою Григорієм Долгоруким 

український гетьман неодноразово згадує про необхідність «…чтобъ воеводы 

царского величества мятежников тѣхъ, что огнь таковой запалили, имѣючи 

въ своихъ городѣхъ выдати не возбраняли какъ измѣнниковъ…» [1, с.170], а 

також називає імена тих хто на думку І. Виговського повинен бути виданий 

найперше «…тамъ въ Путивлѣ Иван Залога и Степанъ братъ его пребываютъ, 

а тѣ великими были бунтовниками, и нынѣ изъ Путивля выходя, грабежъ 

чинятъ и людей по дорогамъ розбиваютъ» [1, с.171]. Зрозуміло, що 

московська політика проти Гетьманщини велася за принципом «розділяй та 

володарюй», але водночас московських дипломатів чи не найбільше цікавили 

відомості про протиріччя які існують, або ті які можна інспірувати всередині 

козацької еліти: між старшиною  та гетьманом. Саме тому, у всіх листах та 

всіляких «відписках» до столиці постійно виокремлюється інформаційний 

блок присвячений внутрішній обстановці на українських землях, фіксуються 

факти та прояви незгоди у середовищі козацької верхівки. Системний 

характер підтримки Москвою різноманітних опозиційних гетьману сил, на 

козацьких землях, знаходить підтвердження в іншій частині відписок 

Г. Долгорукого та Т. Безсонова, останні повідомляють царю про приїзд 

черкаського (українського) сотника Ковалевського «…по твоему де великого  

государя указу, послалъ ево изъ Бѣлагорода окольничей и воеводы князь 

Григорей Григорьевичь Ромодановской съ товарыщи въ Черкаскихъ 

городѣхъ прибирать въ твою великого государя службу охочихъ в 

Бѣлогородцкой полкъ…» [1, с.177]. Натомість гетьман, у своїй 

дипломатичній переписці з московським царем, дії козацьких військ пояснює 

необхідністю «…усмиренія домовые своеволи, которая многія людемъ обиды 

чинила…» [1, с.184], а відповідаючи путивльському воєводі Г. Долгорукому 

на закиди, щодо затримки посла Я. Портомоїна у жовтні 1658 р. жорстко 

вказує: «…мы, Богомъ всемогущимъ освидѣтельствовався, будемъ 

промышлять о здоровѣ своемъ и о вольностяхъ, чтобъ есмя  не отпали ихъ и 

чтобъ есмя не пришли въ руки непріятелей…» [1, с .185] та називає імена 

опозиціонерів «…а имянно Искрѣ, который и Пушкаря небощика приводилъ 

до всего злого» [1, с.185] проти дій яких і спрямовував частину своїх військ.  

Найповніше, аргументовано виклав причини та назвав імена 

призвідників внутрішніх політичних конфліктів Ю. Немирич у «Маніфестації 

від імені війська Запорозького до іноземних володарів, що пояснює причини 

розриву з Москвою» (жовтень 1658 р.). Автор маніфестації чітко простежує 

те, як еволюціонізувала антигетьманська опозиція: від прихильників 

Барабаша, які «…в листах написаних до великого князя …звинувачують 

щойно обраного гетьмана всього війська Запорозького в багатьох 

кримінальних злочинах. Через цих послів вони також пропонують і 

закликають до того, щоб верховний військовий провід разом зі всією 

скарбницею був перенесений до Москви і щоб воєводи для нас посилалися із 
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Москви» [3, с. 259], за що «…бунтівники одержали від великого князя 

нагороду, листи і явно незаконні привілеї для війська Запорозького…» [3, с. 

259]; до полтавського полковника М. Пушкаря який «…не повідомляючи 

гетьмана, майже щоденно потай приймав московських послів і відсилав 

назад» [3, с. 260]. 

Описана вище тенденція, підтверджує та фіксує процеси в середовищі 

політичної еліти які сприяли формуванню різноманітних груп впливу які за 

гетьманування Б. Хмельницького час від часу заявляли про свою опозиційність, 

стосовно того чи іншого політичного рішення прийнятого гетьманом. 

Актуальним, з нашої точки зору є те, що прояви опозиційності у більшості 

випадків набували специфічних політичних форм. Гарною ілюстрацією є 

приклад зокрема М. Пушкаря, як претендента на гетьманську булаву. 

Характеризуючи опозиційну діяльність полтавського полковника, відомий 

український історик Ю. Мицик пише: «Важко побачити в його діях щось більше, 

ніж месництво та амбітні заміри щодо гетьманської булави» [4, с.219]. 
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Україна, м. Київ 

СОЦІАЛЬНО - ФІЗІОЛОГІЧНІ ПРИЧИНИ ПАТОЛОГІЧНОГО 

СТИРАННЯ ЗУБІВ 

Міжособистісна конкуренція у професійних сферах за умови ринкової 

економіки вимагає від людини не лише високого рівня професійних та 

людських якостей, а й відповідності зовнішності новим стандартам, що 

диктує інформатизоване технізоване ХХІ століття. Інформатизоване 

суспільство акцентує увагу молоді на оновлених, осучаснених ціннісних 

підходах до здоров’я та здорового способу життя. Особливої цінності 

сьогодні набуває стоматологічне здоров’я та естетичний вигляд людини, не 

лише у публічних професіях, а в принципі для будь-якої людини не залежно 

від віку чи професійної приналежності. За даними різних авторів 

(вітчизняних – М. Заксон, С. Садиков; закордонних – П. Бардслей, 

Л. Борисенко) поширеність патологічного стирання зубів  коливається від 

26% до 92% у стоматологічних пацієнтів. Тому, на наш погляд, актуальним  

є дослідження соціокультурних цінностей у сучасному інформаційному 

суспільстві у взаємозв’язку з будь-якими аспектами дентального здоров’я.  

Мета роботи полягає у виокремленні соціально -фізіологічних причин 

патологічного стирання зубів. Методи дослідження: загальнонаукові, 

зокрема, аналітичний, системний та порівняльний.  

Дослідження здоров’я як цінності людини та складової культури 

здійснено В. Копа, В. Ле Хак, Ю. Хоменко; ліберальні  цінності вивчали 

О. Куценко, Є. Сірий, К.Соколова; філософський аналіз  феномена  здоров’я  

здійснено  у  роботах В. Климової, В. Копи, В. Скуміна, Б. Юдіна та інших 

вітчизняних і зарубіжних дослідників.  

Проблематика патологічного стирання зубів у науковій літературі 

розглянута у таких напрямках: зміни хімічного складу зубів (вітчизняні – 

Б. Антонішин, В. Бєда, Н. Малюченко, Г. Шаповалова; закордонних – 

П. Бардслей, Л. Борисенко, С. Тейлор, Ю. Федоров), вплив харчування на 

зубну емаль (вітчизняні – І. Абдулов, І. Берлінець, В. Соловйов; закордонні–  

Д. Бартлетт, Н. Робб, Б. Сміт та інші), вплив бруксизму та оклюзії (вітчизняні 
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– Х. Каламкаров, А. Молдаванов, О. Добровольський; закордонних – 

Г. Галлієн, Т. Грені) та інше. Але залишилось поза увагою виокремлення та 

взаємозв’язок соціально-фізіологічних причин патологічного стирання зубів, 

як наслідку динаміки й диференціації соціокультурних цінностей. 

Стирання зубів – це природний процес, який відбувається протягом 

життя. Швидкість протікання даного процесу залежить від інтенсивності 

використання жувального апарату та виду їжі. Проте коли стирання стає 

надмірним відносно віку пацієнта, воно переростає в патологічну форму. Яка 

в свою чергу несе за собою зміни тканин зуба і тканин, що його оточують, 

зміни функцій жувальних м’язів, порушення роботи скронево -

нижньощелепного  суглоба. 

Ціннісні  установки  людини  відносно  власного  життя  та  здоров’я  

напряму пов’язані з нормами моральної культури та духовності. На думку 

Ю. Хоменко духовно-моральні цінності в бездоганному і ідеальному вигляді 

виступають як етичні зразки поведінки для індивідів, схвалені  

суспільством [4]. 

Фундаментальною характеристикою суперечливої динаміки ціннісних 

змін є неустаткованість перебігу ціннісної детермінації дієвості різних 

соціальних груп. Так, на думку Є. Сірого, для людини з підвищеним рівнем 

соціокультурної активності мають значення не лише цінності економічного 

благополуччя, а й цінності «демократичного» ґатунку – свободи вираження, 

свободи думки/слова/дії тощо [3]. Протиріччя, на наш погляд, міститься саме 

у площині свободи вибору ерзацу поведінки між бажаним, традиційно  

цінним, здоров’ям та популярним кіношно -рекламним стилем «денді» та 

«барбі», схвалених загалом. Останній в комплексі впливає на здоров’я, 

зокрема стоматологічне. 

Ми виокремили соціальні і фізіологічні причини патологічного стирання 

зубів та прослідкувати взаємозв’язок між ними (табл. 1). 

Висновки. Класифікування соціально – фізіологічних причин 

паталогічного стирання зубів дозволило встановити, що не дивлячись на 

усвідомлення людиною цінності здоров’я, саме соціокультурні чинники 

фундаментально негативно впливають на стоматологічне здоров’я у більшій 

мірі за фізіологічно-патологічні. Зі змінами ціннісних приматів сучасних 

людей відбувається збільшення соціальних причин, які впливають на 

здоров’я, зокрема і дентальне.   
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Таблиця 1 - Причини патологічного стирання зубів 

Критерії 

класифікації 

Причини  Аналітична база 

Соціальні 

Харчування 
 

 Газовані напої 
 

Газовані напої містять надмірну кількість 
фосфорної кислоти (pH=2.8), яка має 

руйнівну дію на емаль та дентин, стоншуючи 

його. В результаті експерименту проведеного 

вченими американського університету штату 

Південного Іллінойсу, було виявлено 
потоншення емалі на 1,6% - 5%, після 

взаємодії її з 20-ма видами газованих напоїв. 

Фосфорна кислота призводить вимивання  

кальцію і відповідно до недостатньої 

мінералізації кісткової тканини зуба. 

 Шкідлива їжа (яка 
може або вже призвела 

до захворювань шлун-

ково – кишкового 

тракту) 
 

Нераціональне харчування. В першу чергу на 
стан зубної емалі впливає надмірне 

споживання цукру та крохмалю. Адже цукор 

є основним джерелом живлення для бактерій. 

А крохмаль збільшує час перебування їжі в 

ротовій порожнині, так як для його розпаду 
потрібно більше часу. Тому така їжа довший 

час знаходиться на поверхні зубів. 

 Надмірне споживання  

продуктів із високим 

вмістом кислоти 

Такі фрукти як ананаси, яблука, виноград, 

фініки, інжир, цитрусові містять високу 

кількість органічних кислот. Після вживання  

цих продуктів емаль зуба пом’якшується, 
тому й набагато легше стирається. Вживання  

кислих соків має такий же ефект на зубну 

емаль. 

Спосіб 
життя 

 Шкідливі звички До шкідливих звичок, які призводять до 
стирання зубів можна віднести лускання 

насіння шляхом розкусування різцями, таким 

чином відбувається постійне стирання емалі. 

А також жування дерев’яних паличок; звички 

гризти олівці, ручки, нігті; вживання  
жувального тютюну, курці (цигарки 

утримують зубами). 

 Професії з підвищеною 
шкідливістю 

Люди з деякими видами професій мають  
характерні шкідливі звички наприклад шевці 

– перекушують нитку зубами, працівники 

вугільних шахт – нервово-стресова робота, 

котельники-пневматики, курці – цигарки 

утримують зубами, столярі – утримують 
зубами цвяхи). 
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Критерії 

класифікації 

Причини Аналітична база 

Вік і стать  Вік Безумовно вік впливає на стирання зубів. 

Розповсюдженість даного захворювання 

коливається у молодих пацієнтів 4% - 57% та 
в старших пацієнтів сягає до 91%. У нормі до 

30-ти років стирання емалі майже не помітне, 

до 40-ка років може бути невелика стертість 

емалі горбів зуба, у межах 50 - 60 років 

спостерігаємо помітний спад емалевих горбів 
та зменшення коронок різців. 

 Стать  

 

У чоловіків середній показник стирання зубів 

більший у три рази, ніж у жінок. Стирання 

зубів зустрічається в близько 11% пацієнтів, 
серед них чоловіки становлять приблизно 62 

- 63%. 

Побутові 

травми 
 Травматизація щелеп   Внаслідок побутових травм щелеп, 

відбувається додатковий тиск на зуби, який 

може призвести до вивихів зуба, 

відколювань, тріщин, емалі, що можуть 
призвести до стирання, якщо не буде 

проведено своєчасного лікування. 

Медичні 

травми 

 Збільшення наванта-
ження на зуби, що 

знаходяться поруч із 

втраченим 

Неправильно поставле-

ні пломби, мости, 
неправильна констру-

кція зубних протезів 

Внаслідок видалення ураженого зуба 
навантаження на сусідні – збільшується. 

Відповідно це впливає на їхню зношуваність. 

Або ж, якщо лікар неякісно виконав свою 

роботу, наприклад, не провів належне 

шліфування пломби, в такому разі 
навантаження розподілятиметься інакше, від 

чого пацієнт відчуватиме дискомфорт при 

змиканні щелепи. 

Фізіолог ічно-патолог ічні 

Бруксизм  Психічні  Невротичний синдром являється одним з 

основних діагнозів характерних для 

бруксизму. 

 Психологічні   Нервове перенапруження. В результаті 

опитування пацієнтів які мають звичку 

стискати щелепи та/або скреготіти ними 

відмітили, що роблять це вдень - 4%, а вночі 

- 6,7 % [2]. 

 Характер  Залежно від особливості характеру людина 

може бути чутливою до стресових ситуацій, 

наслідком чого є одна із реакцій (відповідей) 
на стрес – скрегіт зубами. Деякі пацієнти 

навіть не помічають як часто вони це 

роблять. 
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Критерії 

класифікації 

Причини  Аналітична база 

Передчасна 

або 

вроджена 

оклюзія 

 Вроджена Правильний прикус зустрічається рідко 

(10%). Зазвичай лікарі зустрічають такі види 

прикусу: дистальний, глибокий, 

перехресний, відкритий, мезіальний та 

скупченість зубів. Підвищене стирання зубів 
спостерігається при дистальному  (3,6% - 65 

%), глибокому, перехресному та скупченню 

зубів. Навантаження на зуби буде різним, 

відповідно і стиратимуться вони  

нерівномірно, в декількох площинах. 

 Набута  Може спостерігатись у пацієнтів після травм 

скронево - нижньощелепного суглоба 

(вивихи щелепи, які не лікуються), травми 
отримані дитиною при пологах. 

Зміни 

хімічного 

складу зуба 

 Порушення обміну  

речовин 

Зміни хімічного складу емалі відбуваються у 

кількості SiO2 (збільшується на 153%), Al2O3 

(зменшується на 94%), FeO (зменшується на 
19%), MnO та ZnO (зменшується на 30%), 

Na2O (збільшується на 11%), V2O3 

(збільшується на 33%), CuO  

(збільшується на 536%), MgO (збільшується 

на 13%), SO3 (збільшується на 15%), СаО 
(зменшується на 0,4%), F2O (зменшується на 

19%), P2O5 (зменшується на 2,5%), Cl2O 

(зменшення на 9%) [1]. 

 Генетична схильність , 

системні захворювання 

Генетична схильність визначається  

синдромом Стентона-Капдепона. Системні 

захворювання, які впливають на стирання  

емалі - ендокринні розлади, флюороз, 

раннього клімаксу, гіпопаратиреозу, 
гіпоплазія, гіпогонадизму, порушення 

функції надниркових залоз (хвороба Іценко-

Кушинга, пухлина та хронічна недостатність  

кори надниркових залоз, хвороба Едісона), 

порушення внутрішньої й зовнішньої 
секреції підшлункової залози. 

 Зміна ступеня  
мінералізації тканин 

зуба 

Внаслідок демінералізації з емалі 

вимиваються мінеральні речовини: фтор, 
кальцій, магній, хлор, натрій та інші На це 

може впливати дія хімічних речовин 

впродовж певного часу. Або ж недостатнє 

надходження необхідних речовин в організм. 
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старший викладач Відкритого міжнародного університету розвитку  

людини «Україна» 
Україна, м. Київ 

КОНФЛІКТ, КОМПРОМІС, КОНСЕНСУС – СУПУТНИКИ 

РОЗВИТКУ ЛЮДСЬКОЇ ЦИВІЛІЗАЦІЇ 

Конфлікт і компроміс, конфлікт і консенсус в умовах загострення 

політичної боротьби взаємодіють і змінюють одне одного, забезпечуючи 

існування та визначаючи розвиток будь-якого суспільства та людства у 

цілому, а звідси – ідеї безконфліктного суспільства є соціальною утопією. 

Конфлікти, компроміси і консенсуси є ні добрими, ні прогресивними, а 

конфлікти можуть бути джерелом хаосу і порядку, руйнування і будування,  

тобто все залежить від типу суспільства, політичного режиму. 

В той же час в демократичному суспільстві всі ці складові є 

суперечливими, природними, мирними. 

Взаємодія держав між собою, як і внутрішня взаємодія, не обходить без 

конфліктних ситуацій, коли потрібно дійти згоди. Розв’язання виникаючих 

конфліктів можливо завдяки компромісу та консенсусу, що присутні в 

світовій історії. Так, компроміс (від лат. сompromissum - угода) – згода, 

порозуміння з політичним противником, що досягнуті шляхом взаємних 

поступок, а консенсус – загальна згода у спірних питаннях, до якої приходять 
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учасники переговорів, з’їздів, конференцій і яка характеризується 

відсутністю серйозних заперечень по суттєвих питаннях із більшості 

зацікавлених сторін та досягається в результаті процедур, спрямованих на 

врахування думки всіх сторін та зближення розбіжних точок зору. Отже, 

консенсус менш жорсткий спосіб вирішення проблем, а компроміс доцільний 

тоді, коли іншого виходу у сторін немає. Однак, недосягнення компромісу в 

процесі взаємодії держав обов’язково призводить до боротьби сторін,  що 

вирішують свій спір  шляхом війни. 

Слід нагадати:  в сучасній літературі налічується близько 70 різних 

визначень конфлікту, які мають право на існування, а найбільший інтерес 

становлять визначення, запропоновані засновниками теорії конфлікту  

(Р. Дарендорф, Л. Козер та ін.). 

Основна функція політики  здійснювана в сучасних умовах розвитку  

цивілізації демократичними інститутами держави (безпосередньо, 

української) – досягнути компромісу в вирішенні політичних конфліктів. 

Між компромісом і консенсусом немає абсолютних суперечностей, тому 

що компроміс – це не закінчення боротьби, а примирення. 

Компроміс ефективний тоді, коли обидві сторони мають однакову владу , 

інші підходи до вирішення проблем – неефективні. 

Консенсус – наявність між двома або більше індивідуумам схожих 

пізнавальних орієнтацій, що дозволяють їм встановити взаємопорозуміння в 

справах, консенсус – це згода більшості, що знаходить відображення у 

погоджених діях людей. Угода сама по собі має широку сферу дії. 

Західна політологія звертає увагу на дві основні функції політичного  

консенсусу:  - він підтримує суспільний порядок; - збільшує значимість і 

масштабність співробітництва, оскільки вони викликані злагодою і згодою; 

крім того, політичний консенсус на шляху розвитку цивілізації є перешкодою 

для встановлення диктатури особи, партії, клану - це унікальний 

демократичний принцип,  метод врегулювання та розв’язання політичних 

конфліктів, збереження політичної стабільності. [1., С.44] 

Сьогодні необхідно висунути концепцію досягнення консенсусу стосовно 

реформування в Україні, а політизація процесу реформування призвела до 

послаблення здатності України трансформуватися в демократичну країну. 

Отже, сталий процес визначення державної політики є повсюдним в країнах 

західної демократії, тобто необхідно формально створити в Україні такий 

процес, що повинен включати в себе проекти міжнародної технічної допомоги, 

завдяки чому процес реформування стане прозорим, відкритим, діалоговим – 

це складові досягнення і збереження консенсусу. 

Для досягнення консенсусу необхідно розглядати нові можливості, які 

відкриваються завдяки реформам. 

Люди повинні розуміти, чого коштує проведення перетворень в будь – 

якій сфері – політичній, економічній, соціальній, а також які наслідки 
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матимуть запропоновані реформи для різних верств суспільства ( як в 

найближчий час, так і в перспективі). 

Важливість отримання широкої підтримки шляхом залучення громадян 

до участі в процесі реформування важко переоцінити. [2., С.3] 

Підкреслимо: сучасний період розвитку багатьох країн змушує їх  

вирішувати проблему, від якої залежить подальший цивілізаційний хід 

багатьох регіонів планети. 

Мова йде про пошук консенсусу між різними, соціальними, політичним и 

силами стосовно основних цінностей, що є базовими для розвитку демократії.  

Послідовно успішно процес формування консенсусу та компромісу на 

демократичній платформі відбувся в Голландії, Великій Британії і США, в 

країнах Північної Європи, а ствердження основних демократичних цінностей 

проходило під впливом соціально – економічних, політичних, соціальних 

заходів, що створили умови для становлення громадянського суспільства – 

громадянського консенсусу, на основі якого формується той вид суспільств, 

який сьогодні ми називаємо «громадянське». 
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ІСТОРИЧНІ ТРАДИЦІЇ ТА ОСОБЛИВОСТІ 

ЛЕГІТИМАЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ В УКРАЇНІ 

Легітимність — це широке та складне явище, яке виражає зв'язок 

інтересів людей з їх внутрішньою оцінкою, що залежить від їх стверджень, 

світосприйняття та повсякденного життя. 

Українське суспільство пройшло складний, тернистий шлях до власної 

державності, який неоднозначно оцінюється дослідниками, фахівцями та 

громадянами. 

На різних етапах українського державотворення реалізувалися й різні 

підходи, моделі, технології забезпечення легітимності влади. Треба 

зазначити, що аналіз проблеми легітимності влади в українській історії та 

сьогодення є важливим засобом з’ясування і усунення причин попередніх 



250 

 

 

прорахунків та невдач у державотворенні. Ця проблематика, незважаючи на 

її суто наукову направленість та незрозумілість термінології для пересічних 

громадян, має значний вплив на суспільно – політичні процеси сучасної 

України. Однак, не можна пов’язувати усі державотворчі процеси лише з 

процесом легітимізації та його особливостями, але і недооцінювати його теж 

недоречно. 

Модель державотворення будь – якої держави ґрунтується на традиціях 

та досвіді. Легітимність теж увібрала в себе значну частину уявлень, 

розуміння та історичного минулого народу. Досліджуючи традиції 

забезпечення легітимності влади в Україні, слід від початку усвідомити, що 

брак державотворчого досвіду вплинув і на легітимаційні процедури та 

технології. 

Дослідження історичних традицій та особливостей дає унікальну  

можливість поглянути як на сьогодення, так і зазирнути краєм ока у майбутнє 

української державності, спробувати знайти причини поразок, негараздів та 

проблем, упередити їх повторення у майбутньому. 

У сучасній українській політології проблема історичних аспектів та 

традицій легітимаційного процесу в Україні розглядається як певний аспект 

більш широких теоретичних та практичних проблем, що стосуються 

сучасності ( зокрема, у роботах Є. Бистрицького, О. Білого, І. Бурковського, 

О. Дергачова). 

Соціально – політичні зміни початку 90-х років в Україні призвели до 

значної трансформації політики, методів та технологій легітимації влади.  

Так, відсутність національно – культурної, мовної, світоглядної 

ідентичності, як запоруки свідомої легітимації влади, багато в чому 

унеможливлює вибір раціонального шляху державотворення. Не вистачає 

знань, розуміння, відповідальності, бачення перспектив та стратегії 

досягнення бажаного результату. Та й однозначного розуміння того, що ж 

може та має стати результатом суспільно – політичних дій теж немає. 

Надмірний зовнішній вплив на процес легітимізації політичної влади 

знаходить відображення у численних заідеологізованих концепціях та 

територіях, які певні сили весь час намагаються нав’язати суспільству задля 

вихолощення власної національної ідеї та заміни її космополітичними 

гаслами, за якими криється бажання розширення ареалу власного 

геополітичного впливу та нав’язування власної системи цінностей, в тому 

числі, і щодо моделей легітимації влади. 

Процес державного будівництва в Україні здійснюється в умовах, коли 

зовнішньополітичні чинники відіграють більшу роль у визначенні стратегії, 

ніж це могло б бути. 

По – перше, здобуття незалежності Україною не було підкріплено  

легалізованою системою заходів, що виростала на грунті певної історично  

сформованої й достатньо вкоріненої в масовій свідомості ідеології, а через 
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брак легітимної, загальновизнаної концепції державотворення поступово  

зросло значення суто матеріальних і прагматичних вимірів у 

функціонуванні держави. Можна говорити, навіть, про рефлекторний, 

безініціативний характер сучасного державотворення в Україні. Ясна річ, 

що за такої ситуації, коли відсутній чи не найважливіший компонент 

стратегії ринкових реформ, а саме – відповідний соціально – психологічний 

клімат, сформований певними культурними традиціями, цілком імовірною 

стає реставрація вчорашніх світоглядних орієнтацій або експансія сильних, 

розроблених ідеологій, і, насамперед, - євразійської ідеології. 

Пошуки посткомуністичною політичною елітою особливого «третього  

шляху» суспільно – політичного розвитку та інших форм політичної 

легітимації ( «розбудова держави», «науковий націоналізм», «національна 

ідея», тощо) змінюються нині на так звані євразійські пріоритети. 

Характерною рисою вітчизняного легітимаційного процесу є його 

суперечливість, строкатість, уривчастість та хронічна незавершеність, але 

ні у владних структур, ні у суспільства не вистачає витримки довести певну 

справу до логічного завершення. Коли справи йдуть гірше, ніж хотілося б, 

відбувається докорінна зміна державотворчої та легітимаційної моделі, 

наслідком чого стає остаточна хаотизація суспільно – політичного життя. 

Таким чином, проблематика владної легітимності знайшла широке та 

глибоке відображення в політичній думці. Однозначного трактування 

термінів та змісту легітимності, легітимації політичної влади серед 

науковців немає, кожен дослідник вважає за необхідне подати та 

обґрунтувати власне бачення проблеми чи створити власну концепцію. 

Також слід зазначити, що в сучасній політичній науці склалася 

тенденція, згідно з якою одна значна частина науковців, які досліджують 

проблеми легітимності політичної влади працюють в руслі веберівської 

парадигми, а інша теж не менш важлива виступає з критикою теорії та ідей, 

поданих тим же М. Вебером. Тож ідеї М. Вебера щодо легітимності 

політичної влади і досі залишаються актуальними та авторитетними. 
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Чижова О.М., 
професор кафедри  політології та державного управління 

Україна, м. Київ 

ПРАГМАТИЗМ ЯК ЗАСІБ ПОЛІТИЧНОЇ СТАБІЛІЗАЦІЇ В 

УКРАЇНІ 

Сучасне українське суспільство потребує негайного та практичного  

втілення такої важливої проблеми як політична стабільність, що займає 

провідне місце у політичній, соціальній та економічних сферах побудови 

нашої держави. Проте будь – яка стабільність має досягатися шляхом  

сміливих політичних рішень, які на сьогоднішній день повинні бути 

прагматичними. Тобто політична стабільність в Україні має синтезувати в 

собі прагматичні вчинки політиків, які повинні синтезувати   багато напрямів.  

З того часу, як Україна стала на шлях формування нових політичних та 

економічних відносин, вона намагається заявити світові про себе як про 

гідного та перспективного партнера. Країна з потужним інтелектуальним  

потенціалом, природними та трудовими ресурсами, вигідним геополітичним  

розташуванням активно шукає важелі для ефективного розвитку свого 

суспільства. І тому не дивно, що особливо цікавим є проблеми можливих 

шляхів досягнення політичної стабільності, серед яких прагматизм відіграє  

провідні процесуальну та технологічну ролі. 

Політична стабільність виступає суб’єктивним явищем і для її 

застосування повинна бути ефективна база функціонування політичної 

системи. Адже саме стабільність є цінністю для політичної системи, 

реагуючи у свою чергу на вимоги та виклики як ззовні, так і зсередини. 

Стабільність стає абстрактним поняттям, коли відсутні механізми її 

реалізації. Український соціум сьогодні перебуває у стані законсервованої 

нестабільності – стану, за якого маси не можуть впливати на політичні 

рішення, що провокують нестабільні явища і продукуються кланово – 

олігархічним угрупуванням, що захопило владу. 

Поряд з політичними чинниками формування стабільності в Україні, 

вагому роль відіграє економічна стабільність, яка нерозривно пов’язана з 

правовою базою, що законодавчими актами та правовими нормами має 

розвивати економічний сектор України. Проте і в цій сфері надії на краще не 

спостерігається. 

Важливим чинником стабільності є соціально – культурний стан 

суспільства. Відомо, що політична стабільність має аксіологічну цінність і 

вимірюється засобами дієздатності політичної системи – такими як 

компроміс та консенсус у прийнятті політичних рішень. Важливим  

принципом розвитку демократичного суспільства в Україні виступає також 
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толерантність, яка є атрибутом політичної культури та загальнолюдською 

цінністю. Реалізація цих засобів та принципу толерантності покликана 

сприяти консолідації українського суспільства та досягненню політичної 

стабільності. За умов всезагального колапсу, в якому опинилась Україна, 

необхідно підходити до питання про стабільність з точки зору прагматичних 

рішень, що сьогодні є актуальним й потребує вивчення. 

Питання політичної стабільності України сьогодні викликає підвищений 

інтерес серед дослідників політичного процесу та аналітиків. Потреба 

об’єктивного аналізу і оцінки реальних  та потенційних заходів уряду 

України, покликаних звести до мінімуму можливі негативні наслідки 

прагматичних рішень, а отже підвищити ефективність реальної політичної 

стабільності,  привертає увагу до дослідження даної проблеми. Важливим  

наслідком наукового дослідження є вироблення стратегії толерантного та 

зваженого вирішення конфліктних ситуацій, найважливішим з яких є 

прагматичний підхід до проблеми політичної стабільності. 

Про політичну стабільність було сказано багато у контексті загальних 

теоретичних понять – таких, як демократія, громадське суспільство , 

суспільний прогрес. Проте політична стабільність являє собою принципово 

окрему структуру і  є критерієм формування демократичних політичних 

інститутів. 

Поліваріантність підходів до визначення політичної стабільності 

зумовили  доволі неоднозначні дефініції цього поняття. Виходячи з цього, 

розглянемо декілька визначень цього поняття. За визначенням київського  

вченого В.М. Пічі, політична стабільність – це стан політичної системи 

суспільства, для якого характерні стійкість, гармонійність, здатність до 

конструктивності.  Політична стабільність має підтримуватись такими 

факторами, як високий рівень матеріального добробуту, розвинута система 

соціального захисту населення. Людина має жити не лише сьогоднішнім  

днем. Суперечливим є питання «середнього класу» серед чинників політичної 

стабільності. 

За іншим визначенням, політична стабільність – це нормальне існування 

політичної системи, усіх її структур та інститутів, відсутність збоїв у 

механізмі державної влади. їх висока авторитетність в суспільстві [1., C. 28] 

Проте за умов існування кланово – олігархічної системи влада може 

створювати штучну стабільність, відмежовуючись, таким чином, від народу.  

Такий приклад ми можемо спостерігати в Україні, коли влада, не маючи 

кредиту довіри серед народу, намагається ним керувати. Політична 

стабільність – це також стан політичної системи суспільства, система зв’язків 

між різними політичними суб’єктами, для яких характерні певна стійкість, 

єдність, цілісність, здатність до ефективності та конструктивності. [2, C. 19]  
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Політична стабільність, що виступає універсальним засобом досягнення 

прагматичних цілей кожного суспільства,  стала необхідною умовою 

державного управління. 

Характерною рисою XX століття є динамічне поєднання двох 

антагоністичних лагерів – комуністичного та капіталістичного, що стало 

феноменом утримання влади, а також інтегративне регламентування двох 

моделей режиму – демократії та тоталітаризму. Власне ці моделі і створювали 

ідеал політичної стабільності, як такої, що відіграє першочергову роль на 

внутрішньому подіуму держави, але набагато важливішою була ї місія у 

міжнародній системі відносин.  

Стабільність слід розглядати комплексно, бо вона стосується всіх сфер 

людського життя і зумовлена структуризацією суспільства, його 

диференціацією – утворення відповідних спільностей, соціальних груп та 

верств із властивими їм інтересами та традиціями.  

Однак, суспільство, у якому панують антагонізми між бідною більшістю 

та багатою меншістю, яка зосередила свій вплив виключно на всі засоби та 

сфери виробництва, політична стабільність неможлива. Необхідною умовою 

стабільності з цієї точки зору є справедливий розподіл продукції праці між 

усіма членами суспільства за критерієм праці. [3., С. 8] 
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Соціальна політика та соціальна робота 

Казакова Д.С., 
студентка Національного медичного університету імені О.О. Богомольця 

Україна, м. Київ 

СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ ВИКЛИКИ ВАГІТНИМ ЖІНКАМ У 

СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ 

Приналежність України до нестабільних економічно, соціально та 

політично регіонів світу зумовлює ряд засадничих проблем, пов’язаних з 

виживанням людини. Важливість загальнолюдського питання тривалого  
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демографічного занепаду внаслідок затримки переходу від тоталітарного до 

демократичного режиму, сучасних військових дій на території нашої країни, 

традиційної циклічності економічних потрясінь, загального погіршення 

екологічної ситуації в світі, зокрема в Україні, роблять на наш погляд 

актуальним дослідження будь-яких аспектів питання покращення положення 

вагітної. 

Мета роботи полягає у класифікуванні та аналізі реальних соціально-

політичних викликів, які постають перед сучасними українськими вагітними. 

Методи дослідження: загальнонаукові. 

В Україні проблемами репродуктивного здоров’я жінок займалися 

Н.Я. Жилка, Р.О. Моісеєнко, Н.О. Рингач, В.С. Стешенко та інші; виховання 

культури й готовності до материнства – І. Братусь, В. Брутман, 

Н. Максимовська, О. Нестерова та інші; сучасні виклики можливостям 

українських жінок у плануванні сім’ї описані у статті Ю.М. Савельєвої;  

проблема соціальних прав жінок та їх гарантування розглядається у працях 

К.Б. Левченко, Т.М. Мельник, А.С. Олійник, О.М. Руднєвої; більш детально  

соціальне право розглядає відомий учений Х.Ф. Цахер. Недостатньо  

розглянутим залишається питання соціальних викликів вагітним жінкам у 

сучасній Україні.  

Широко відомо, що вагітність це період, коли зародок розвивається 

всередині статевого органу жінки (починається із зачаття і закінчується 

народженням дитини, триває близько 40 тижнів). Як лікарі, так і родичі 

акцентують увагу на фізичному і психічному здоров’ї вагітної. Натомість на 

соціально-політичних аспектах підтримки вагітної, як з боку держави, так і з 

боку суспільства акценти залишаються «другорядними». Так, законодавство  

регулює: права на державну фінансову допомогу у зв'язку з вагітністю та 

пологами [1]; права на оплачувану відпустку у зв'язку  з вагітністю та 

пологами тривалістю: до пологів 70 календарних днів, після пологів 

56 календарних днів (70 календарних днів - у разі народження двох і більше 

дітей та у разі ускладнення пологів), починаючи з дня пологів [2]; умови 

роботи (вагітних жінок не можна: залучати до робіт у нічний час (22.00 - 6.00), 

навіть якщо на цей час потрапляє тільки частина робочої зміни; залучати до 

понаднормових робіт і робіт у вихідні дні; направляти їх у відрядження;  

виключені будь-які чергування після закінчення робочого дня і всі ситуації 

переробки) [3]; скорочення або звільнення вагітних жінок не допускається, 

окрім випадків повної ліквідації підприємства за умови обов’язкового 

працевлаштування [4]; забороняється відмовляти в прийомі на роботу жінкам 

з мотивів, пов’язаних з вагітністю [5]. Тож великою мірою соціально-

політичний добробут вагітної залишається під питанням. 

На засадах письмового анкетування вагітних жінок м. Житомира, 

прикріплених до поліклініки ЦМЛ № 2 (опитано 1048 вагітних, що складає  

70% від генеральної кількості – 1498 жінок/100%, що знаходяться на обліку), 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C
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ми спробували класифікувати соціально-політичні виклики, які постають 

перед сучасними українськими вагітними наступним чином (вік опитаних 

вагітних менше 18 років – 0%, 18-25 років – 27%, 25-30 років – 50%, 30-40 

років – 23%, більше 40 років – 0%): 

Критерій 

класифікації 

Виклик Результати опитування 

I. За 

фактом 

вагітності 

1. Як сприймуть: 

 - чоловік, 

- родина; 

- колеги 

- роботодавець 

87% не були у стані стурбованості, очікуючи 

реакції батька дитини на вагітність; 13% були 

стурбовані; 87% вагітних оцінюють  

психологічний мікроклімат в сім’ї по 

відношенню до себе та вагітності як 
«позитивний», а 13% як «неоднозначний»; 

70% відчувають страх перед зміною 

зовнішності, уявлення про себе і свої 

можливості; 20% до вагітності вважали себе 

готовими до цього, а під час вагітності 
зрозуміли, що не готові; 75% очікують до себе 

збільшення уваги і турботи з боку інших та 

25% розчаровуються, не отримавши 

відповідного рівня уваги. 

2. Зміна статусу  

3. Втрата 

кваліфікації 

4. Безпека праці 

5. Безпека 

пересування у 

транспорті 

II. За 

станом 

здоров’я  

1. Перехід в 

агресивну стадію 

хронічних 

захворювань 

Стурбованість про наслідки вагітності для 

власного здоров’я відчувають 83% вагітних, 

17% не відчувають стурбованості; 90 % жінок 

вважають, що компетентність лікаря має 
безпосередній вплив на перебіг вагітності. 

83% вагітних вважають, що лікар повинен 

піклуватись про здоровий спосіб життя  

пацієнтів. 

2. Ускладнення під 

час пологів 

3. Ускладнення після 

пологів  

4. Довіра лікарю 

III. За рівнем 

підготовки 

до вагітності 
і протягом 

вагітності  

1. Необхідність 

накопичення 

відповідних знань 

67% вагітних вважають, що володіють 

достатньою кількістю відповідних знань.  

63% жінок готувались до вагітності завчасно 
37% не виявили попередніх дій; 

Під час вагітності здоровий спосіб життя  

ведуть 100% вагітних, шкідливі звички до 

вагітності мали 10%, на разі не мають. 
Про можливість вибору лікаря самостійно 

знають 80% жінок, та 73% обирали лікаря для 

себе. Тим не менш, 90% вагітних задоволені 

виконанням професійних обов’язків свого 

лікаря. 

2. Необхідність 
ведення більш 

здорового способу 

життя 

3. Вибір лікарні та 

лікарів акушерів та 

гінекологів 

IV. Соціальн

і інновації 

1. Оптимізація 

системи охорони 

здоров’я  

Стурбованість перед виконанням батьківських 

обов’язків відчувають 60% вагітних.   
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2. Зміна трудового 

законодавства 

На жаль, лише 30% вагітних були інформовані 

лікарем про наявні освітні програми для 
вагітних чи молодих мам, іншим 70% жінок не 

відомо ніякої інформації ці програми. 
3. Додаткові освітні 

програми для 

вагітних 

V.  За 

політичною 

волею влади  

1. Додаткові 

бюрократичні 

перепони 

З одного боку рівень бюрократії 

взаємопов’язаний з рівнем демократії і,  

оскільки Україна спрямовує зусилля у 

напрямку демократизації, зменшуючи 
сприятливі умови для тотальної 

бюрократизації суспільства, вагітні повинні 

були б відчувати певну стабільність . 

Натомість, переживання про становище у 

країні виявили 97% жінок, нестурбованими 
залишились лише 3%. 

2. Сучасні гібридні 

війни, тероризм  

3. Нав’язування змін 

побутових ерзаців 

VI.  За гаран-

туванням 

владою 
економічної 

підтримки  

1. Виплати від 

держави 

87% жінок вважають, що державної допомоги 

недостатньо для забезпечення дитини усім 

необхідним, 13% стверджують, що державна 
допомога достатня, 

67% вагітних стурбовані щодо матеріального 

статусу своєї сім’ї; 

Економічне становище родини оцінюють як 

«середнє» 83%, 17% розглядають як «нижче 
середнього». Натомість «високим» свій статус 

не може назвати жодна. 

30% вважають своє матеріальне становище 

нестабільним, 17% невпевнені, 53 % відповіли 

«стабільне»  

2. Збереження 

еквіваленту власних 
заощаджень 

3. Збереження 

еквіваленту зарплати 
чоловіка 

4. Збереження 

економічного статусу 
всієї родини 

В. Гавенко вважає, що стан психоемоційного напруження з наявністю 

тривожності різного рівня спостерігається у 40% жінок з нормальним типом 

протіканням вагітності. Відчуваючи вагітність, жінка зустрічається з раніше 

невідомими для себе переживаннями. Нові емоції розвиваються з 

усвідомленням швидкоплинності вагітності та наближення пологів, а також 

внаслідок впливу сім’ї на вагітну [7]. За результатами нашого дослідження 

100% жінок  відчувають себе щасливими.  

UNICEF зазначає, що планування вагітності є проявом відповідального  

батьківства. Підготовка до вагітності включає медичне обстеження в 

поліклініці, жіночій консультації або центрі сімейної медицини та попередня 

відмова від шкідливих звичок, надання переваги здоровому способу життя 

[8]. Для 50% опитаних жінок вагітність є першою, для 37% - другою, 7% - 

третьою, для 3% - четвертою та для 3% - п’ятою. Планували вагітність 

завчасно 87% опитуваних та для 17% вагітність є неочікуваною. Л. Буніна 

зазначає, що усвідомленість батьківства є проявом загальної культури 

особистості, її якісною характеристикою, ступенем її готовності до виховання 
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майбутньої дитини [6]. Так, за результатами нашого опитування 100% 

вагітних жінок усвідомлюють, що відповідальність за виховання дитини 

мають нести лише вони та їх чоловіки, а не дідусі з бабусями, лікарі, 

вихователі, вчителі. 

Висновки. Запропонована нами класифікація репрезентує понад 

двадцять актуальних викликів, які постають перед сучасною вітчизняною 

вагітною, серед яких питому вагу (чотири з шести критеріїв класифікації) 

займають саме соціальні виклики. Натомість, політичні виклики залишаються 

другорядними, навіть по відношенню до економічних, що, на наш погляд, 

свідчить про наявність відповідного рівня піклування держави про 

вітчизняних вагітних. 100% респондентів зазначили, що не дивлячись на 

будь-які виклики залишаються щасливими. 
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соціокультурна консолідація суспільства 

Івасечко О.Я., 
к.політ.н., доцент кафедри політології та міжнародних відносин 

Національного університету «Львівська політехніка»  

Коваль О.В., 
студент МВМ-11 кафедри політології та міжнародних відносин 

Національного університету «Львівська політехніка»  
Україна, м. Львів 

НОВІТНІ ЗАГРОЗИ ТА ВИКЛИКИ ДЛЯ КРАЇН БАЛТІЇ 

Закінчення «холодної війни» та розпад Радянського Союзу кардинально  

змінили ситуацію на міжнародній арені. Можливість повернення державного 

суверенітету ставила новообраним урядам та політикам країн Балтії важливі 

питання про подальший розвиток та забезпечення власних національних 

інтересів, у тому числі – в сфері безпеки та оборони, захисту територіальної 

цілісності і незалежності. 

Варто відзначити, що однією з визначальних подій функціонування 

Європейського Союзу було п’яте розширення в 2004 р. Тоді 10 держав 

Центрально-Східної Європи, в тому числі й країни Балтії, через членство в ЄС 

отримали можливість прийняти цінності європейської цивілізації та назавжди 

покінчити з радянським минулим. Конфлікт на території України став 

поштовхом до формування кардинально нової геополітичної ситуації в Східно -

Європейському регіоні. Треба констатувати той факт, що на цій території 

переплелися інтереси Російської Федерації, НАТО (США) і країн ЄС. З огляду 

на це, спільність кордонів країн Балтії та РФ може стати прямою загрозою 

територіальній цілісності та суверенітету, так як у випадку військового 

вторгнення до країн ЄС Естонія і Латвія постраждають першими. 

Останні події на теренах сучасного ЄС показують, що навіть таке 

потужне інтеграційне об’єднання з високим економічним потенціалом у 

деяких ситуаціях нездатне протистояти проблемам, які виникають з тих чи 

інших причин. Спільні кордони з Росією змушують Латвію, Литву та Естонію 

постійно перебувати в бойовій готовності, захищаючи як власну 

територіальну цілісність, так і непорушність всього Європейського Союзу. 

Офіційна Москва трактує їх як «історичні російські території» та не може 

змиритися з європейським вибором цих держав.  
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Слід акцентувати увагу на тому, що найбільш складні стосунки у Росії 

склалися з Литовською Республікою, яка виступає за посилення політико -

економічних санкцій проти країни-агресора, досить жорстко відстоює свої 

інтереси та активно підтримує європейський курс України. Виходячи з цих 

обставин, Росія вдається до окремих елементів «гібридної війни» проти країн 

Балтії. Найчастіше вона через інформаційну пропаганду звинувачує Литву, 

Латвію та Естонію у «порушенні прав російськомовного населення», 

підтримує проросійські політичні партії, готує на їх території провокаторів з 

числа молодих людей, які схвалюють політику В. Путіна, проводить різного 

роду розвідувальну та вербувальну роботи [3]. 

Суттєвою загрозою інституційній сфері країн Балтії є посилення 

російського фактору при владі. Так, окремі депутати можуть лобіювати 

інтереси російськомовних жителів країн Балтії, що, у свою чергу, може стати 

прямою загрозою територіальній цілісності та національній безпеці 

вищезгаданих республік. До прикладу, на виборах до Сейму Латвії у 2014 р. 

перемогла соціал-демократична партія «Согласие», що представляє інтереси 

російськомовних жителів країни. ЇЇ очолює перший російський мер Риги Ніл 

Ушаков. Разом з тим, проросійська Центристська партія Естонії на 

парламентських виборах 2015 р. посіла друге місце. Лідер партії – мер 

Таллінна Едгар Савісаар – набрав рекордну кількість голосів за всю історію 

виборів в країні. У трійку лідерів потрапив ще один член Центристської 

партії, депутат Європарламенту Яна Тоом [4]. Такий перебіг подій може 

спричинити зміну зовнішньополітичної орієнтації країн в майбутньому чи 

навіть спровокувати військові протистояння під проводом захисту прав 

російськомовних меншин з боку РФ. 

Для вирішення проблем, пов’язаних з протистоянням новітнім загрозам та 

зміцненням обороноздатності європейського континенту лідери країн -членів 

НАТО зібрались на Варшавському саміті 8-9 липня 2016 р. Ряд питань, які 

розглядалися учасниками засідання, стосувались посилення військової 

присутності у східній частині Альянсу. Так, Генеральний секретар НАТО 

Є. Столтенберг зазначив, що лідери країн Альянсу домовляться про 

розгортання чотирьох потужних багатонаціональних батальйонів в Естонії, 

Латвії, Литві і Польщі. Подальшими кроками зі зміцнення стримування і 

оборони стане військова присутність на південному сході завдяки розміщенню 

багатонаціональної бригади в Румунії [1]. 

У фахівців існує різний підхід до питання забезпечення безпеки східних 

кордонів ЄС і НАТО. Багато хто відзначає, що забезпечення національної 

безпеки великою мірою залежить від внутрішньої політики держави. 

Наприклад, президент американського аналітичного центру The Jamestown 

Founbdation Г. Говард наголошує на нехтуванні країнами Балтії своєї безпеки. 

Відомо, що на сьогодні рекомендовані НАТО 2 % ВВП на оборону серед цих 

країн виділяє лише Естонія. Відрахування Литви і Латвії значно нижчі. При 



261 

 

 

цьому всі три країни в разі небезпеки у першу чергу розраховують на 

допомогу НАТО – передусім, США [2]. 

Серйозною загрозою цілісності Європейського Союзу стало рішення 

Великої Британії провести референдум щодо виходу з ЄС. Результати 

референдуму серйозно занепокоїли керівництво прибалтійських республік. 

Естонія, Литва і Латвія побоюються посилення «російської загрози» у  випадку, 

якщо Великобританія покине Європейський Союз. Як наслідок, можливий вихід 

Великобританії може стати поштовхом для проведення нового референдуму про 

незалежність Шотландії, країни, де базується британський ядерний щит – 

підводні човни класу «Вангард». Також в цих країнах вважають, що більшість 

країн ЄС будуть незадоволені політикою Союзу після можливого виходу 

Британії. При цьому влада Естонії, Латвії та Литви впевнена, що Brexit принесе 

багато користі президенту РФ В. Путіну [5]. 

Побоювання і занепокоєння країн Балтії цілком зрозумілі. Росія своїми 

діями в Україні наочно показала, що дії Кремля неможливо передбачити, а 

архітектура безпеки в Східній Європі характеризується істотною 

нестабільністю. З іншого боку, беззастережно говорити про гарантії у спіху  

Москви у разі агресії проти країн Балтії теж не варто. Після війни в Грузії, 

анексії Кримського півострова та незаконного вторгнення на східні кордони 

України в державах Заходу, в тому числі й країнах Балтії, не залишається 

сумнівів, що Росія може розпочати подібну авантюру і на території ЄС, тому 

для Європи зараз надзвичайно важливо зберігати єдність поглядів, 

дотримуватись принципу колективної безпеки та всіляко уникати ескалації 

ситуації на континенті. 
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АНАЛІЗ ІНТЕРАКТИВНОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ 

В КОНТЕКСТІ ДОСЛІДЖЕНЬ СХІДНОУКРАЇНСЬКОЇ КРИЗИ 

Ситуація на Сході України, що може бути визначена як конфлікт між 

Україною та Російською Федерацією має, поряд із військово -політичною, 

потужну соціокультурну складову. Очевидно, що ціннісні, світоглядні 

аспекти протистоянь та інструменталізація комунікації для нанесення шкоди 

супротивнику є явищем, історично зумовленим і використовувалися в 

багатьох конфліктах минулого, проте характерне для сучасного етапу 

включення до військового конфлікту невійськових засобів, зокрема, 

зростання ваги інформаційного чинника, виводить проблему інформаційно-

комунікаційної складової сучасних протистоянь на принципово новий рівень.  

Пряме військове протистояння із застосуванням важкого озброєння, 

втратами серед військових, невідворотними жертвами серед мирного 

населення, руйнуванням звичного життя; для окупованих територій – із 

повним контролем з боку кримінально-терористичних угрупувань, 

потужними пропагандистськими впливами, формують сьогодні цілий 

комплекс наслідків, що вже відбиваються на світогляді населення, та, не 

виключено, докорінно змінять його. Спрогнозувати повністю результати 

таких змін на сьогодні складно (а для окупованих територій – особливо) як з 

огляду на недостовірність будь-якого вимірювання соціокультурних 

показників на окупованих територіях, так і з огляду на те, що трансформації 

ще далеко не завершені і значним чином залежатимуть не лише від 

подальшого розв’язання ситуації (силового або дипломатичного) чи її 

«заморожування», а і від особливостей процесів «реконструкції» після виходу  

конфлікту з відкритої фази.  

Фактично перед науковцями стоїть завдання виявити, описати та, по 

можливості, спрогнозувати наслідки конфлікту у двох ракурсах, що, врешті, 

визначатимуть специфіку протікання посткризового врегулювання. Йдеться 
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про соціокультурні, світоглядні зрушення, що відбуваються сьогодні 

паралельно як на окупованих територіях, так і в українському суспільстві, 

занурених – усвідомлено чи ні – у глибокий конфлікт. У контексті їх 

прогнозування внаслідок розгортання східноукраїнської кризи та їх 

політичних втілень предметом дослідження мають бути процеси 

ідентифікації, прискорені цим конфліктом.  

Заслуговують на увагу, зокрема, зрушення у світоглядних побудовах 

українців під впливом інформаційної і військової агресії РФ – сплеск 

українського патріотизму, що його фіксує як соціологія, так і дослідження 

інформаційного простору та аналіз громадянських ініціатив як дієвого  

вираження цього патріотизму. Водночас залишається відкритим симетричне 

питання протікання аналогічних процесів на окупованих територіях – 

формування регіонального патріотизму та об’єднання навколо нього на 

антиукраїнських позиціях. Актуальним є також дослідження механізмів 

конструювання консолідації зовнішніми агентами впливів. Сьогодні на 

попередню інформаційну «обробку» (виходячи з логіки гібридної війни 

доцільно говорити про інформаційну підготовку територій до вторгнення: 

потужна інтоксикація українського інформаційного простору, нашарована на 

специфіку світогляду місцевого населення дали можливість імітувати 

громадянську війну, прикриваючи зовнішнє військове вторгнення) 

накладається травматичний досвід конфлікту, посилений пропагандою, що 

активно працює на територіях, не контрольованих Україною.  

Окремої уваги заслуговують ідентичнісні процеси, що протікають на 

умовних територіях «Південного Сходу», тобто тих регіонів України, на 

проросійських мешканців яких робилася ставка у російській агресії і які, 

всупереч різним прогнозам, продемонстрували неочікувану для багатьох не 

лише російських політтехнологів, а й вітчизняних експертів українську 

ідентичність, достатньо виразну для того, щоб «відстояти» регіони і не 

допустити інспірування в них різного роду «народних республік», близьких 

за алгоритмом розгортання сценаріїв до тих, що були реалізовані на 

Донеччині і Луганщині. Не менш перспективним видається до слідження 

ідентичнісних процесів на територіях, звільнених у 2014 р. від терористичних 

осередків.  

Поставлені завдання актуалізують аналіз інформаційного простору як 

площини світоглядних практик. Сьогодні ідентичність як самоінтерпретація 

національної спільноти в продукованих національними елітами смислах та 

ідеях конструюється в соціокультурних процесах під впливом внутрішніх і 

зовнішніх чинників. Причому до найбільш продуктивних у сенсі формування  

суспільної свідомості слід віднести медіа-практики та, зокрема, 

інтерактивний інформаційний простір, що пропонує можливості не просто 

трансляції, а колективного спів-творення смислів, виявляючи таким чином 

ідентичності учасників комунікації (посилюючи, проявляючи латентні, 
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трансформуючи, змінюючи ієрархію існуючих). Оскільки найвищим рівнем 

інтерактивності, в якій виявляються соціальні практики, виробляються і 

транслюються світоглядні преференції, характеризуються соціальні медіа, що 

об’єднують цифрові медіа та он-лайнову комунікацію, саме вони стають 

предметом наукових досліджень різних напрямків. 

Перспективність для дослідження світоглядних трансформацій саме 

цього сегменту інформаційного простору зумовлена тим, що він оптимально 

унаочнює інформаційні тренди, що характеризують споживання інформації 

тією частиною суспільства, чий порядок денний формують нові медіа. 

Соціальні медіа мають здатність «вихоплювати» ключові тренди 

інформаційних потоків в силу концентрованості останніх саме в 

інтерактивному просторі (ефект рекомендаційного відбору та вірусного 

поширення). Цим самим соціальні медіа посилюють вплив на медіа 

традиційні, що все частіше транслюють ідеї, образи, смисли, вироблені 

соціальними медіа. При цьому оперативність (швидкість виявлення реакції), 

здатність відображати динаміку процесів, операбельність (зручність як у 

фіксації, так і у аналізі отриманих результатів, в тому числі – машинному), 

методологічна перспективність (інтерактивність дозволяє розширити методи 

дослідження – від статистичних та дискурсивних, що задіюються при 

дослідженні традиційних медіа, до соціологічних та психологічних, таких як 

включене спостереження чи експеримент) дозволяють віднести практики 

соціальних медіа до найбільш перспективних об’єктів вивчення.  

З точки зору виявлення та аналізу світоглядних практик та ідентичнісних 

процесів, пов’язаних із східноукраїнською кризою та її наслідками, видається 

перспективним саме аналіз дискурсивних практик соціальних медіа як 

способу продукування та організації сенсів у середині певного соціального 

контексту. Аналіз дискурсивних практик дозволяє виділити напрямки та 

механізми світоглядних тектонічних зрушень, зафіксувати їх наявність ще до 

унаочнення в конкретрих світоглядних преференціях. Окрім цього, 

ідентичнісні процеси, що відображаються в інтерактивному просторі 

особливо явно, до того ж найбільш оперативно «знімаються» дослідником . 

На відміну від інших агентів соціалізації  – школи, традиційних медіа, церкви, 

результативність впливу яких проявляється з часом та потребує спеціальних 

замірів, у випадку соціальних медіа механізми впливу (які саме елементи і як 

впливають) та потужність (сила реакції користувачів) фіксуються 

дослідником практично відразу.  

Отже, соціальні медіа та ідентичнісні практики, що розгортаються в них, 

розглядаються як один із найперспективніших напрямків досліджень 

соціокультурних трансформацій. 
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УНІВЕРСИТЕТСЬКІ ЮРИДИЧНІ БІБЛІОТЕКИ – СУЧАСНІ 

ЦЕНТРИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВОВОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ 

Масштаби інформаційних запитів в галузі правового забезпечення 

(аналізу інформації, її акумуляції, збереження й надання доступу) в останні 

роки істотно зросли – як з огляду на ускладнення правової інфраструктури 

глобалізованого світу, так і враховуючи розширення процесів демократизації 

та забезпечення прав людини. Важливу роль у забезпеченні цих запитів 

відіграють юридичні бібліотеки – установи, що поєднують традиційні функції 

бібліотеки з функціями галузевих інформаційних центрів.  

Серед різних видів юридичних бібліотек заслуговують на увагу 

університетські юридичні бібліотеки – як наукові центри з давньою історією та 

діяльністю, що відповідає найсучаснішим інформаційним потребам. Такі 

характеристики дозволяють прослідкувати еволюцію інформаційного супроводу 

правової освіти та практики, що є зрізом діяльності в галузі права загалом. До 

найбільш авторитетних юридичних бібліотек, чия робота виходить за межі 

забезпечення освітнього процесу, належать бібліотеки американських 

юридичних коледжів: Юридична бібліотека Берклі, Каліфорнійський 

університет – (Berkeley Law Library, University of California); Юридична 

бібліотека університету Вісконсин (Wisconsin University Law Library); Юридична 

бібліотека Мічиганського університету (University of Michigan Law Library); 

бібліотека юридичного коледжу Міннесотського університету (U. of Minnesota 

Law School Library - UMN Law Library); бібліотека Гарвардського юридичного 

коледжу (Harvard Law School Library) та інші.  

Користувачами таких бібліотек є не лише студенти та викладачі 

університетів, а й вся професійна спільнота та представники широкої 

громадськості штатів, де розташовані коледжі та часто, як, наприклад, 

декларує бібліотека юридичного коледжу університету Міннесоти, «вчені по 

всьому світу». Колекції бібліотек юридичних коледжів мають, як правило, 

столітню історію і сягають світового рівня як за унікальністю, так і повнотою 

сучасних та історичних юридичних матеріалів.  
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Головне завдання університетських юридичних бібліотек – 

інформаційна та консультативна підтримка навчальних програм, для чого 

здійснюється акумуляція ресурсів, їх організація (каталогізація), зберігання, 

забезпечення до них доступу; надаються послуги професорсько-

викладацького складу, спрямовані на забезпечення підтримки навчальних 

планів, в тому числі допомогу зі спеціальними проектами і консультації з 

експертами в галузі освітніх технологій і розробки навчальних програм 

(Гарвардська юридична бібліотека).  

Водночас, спектр послуг бібліотек значно ширший ніж просто супровід 

навчального процесу – практично всі розглянуті юридичні бібліотеки 

реалізують підтримка науково-дослідних програм юридичних факультетів: 

допомогу в проведенні досліджень і викладанні, зокрема, через детальні 

інструктажі для всіх користувачів з пошуку ресурсів за необхідною темою, 

підготовку «гідів бібліотечних досліджень», бібліотечні науково -практичні 

семінари з формування дослідницьких навичок. Функціонують бібліотечні 

лабораторії даних, наприклад, Lab Data в Doe Library, яка пропонує підтримку 

користувачам: допомогу в пошуку досліджень, рекомендацій, і отриманні 

статистичних даних; підтримку навчальних курсів з компонентом для аналізу  

даних; надання робочих станцій та ноутбуків із завантаженим програмним 

забезпеченням для аналізу даних широко застосовування. 

Юридичні бібліотеки здійснюють підтримку публікацій, пропонуючи 

програмне забезпечення для управління цитуванням, що допомагає 

організувати результати дослідження і легшити зробити написання статей за 

рахунок створення правильно відформатованої бібліографії. До підтримки 

публікацій відноситься і реалізація політики відкритого доступу. Емпірична 

підтримка юридичних досліджень забезпечується через акумуляцію 

міждисциплінарних і міжнародних матеріалів, електронних журналів.  

Паралельно юридичні бібліотеки виступають депозитаріями правової 

інформації, продукованої урядами, судовими системами штатів та на 

федеральному рівні. Наприклад, є учасниками федеральної депозитарної 

бібліотечної програми (Federal Depository Library Program – FDLP), що 

об’єднує понад 1250 бібліотек та має на меті забезпечення доступності для 

громадськості на безоплатній основі публікацій федерального уряду США , 

фактично – усіх публікацій за рахунок уряду чи згідно вимог закону. 

Регіональна специфіка розташування університетів зумовлює акцент на 

акумуляції джерел інформації, що відноситься до місцевих державних 

правових ресурсів. Водночас юридичні бібліотеки коледжів реалізують 

сервіс-забезпечення доступу до світової правової інформації – вибірково з 

різним рівнем  повноти, залежно від регіону (пріоритетність закономірно 

визнається за англосаксонською системою права), з деяких питань – в ключі 

компоративістики чи тематичного аналізу.  



267 

 

 

Юридичні бібліотеки активно співпрацюють з іншими інформаційними 

центрами задля досягнення загальних цілей безперервного доступу і 

довгострокового зберігання юридичних матеріалів; на сайтах представляють 

посилання на інші бібліотеки, каталоги, бази даних, доступні через систему 

FirstSearch.  

Додатково бібліотеки надають юридичні консультації та інформаційну 

підтримку, зокрема: пошук адвоката і організацій, що надають спеціалізовану  

юридичну допомогу; підбір бібліотечних ресурсів відправних точок для 

основних правових досліджень. 

Отже, юридичні бібліотеки університетів виступають поліфункціональ-

ними інформаційними центрами, що обслуговують не лише університетську  

спільноту, а і громадськість. Вивчення їх роботи та запровадження досвіду  

для правового інформування юридичними бібліотеками видається 

перспективним напрямком досліджень. 

Cтрунгар В.В., 
м. н. співробітник , Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського, 

молодший науковий співробітник 
Україна, м. Київ 

СОЦІАЛЬНІ МЕДІА ЯК ПРОСТІР НАУКОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ 

ТА ІНСТРУМЕНТ ОЦІНКИ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Останнє десятиліття відзначається зміною форм проведення наукових 

досліджень, безперервним зростанням інформації, що безпосередньо впливає  

на зміну моделі її отримання та використання. Надзвичайно важливими 

стають нові інструменти, які дозволяють орієнтуватися у великих масивах 

наукових даних, що також зазнають великих змін – наукова інформація зі 

сфери безпосереднього спілкування еволюціонувала в інтерактивний простір, 

а саме в соціальні медіа (соціальні мережі, форуми, блоги, мікроблоги, 

віртуальні лабораторії, бібліотечні проекти, сервіси спецконтенту).  

Наукова діяльність стала більш розподіленою в часі та просторі, 

соціальні медіа – універсальні (Facebook, «ВКонтакте» тощо) та 

спеціалізовані мережі науковців (Scientific Social Community, Ukrainian  

Scientists Worldwide, Academia.edu, ResearchGate, ScienceStage, Scispace.net, 

Epernicus, Українська наукова інтернет-спільнота та ін.) – спрощують 

спілкування вчених один з одним, авторів наукових статей та їхніх читачів. 

Формування та функціонування наукового сегменту з властивою йому 

інтерактивністю, неієрархічними горизонтальними зв’язками та 

комунікаційною насиченістю інформаційних взаємодій є новим важливим 



268 

 

 

явищем в інформаційному середовищі вітчизняної науки, яке сприяє 

розширенню інформаційних можливостей учених. Відбувається перехід від 

статичних форм представлення наукової інформації до динамічніших і 

мобільніших. Важливо відзначити, що в традиційних наукових публікаціях, 

відсутні такі значущі прошарки інформації, як обговорення, рекомендації, 

поширення (репости, ревіти, інші форми інтеракції залежно від мережі) та 

коментарі. Отже, соціальні мережі, блоги, мікроблоги, форуми надають 

широкі можливості для самовираження науковців, поширення ідей, 

налагодження професійних контактів.  

Створення спеціалізованих наукових мереж, віртуальних співтовариств 

зумовлені, крім необхідності налагодження інформаційного наукового 

обміну, ще й потребою в обробці великих обсягів інформації, що її продукує 

наукова сфера. Соціальні медіа дозволяють використовувати інструменти 

автоматизованої обробки та аналізу і стати основою для альтернативної 

системи оцінки наукової діяльності. Серед інструментів для роботи з 

великими масивами наукових даних привертають увагу альтернативні 

метрики (альтметрики), які орієнтують в масивах наукової інформації, 

адаптуючи можливості соціальних мереж до оцінки наукової діяльності, що 

може використовуватись, зокрема, і в наукових бібліотеках. У цьому 

контексті показовим може вважатися той факт, що Бодлеанська бібліотека 

Оксфордського університету оголошуючи вакансію бібліотекаря, який би 

спеціалізувався на питаннях відкритого досвіду, серед вимог до претендентів 

вказала навички підготовка бібліометричних звітів, де крім традиційних 

метрик потрібно вказувати і показники альтметрики. 

Об'єктом дослідження за допомогою альтернативних метрик можуть 

бути наукові публікації, книги, праці конференцій, семінари, презентації, 

доповіді, дискусії, книжкові рекомендації, рецензії, відеоматеріали та інші 

види наукової інформації в соціальних медіа. Альтметрику можна 

використовувати для збору наступних даних: кількості закладок, кількості 

обговорень, коментарів, рекомендацій та інших видів інформування в 

інструментах соціального спілкування (Facebook, Twitter, ResearchGate та 

Academia.edu). Альтернативний інструмент додатково представляє кількість 

згадувань в енциклопедії «Вікіпедія» та засобах масової інформації; 

обговорення в блогосфері; популярність публікацій, які представлені, 

наприклад, вподобаннями («лайками»), репостами, коментарями. 

Так, наукові співробітники можуть отримувати інформацію про щойно 

опубліковані праці за своєю тематикою; відстежувати популярність своєї 

публікації; здійснювати пошук науковців для проведення спільних досліджень. 

Наукові організації отримують можливість додатково оцінювати проведену  

наукову роботу співробітників. Наукові бібліотеки – виявляти інформаційні 

потреби вчених, на основі яких оптимізувати передплату видань. Редактори 

наукових праць можуть переглядати аналітичні матеріали з опублікованими 
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статтями та використовувати альтметрику як альтернативу рецензуванню. 

Подібна ініціатива вже використовується в науковій соціальній мережі 

ResearchGate (http://www.researchgate.net), де традиційному рецензуванню 

протиставляється відкрите колективне обговорення роботи у інтерактивному 

просторі. 

На сьогодні існує достатньо велика кількість різноманітних соціальних 

продуктів альтметрик для науковців і наукових бібліотек. До найбільш 

популярних і розроблених систем як платного, так і відкритого або змішаного 

доступу відносяться наступні: 

Impactstory (www.impactstory.org) – веб-інструмент, який допомагає 

науковцям з'ясувати, на яких соціальних платформах (блоги, мікроблоги) їх 

наукові праці було процитовано, де вони зберігаються, переглядаються та 

обговорюються.  

Topsy (http://topsy.com) – веб-інструмент, який дозволяє проводити 

пошук у мікроблозі Twitter. За допомогою функції аналітики можна знайти і 

порівняти до трьох пошукових запитів. 

Цікавим видається наступний веб-інструмент – Plum Analytics 

(http://www.plumanalytics.com), який охоплює п’ять типів метрик: статистика 

(завантаження, перегляди), обране (закладки, читачі), згадування (блоги, новини, 

статті Вікіпедії, коментарі, відгуки), соціальні мережі (твіти, «лайки», «+1»), 

цитування (PubMed, Scopus, патенти). Варто наголосити, що цей веб -інструмент 

з найбільш широким набором як об'єктів оцінки, так і альтметрик. 

Article Search Qross (https://qross.atlas.jp) – оперативний японський 

пошуковий інструмент, який дозволяє проводити пошук і відразу в 

результатах отримувати показники використання знайдених документів у 

різних соціальних мережах (Mendeley, CiteULike, Twitter, Facebook). 

Підсумовуючи, варто зазначити, що використання альтернативних 

метрик науковими бібліотеками дозволить застосовувати їх в інформаційних 

цілях, наприклад, при пошуку релевантних публікацій або для відстеження 

власного рейтингу вченими і впроваджувати в інструментарій оцінки 

наукової діяльності в соціальних медіа. Отже, вітчизняним науковим 

бібліотекам сьогодні важливо активніше впроваджувати зарубіжний 

інноваційний досвід, зокрема, і використовуючи альтернативні системи 

оцінки наукової діяльності у зв’язку із збільшенням кількості безкоштовних 

сервісів, на відміну від дорогих наукометричних баз даних, до яких у багатьох 

наукових організацій немає доступу. 

Література 
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Теорія та історія журналістики 

Мельничук Ю.Г., 
аспірант, кафедра журналістики, Чернівецький національний університет 

імені Юрія Федьковича  
Україна, м. Чернівці 

РЕЛІГІЙНИЙ ПРОЦЕС НА БУКОВИНІ ТА УЧАСТЬ У НЬОМУ 

ПОЛІТИЧНИХ ДІЯЧІВ (НА МАТЕРІАЛАХ ГАЗЕТИ 

„БУКОВИНА” (1885 – 1909 рр.)) 

Релігійна ситуація на Буковині наприкінці ХІХ ст. складалась таким 

чином, що край, будучи частиною Австро-Угорщини, за кількістю конфесій 

посідав перше місце серед 17 австрійських провінцій [4]. Наразі Чернівецька 

область є другою в Україні за чисельністю релігійних громад, що свідчить про 

неабияку толерантність місцевого населення. При цьому політична складова в 

релігійному процесі була присутня завжди, що яскраво підтверджують ЗМІ 

кінця ХІХ – початку ХХ ст.  

Найактивнішим учасником у висвітленні питання „релігія та політика” 

була газета „Буковина” в період найбільш тиражного виходу 1885 – 1909 рр. 

Крізь призму політики подавалась основна частина релігійних питань. При 

цьому була низка політичних діячів, котрі відзначались особливою увагою до 

сфери релігії й систематично публікувались у часописі з приводу конфліктних 

питань у цій галузі. Тому аналіз участі політичних діячів у релігійному процесi 

на основі „Буковини” є актуальним та сприяє проведенню дослідження таких 

взаємозв’язків. Зважаючи на проукраїнську позицію видання, зрозуміло, що 

провідну роль у цьому напрямку відігравали політики-„народовці”, натомість 

прихильники іншого табору піддавались систематичній критиці [1]. 

Дискусії на шпальтах „Буковини” велись переважно з приводу тотальної 

румунізації церкви, запровадженої митрополитом Сильвестром Морарем-

Андрієвичем. Активними учасниками даного процесу були як окремі 

суспільно-політичні діячі, зокрема, депутати буковинського сейму Є. Пігуляк, 

І. Тимінський, О. Попович, так і товариство „Руська бесіда”, пріоритетним 

напрямком діяльності якого було збереження української мови в церкві. 

Врешті-решт проукраїнські політики відмовились прийти на святкування 70-

річчя митрополита Сильвестра, адже вважали, що становище православної 

церкви на Буковині не сприяє проведенню свята (1888. – Ч. 21. – С. 2-3). 

Уже 1890 року „Буковина” розпочинає відверте протистояння з політикою 

уряду щодо церкви, зокрема публікуючи статтю „Апольогія буковинської 

православної гр.-ор. церкви”, в якій політичні діячі подають резолюцію щодо 
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вирішення конфлікту на релігійному ґрунті, при цьому головною вимогою є 

поділ єпархії на окремі українську та румунську дієцезії (1890. – Ч. 4. – С. 1). У 

подальшому це питання фігуруватиме майже в усіх матеріалах з категорії 

„релігія й політика” як єдино можливий варіант розв’язання існуючої 

проблеми. Зокрема „Буковина” публікує виступ на зборах „Руської ради” посла 

І. Тимінського з низкою пропозицій щодо церкви, перш за все це поділ 

буковинської єпархії на українську і румунську з окремими владиками і 

консисторіями; призначення в українські села священиків виключно українців; 

викладання релігії в школах української мовою (1891. – Ч. 5. – С. 4-7). Жодна 

вимога проукраїнських політиків виконана не була, натомість ситуація ставала 

чимраз гіршою, не принесла покращення і зміна митрополита.  

Увесь 1894 рік головною релігійною темою в „Буковині” був поділ 

православної дієцезії. До обговорення питання паралельно з „Буковиною” 

долучаються й польські, і віденські видання, котрі підтримують можливість 

утворення двох дієцезій. На це від влади стверджують: „…поділ дієцезії 

неможливо провести, бо нема як поділити релігійний фонд” (1894. – Ч. 23. – С. 1-

2).  

За період 1894 – 1895 рр. до призначення нового митрополита усі релігійні 

матеріали в часописі публікувались виключно з політичним підтекстом. Один за 

одним з’являються виступи Є. Пігуляка та С. Смаль-Стоцького, котрі стають 

центральними постатями та тлі церковно-політичного життя (1895. – Ч. 7. – С. 2-

3; 1895. – Ч. 8. – С. 2-3; 1896. – Ч. 26. – С. 2). 

Не забували підігрівати конфлікти на релігійно-політичному ґрунті 

провладні часописи. Зокрема проукраїнські політичні діячі в їхній матеріалах 

фігурували виключно як уніати, які прагнуть розколу церкви. Про такий 

випадок повідомляла „Буковина” в замітці „Дібралися” (1896. – Ч. 54. – С. 3), 

розповідаючи, що „Православна Буковина” та „Бук. Ведомости” вигадали, 

ніби-то буковинські народовці відправили для привітання нового митрополита 

Чуперковича демонстративно лише двох уніатів – Смаль-Стоцького і 

Винницького.  

Значна кількість матеріалів „Буковини” за 1896 рік описує засідання 

Народної ради щодо питань церкви, що свідчить про нерозривний зв’язок 

релігії та політики. Промові Є. Пігуляка присвячена стаття „По Народній раді” 

(1896. – Ч. 107. – С. 1) причому зазначено, що найбільше зацікавлення селян 

викликав саме його виступ про церковні справи, що підтверджує активну 

участь простого населення в релігійному житті краю, проте політики не 

маніпулювали людьми, а лише озвучували безпосередньо їхні ж вимоги.  

У наступні роки часопис дуже багато писав про політиків, громадських 

діячів та представників інтелігенції, котрі намагались покращити релігійну 

ситуацію для україномовного населення. Найактивнішим промовцем виступав 

вже згадуваний нами Єротей Пігуляк. „Буковина” навіть публікувала його 

звернення повністю, зокрема у 1904 р. висловлена ним промова вміщена аж у 3 
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числах, починаючи з 2 номеру часопису. Основними релігійними питаннями, 

які він піднімав, було те, що румунізували всі, хто вступав на теологію, що 

священнослужителі-українці через тиск з боку церкви записуються як румуни 

або росіяни. Зростаючу кількість священиків-румунізаторів Є. Пігуляк 

описував як „виховання перекинчиків” і робив висновок: „приходжу до 

сумного опису положення буковинських русинів на полі церковнім” (1904. – Ч. 

2. – С. 1-2).  

Підсумовуючи проаналізовані матеріали „Буковини”, робимо висновок, 

що основною точкою зіткнення політичних та релігійних інтересів була 

румунізація церкви й небажання священнослужителів шукати компроміс з 

україномовним населенням. Якщо окремі вимоги проукраїнських політичних 

діячів щодо церковного життя й виконувались, то зміни тривали недовго, бо на 

місце священнослужителів-реформаторів неодмінно приходили противники 

всього українського.   
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ЕКОНОМІКА 

Міжнародні аспекти економічного розвитку 

Журавель Н.В., 
викладач вищої категорії, завідуюча денним відділенням Рубіжанського 

індустріально-педагогічного технікуму 
Україна, м. Рубіжне 

СТАБІЛЬНА НЕСТАБІЛЬНІСТЬ, 

ОДНОЗНАЧНА НЕОДНОЗНАЧНІСТЬ… 

Процеси державного будівництва в Україні після отримання 

незалежності проходили в край складних і несприятливих умовах, 

пов`язаних, перш за все, з великою кількістю проблем, отриманих у якості 

спадку від СРСР.  

Важлива складова перспектив розвитку України - це визначення її 

основних направлень, пріоритетів і функцій. Головними напрямками є: учать 

у світовому співробітництві; розвиток відносин в ЄС; участь в роботі ООН, 

інших міжнародних організацій. 

Основними пріоритетами перспектив розвитку України є: розвиток 

України як незалежної демократичної держави; збереження територіальної 

цілісності і недоторканності кордонів; включення національного  

господарства у світову економічну систему і створення умов, необхідних для 

нормального функціонування національної економіки; забезпечення 

національної безпеки; розповсюдження образу України як надійного  

партнера; сприяння науково-технічному прогресу, розвитку культури, та 

освіти; участь у вирішенні глобальних проблем сучасності; інформаційна 

функція; зв`язок з українською діаспорою. 

Європа - Україна. Однією з важливих перспектив розвитку України є 

європейське направлення. Все більш динамічними стають стосунки з 

Німеччиною, Великобританією, Францією, Італією, Австрією, Бельгією, 

Фінляндією, Норвегією, Швейцарією. Предметом особливої уваги 

української зовнішньої політики є розвиток стосунків з державами 

Центральної і Східної Європи, перш за все - Польщею, Угорщиною, Чехією, 

Словаччиною, Румунією. З цими країнами нас об`єднує геополітична 

близькість, спільність або схожість проблем, які виникли після краху  

тоталітарно-комуністичної системи.  
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На думку ЄС для євроінтеграції Україні необхідно обновити технічно -

виробничу базу, а також українське законодавство. Повинна пройти адаптація 

законодавства України до законодавства ЄС, яка полягає у зближенні з 

сучасною європейською системою права, приведення у відповідність з 

європейськими стандартами і охопити приватне, митне, трудове, фінансове, 

податкове законодавство, законодавство про інтелектуальну власність, 

охорону праці, охорону життя та здоров`я, навколишнього середовища, 

захист прав споживачів, технічні правила і стандарти, транспорт. 

США - Україна. На рубежі XIX і XX століть базовою офіційною 

доктриною зовнішньої політики США була доктрина ізоляціонізму , 

сформована в резолюції ще у 1783 р.: «Даний інтерес... штатів вимагає, щоб 

вони якомога менше втягувались у політику і протиріччя європейських країн» 

[1]. Аж до початку Першої світової війни поняття «українське питання» і 

«Україна» були для офіційного Вашингтона фактично «зоною байдужості». 

Кондоліза Райс зазначає, що Вашингтон хвилює слабкість демократичних 

інститутів в Україні, вона вважає, що імідж України і його покращення у світі 

напряму залежить з розвитком демократії всередині країни.  

Близький Схід - Україна. Надзвичайно важливою для України і в той же 

час дуже специфічною є співпраця з країнами Близького і Середнього Сходу . 

Можливі галузі співпраці - енергетика, нафтогазова та нафтохімічна 

промисловість, машинобудування, транспорт, сільське господарство. Ще 

одним фактором  перспектив розвитку для України є експорт озброєнь і 

військової техніки.  

Південно-східна Азія - Україна. Надзвичайно перспективним для 

України є економічне співробітництво з країнами Південно -східної Азії. Вони 

володіють величезним економічним потенціалом, природними ресурсами і 

порівняно високими темпами розвитку. Найбільші обсяги торгівлі в цьому 

регіоні з Індонезією та В'єтнамом. У контактах із цими країнами в Україні 

переважає експорт сировини, напівфабрикатів та металургійної продукції.  

Африка – Україна. 51 африканська країна встановили з Україною 

дипломатичні відносини. Однак лише в Алжирі, Єгипті, ПАР діють 

українські посольства, що свідчить про низький рівень налагоджених 

відносин з африканськими країнами. Для перспектив розвитку України серед 

напрямків і форм основними є розширення постачань високотехнологічної 

продукції на африканський ринок, яким є військово -технічне 

співробітництво, а також співробітництва у сфері інфраструктури, розвиток 

будівництва та транспорту. Є всі передумови для розвитку  на ринку 

авіаційних пасажироперевезень та вантажоперевезень.  

Латинська Америка - Україна. Величезні перспективи для політичних, 

економічних, науково-технічних і культурних шляхів розвитку 

відкриваються перед Україною в державах Латинської Америки. Наявність в 

Україні високих технологій і розвинутої бази окремих галузей 
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машинобудування при відносній слабкості їх в окремих країнах Латинської 

Америки дає можливість розраховувати на істотне розширення експорту туди 

української машинотехнічної продукції. Наприклад, Еквадор постачає в 

Україну банани, каву, какао, квіти. Натомість Україна має реальну 

можливість реалізовувати на еквадорському ринку продукцію енергетичного 

та сільського машинобудування.  

Китай. Прихід до влади в Китаї п'ятого покоління «комуністичного 

керівництва» може трактуватися по різному, проте будемо пам'ятати, що 

національні інтереси для держав, які тим більше прагнуть стати 

«наддержавами», залишаються незмінними, і глобальна експансія Китаю 

триває швидкими темпами. Китай вже має досвід оренди земель в Киргизії і 

Грузії, однак його керівництво дивиться ще далі - і новою метою цілком може 

виступити Україна. В Україні немає енергоресурсів, яких так потребує Китай, 

проте дістати собі «харчову колонію» він далеко не проти. Україна разом з 

китайськими кредитами та інвестиціями очікує на наплив китайських 

мігрантів, адже в більшості контрактів, що укладаються особливим пунктом 

йде використання в спільних проектах фахівців безпосередньо з Китаю. 

Індія - Україна. Ще до незалежності України, існував багатий історичний 

досвід відносин з Індією, що становила базу в побудові політичних і 

економічних відносин між двома країнами у нових умовах. Важливою 

сферою, яка складає основу українсько-індійських відносин, безумовно, 

виступає економічна сфера. Україні доцільно створити сприятливий 

інвестиційний клімат для подальшого залучення індійських інвестицій, 

оскільки нинішній рівень інвестицій в Україну не відповідає потенціалу обох 

країн. Необхідно відзначити, що в наш час Індія є другим найбільшим  

торговим партнером України в Азії. Основними статтями експорту з України 

в Індію складають соняшникова олія, добрива та хімікати, чорні метали, 

машини й устаткування. Частина імпорту в Україну з Індії становить в 

основному фармацевтична продукція, чай, кава, спеції, шовк і джут.  

Канада - Україна. Виняткова особливість взаємин між Україною та 

Канадою обумовлена наявністю 1,2 млн. української діаспори, яка є 

інтегрованою частиною канадського суспільства. Якщо звернути увагу на 

зовнішню політику Канади, то вагому роль у розвитку її пріоритетів відіграє  

фактор етнічної приналежності груп населення. Говорячи про торговельно -

економічне партнерство України і Канади, то протягом 10 років 

спостерігається позитивна динаміка двостороннього товарообігу. Україна 

експортує в Канаду неорганічне паливо, добрива, продукцію металургії. У 

той же час Україна імпортує з Канади продукцію машинобудування, 

аерокосмічної, фармацевтичної галузі, рибного промислу.  
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ГОСПОДАРСЬКИЙ РОЗВИТОК ПЕРИФЕРІЙНИХ РАЙОНІВ 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ: СУЧАСНИЙ СТАН І ТЕНДЕНЦІЇ 

Дослідження периферійних районів на регіональному рівні, у певному 

природно-екологічному та соціально-економічному середовищі є важливими. 

Взаємодія центру і периферії є одним із головних питань регіонального  

розвитку. Від його вирішення залежить соціально-економічне піднесення 

столиці і периферії [4, с.26-27]. 

Периферійні райони столичної області, з одного боку, є самодостатніми 

завдяки наявності місцевих передумов для розвитку їх господарства, 

соціальної сфери, інфраструктури. З другого – вони знаходяться під впливом 

столичного міста, виконуючи важливі функції, такі як продовольчого 

забезпечення, виробничо-розвантажувальна, природоохоронна, 

інфраструктурна, рекреаційна.  

На сучасному етапі розвитку постає необхідність вирішення 

економічних, соціальних та екологічних проблем цих районів, створення 

робочих місць і підвищення зайнятості населення на місцевому рівні, 

зниження міграційного відтікання населення. Це сприятиме не тільки 

зростанню економічної потужності цих районів, підвищенню рівня та якості  
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життя їх мешканців, а й позитивно впливатиме на розвиток столиці, 

ефективність її співпраці з віддаленими районами. 

Питання впливу центру на периферію досліджувалися у межах різних 

галузей знань. Особливо це стосується теоретичних положень щодо впливу  

центру на периферійні райони. Суспільно-географічним дослідженням  

столиці в контексті її впливу на периферію присвятили свої праці українські 

вчені – Г.В. Балабанов, І.О. Горленко, Т.А. Гринюк, І.В. Гукалова, 

А.І. Доценко, С.І. Іщук, С.А. Лісовський, К.В. Мезенцев, В.П. Нагірна, 

В.І. Нудельман, Г.П. Підгрушний, М.Д. Пістун, Ю.І. Питюренко, 

Л.Г. Руденко, Д.М. Стеченко, М.І. Фащевський та ін. 

Зазначені наукові дослідження спрямовані на підвищення ефективності 

господарської діяльності, удосконалення територіальної організації 

виробництва, розселення населення, поліпшення якості його життя, 

забезпечення комплексності розвитку периферійних районів на основі 

найбільш раціонального його взаємозв’язку зі столичним містом.  

Господарський розвиток столиці в умовах суспільних трансформацій, 

інтеграції у світові господарські структури, територіальна організація 

господарства зумовлюють посилення її впливу не тільки на приміські райони, 

а й на віддаленіші – периферійні райони. Відстеження цих процесів 

потребують нових підходів у трактуванні поняття «периферійні райони», 

визначенні їх ролі у розвитку столиці в умовах ускладнення економічного, 

політичного, соціального життя, а також пошук нових форм співпраці. Під 

впливом інновацій столиця постійно набуває нових соціальних якостей і 

господарських функцій, які посилюються завдяки створенню конкурентного 

середовища і формуванню нових економічних відносин між центром і 

периферією [1, с. 255, 268, 295, 296, 297]. Розвиток інноваційних конкурент-

тоспроможних видів господарської діяльності загальнодержавного та 

міжнародного значення у столиці спричиняє позитивний вплив на приміську 

зону і периферійні території. Це сприяє раціональному та ефективному 

розвитку столиці, і відповідно периферійних районів. 

Економічні перетворення, що відбулися у периферійних районах 

столиці, зумовили необхідність оптимізації їх функціональної визначеності. 

Зміни у структурі і спеціалізації господарської діяльності, спад виробництва 

у багатьох галузях промисловості і сільського господарства, водночас 

розвиток підприємництва, становлення конкурентних відносин у виробництві 

й реалізації продукції – все це значно вплинуло на рівень соціально -

економічного розвитку периферійних районів, їх територіальну структуру, 

міграційні процеси, поселенську мережу, зміни у сфері зайнятості та на ринку 

праці. 

Змінився певною мірою статус периферійних районів по відношенню до 

столиці. Їх розвиток зорієнтований на використання передовсім власної 

ресурсної бази, місцевих виробничих потужностей і працересурсного 
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потенціалу. Водночас ринкова система господарювання, глобалізаційні 

процеси значно розширюють можливості для розвитку підприємництва, 

створення філіалів, спільних підприємств, впровадження інновацій. Основою 

економічної вигоди є використання як територіального ресурсу землі, так і 

дешевої робочої сили у периферійних районах. Масштаби і сфери 

розповсюдження впливу столиці все більше залежать від інвестицій з боку 

підприємницьких структур [3, с.72-77]. 

Підвищення ефективності господарської діяльності периферійних 

районів нерозривно пов’язані з конкурентоспроможністю виробництва, 

зокрема сільськогосподарського, визначенням пріоритетних напрямів 

соціально-економічного розвитку. 

Такими напрямами є: 1) сільськогосподарський; 2) виробничий; 3) 

транспортний; 4) демовідтворювальний; 5) рекреаційний; 6) природо-

охоронний. 

Оптимізація функціональної визначеності периферійних районів 

столичної області передбачає не лише піднесення у сферах виробничої 

діяльності, а й соціальному розвитку, поліпшенню екологічної ситуації. 

Особлива увага має бути звернена на сталий (збалансований) розвиток 

територій, функціонально-територіальну узгодженість між галузями 

виробництва, раціональне природокористування [5, с.98-102]. 

Удосконалення територіальної структури господарства і розселення 

населення периферійних районів, їх господарська діяльність, роль у співпраці 

з столицею витікають із закономірностей територіального поділу праці, 

тісного взаємозв’язку між господарською діяльністю, особливостями 

розміщення виробництва та соціально-демографічними процесами. 

За умов ринку всі ці поняття повинні розглядатися не тільки з позицій 

раціонального використання природних ресурсів, підвищення ефективності 

та конкурентоспроможності господарських об’єктів, а й сумісності та 

взаємодії різних видів виробничої діяльності, екологічної безпеки територій, 

підвищення рівня життєдіяльності населення периферійних районів. 

Визначаючи пріоритетні напрями економіки, важливо визначити основні 

галузі спеціалізації, включаючи експортну орієнтацію виробництва. В 

контексті впливу столиці необхідно удосконалити механізми управління і 

маркетингу, впроваджуючи інноваційні форми організації виробництва, його 

модернізацію та інтенсивне оновлення засобів виробництва периферійних 

районів. 

Слід зазначити, що передбачувані зміни у господарській діяльності 

периферійних районів відбуватимуться за умов збільшення конкуренції, 

створення вигідніших умов виробництва і реалізації продукції, дотримання 

відповідних вимог і стандартів. За таких умов зміцнюватиметься тенденція 

виживання сильних суб’єктів господарювання і відповідно  
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конкурентоспроможних видів господарської діяльності, що позначиться на 

формуванні територіальної структури виробництва і розселення населення.  

Економічні й соціальні взаємозв’язки периферійних районів зі столицею, 

сумісне у багатьох випадках природокористування, регулювання на 

законодавчій основі розвитку столиці за рахунок використання не тільки 

приміської зони, а периферійних територій, зумовлюють їх скоординований 

розвиток [2, с.44]. Це стосується зокрема багатьох видів господарської 

діяльності, пов’язаної із продовольчим забезпеченням міста, територіальної 

організації виробництва і розселення населення. 
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 Криворізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №109 
Україна, м. Кривий Ріг 

ГЕОПОЛІТИЧНІ ІНТЕРЕСИ ТА ПРИРОДНО-РЕСУРСНИЙ 

ПОТЕНЦІАЛ УКРАЇНИ 

Україна, як кожна незалежна держава, прагне до розширення свого 

геополітичного простору. Як будь-яка держава, вона виділяє певні регіони, 

що становлять для неї найбільший інтерес, насамперед з погляду доцільності 

товарообміну, спорудження спільних підприємств чи інших об'єктів, 

створення оборонних союзів, зміцнення культурних контактів тощо. 

Пріоритетними з погляду економічних зв'язків для України є її сусіди: на 

Заході – Польща, Словаччина, Угорщина, Румунія та Молдова; на Сході – 

Росія; на Півночі – Білорусь. До пріоритетних належить також велика група 

країн Причорномор'я, геополітичний простір яких «зближує» Чорне море 
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завдяки відносно низьким витратам на перевезення вантажів водним 

транспортом. Тут є чималі резерви для розширення взаємовигідного обміну 

багатьма товарами і послугами. Це ж саме стосується і країн Балтійського  

регіону – Фінляндії, Швеції, Норвегії, Данії, Литви, Латвії, Естонії. Геопо-

літичні інтереси України сягають США, Канади, Казахстану, Бразилії, 

Аргентини, Ізраїлю та інших держав з численною українською діаспорою. 

Україна володіє потужним і різноманітним природно -ресурсним 

потенціалом, здатним забезпечити високий рівень економіки й добробуту 

народу. Вона має величезні масиви чорноземних грунтів (понад 68% усіх 

орних земель). Розвідано близько 7 тис. родовищ різноманітних корисних 

копалин, з них посилено експлуатуються близько 4,5 тис. В Україні є 

унікальні корисні копалини, спектр використання яких у народному 

господарстві надзвичайно широкий. Наприклад, запаси марганцевих руд 

становлять 25% світових, флюсових вапняків — 26,3%, первинних каолінів – 

60,5%, самородної сірки - понад 75 % тощо [3, с.327 ]. 

Україна багата величезними запасами унікальних руд: залізні, 

марганцеві, титано- та свинцево-цирконієві, берилійові, баритові, талько-

магнезитові, фосфатні, апатитові, графітові, уранові, золоті, дорогоцінні 

мінерали — і це  далеко не повний їх перелік. 

Значні промислові запаси золота розвідані на Дніпропетровщині, 

Житомирщині, Донеччині, Луганщині, Кіровоградщині, Одещині, Закарпатті. 

Згідно з висновками державної комісії, Мужиївське родовище в Закарпатті 

протягом десятків років може видавати щорічно по одній тонні золота. 

Багата Україна й різноманітними нерудними матеріалами, які 

використовують у чорній металургії: флюсові та доломітові вапняки, доломіт, 

кварцеві піски, талько-магнезит, плавиковий шпат тощо. Ці матеріали 

широко використовують також в інших галузях народного господарства. 

Тугоплавкі глини використовують для виготовлення вогнетривкої цегли, 

що застосовується у металургійній, скляній промисловості. Далеко за межами 

України відомі українські бентонітові та пали-горськітові глини, що 

використовують у ливарному виробництві, а також для виробництва цементу 

тощо. Надзвичайно цінною властивістю їх є те, що вони здатні вбирати в себе 

шкідливі продукти з навколишнього середовища. 

А чого варті українські каоліни – біла глина! Добавки білої глини при 

виробництві гуми надають їй стійкості та кислототривкості. 

Україна забезпечена на 85–100 років запасами цементної сировини, до 

складу яких належить і гіпс. Багата наша країна й крейдою (запаси її 

оцінюються у 450 млн. т), скляними пісками (142,5 млн. т), облицювальним 

каменем (граніт, гранодіорит, мармур та мармуровий вапняк, габро, 

лабрадорит, базальт, пісковики, туфи тощо), їх використовують як цінний 

облицьовувальний матеріал не тільки в Україні, а й за рубежем. 
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Україна багата й кольоровими дорогоцінними мінералами, які купують у 

нас багато країн світу. Це – волинські топази та берили, кришталевий кварц, 

маріона, яшма, аметист, агат, халцедон, аквамарин, бурштин та багато інших.  

Великі запаси в Україні калійної та кухонної солей. Забезпеченість 

розвіданими калійними солями становить понад 200 років, кухонною - 300 

років. 

Наявність широкого спектра різноманітних корисних копалин є 

могутнім фактором формування економіко -виробничого потенціалу країни. 

В Україні існують потужний паливно-енергетичний, металургійний, хімічний 

і нафтохімічний, машинобудівний, будівельний та агропромисловий 

виробничі комплекси. Однак за виробництвом ВВП і рівнем споживання 

матеріальних благ та послуг на душу населення Україна в 1991 р. серед країн 

Європи посідала одне з останніх місць. 

У структурі економіки України особливе місце належить паливно -

енергетичним галузям. Відомо, що життєвою потребою кожного суспільства 

є забезпечення його діяльності енергією.  

За рахунок власного видобутку різних видів палива Україна задовольняє  

лише третину своїх потреб. В основному Україна ввозить паливо з Росії 

(невелика кількість газу надходить із Туркменистану). Імпорт нафти та газу – 

це головна стаття дефіциту платіжного балансу України. Україна має 

якнайшвидше віднайти джерела для забезпечення енергетичної незалежності. 

Для цього є всі необхідні передумови. Україна може збільшити свої газові 

ресурси до 50 млрд м3 (30 млрд м3 отримати за рахунок власного видобутку  

та 20 млрд м3 – за рахунок оплати Росією та Туркменістаном транспортування 

газу через територію України). Слід також різко зменшити витрати газу на 

виробництво електроенергії (це близько 30 млрд м3). Перспективні ресурси 

газу в Україні становлять близько 700 млрд м3 [3, с.333]. 

Нафтодобувна та нафтопереробна промисловість потребує радикального  

технічного переоснащення. Необхідні пошуки нових покладів, а також 

видобуток нафти за новими технологіями зі старих родовищ. 

Украй неефективними є нафтопереробні підприємства України. Якби 

довести глибину перероблення нафти до 75 % (сьогодні вона становить в 

Україні 50%, у Німеччині – 83, у США – 90%), щорічна економія завдяки 

цьому становила б не менше 2 млрд дол. [3, с.333]. 

       Модернізація нафтопереробних заводів сприятиме зменшенню 

використання мазуту на виробництво тепло- й електроенергії. Дефіцит 

енергоносіїв можна покрити за рахунок збільшення видобутку енергетичного 

вугілля. 

Половина всього обсягу первинного палива (газу, нафти, вугілля, урану), 

що його має Україна, витрачається на виробництво тепла та електроенергії. 

Розрахунки показують, що потреби в електроенергії необхідно задовольняти 

як шляхом всебічного електрозбереження, реконструкції й технічного  
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переозброєння діючих потужностей, так і спорудження нових 

електростанцій, які б працювали на вугіллі. У світі створено нові, 

надзвичайно ефективні системи котлів, у яких спалювати низькосортне 

вугілля (зокрема, шлам фабрик, збагачене вугілля і навіть той шлам, який є у 

териконах). При цьому шкідливі викиди зменшуються у 100 разів порівняно 

з тими, які ми маємо й наших ТЕС. Наприклад, у США та Франції, а також в 

інших країнах планують у 2 рази збільшити використання вугілля для 

виробництва електроенергії. Тому вже сьогодні уряд має почати роботу над 

створенням проекту нового розташування теплових станцій із залученням 

іноземних інвестицій. 

Висновки. Економіка України потребує глибокої структурної 

перебудови. Деякі економісти вважають, що структурна перебудова має 

передувати введенню ринкових інституцій і забезпечуватися в межах тради -

ційних структур управління. Безперспективність такого підходу доведена 

всім попереднім розвитком. Водночас очевидно, що глибина деформацій не 

дає можливості здійснити структурну перебудову тільки механізмами ринку. 

Потрібна добре продумана державна структурно -інвестиційна політика. 
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ПОДАТКОВА РЕФОРМА УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ 

ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ 

В період здійснення реформаційних процесів Україна обрала 

євроінтеграційний напрямок  перебудови та модернізації. Такий напр ямок 

передбачає оновлення усіх секторів економіки та галузей діяльності шляхом  

проведення реформ. Це не минуло і так званий податковий сектор, який є 

важливою складовою впливу на діяльність господарюючих суб’єктів. Цей 

вплив проявляється негативно через наявність надмірного податкового  

навантаження, яке призводить до зниження конкурентоспроможності 

товаровиробників, погіршення гармонійних взаємовідносин між платниками 

податків та зборів і контролюючими органами, застосування схем та методів 

ухилення від сплати податків шляхом виведення коштів у зони, звільнені від 

оподаткування, так звані «офшори», умисне зменшення баз оподаткування та 

неправильне відображення доходів тощо [2, c.243]. 

Сьогодні зміни в суспільно-політичному та соціально-економічному 

житті є настільки швидкоплинними, що питання податкової реформи 

перманентно не втрачає своєї актуальності. Зовсім недавно було прийнято 

новий Податковий кодекс, однак передбачуваної активізації економічної 

діяльності не відбулося. В значній мірі це спричинено розгортанням 

фінансових кризових явищ і наростанням зовнішньої агресії. Нові умови 

створили потребу в подальшому реформуванні податкової системи України. 

Саме тому проблема проведення податкової реформи в умовах фінансової 

кризи та зовнішньої агресії, є надзвичайно актуальною [1]. 

Проблему реформації податкової системи України в контексті 

європейської інтеграції з можливим використанням позитивного  

європейського досвіду для її оновлення та вдосконалення розглядали у своїх 

працях такі науковці, як: Є.С. Барвінська та Н.Я. Процак, О.І. Гуцалюк, 

М.І. Карлін, Н.М. Ногінова, М.І. Петик та Л.А. Саварін, О.В. Сторожук та 

Л.О. Вітренко, М.Тарасюк та І.Руденко  та інші. Можна сказати, що не лише 

науковці приділяють увагу питанню реалізації податкової реформи, але й 



284 

 

 

контролюючі органи та платники податку, для яких це питання не менш 

актуальне, а тому потребує подальшого дослідження [2, c.243]. 

Найголовнішою особливістю податкової реформи в умовах фінансової 

кризи та наростаючої зовнішньої агресії стало прийняття Закону України «Про 

внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів 

України щодо податкової реформи» від 28 грудня 2014 року №71-VIII.  На 

основі цього Закону відбулися суттєві зміни в оподаткуванні, які почали діяти 

01.01.2015.  Суть цих змін полягає в тому, що, насамперед, зменшилася 

кількість податків з 22 до 9, як за рахунок їх групування, так і за рахунок 

скасування окремих податків (зокрема таких, як збір за провадження деяких 

видів підприємницької діяльності; збір у вигляді цільової надбавки до діючого 

тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності; збір на розвиток 

виноградарства, садівництва і хмелярства) повністю. Такі дії можна  трактувати 

як порушення законодавства, оскільки  зміни у податковому законодавстві  

можуть набувати чинності з 1 січня, якщо їх внесено до 1 липня. Дотримання 

цієї норми дозволяє підприємствам підготуватися, підкоригувати свої плани. 

Натомість у 2014 році багато компаній дізналися про підвищення податків за 

три дні до того, як почали діяти нові правила [1]. 

Така ситуація звісно збиває з пантелику Західних інвесторів. Вони 

звикли, що влада дотримується законів, а не порушує їх, прикриваючись 

гаслами та економічною доцільністю. Українські ж інвестори, хоч і навчені 

попереднім досвідом, не мають достатньо активів, щоб витримувати таку 

політику. Саме тому, проводячи податкову реформу, слід пам'ятати, що 

порушення процедури порушує права підприємців, вбиває довіру, яка є 

основою будь-яких реформ [3]. 

На особливу увагу заслуговує соціологічне опитування 75 фінансових 

директорів, бухгалтерів та фінансистів своїх членських компаній – 

представників переважно великого та середнього європейського бізнесу, який 

працює в Україні, щодо їх вражень від податкових нововведень, яке було 

здійснене у січні 2015 року Європейською Бізнес Асоціацією. Виявилось, що 

62% опитаних експертів негативно сприйняли нововведення і вважають, що 

порядок провадження змін є незадовільним, багато норм є 

недопрацьованими, суперечливими, в цілому, відсутній комплексний підхід 

до реформи податкової системи [4]. 

Можна сказати, що якісної податкової реформи уряд і парламент у 

2015 році не забезпечили, тому у 2016 році платників не варто обтяжувати 

новаціями. Слід почистити законодавство від негативних для економічного 

розвитку норм, забезпечити прозоре адміністрування, електронні сервіси, 

провести реформу фіскальної служби. 

Є кілька ключових принципів, на яких повинна базуватися реформа, 

зокрема збереження спрощеної системи оподаткування. В Україні більше 

одного мільйону платників єдиного податку. Це люди, які створюють робочі 
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місця, утримують свої родини і продовжують працювати в непростий час за 

відсутності дешевих і доступних кредитів. Наступний принцип – це 

спрощення адміністрування, ставка на електронні сервіси. Україна посідає 

106-те місце в світі у рейтингу Doing Business за легкістю сплати податків. В 

середньому на тяганину з податками підприємці в Україні витрачають 350 

годин на рік, це удвічі більше, ніж в розвинутих країнах. Наступним кроком 

має бути проведена реорганізація податкової системи, але не так, як недавно, 

коли кількість податків зменшили, а адміністрування – ускладнили. А також 

ліквідувати податкову міліцію та корупційні бар’єри. Існування податкової 

міліції нічим не виправдане. Суми, які вона приносить в бюджет, дорівнюють 

витратам на її утримання, а ось тиск на платників – величезний. Часто дії 

податкової міліції нагадують терор, мета якого – власне збагачення. Потрібно 

позбутися цього анахронізму і рухатися вперед [3]. 

Отже, проведення податкової реформи в євроінтеграційному напрямі має 

стати одним із основних етапів структурної перебудови та модернізації 

економіки України в цілому. Вона повинна враховувати  інтереси як 

податкових органів, тобто Державної фіскальної служби України та її 

територіальних підрозділів, так й інтереси звичайних платників податків.  

Звісно впровадження Податкової реформи 2015 року можна трактувати 

по-різному: за рахунок фактичного зменшення кількості податків та зборів, 

але автоматичного підняття ставок за цими податками максимальне 

податкове навантаження на платників податків не є меншим, а навпаки. 

Впровадження нових податків  та модернізація податку на нерухоме майно, 

відмінне від земельної ділянки, містять прогалини та недопрацювання. 

Запровадження акцизного податку з електроенергії призводить до зростання 

її вартості для підприємств економіки України, суттєво впливаючи на їх 

діяльність. Саме тому подальші дослідження в даному напрямку варто 

спрямувати на ліквідацію недоліків податкової реформи. 
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INNOVATION AND THE METHODS OF CALCULATION OF 

ECONOMIC EFFICIENCY FROM THEIR IMPLEMENTATION 

The economic evaluation of efficacy of treatment is interested not only by 

Health Department but also by doctors of various specialties [5,7]. This interest is 

due to several factors, the most important of which are – the increasing cost of the 

medical care and by alternative methods of treatments for the same disease, which 

have not only different clinical efficacy, but also different cost. Economic 

evaluation of the effectiveness of the treatment becomes especially relevant, for the 

obvious reason, in countries using the medical insurance. In addition to this , the 

problem of the relatively limited resources allocated to the Public Health, remains  

actual even in the most economically developed countries [7,8]. 

An important criterion in the evaluation of research and scientist's contribution 

to the thesis, is the calculation of economic efficiency of the introduction of new 

devices, methods, and new drugs for the treatment of any nosological unit. The 

available literature of the economic evaluation of the effectiveness of various 

treatments shows great interest of pharmaceutical companies in a particular result 

of the study [7]. Therefore, every practitioner should be ab le to carry out the 

economic analysis of the effectiveness of a particular method of the treatment to be 

able to use the results in the process of clinical decision making.  Economic 

evaluation of the effectiveness of medical interventions – is a difficult task of the 

economic analysis. In the contrast to the assessment of costs, which always lead to 

a cash equivalent, the effectiveness of the surgical interventions can be expressed 

in the monetary and utilitarian terms: regression of the main clinical symptoms of 

the disease, life expectancy, raising the level of social and psychological adaptation 

of the patient. In accordance with a selection criterion for evaluation there is a 

requirement in the various forms of analysis interventions of economic efficiency. 
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There are four basic methods of the analysis of economic efficasy of medical 

interventions: 

• minimizat ion analysis or cost savings;  

• analysis of efficacy of expenses or cost analysis of efficacy; 

• analysis of cost-utility or analysis of expenses efficacy in the utilitarian -

governmental units; 

• cost analysis of profits or cost-benefit analysis. 

Let us consider a brief description of each of these methods and indications 

for their use. 

Analysis is carried out to minimize the cost when compared have the same 

interference clinical efficacy. In this case cost-effective intervention is recognized 

as one that requires less money. The term "cost minimization" often refers to the 

result of the search procedures, which saves money at the expense of some 

additional effects (for example, reducing the percentage of hospitalization). In the 

economic analysis of minimizat ion of the cost of treatment of patients in surgical 

department it is important to know not only the cost but also the duration of patient 

monitoring of the comparison group.  

When determining the period of observation of the patient   the same goal 

should be kept- to ensure getting the most accurate results of economic research 

and to avoid misunderstanding and mistract  in people who use them, and  make 

decision. In practice, there is often a situation in which the cost -effectiveness of 

treatments that have different clinical efficacy should be compared. One of the 

interventions usually allows to have more pronounced therapeutic effect using 

additional costs. In this case it requires a more sophisticated method of economic 

evaluation of the effectiveness of medical interventions - the analysis of cost-

effectiveness or cost-effectiveness analysis.  This analysis method estimates the 

amount of additional costs required to obtain positive results through the use of the 

chosen method of treatment. At the same time more cost -effective is the 

intervention that: 

 - requires less of money, but it is effective; 

- it is more expensive, but the clinical characteristic justifies the additional 

costs; 

- is less efficient, less expensive, but does not justify the use of the additional 

costs. 

In analyzing the effectiveness of expenses the comparing options, unlike the 

cost minimizat ion analysis, are characterized by a greater or lesser but not 

equivalent efficiency. 

With the prevalence of adverse outcomes the improving of the absolute and 

relative risk should be discussed. Therefore, a decrease in the absolute and relative 

risk in patients with secondary lower extremities lymphostatsis and the desired 

clinical outcome, one in four patients with secondary lower extremities  

lymphostasis after various methods of correction observed undesirable outcome. 
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Cost-benefit analysis, or cost-effectiveness analysis, although is the most common 

method of economic evaluation of the effectiveness of treatment, including patients 

with chronic lymphovenous failure, but is not without some drawbacks, chief 

among which is the lack of information on the quality of life (QOL) patients 

undergoing the intervention. 

Economic evaluation of the effectiveness of treatment, based on the index of 

quality of life, is called the cost-utility analysis or cost-benefit analysis in utilitarian 

terms and is determined by the fact that it is based on the preferred choice of 

patients, or "utilitarian" criteria of their health and life expectancy. As a result, 

calculated "life expectancy, respectively, with its quality» (QALY), reflecting 

changes in life expectancy and quality. 

There are three basic methods of determining patient utilitarian index " rating 

scale", "temporary assignments" method and the "standard risk". When using 

the "scale rating" the patient is offered on the 10 cm line segment , the extreme 

points of which corresponds to the "absolute unhealthy "(value of 0) and 

"absolute health" (a value of 1 or 100) to select a point corresponding to the quality 

of life on the day of the survey. Using the same scale are searched preferred for 

patient health conditions, which can be achieved by the proposed method of 

treatment. When using the method of "temporary assignments" the patient trying to 

find out what state of health he pointed out during a certain period in recent years. 

Next, the patient is informed that a new treatment may restore his full health, but 

due to the reduction of life expectancy. Then the patient is asked to change the time 

intervals "full health" and "disease state" in order to establish an acceptable ratio 

of its life expectancy and quality for it. It is believed that with this method you can 

get more information about plausible utilitarian QOL compared with other 

methods.  The essence of the "standard risk" method, is to give the patient 

information about the possibility of a quick restoration of full health du e to a 

method of treatment, which is accompanied by a certain risk of death. Next, the 

patient is asked to change the risk of the alleged interference to the extent that is 

acceptable to him. QALY value, equal to 1.0, is assigned to a lifetime of 1 year with 

QOL, corresponding perfectly healthy. Accordingly, 1 year of age with quality of 

life, less good than that at the absolute health, is set to less than 1.0 QALY. 

The following example of calculation of QALY is discussed. For example, 

after the diagnosis of a particular disease the patient's life expectancy without 

treatment is 1 year, but his quality of life will remain good (the utilitarian measure 

of QOL will be equal to 1.0) during the year. Treatment of this disease will prolong 

the patient's life up to 4 years, but due to the side effects of treatment QOL decrease 

to 0.6 for the remainder of life. One of the important advantages of this method 

consider the possibility of comparison with the universal indicator  « value of 1 

QALY» cost-effectiveness of a completely different treatment of the same disease, 

as well as the cost-effectiveness of treatment of patients with various disorders, but 
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for a wide practical application of this technique in our country we need to improve 

and simplify its procedure. 

In our research work, doing the master's thesis, at the beginning of the 1980s , 

before the collapse of the Soviet Union, a stable economy and a stable currency 

calculation of economic effect from the introduction of locks "METOST" system 

of our design, we made according to the method developed by E.N.Kulagina (1980) 

[2,3]. 

In the late 1980s and early 1990s, we were doing a doctoral thesis - in period 

of  galloping inflation in the CIS. Moreover, our thesis was carried out in Ukraine, 

but the introduction of our "METOST" system was carried out in almost all CIS 

countries, with its own currency.  

In this regard, we had difficulties in programming of economic effectiveness of 

introduction. That’s why we took one of the main criteria of the economic effect of 

the introduction of a new method of treatment - reducing recovery time [4]. 

Conclusions: 

1. When carrying out the thesis one of the main scientific assessments  of the 

research is calculating of the cost-effectiveness of the introduction of new devices, 

methods, and new drugs for the treatment of any disease. 

2.Economic evaluation of the effectiveness of treatment is particularly actually 

in conditions of insurance medicine introduction. 

3. The limited resources allocated to Public Health, remains relevant even in 

the most economically developed countries. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКУ ТУРИСТСЬКИХ ПОСЛУГ 

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Ринок туристських послуг України, і в тому числі  Харківської області, 

розвивається  динамічно, але не виходить на  лідируючі позиції, оскільки  

скрутне положення економічної, політичної та соціальної ситуації в  країні не 

дозволяє достатньо ефективно використовувати туристський потенціал. 

Невирішеними постають питання  розвитку ринка туристських послуг країни,  

що заважає йому бути конкурентоспроможним на міжнародному 

туристському ринку та надавати послуги за усіма сучасними світовими 

стандартами. Реалізація актуальних завдань розвитку туристського ринку 

потребує професійного підходу і державної підтримки в межах вітчизняного  

законодавства.  

В працях багатьох науковців досліджувалися питання щодо сучасного 

стану, проблем та перспектив розвитку  ринку туристських послуг. Але, на 

нашу думку, проблематику розвитку ринку туристських послуг не було 

розглянуто  в контексті впливу на нього кризових явищ, що відбувається в 

економіці останніми роками. Також недостатньо поглиблено розглядаються 

перспективи розвитку ринку туристських послуг в умовах кризи. Це 

обумовлює актуальність тематики даного дослідження. 

Досліджуючи чинники стимулювання попиту на туристські  послуги, 

Д.С. Ушаков підкреслює, що «багато виробників турпродукту відвойовують 

додаткову частку в глобальному попиті на послуги завдяки прискоренню 

обслуговування клієнтів, скорочуючи тривалість вільного часу, необхідного  

для придбання їх послуги. Це не тільки збільшує максимальне завантаження 

і пропускну спроможність туристичного підприємства, але й привертає 

додаткових клієнтів, що прагнуть заощадити, передусім, свій час» [1, с.101]. 
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Індустрія туризму в Україні має всі передумови для потужного розвитку 

та входження в цивілізований світовий ринок послуг за умови врахування 

тенденцій та принципів інноваційного розвитку. Для цього, зазначає 

Л. Федулова [2], на рівні окремих туристських компаній необхідно формувати 

інноваційні стратегії розвитку. В.Двоєзерська наголошує на деяких тенденціях 

розвитку державного регулювання розвитку туризму і діяльності курортів в 

Україні в умовах глобалізації та євроінтеграції суспільних процесів [3]. Також 

і Л. Донченко і Н. Гостева визначають економічні й адміністративні механізми 

розвитку ринку туристських послуг [4]. 

Розглядаючи туристський ринок як частину спільного ринку, можна 

відзначити, що туристська галузь розвивається відповідно до законів попиту 

й пропозиції, а також механізмів ринкової рівноваги й конкурентної 

боротьби. Майбутній розвиток туризму залежить від можливості туристських 

підприємств галузі легко видозмінювати свої послуги відповідно до потреб і 

запитів туристів [5, с.274]. 

Основні показники діяльності туристської сфери Харківської області 

наведено у табл. 1. 

 

Таблиця 1 - Показники діяльності туристської сфери Харківського  

регіону за 2005-2014 рр. 

Роки 

Обсяг 

наданих 
туристських 

послуг в 

регіоні,  
тис. грн. 

Платежі  
до бюджету, 

тис. грн. 

Середньо-
облікова 
кількість 

працівни- 

ків, ос. 

Кількість 
туристів 
регіону, 

 ос. 

Кількість 
туристських 
підприємств 

регіону, 

одиниць 

Операційні 
витрати 

туристської 
діяльності, 

тис. грн. 

Прибуток 
від звичай-
ної діяль-
ності, тис. 

грн. 

2005 71578,00 3262,0 1027 112893 172 55399,3 12916,7 

2006 76103,00 4172,0 993 110565 164 57838,3 14092,7 

2007 105410,90 5989,6 1090 135231 302 80112,3 19309,0 
2008 167408,12 6717,5 1235 137506 426 128230,2 32460,4 

2009 169135,14 7147,5 1165 116149 546 128542,7 33444,0 

2010 119806,49 6342,6 1023 138440 719 91052,9 22411,0 

2011 54740,00 2846,5 940 74038 295 45438,2 6455,3 

2012 38980,00 2027,0 1105 105663 370 28668,7 8284,3 

2013 44960,00 2248,0 965 91648 358 34332,3 8379,7 

2014 28310,00 1135,4 663 71437 309 23688,9 3790,1 

По таблиці наочно видно, що обсяг наданих послуг найбільший був у 

2008 і 2009 роках, а у 2014 році найменший обсяг наданих туристських 

послуг,що склав 28310,00 тис.грн., на наш погляд, це викликано не 

стабільною політичною ситуацією в країні. 

Останній стовпець показує нам, що прибуток від звичайної діяльності, 

якщо порівнювати 2005 та 2014 роки, скоротився більш ніж у 4 рази. Піку  

досяг прибуток у 2010 році та склав 33444 тис.грн., нижню сходинку займає 

2014 рік,прибуток за який складає 3790,1 тис.грн. 
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Якщо порівнювати перший рік статистики кількості туристських 

підприємств (2005рік) та останній (2014 рік), ми можемо зробити висновок, 

що кількість підприємств туризму зросла у 2 рази.У 2005 році кількість 

туристських підприємств налічувала 172 одиниці,а у 2014 році – 309 одиниць. 

Кількість туристів регіону скоротилося у 1,5 рази з 112893 осіб до 71437 

осіб,на наш погляд, це викликано недостатньою підтримкою держави сфери 

туризму. 

Операційні витрати туристської діяльності зменшилися на майже 43%. У 

2005 році операційні витрати складали 55399,9 тис.грн.,а у 2014 

23688,9 тис.грн. 

В роботі ринку туристських послуг можна виділити наступні загальні 

проблеми: 

- відсутність розгалуженої системи інформаційно -рекламного 

забезпечення діяльності галузі ринка туристських послуг та туристських 

представництв закордоном;  

- відсутність цивілізованих умов перетину кордону та несприятливий 

візовий режим; 

- податкове законодавство, що не сприяє вкладенню інвестицій в туризм;  

- недоліки в системі (моделі) регіонального управління України [6];  

- відсутність готелів, що відповідають міжнародним сучасним 

стандартам; 

- необхідність передання частини повноважень органам,що займаються 

місцевим  самоврядуванням. 

Для ефективного розвитку ринку туристських послуг Харківської 

області необхідно створити умови для інтенсифікації галузі, передусім, 

завдяки зростанню її ролі в соціально-економічному житті регіону шляхом  

ефективного використання наявного туристського потенціалу на основі 

принципів сталого розвитку, створення на цій основі умов для розвитку 

людського капіталу, забезпечення зайнятості населення, зростання доходів, 

формування національної та регіональної конкурентоспроможності.  

Для досягнення мети необхідно вирішити такі завдання: 

- тимулювати розвиток об’єктів туристської інфраструктури;  

- розробити інноваційні туристські продукти, здійснити оновлення 

існуючих туристських маршрутів; 

- сформувати систему заходів щодо просування та популяризації 

регіонального туристського продукту на внутрішньому та міжнародному 

ринках; 

- сприяти забезпеченню туристської індустрії професійними кадрами. 

Головною метою державної політики для розвитку ринку туристських 

послуг має бути: створення умов для партнерств у туристській галузі;  

згладжування меж кордону та налаштування співробітництва; використання 

транзитних можливостей Харківського регіону, його туристського  
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потенціалу. Основою туристської політики регіону має бути розвиток 

в’їзного, внутрішнього та соціального туризму, який передбачає збереження, 

відтворення та відновлення туристських ресурсів. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ РОЗВИТКУ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИХ 

ТУРИСТСЬКИХ РЕСУРСІВ В ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ 

Харківська область не входить до групи лідерів з розвитку туристсько -

рекреаційної діяльності, але має значні перспективи у цій сфері. Тому 

визначення чинників та оцінка їх впливу на туристсько -рекреаційну  

діяльність в адміністративних районах Харківської області є актуальними і 

можуть бути використані для розробки програм регіональних та галузевих 

розвитку.  

У Харківській області зосереджена значна кількість пам’яток, пов’язаних 

з перебуванням на території Слобожанщини багатьох етносів. Передусім, це 
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пам’ятки археології, що дозволяють, окрім іншого, розвивати популярний 

нині археологічний туризм. Такий вид туризму має значні перспективи, 

пов’язані з новими культурними й подієвими проектами, розвитком нових 

туристських продуктів та інфраструктури в Харківській області.[5] 

Харків має вагомі об’єктивні передумови, щоб увійти до найбільш 

розвинутих у туристичному відношенні міст України та Європи. Це історичне 

місто з багатою культурною та архітектурною спадщиною, яка має дістати 

світового визнання. На території області розташовані пам’ятки історії та 

культури. До реєстру національного культурного надбання включені 

пам’ятки архітектури, археології, історії і монументального мистецтва. 

Велика кількість об’єктів охороняється як пам’ятки культури місцевого 

значення. [5] 

Один з провідних дослідників рекреаційно-туристських ресурсів 

України О.О. Бейдик пише, що пам’яткою архітектури є будь-який твір  

архітектурно-будівельної діяльності людини, який становить для суспільства 

історичну, наукову, мистецьку або іншу культурну цінність. Історична 

цінність пам’яток архітектури полягає в їх пізнавальній ролі як джерел 

історичної інформації, вони здатні відбивати матеріальне і духовне життя 

суспільства певного історичного періоду: суспільний устрій, науково-

технічний рівень та рівень розвитку економіки, світогляд, культуру, побут, 

традиції населення. Відповідно до хронологічного показника, чим давніша 

пам’ятка, чим вищий відсоток збереженості її матеріального стану, тим 

вищий ступінь наукової, історичної. туристсько-пізнавальної цінності 

об’єкта. Суспільне значення пам’яток архітектури полягає в естетичній 

цінності [1]. 

Харківська область багата на культурно-історичні ресурси: тут 

знаходиться 2535 пам’яток історії, археології, містобудування і архітектури, 

монументального мистецтва або 5% їх загальної кількості в Україні. За цим 

показником область посідає 7-ме місце. У Харківській області є також 653 

пам’ятки громадської архітектури, а це 4% (8-ме місце) їх загальної кількості 

в Україні, 75 пам’яток мають загальнонаціональне значення [1; 3]. Частка 

найвизначніших архітектурно-історичних ресурсів у загальній кількості 

пам’яток Харківської області становить всього 2,9% [4]. Серед областей 

України за кількістю найвизначніших архітектурно-історичних пам’яток вона 

посідає 14-те місце. 16 міст області занесені до Списку історичних населених 

місць України. У Харківській області є 2 історико -культурних заповідники, 

103 пам’ятки містобудування та архітектури, 10 пам’яток історії, 4 пам’ятки 

монументального мистецтва, 15 пам’яток археології національного значення 

[4; 6]. Серед пам’яток національного значення області найбільше пам’яток 

містобудування та архітектури – 73, це 71% їх загальної кількості, 27% з них 

зосереджені у м. Харкові та 73% – у 15 районах області [1; 3]. Найдавнішим и 

спорудами в Харківській області є Покровський собор у м. Харкові (1689) і 
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Спасо-Преображенський собор у м. Ізюмі (1684). В області налічується 21 

пам’ятка містобудування та архітектури XVIII століття, це  третина всіх 

пам’яток. Більшість архітектурно-містобудівних пам’яток Харківщини 

споруджено у XIX столітті. Пам’ятками XX століття є 6 об’єктів. Історико -

художню цінність має архітектурний ансамбль площі Свободи.Попри таку 

кількість пам’яток містобудування та архітектури національного значення 

Харківська область посідає лише 11-те місце в Україні (всього 3% загальної 

кількості пам’яток). За кількістю пам’яток громадської архітектури 

Харківська область на 8-му місці в Україні (4%), військової архітектури – на 

4-му місці (8%), культової архітектури – на 19-му місці (1%), тут знаходиться 

1 із 13 архітектурних монументів України (8%), 1 з 19 пам’яток садово -

паркового мистецтва [4;6]. Отже, переглянувши наведені вище дані про 

насиченість Харківської області туристськими ресурсами, можна підкреслити 

потенціал регіону для майбутнього розвитку пізнавального, наукового, 

ділового, промислового, рекреаційно-оздоровчого, дитячого, спортивного 

туризму та екскурсійної діяльності; для формування перспективних 

тематичних напрямів туризму, зокрема освітнього, сільського, зеленого, 

мисливського, релігійного та інших. 

Отже, розвиток туризму в регіоні є одним з найбільш перспективних та 

найприбутковіших напрямів який впливає на економіку Харківської області. 

На сьогодні в області існує понад 100 тематичних екскурсійних маршрутів. 

Туристичні організації систематично розробляють нові та оновлюють існуючі 

екскурсії різноманітної тематики [5]. 

Дослідження насичення Харківських районів архітектурним и 

пам`ятками вказує на те, що найбільша концентрація об`єктів зосереджена у 

Вовчанському (35), Чугуївському (22), Краснокутському (21) районах. У 

чотирьох районах області такі пам’ятки відсутні – Кегичівському, 

Коломацькому, Печенізькому, Шевченківському. Дослідивши насиченість 

архітектурними пам`ятками усіх 27 районів Харківської області, можна 

класифікувати райони за рівнями забезпечення пам`ятками від найменш 

насичених районів до найбільш. На жаль, більша кількість історико -

культурних пам`яток знаходяться в неналежному стані та потребують 

реконструкції, або реставрації і це вагомо впливає на погіршення 

пізнавального туризму, але в той же час є не єдиною проблемою, яка заважає 

розвитку історико-культурних туристських ресурсів в районах Харківської 

області. 
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МЕНЕДЖМЕНТ ЗДОРОВ’Я 

Розвиток фізичної культури і спорту в сучасних умовах  

Білогур В.Є., 
проф., д.філос.н., зав. кафедри теорії методики фізичного виховання та 

спортивних дисциплин  Мелітопольського державного педагогічного 
університету ім.Б.Хмельницького 

Україна, м. Мелітополь 

СТАНОВЛЕННЯ СПОРТИВНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ЯК 

СОЦІАЛЬНОГО ІНСТИТУТУ В УМОВАХ СУЧАСНОГО 

СУСПІЛЬСТВА 

Менеджмент в спорті – це самостійний вид професійної діяльності. Він 

спрямований на ефективне досягнення цілей фізкультурно -спортивної 

організації, що діє в ринкових умовах, шляхом найбільш раціонального 

використання матеріальних, трудових і інформаційних ресурсів. Народження 

спортивного менеджменту як професії пов'язано з появою посад керівників 

фізкультурних і спортивних організацій, тобто професійних керуючих. 

Зростаючий вплив фізичної культури і спорту на економіку країни, поява і 

розвиток індустрії спорту – це найбільш яскраві і очевидні ознаки того, що 

спорт потребує не тільки професійних спортсменів і тренерів, але і в 

професійних менеджерів і економістів. Саме «управлінці» високого класу 

можуть раціонально вести фінансово-господарську діяльність в спортивній 

організації, ведучи її до вершин успіху. Тому освіта у сфері спорту стає як 

ніколи актуальною. Якщо підходити до історії спортивного менеджменту 

ширше, то першими спортивними менеджерами були ще римляни – власники 

гладіаторів. Проте справжні спортивні управлінці з'явилися лише в кінці XIX 

століття, коли світ охопило масове захоплення спортом і спортивними 

змаганнями. Вже тоді у спортивних колах виділилися спортивні 

адміністратори (або агенти) і, власне, менеджери. Менеджери ж, виділившись 

з середовища адміністраторів, поступово набували над спортсменами влади – 

саме вони вирішували, де спортсменові виступати, з яким противником 

змагатися, якій газеті давати або не давати інтерв'ю, інвентарем якої фірми-

виробника користуватися. Більш того, доходи менеджерів поступово 

перевищили гонорари спортсменів. На сьогоднішній день спортивний 
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менеджмент має ще більше напрямів: «адміністрування в області спорту», 

«спортивний туризм», «індустрія спортивних товарів», «менеджер 

легкоатлетичного спорту», «спортивна економіка» і ін. Більш того, у одного 

спортсмена можуть бути відразу декілька менеджерів, кожен з яких буде 

«прикривати» свій напрям – один займається харчуванням спортсмена, 

другий – його спорядженням, третій бере на себе всю бухгалтерію і 

економіку, четвертий вирішує питання по юридичній частині. [1, с. 31]. 

Процес менеджменту як взаємодія суб‘єкта і об‘єкта здійснюється за 

допомогою конкретного механізму, що є квінтесенцією виявлення суб‘єкт-

суб‘єктного відношення спортивного менеджменту. Механізм менеджменту 

у континуумах фізичної культури і спорту представляє собою комплекс 

заходів, форм, методі, що забезпечують ефективну реалізацію цілей 

фізкультурно-спортивних організацій, найбільш повне задоволення 

людських специфічних потреб і споживачів соціально -культурних послуг 

спортивно-оздоровчої сфери, а також виявлення креативної самореалізації 

суб‘єкта спортивної діяльності.  Спортивний менеджмент в умовах 

глобалізації направлений на командну спортивну роботу, потребує від 

спортсменів вироблення глобальної спортивної культури і мислення, 

координаційних дій і кооперації. У відповідності з менеджментом людських 

відносин командна спортивна робота дозволяє вирішувати як індивідуальні, 

так і колективні організаційні задачі: індивіди та спортивні організації 

розділяють устремління до ефективності спортивної роботи, направленої на 

досягнення успіху, тобто максимальних спортивних результатів.  

Менеджмент людських відносин, що є основою спортивного менеджменту, 

сприяє задоволенню глибинних потреб спортсменів, виходу їх на високий 

міжнародний рівень та досягнення максимальних результатів. Так, 

наприклад, менеджмент людських відносин Дж.Батлера направлений на те, 

щоб звернути увагу на зміщення фокуса уваги від групи до індивіда;  

закликати індивідів повернутися до впевненості у собі, розвивати впевненість 

у собі через діяльність в рамках спортивного руху. Теоретики даних концепці 

менеджменту закликали індивідів до розвитку і реалізації своїх здібностей, 

необхідних спортсмену, а також отримання задоволення від вирішення 

спортивних задач, покладених на особистість, в основі яких досягнення 

найвищого (максимального) результату. Спортивні цінності як основа теорії 

нових людських відносин реалізуються через посередництво методів і 

прийомів спортивного розвитку як особистості, так і організації. Спортивний 

менеджмент - один з видів спеціального менеджменту, який має справу з 

керуванням організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості. У зв'язку  

з таким підходом організація є ключовим поняттям спортивного 

менеджменту. З позицій менеджменту фізична культура й спорт - це не тільки 

"рухова діяльність людину", не тільки сукупність спеціальних засобів і 

методів спрямованого розвитку фізичної діяльності людей, як затверджується 
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в теорії фізичної культури. Фізичну культуру й спорт як об 'єкт соціального 

управління необхідно розглядати як різноманіття фізкультурно -спортивних 

організацій - спортивних шкіл, спортивних клубів, спортивних команд по 

видах спорту, стадіонів, спортивно-оздоровчих центрів, спортивних 

федерацій і т.п. [2, с.61]. Ще десять років тому, коли, користувач інтернету  

натикався на пропозицію вакансії спортивного менеджера, він піднімав брови 

від подиву. Просто в 90-х р. р. і на початку 2000-х ця вакансія мала інші назви 

- начальник спортивного клубу, адміністратор школи і так далі. Тепер ми 

постійно користуємося словом менеджер, отже усіх спортивних керівників 

стали іменувати саме таким словом.  Кожна спортивна фірма має своїх 

керівників. Вони можуть бути різного рівня і вирішувати  один від одного 

різні  типи завдань. Традиційно, категорія спортивного менеджменту розділяє  

всіх керуючих на три групи. Це ті, хто займається розробкою стратегії 

розвитку (спортивні управлінці, президенти футбольних клубів). Ті, хто сам 

кермує (керівники структурних підрозділів і напрямків), а також нижній 

рівень виконавців розпоряджень (адміністратори спортивних шкіл, керівники 

команд). У кожної з перерахованої професії різні завдання.Часто люди, які 

вибирають вакансії спортивного менеджера, колись були пов'язані зі спортом, 

або отримали спеціальну освіту. Буває, люди цієї професії в минулому 

працювали позаштатними перекладачами, тому що ця професія допомагає в 

отриманні навичок спортивного менеджера. Але краще всього працюють 

"виключення" - справжні керівники, ті, хто могли б успішно керувати банком, 

але чомусь обрали спортивний клуб. Ймовірно, це тому, що спортом 

займалися в дитинстві. До завдань, які вирішують ці фахівці, відносяться 

керівництво спортивними установами. Хороший працівник повинен знати, як 

розрахувати ресурси та розробляти стратегію збільшення доходів команди і 

клубу, і організовувати фестивалі спорту та інші заходи.Спортивний 

менеджмент: як оцінити результат?У діяльності спортивних менеджерів 

(втім, як і будь-яких інших) дуже важливо об'єктивно і конкретно оцінювати 

їх результати, в тому числі і економічні.В індустрії спорту працюють дуже 

різні (за напрямами діяльності та виконуваних функцій) спортивні та інші 

організації, які, по суті, і є об'єктами спортивного менеджменту. Потрібно 

відзначити, що проблеми спортивного менеджменту пов'язані з пошуком 

об'єктивних способів розвитку фінансової частини сфери фізичної культури і 

спорту. Для цього майбутні професіонали вивчають типологію 

фізкультурних організацій і методи управління ними, види державних і 

недержавних органів, що беруть участь у розвитку сфери спорту, етику в 

економічних відносинах і багато іншого. Головне завдання такого навчання – 

зробити так, щоб фізкультурно-спортивна організація в умовах сучасного 

ринкового розвитку стала заможною, не поступалася в своєму рівні державам  

зарубіжжя. Перспективними напрямками розвитку менеджменту є бізнес в 
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альпінізмі, боксі, волейболі, гольфі, легкої атлетики, художньої гімнастики, 

тенісі, плаванні, бадмінтоні, футболі та баскетболі. 

Сьогодні спортивний менеджмент шукає нові шляхи просування саме в 

цих областях. Можемо констатувати, що процеси комерціалізації спорту, 

спортивний  вдалий та ефективний менеджмент  впливає на зростання 

доходів від: спортивних видовищ і сектору спортивних послуг; збільшення 

обсягів спортивного телерадіомовлення;  розвитку фізкультурно-оздоровчої 

інфраструктури з урахуванням потреб населення; різноманіття форм 

обслуговування, методів і засобів пропозиції послуг масового спорту.  В 

сучасних умовах формується глобальна інтеграція, глобальна конкуренція, 

глобальна спортивна культура, глобальна синергія, глобальне спортивне 

мислення, глобальний спортивний менеджмент, тому спорту в сучасних 

умовах важко виживати, щоб бути адекватним умовам глобальної 

конкуренції між глобальними спортивними організаціями, тому необхідно  

формувати спортивну культуру, що базується виключно на загальнолюдських 

цінностях, усвідомлення тенденцій розвитку світових процесів.    
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ПРОФЕСІЙНО-ПРИКЛАДНА ФІЗИЧНА ПІДГОТОВКА 

СТУДЕНТА-ФАРМАЦЕВТА В УМОВАХ СУЧАСНОЇ ОСВІТИ 

Останнім часом Україна перебуває в умовах активного реформування. 

Це стосується й реформування освітньої сфери. Одним із основних завдань 

сучасної вищої освіти стає питання впровадження компетентнісного підходу  

до професійної підготовки студентів. Тобто увага акцентується на 

компетенціях, що сприяють адаптації фахівців до мінливих умов сучасного 

ринку праці й бурхливого розвитку науки. Сьогодні такий підхід стає 

невід’ємним складником освітньої галузі. Вимоги до сучасного фахівця 
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пред'являють не тільки у сфері предметних умінь та навичок, але й у 

формуванні уміння вчитися, оволодіння навичками пошуку інформації, 

здатності до самонавчання упродовж життя [2, с.57-62]. 

Також зміни, що відбуваються в усіх сферах життєдіяльності 

суспільства, вимагають нових підходів до виховання та соціалізації 

майбутнього спеціаліста. Особливого значення в сучасному суспільстві 

набуває формування гармонійно розвиненої, суспільно активної, фізично 

досконалої, здорової особистості.  

Більшість дослідників зазначають, що завдання сучасної вищої освіти 

полягає в тому, щоб не тільки дати професійні знання, а й підготувати 

фахівця, який глибоко розуміє і знає свою роль у суспільстві, вміє творчо 

використовувати здобуті знання на практиці, а також вміє працювати з 

людьми у колективі. 

Останнім часом в галузі фізичної культури та спорту спостерігається 

необхідність пошуку нових ефективних шляхів та засобів удосконалення 

процесу фізичного виховання молоді. Фізичне виховання студентів має 

велике значення для професійної підготовки майбутніх фахівців-фармацевтів 

[4, с.215]. Таким чином можна констатувати, що професійно -прикладна 

фізична підготовка (ППФП) - спеціалізований вид фізичного виховання, що 

спрямований на формування і підтримання необхідного рівня фізичної 

підготовленості стосовно до вимог певної (конкретної) професії. 

Реалізація процесу ППФП у вищому навчальному закладі покликана 

сприяти успішному професійному ставленню і розвитку особистості. Таким 

чином,  це у своїй основі процес навчання, який збагачує індивідуальний 

фонд професійно корисних рухових вмінь і навичок, виховання фізичних і 

безпосередньо зв’язаних із ними здібностей, від яких прямо або 

опосередковано залежить професійна працездатність. 

Соціальне значення ППФП у сучасних умовах визначається перш за все  

громадською потребою у збереженні та зміцненні здоров’я майбутніх 

спеціалістів, здатності до підвищення ефективності праці впродовж 

трудового періоду, скороченні втрат робочого часу через хвороби. 

Основними факторами, які визначають загальну спрямованість, задачі та 

зміст ППФП, являються:1) характер та об’єм інформації, що поступає та 

умови її сприйняття у процесі праці; 2) характер основних робочих рухів 

(дій); 3) особливі умови професійної діяльності. 

Саме наведені фактори і обумовлюють задачі ППФП студентської 

молоді у ВНЗ [4, с.75-81]. 

 Професійно-прикладна фізична підготовка студента-фармацевта 

покликана вирішувати наступні задачі: 1) озброїти студентів прикладними 

знаннями про професію, про фізичні якості, які є необхідними для успішного 

виконання трудових операцій, для високоефективної праці; 2) сформувати у 

студентів рухові вміння і навички, які будуть сприяти ефективній праці 
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майбутніх спеціалістів; 3) виховувати у студентів фізичні і психічні якості, 

необхідні для майбутньої трудової діяльності; 4) сприяти кращому засвоєнню 

трудових операцій, прискореному навчанню професій; 5) навчити 

використовувати засоби активного відпочинку для боротьби із виробничою 

втомою, для швидкого та повного відновлення сил; 6) підвищувати 

функціональну стійкість та здатність пристосування до несприятливих умов 

праці. 

Останнім часом  фізичне виховання як навчальний предмет ВНЗ не 

виконує повною мірою своєї важливої функції – формування дієвого  

ставлення студента до власного фізичного вдосконалення, а отже, 

характеризується зниженням інтересу в більшості студентів до фізкультурно -

спортивної діяльності та зменшенням її престижу [1, с.10-14]. Однією з 

причин низької ефективності занять з фізичного виховання є стандартизовані 

форми їх проведення. З метою підвищення ефективності навчально -

виховного процесу викладачам ВНЗ необхідно використовувати принципи 

індивідуалізації і диференціації. 

Залучення нових нетрадиційних засобів фізичної культури (таких як, 

аеробіка, атлетична гімнастика, пілатес і т.д.)  на основі розробки авторських 

та експериментальних навчальних програм сприяють розвитку 

працездатності,витривалості та інших фізичних якостей студентів, а також 

підвищують інтерес молодих людей до занять фізичною культурою, 

формують здоровий спосіб життя, вирішуючи основні завдання процесу 

фізичного виховання студентів у ВНЗ [1, с.17-20]. 

Зважаючи на те, що державою чітко не регулюється кількість часу, 

відведеного на заняття з фізичного виховання, дуже важливо мотивувати 

студентів щодо самостійних занять. Це можливо лише за рахунок стимуляції 

особистої ініціативи. 

Одним із головних завдань процесу стимулювання є активізація 

фізкультурного інтересу. Розв'язання зазначеної вище проблеми обумо влює 

наступні пріоритети під час підготовки студентів до професійної діяльності 

та  організації самостійного життя: по-перше, сприяти повноцінному 

відображенню й розкриттю у свідомості студентів значення фізкультурної 

діяльності для майбутнього професійного та особистісного становлення; по-

друге, на цій основі спонукати й підтримувати відповідне ставлення до всіх 

структурних компонентів фізкультурної діяльності, яке було б наповнене 

готовністю самостійно здобувати інформацію, вільно оперувати набутими 

фізкультурними знаннями, реалізовувати вміння та навички в практичній 

діяльності [3]. Розв'язання цих завдань значною мірою забезпечує поєднання 

розвитку й навчання майбутнього фахівця у галузі фармації. 
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ВПЛИВ АЕРОБІКИ НА РОЗВИТОК ПРОФЕСІЙНО 

ВАЖЛИВИХ ЯКОСТЕЙ СТУДЕНТІВ ФАРМАЦЕВТИЧНОГО 

ПРОФІЛЮ 

Турбота про здоров’я студентської молоді - проблема державної 

важливості. Зберегти його й, якщо треба, зміцнити за роки напруженого 

навчання у вищому навчальному закладі - ось головна мета. Здоров’я й 

навчання студентів взаємозалежні й взаємообумовлені. Чим міцніше здоров’я 

студента, тим продуктивніше його навчання та подальша праця.  

Тенденції загально соціального і науково-технічного прогресу не 

звільняють людину від необхідності постійно удосконалювати свої 

професійні можливості, а їхній розвиток у силу природних причин 

невіддільний від фізичного удосконалення індивіда. Тому професійно-

прикладна фізична підготовка у вищих навчальних закладах повинна 

спрямуватися на розвиток професійно важливих якостей майбутніх фахівців, 

рухових здібностей, умінь та навичок з урахуванням вимог майбутньої 

професійної діяльності [3, 4]. Найбільш популярним, масовим і затребуваним 

видом рухової активності в середовищі студентської молоді 

фармацевтичного університету в останні роки набула аеробіка та її різновиди.  

Актуальність впровадження нової програми фізичного виховання для 

студентів НФаУ визначається соціальним замовленням сучасного 

суспільства на всебічно розвинуту гармонійну особистість фахівця, який має 
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високий рівень здоров’я, необхідну фізкультурну освіту та фізичну 

підготовленість, спроможного до фізичного удосконалення, щоб відповідати 

вимогам освітньо-кваліфікаційної характеристики. Це ставить перед 

науковцями нові завдання щодо наукового обґрунтування і впровадження 

специфічної для кожної спеціальності ППФП, яка забезпечуватиме набуття 

рухових умінь і навичок, що визначають психофізичну готовність 

випускників вищого навчального закладу до життєдіяльності й обраної 

професії [1]. 

Науковці довели, що ППФП студентів можна здійснювати з 

використанням різних засобів: спортивних ігор, аеробіки, легкої атлетики 

тощо. Експериментально підтверджено ефективність навчальних програм 

фізичного виховання, розроблених на основі лише одного виду спорту [2]. 

Впровадження, згідно реформування системи вищої освіти України, 

проведення практичних занять з фізичного виховання за спортивною 

спеціалізацією, а саме впровадження занять з аеробіки та її різновидів надали 

наступні результати. 

До експерименту було залучено дві групи студенток, однорідні за віком, 

рівнем фізичної підготовленості і стану здоров’я. Впродовж року 

експериментальна група займалась за новою робочою програмою с включно 

новітніх методик з фітнесу яка містила не тільки загальну фізичну підготовку , 

але й психофізичну підготовку, яка була спрямована на розвиток професійно 

важливих якостей майбутніх працівників фармацевтичної галузі;  

забезпечення їхньої професійної дієздатності та надійності; сприяння 

інтелектуальному розвиткові особистості. Застосовано засоби і методи, 

спрямовані на підвищення "відстаючих ланок": загальної витривалості, 

швидкісних і координаційних здібностей у поєднанні з елементами 

оздоровчих технологій. 

Основним засобом організації навчальний діяльності був фронтальний 

метод у всіх його варіантах. При навчанні студенток методу біологічного  

зворотного зв’язку по ЧСС використовувався груповий метод. Всі учасниці 

експерименту ділилися на підгрупи по функціональних можливостях. 

Пропонована нами послідовність педагогічних дій, спрямованих на 

реалізацію комплексу оздоровчих засобів, найбільш доцільна: результати 

експерименту свідчать про достовірних позитивні зміни в р івнях фізичного 

розвитку, підготовленості і функціонального стану організму студенток.  

Рівень функціонального стану після закінчення навчального року у 

студенток вище, ніж на його початку. На думку фахівців, це супроводжується 

періодом адаптації і реадаптації організму студентів до розумових і фізичних 

навантажень. Процеси перебудови фізіологічних систем організму під 

впливом фізичних навантажень на початку навчального року збігаються з 

формуванням адаптивних реакцій до навчального навантаження (феномен 

перехресної адаптації) і висувають додаткові вимоги до організму студенток. 
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Протягом року студентки експериментальної групи проявили не тільки 

здатність до підтримання рівня фізичної працездатності, а й вийшли на новий 

якісний рівень розвитку адаптаційних можливостей завдяки створюваним 

функціональним резервам. 

Також спостерігається значне збільшення практично всіх 

функціональних та фізіологічних показників, що обумовлено, на наш погляд, 

зацікавленістю дівчат в заняттях аеробікою. Заняття за впровадженою 

програмою з що включало новітніх технологій та методик дозволили надати 

нового смислового забарвлення мотивації до обраної рухової діяльності. До 

початку експерименту провідним мотивом була атестація з предмету 

"фізичне виховання", але до кінця навчального року  відбувся перерозподіл 

мотиваційно-ціннісної орієнтації. Домінуючими мотивами стали корекція 

фігури, зниження ваги, бажання стати граціозною, навчитися танцювати і т.д.  

Включення в експериментальну методику засобів психорегулюючий 

тренування (масажу, комплексів дихальних психорегулируючим вправ, 

релаксаційних вправ, функціональної музики) сприяло оптимізації 

психоемоційного стану займаються, що підвищувало емоційний фон занять і 

згладжувало переживання невдачі. 

Слід зазначити, що управління мотивацією студентів до рухової 

активності має ґрунтуватися на раціональних формах організації навчального 

процесу - проблемно-модульної технології навчання та рейтинг-контроль 

знань фізкультурного освіти на основі релевантної інформації про потреби та 

можливості суб’єктів освітнього процесу в сфері фізичної культури і спорту. 

Оптимальне поєднання фізичних вправ і комплексу оздоровчих засобів 

сприяє підвищенню рівня саморегуляції, самоконтролю і самоаналізу 

підвищує рівень активності студентів і свідомого управління своїм 

функціональним станом, в результаті чого зростуть працездатність, рівень 

фізичної підготовленості, загальний оздоровчий ефект. 

Для перевірки ефективності професійно орієнтованої програми 

психофізичної підготовки студентів фармацевтичного профілю із 

переважним використанням засобів аеробіки передбачається визначення 

рівня соматичного здоров’я та спрямування занять на профілактику та 

запобігання поширених серед студентської молоді захворювань. 
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Східноукраїнського національного університету імені В. Даля (м. Рубіжне) 
Україна, м. Рубіжне  

ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ЕФЕКТИВНОГО ЗБЕРЕЖЕННЯ І 

ЗМІЦНЕННЯ ЗДОРОВ’Я СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ В 

ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ 

Особливістю сучасної соціально-економічної та соціокультурної 

ситуації в державі є зміна якісних вимог до фахівця будь-якого профілю, що 

забезпечують його затребуваність на ринку праці, успішну та кваліфіковану  

професійну діяльність, просування по службі, соціальну захищеність і плідну  

життєдіяльність в цілому. 

Проблеми, що стосуються збереження і зміцнення здоров’я студентської 

молоді, не відірвані від економічних і політичних явищ, в яких яскраво 

відображаються протиріччя нашого суспільства. Забезпечити майбутнє 

фахівця, у тому числі і за рахунок ціннісного ставлення до здоров’я і 

оволодіння ним основ здорового способу життя стосовно вимог до 

професійної діяльності – одне з найважливіших завдань педагогічної науки. 

Для задоволення сучасних вимог до спеціаліста необхідний новий підхід 

до проблем виховання особистості нової формації, здорового, мобільного, 

конкурентоспроможного, морально зрілого, професійно -культурного, 

готового до активної життєдіяльності в умовах сучасних соціокультурних 

реалій, які складаються ще в процесі навчання. 

Проблемі збереження і зміцнення здоров’я присвячено в останні роки 

чимало спеціальних досліджень. У числі таких робіт слід виділити 

дослідження загального плану (Ю. Андрєєв, О. Бабінець, В. Віленський та 

ін.), а також більш спеціалізовані, присвячені збереженню і зміцненню 

здоров’ю в системі професійної освіти (Р. Ахтаова, О. Науменко, С. Лапшина 

і ін.). Однак тільки останнім часом почали розкриватись особливості 

зміцнення і збереження здоров’я і педагогічні умов їх формування стосовно 

подальшої професійної діяльності майбутніх фахівців у працях С. Коровіна, 
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Є. Пожарської, А. Смирнова, Л. Татарнікової, А. Цоя та ін. Зауважимо, що 

більшість дослідників дану проблему трактують в аспекті професійної 

фізичної підготовки.  

Актуальність проблеми збереження і розвитку духовного й фізичного 

здоров’я молодого покоління української нації постійно зростає. Зумовлено 

це такими чинниками, як радикальна соціально-політична трансформація 

суспільства, політичні та економічні проблеми країни, глобальна екологічна 

криза, зростання рівня захворюваності громадян, зниження їх працездатності. 

Особливо виражене погіршення фізичного, психічного, розумового розвитку 

і працездатності серед студентської молоді.  

Причини зростання захворюваності студентів також пов’язують із 

недоліками у системі вищої освіти, з тими чинниками навчальної діяльності, 

які призводять до перенавантаження нервової системи і заважають створенню 

належних умов для задоволення потреб у самопізнанні, самовдосконаленні й 

самореалізації. Недосконалість навчально-виховної діяльності та відповідни х 

пропагувальних і популяризаторських заходів у системі освіти;  

недосконалість профілактичної роботи у системі охорони здоров’я; нестача 

знань та інформації, що повинні надаватися з інших державних і суспільних 

структур – засобів масової інформації, молодіжних осередків, соціальних 

служб для молоді, громадських організацій; обмежені матеріальні 

можливості призводять до небажання студентської молоді зміцнювати та 

розвивати своє здоров’я. Головні завдання такого підходу в організації 

освітнього процесу полягають у тому, щоб: зробити досягненням кожної 

людини базові знання загального і науково-практичного характеру з 

збереження здоров’я; забезпечити раціональне формування індивідуального  

фонду знань, умінь і навичок у сфері здоров’я потрібних у житті, довести їх 

до необхідного рівня досконалості. 

Робота з збереження і зміцнення здоров’я студентів має об’єднувати дві 

взаємопов’язані складові: 1) прийняття ними цінностей здорового способу 

життя (пропагувальна складова); 2) здобуття ними знань і набуття умінь і 

навичок, необхідних для самостійного виконання його вимог (змістовно -

інформаційна і практична площини). 

Вивчення стану проблеми в сучасних наукових дослідженнях дозволяє  

сформулювати, конкретизувати і науково обґрунтувати педагогічні умови 

ефективного збереження і зміцнення здоров’я студентів у освітньому процесі 

ВНЗ, а саме: ціннісне ставлення до збереження і зміцнення здоров’я; 

оволодіння цінностями здоров’я, необхідними в соціально -особистісному, 

психічному і фізичному плані для підвищення ефективності професійної 

освіти і здійснення надалі ефективної професійної діяльності; здійснення 

системного вирішення проблеми збереження і зміцнення здоров’я в 

навчально- інформаційному і поведінковому плані; диференційований і 

індивідуальний підбір змісту, форм і методів збереження і зміцнення здоров’я 
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з урахуванням особливостей контингенту студентів; розробка системи 

програмно-методичного забезпечення з проблеми забезпечення і зміцнення 

здоров’я студентів, освоєння комплексу методико -організаційних заходів 

щодо реалізації даної проблеми; врахування та реалізація рекреативних та 

реабілітаційних перспектив і можливостей організму. 

Здійснення комплексного, науково і методологічно обґрунтованого 

підходу до вирішення зазначеної проблеми, на нашу думку, дозволить значно 

підвищити ефективність збереження і зміцнення здоров’я студентської 

молоді. Звертаючись до проблеми загального плану – до ціннісних орієнтацій 

студентів – можна констатувати, що збереження і зміцнення здоров’я займає 

місце, не адекватне його реальному потенціалу. Аналізуючи дану проблему 

нами були виявлені і особливо слабкі місця в освітньому процесі вищої школи 

щодо збереження і зміцнення здоров’я студентів: по-перше, з позицій 

інформаційної забезпеченості студентів з питань зміцнення та збереження 

здоров’я; по-друге, з позицій їх психічної і фізичної активності; по -третє, з 

точки зору уміння зберігати та зміцнювати здоров’я; по-четверте, з точки зору 

соціально-позитивних установок у сфері його розвитку. 

Визначаючи педагогічні основи збереження та зміцнення здоров’я 

студентської молоді у освітньому процесі вищої школи, було встановлено, що 

виявлені при аналізі недоліки в підготовці кадрів доречно об’єднати в три 

групи: 1) залежні від загально педагогічних аспектів організації навчального 

процесу в цілому; 2) залежні від особливостей змістовного, методичного, 

програмного забезпечення спеціальної підготовки і професіоналізму 

викладачів; 3) залежні від установок студентів, їх відносини і залучення в 

педагогічний процес.  

Збереження і зміцнення здоров’я студентів в освітньому процесі вищого 

навчального закладу є визначальною основою всебічного і гармонійного 

розвитку особистості студента, його способу життя і життєвої позиції. 

Ретроспективний аналіз літератури і власні спостереження показують, що 

найбільш важливою причиною низької ефективності освітнього процесу в 

навчальних закладах є недостатня розробленість варіативного компоненту 

навчальних програм, покликаного враховувати професійний профіль вищого 

навчального закладу, місцеві, регіональні та національні умови і традиції 

розвитку. Цільова ж орієнтація, програмно-методичне й практичне 

забезпечення академічних занять, регламентованих базовим змістовним 

компонентом освіти, спрямовані в основному на вирішення поточних задач 

оптимізації статусу студента, що не створює умов для ефективної реалізації 

потенціалу засобів для збереження та зміцнення здоров’я молодої людини, 

його потреби до регулярних занять оздоровчої та рекреаційної спрямованості, 

розвитку професійно значущих кондицій і збереження рівня здоров’я. Це 

зумовлює необхідність вдосконалення педагогічної майстерності викладачів 

паралельно з установою у практику роботи сучасного програмно-

методичного забезпечення навчального процесу. 
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