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ПЕРЕДМОВА  

Розроблена організаторами конференції концепція функціонального 

аналізу сучасної культури в інформаційному, віртуальному просторі з 

урахуванням української та світової специфіки і соціальної динаміки 

філософії, етики та естетики, теології, мистецтвознавства, культурології, 

психології, педагогіки, соціології, валеології, економіки, політики і права 

привернула увагу багатьох дослідників у вищезазначених галузях. 

За увесь період проведення міжнародних науково-практичних 

конференцій із заявленої проблематики ми мали честь ознайомитися з 

працями понад 3000 науковців. Було видано 37 збірників наукових праць за 

матеріалами конференції. 

Не можна не відмітити ще одну позитивну тенденцію, – за увесь період 

роботи конференції утворилася активна група науковців, що із року в рік 

приймають участь у наших наукових заходах, і нам, як організаторам, дуже 

приємно, що деякі з них стали нашим партнерами, друзями, а, отже, ми 

можемо фіксувати їх наукове зростання: нові дослідження, публікації, 

захист кандидатських і докторських дисертацій. І нам, безперечно, дуже 

приємно відчувати свою причетність до ваших успіхів! 

Ми звертаємося зі словами щирої подяки до усіх, хто відгукнувся на ідею 

проведення конференції у цей непростий час, хто підтримав її надісланими 

матеріалами, готовністю до співпраці. Дякуємо вам за допомогу, слушні 

поради, широкий відгук, інтерес до заявленої проблематики! Сподіваємося, 

що даний досвід матиме продовження іще багато років. 

Шановні колеги! Ми звертаємо вашу увагу на те, що робота нашої 

конференції відбувається на демократичних засадах, а отже кожний 

науковець має право висловити свою позицію з різноманітних питань, іноді 

досить гострих і дискусійних. І цю позицію не завжди може поділяти 

редакційна колегія. 

Організатори конференції готові до розширення співробітництва з 

українськими та зарубіжними партнерами і запрошують керівників вищих 

навчальних закладів та їх структурних підрозділів, кафедр, факультетів для 

спільного продовження розпочатої роботи. 
 
 
 

Головний редактор, 
голова ГО «Соборність»            М.А. Журба 
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ПЕДАГОГІКА 

Проблеми виховання особистості в умовах 
інформаційного суспільства 

Акун Є.А., 
практичний психолог  

Комунального дошкільного навчального закладу №203 загального розвитку, 
Україна, м. Кривий Ріг 

ВИХОВУЄМО БЕЗ ПОКАРАНЬ! 

В сучасному світі разом зі значними змінами в суспільстві відбуваються 

неминучі зміни в малій спілці – родині. Ці зміни торкнулися і дитячо-

батьківськіх відносин. 

Батьки проводять вкрай мало часу разом зі своїми дітьми. Як чоловіки 

так і жінки стали працювати більше: хтось прагнучи утриматися на плаву в 

потоці економічних проблем, хтось реалізуючись в побудові кар'єри, хтось 

йдучи з головою в роботу, ховаючись від особистих труднощів. Навіть тоді, 

коли діти і батьки перебувають разом, вони не завжди поруч по-справжньому, 

вони не спілкуються, а проводять час біля телевізора або комп'ютера. 

Любов між батьками та дітьми – чи не є найкраще і, безумовно, 

унікальне переживання в житті. Але не так вже й багато батьків дозволяють 

собі випробувати це щастя: брак часу, велика кількість обов'язків, і т.д. 

На жаль, дитячо-батьківські відносини виходять на перший план тоді, 

коли вони стають проблемними. І мова йде не про випадки «нерозвиненого 

материнського почуття» або жорсткого поводження з дітьми. Навіть у 

сім'ях, де батьки «душі в дитині не чають», виникає і поступово зростає 

нерозуміння. 

Відносини з дітьми можуть дарувати неповторне відчуття щастя, 

наповненості життя. Тільки діти люблять нас такими, які ми є, з усіма нашими 

недоліками. Вони – просто зразок безумовної любові (до тих пір поки за 

допомогою дорослих не навчаться використовувати свій досвід). Змінити 

суспільство – вкрай важко, а поліпшити відносини з власною дитиною цілком 

можливо. Існують певні підходи, установки, які допомагають встановленню 

довіри, розуміння відносин між дітьми і батьками. 

Прагніть зрозуміти дитину. Будь-яка її поведінка мотивована певним 

чином, але не завжди ця мотивація лежить на поверхні. Наприклад, діти 3 - 5 

років можуть турбувати своїх батьків тим, що хочуть бути собачками, 
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тиграми і т.п. Просять, щоб їх називали ім'ям тварини, гарчать, можуть 

вимагати, щоб їжу їм давали в мисочці. Коли батьки не розуміють причин 

того, що відбувається, вони дратуються на подібну поведінку. І якщо 

дорослі «не в настрої» виникає конфлікт. Хоча ситуація цілком з'ясовна. У 

дошкільному віці діти часто ідентифікують себе з якимись тваринами і 

намагаються їх наслідувати: будують «житла» з подушок та інших 

підсобних матеріалів, збирають «цінні» дрібнички (досить згадати 

«секретики», які ховаються під кольоровим скельцем і обов'язково 

закопуються). Якщо батьки обізнані про те, що подібна поведінка – це лише 

закономірність вікового розвитку, ще одна сходинка дорослішання їхньої 

дитини, то вони не будуть робити з цього проблему, а тим більше вступати в 

конфлікт з дитиною. Це тільки один приклад, але в ньому можна побачити 

ще два принципи «безконфліктних» відносин між дітьми і батьками. 

Намагайся більше дізнатися про закономірності розвитку. 

Вмійте чекати. Батьки повинні бути дорослими. Коли дитина ще 

маленька батьки «грають» у нього, заповнюючи те, що упустили у своєму 

дитинстві: купують красиві речі для догляду за малюком, наряджають його, 

балують, а потім ... їм набридає, якщо він не заспокоюється, багато плаче, 

постійно мокрий. І батьки ображаються на дитину. Слід зазначити, що в 

практиці консультативної роботи ми часто зустрічаємо позицію 

скривджених батьків – і коли їх дитині 2 роки, і коли 5, і коли 12 років. Але 

це не доросла, а дитяча реакція. Буває що батьки так вибудовують свої 

взаємини з дитиною, що та починає ними управляти, а вони слухаються 

свою дитину. А потім з дитячої позиції, батьки переходять у повчальну: ти 

мені повинен, ми так багато в тебе вклали, ми пожертвували заради тебе. 

Насправді батьки повинні твердо стояти на дорослій позиції, не боятися 

брати на себе відповідальність. Батьки повинні бути впевнені в собі, своїх 

рішеннях, установках стосовно питань виховання. Вони, а не дитина, 

повинні вирішувати за якими правилами жити. Деякі батьки не можуть 

поміряти дитині температуру, обробити рану зеленкою, якщо дитина цього 

не хоче, не можуть відвести чадо додому, якщо воно не награлися і т.п. Не 

дивно, що коли дитина підростає у них вже немає впевненості, тільки надія 

на те, що той буде вчасно повертатися додому, зуміє уникнути залежностей. 

Ні виховній агресії в сім’ї ! Виховуючи дитину, ми частіше 

використовуємо метод «агресії» і спрямовуємо на дитину потік нищівної 

енергії з величезним негативним зарядом. Ми зриваємося на дитині, не 

розуміючи, що цим «заряджаємо» її. А вона, не в змозі розрядитися, як ми з 

вами, накопичує агресію в собі. І рано чи пізно ця агресія дасться взнаки – 

дитина хворіє (від легких колік до серйозних психозів). 

Своєю нищівною словесною агресією батьки зазвичай намагаються 

наївно припинити імпульсивну агресію дитини, не замислюючись над тим, 

що дитина, коли стане дорослою, апробує такий урок на батьках. 
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Ще один вид виховної агресії – тілесна: биття, ляпаси. 

Будь-яка дія бере реванш протидією. Ляпас колись може відгукнутися 

насильством, а биття – злочином. 
Вихована такими методами дитина дзеркально спрямує потік агресії на своїх 

дітей. Вона не забуде гніт батьківських емоцій і, сама стане пригнічувати. 

Своїми методами виховання ми позбавляємо дитину права на 

виявлення негативних емоцій, хоча самі їх провокуємо. 

Дуже важливо, щоб ми використовували симпатію та усмішку, 

підтримку, співчуття та навіювали доброту, бо всі негативні емоційні вияви 

позначаються на психічному стані дитини. 
Змініть тактику виховних впливів і полюбіть її, свою дитину. Якою б вона не 

була. Адже обов'язок батьків – зробити свою дитину щасливою. Тільки батькам 

під силу прокласти правильний шлях взаємин. Виявіть розуміння й любов, і 
дитина відплатить вам тим самим – любов'ю та розумінням!  

Дитину не карають: 

l. За те, що вона чимось не влаштовує дорослих: холерика за те, що він 

непосидючий і впертий, сангвініка – за рухливість, флегматика – за 

повільність, неврівноваженого – за плаксивість. 

2. Під час їжі. 

3. Якщо вона зазнала невдачі (вона й без того засмучена, присоромлена, 

пригнічена). Тут краще підтримати її. 

4. За необережність, а вчать обережності, роблячи висновки з 

прорахунків дитини; за повільність, незібраність (за цим може бути 

приховане занурення в себе або фантазування); за забруднений і порваний 

одяг, а вдягають відповідно до обставин; за прорахунки самих батьків тощо. 

5. На людях (в автобусі, на вулиці), адже це ще й публічне приниження. 

6. При молодшій дитині, оскільки підривається авторитет старшої, а 

якщо є ревнощі між дітьми, то це може породити озлобленість у старшої 

дитини, а в молодшої – злорадство, а це погіршить їх взаємини. 
7. За емоційність, імпульсивність, енергійність. Здатність передбачати 

наслідки своїх вчинків остаточно формується у дівчат до 18 років, у хлопців – до 

20, але навчати цього слід з трьох, а особливо з п'яти років. Карати за вчинки, які 
дитина не може передбачити, – значить карати за те, що вона дитина. 

8. Поспішно, не розібравшись: краще пробачити десятьох винних, ніж 

покарати одного невинного. Необхідно поєднувати покарання з іншими 

методами виховання, дотримуючись педагогічного такту та враховуючи 

вікові та індивідуальні особливості дитини. 
Реакція батьків на вчинок дитини має бути продуманою, вільною від 

негативних емоцій. У реакції не повинно бути істеричності. На істеричний крик, 

жестикуляцію, надлишок емоцій дитина відповідає тим самим. Не повинно бути 

люті, гніву. Лють призводить до надмірних покарань, а це породжує в батьків 
муки сумління. Спочатку покарали, а потім шкодують, жаліють. Тепер в очах 

дитини винні батьки і вона стає в позу ображеної. Не слід погрожувати дитині, 
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краще попередити. Часом погроза сприймається гірше, ніж саме покарання. В 

погрозі завжди є шантаж, і зрештою дитина також починає шантажувати батьків. 

Якщо: 

 Дитину постійно критикують, вона вчиться ненавидіти;  

 Дитину висміюють, вона стає замкнутою; 
 Дитину хвалять, вона вчиться бути шляхетною; 

 Дитину підтримують, вона вчиться цінувати себе; 

 Дитина росте в докорах, вона вчиться жити з почуттям провини; 
 Дитина росте в терпимості, вона вчиться розуміти інших; 

 Дитина росте в чесності, вона вчиться бути справедливою; 
 Дитина росте в безпеці, вона вчиться вірити в людей; 

П'ять шляхів до серця дитини 

Дотик – один із найважливіших проявів любові до дитини. У перші 

роки життя дитині необхідно, щоб дорослі брали її на руки, обіймали, 

гладили по голові, цілували тощо. Тактильна ласка однаково важлива і для 

хлопчиків, і для дівчаток. Виражаючи свою любов до дитини цього віку за 

допомогою ніжних дотиків, голубіння, поцілунків, ви домагаєтеся більшого 

емоційного відгуку, ніж словами «Я тебе люблю». 

Слова заохочення. Коли ми хвалимо дитину, ми дякуємо їй за те, що 

вона зробила, чого досягла сама. Проте не треба хвалити дитину надто 

часто, адже тоді слова втратять усю силу і сенс. Кожна похвала має бути 

обгрунтованою та щирою. 

Час, присвячений спілкуванню з дитиною, – це ваш подарунок для 

неї. Ви ніби говорите: «Ти потрібна мені. Мені подобається бути з тобою». 

Іноді діти, для яких батьки не знаходять достатньо часу, саме поганими 

вчинками привертають до себе їхню увагу: бути покараним краще, ніж бути 

забутим. Тож як би ви не були заклопотані, потрібно приділяти час не лише 

хатнім справам, перегляду телепередач, іншим задоволенням, 

Подарунок. Багато батьків використовують подарунки, щоб 

«відкупитися» від дитини. Діти, які одержують ці подарунки, починають 

вважати, що любов можна замінити різними речами. 

Слід пам'ятати, що ні кількість, ні коштовність подарунків не 

відображують силу почуття. Справжній подарунок дарують щиро: не в 

обмін, а просто так. 

Допомога. Кожного дня діти звертаються до нас з різними 

запитаннями, проханнями про допомогу. Завдання дорослих – почути 

запитання та відповісти на них, вчасно допомогти дитині. Якщо дорослі 

допомагають дитині і роблять це з радістю, то душа дитини наповнюється 

любов'ю. Якщо батьки буркотять і сварять дитину, така допомога її не радує. 

На кожному етапі розвитку дитини ми по-різному виражаємо свою 

любов до неї. Дуже важливо обрати саме ту форму вираження (дотик, слова 

заохочення, час, подарунки, допомогу), яка веде до серця дитини. 
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ОБРАЗИ-СИМВОЛИ У НОВЕЛІ ВАСИЛЯ СТЕФАНИКА 

«КАМІННИЙ ХРЕСТ» 

Актуальність обраної теми зумовлена потребою глибокого вивчення 

творчості Василя Стефаника, зокрема ґрунтовного аналізу системи символів 

у його новелах. 

Мета дослідження. Дослідити образи – символи новели Василя 

Стефаника «Камінний хрест». Для цього необхідно розв’язати такі завдання: 

1) вивчити смислово – і образотворчу роль символів у новелах митця; 

2) проаналізувати образи – символи у новелі Василя Стефаника 

«Камінний хрест». 

На межі ХІХ – ХХ ст. в європейській літературі утверджується новий 

стиль – експресіонізм. В українську літературу цей стиль приніс Василь 

Стефаник. Експресіоністи виробляють новий тип психологізму, вони 

намагаються не атомізовувати, розщеплювати психіку людини, а знаходити 

спільну основу у людині, тварині, рослині, – у всій природі. Звідси увага до 

простих характерів. 

З великим інтересом експресіоністи художньо досліджували сенс 

страждання і смерті людини. Творці цього стилю відродили давню істину, 

що «неможна навіть зірвати квітку, щоб при цьому не стривожити зорі» [1, 

с.248], що весь космос є нерозривною цілістю. 
Саме про це йдеться у новелі Василя Стефаника «Камінний хрест». Так само, 

як кинутий у ставок камінь тривожить усе середовище, так Іван з конем і возом 
при праці «лишали за собою сліди коліс, копит і широчезних п’ят Іванових» [6, 

с.66], зрушуючи довкілля, бо «придорожнє зілля і бадилля гойдалося, 
вихолитувалося на всі боки за возом і скидало росу на ті сліди» [6, с.66]. 

Єдність із землею і космосом викликана динамічно-експресивною, але й 

дуже важкою працею Івана Дідуха. Не випадково його тінь на горбі у 

проміннях призахідного сонця виглядає, як тінь велетня. Саме Іванова 

експресія, що є його працею, спонукає горб до праці «Ото-с ні, небоже, зібгав 

у дугу! Але доки мі ноги носе, то мус родити хліб!» [6, с.69], зрушує, 

тривожить землю, бо його тінь просувається далеко по нивах і заслоняє їм 

сонце. Знеможена працею, пригнута до землі «як би два залізні краки стягали 

тулуб до ніг» [6, с.68] постать Івана не вирізняється фізичною силою чи 

красою, навпаки, вона потворна. Проте письменник у негарному розкриває 

гарне – красу експресивного руху життя всього світу. Іван при праці також 

зображений засобом з арсеналу потворного: він уподібнений до коня, якого 
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звичайно б’ють, аби той тягнув віз угору. Отож й «Івана як коли би хто буком 

по чолі тріснув, така велика жила напухала йому на чолі» [6, с.66]. Кінь же 

своїм виглядом при роботі розкриває причину, чому Дідух мусить так тяжко 

працювати на хліб щоденний: «Згори кінь виглядав, як би Іван його повісив на 

шильнику за якусь велику провину» [6, с.66]. Це – виразний натяк на 

первородний гріх перших людей. Пригадаймо сказане Творцем Адамові при 

вигнанні того з раю: «Проклята земля через тебе. В тяжкім труді 

живитимешся з неї по всі дні життя твого. В поті лиця твого їстимеш хліб 

твій, доки не вернешся в землю, що з неї тебе взято» (Кн. Буття, -3:17-19). 

Отож, потворне, як бачимо, виконує у новелі кілька функцій: 

1) допомагає повно виявити об'єднаний у цілість колорит справжнього 

життя (де переплетене і гарне, і бридке); 

2) натякає на причину людських страждань на землі; 

3) глибше розкриває красу людського існування, яка може 

здійснюватися тільки в єдності з усім довколишнім світом. 

Тут зростається естетично відворотне з вітальним і духовно 

прекрасним. Бо лише відчуття єдності з космосом, рідною землею та 

близькими людьми (родиною) наповнювало змістом Іванове життя, давало 

йому радість і щастя образ каменя часто означає змертвіння душі. Значить, і 

Дідух втрачає своє духовне життя, тому «одна сльоза котиться по лиці, як 

перла по скалі» [6, с.75]. Перлини завжди білі, а все «біле» чи «срібне» 

виражає у творчості Василя Стефаника чистоту душі. Перлина, що котиться 

по скелі, – це символ того духовного життя Івана, яке тепер котиться по 

мертвому камені. Очевидно, йдеться про загибель тій духовності, котра 

зв’язувала героя з рідною землею. 

Іван Дідух – селянин, що своєю працею досяг середніх статків. Портрет 

свого персонажа Василь Стефаник подає у зіставленні з конем, щоб 

підкреслити виснажливу працю селянина. Це зіставлення набуває 

символічного значення: в умовах капіталізму людина доведена до стану 

робочої худоби. Після десятирічного перебування у війську Іван повернувся 

додому. Батьків не застав. Вони померли, залишивши у спадок хатину і горб 

«щонайвищий і щонайгірший над усе сільське поле» [6, с.68]. На нього 

витратив Дідух молодечу силу, на ньому скалічився і постарів. А тепер, на 

старість літ, господарство, налагоджене такою каторжною працею і 

неймовірними зусиллями, Дідух змушений залишити. Він залишає на полі, 

рясно политому його потом, пам’ятник по собі i своїй дружині. Йому ніби 

легше від того: не зникне безслідно, не розвіється, як лист по полю. Пам’ять 

про нього залишиться на рiднiй землі. Так камінний хрест переростає в 

образ-символ, що уособлює важку долю народу – трудівника. Він з 

вражаючою силою символізує пам’ятник тисячам українських селян, які так 

i не повернулись додому, засуваючи чужі землі своїми кістьми. 
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Причину своєї туги Іван пояснює людям сам: це любов до рідної землі і 

вимушена розлука з нею. Намагаючись розвіяти сумний настрій Івана, 

сусіди розраджують: «То вже, Іване, пропало. За цим краєм не варт собі туск 

до серця брати! Ой, здолали нас, так нас ймили в руки, що з тих рук ніхто 

нас не годен вірвати, хіба лиш тікати...» [6, с.71]. У цих словах розради 

страшна правда селянського життя і еміграції. Особливої надії на краще 

життя за океаном у селян немає. Іван Дідух емігрує, піддавшись вимогам 

дружини і синів. Він не тішить себе ніякими ілюзіями, бо переконаний, що 

Канада – це могила для нього і дружини: «Куди цему, ґазди, йти нечі? Аді, 

видши, де твоя дорога та й твоя Канада? Отам! І показав їй через вікно 

могилу» [6, с.72]. 

Життєва доля Дідуха – трагічна. Всі його зусилля змінити життя, 

покращити його закінчуються безрезультатно. Спів Івана і старого Михайла, 

в якому слова йшли, «як жовте осіннє листя, що ним вітер гонить по 

замерзлій землі, а воно... дрожить подертими берегами, як перед смертю» [6, 

с.75], підсилює тему народної драми, нездійсненних поривів і стремлінь, 

марно втрачених сил молодості. І цей сумний спів старими мозолистими 

голосами стає алегоричним виразом народного горя і страждань. 

Новела «Камінний хрест» багата на символічні деталі й образи. Це 

стосується насамперед камінного хреста, що символізує нестерпні муки і 

терпіння не тільки Івана Дідуха, а й всього народу, який хилиться під 

кам’яною вагою гніту. 

Що ж символізує собою камінь? Слово це незчисленну кількість разів 

вживається на сторінках новели («Стояв перед гостями, тримав порцію 

горівки у правій руці і, видко, каменів, бо слова не годен був заговорити» [6, 

с.69], «То як часом якась долішня хвиля викарабутить великий камінь із 

води і покладе його на беріг, то той камінь стоїть на березі тяжкий і 

бездушний. Сонце лупає з нього черепочки давнього намулу і малює по нім 

маленькі фосфоричні звізди. Блимає той камінь мертвими блискатами…» [6, 

с.69], «Отак Іван дивився на людей, як той камінь на воду» [6, с.69]), звучить 

воно і в назві твору. Спробуємо розгадати таємницю образу «камінного 

хреста». Камінь є символом буття, означає міцність і гармонійне 

примирення з самим собою. Він є одним із першоелементів світу (поряд із 

землею, водою, вогнем, повітрям). Камінь символізує вічність. За 

народними віруваннями, каміння може народжувати людей, а люди 

перетворюються на каміння [7, с.118]. 

Хрест називають знаком знаків. Він є охоронним символом майже у 

всіх культурах світу. Хрест в алхімії є символом чотирьох елементів: 

повітря, землі, вогню і води. Однак найперше хрест – це символ Христа, 

Його розп’яття, а відтак Християнської віри і Церкви. Хрест являє собою 

образ людини з розпростертими руками. Це прямий образ Страстей 
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Христових. Це хрест Розп’яття, хрест Життя, хрест Страждання. Хрест це – 

символ вічного життя [7, с.16-17]. 

Викинутий на берег камінь, Канада – могила, камінний хрест виступають 

символами трагізму українського селянина – емігранта. 

Образ хреста символізує страдницьку долю селянина, який все життя 

гірко працював і однаково змушений покидати свою нивку, бо вона не 

спроможна його прогодувати. 

Всі епізоди новели підпорядковані головному завданню – розкриттю 

теми народної недолі, людського горя і водночас сподівань трудівників на 

краще майбутнє. 

Василь Стефаник писав, що його творчість була важкою ношею як для 

її творця, так і для читачів: «Я робив, що міг. І все, що я писав, мене боліло» 

[8, с.163]. Тодішня соціальна дійсність не давала змоги для радості народної. 

Слово селянина, пропущене через серце і душу письменника, ставало 

зболеним, як і його бідняцька доля. Саме тому так глибоко западало в душі 

людей Стефаникове слово, пробуджувало в них добро й гуманність, 

співчуття до людського горя і чесність, справедливість і любов до України 

та її народу – це те, що і сьогодні хвилює мільйони. 
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CODE OF LANGUAGE AS THE INDICATION 

OF THE CULTURAL IDENTITY OF STUDENTS 

ІN GLOBALIZED WORLD 

Human language is the most complex behaviour in the universe. Language 

allows access existing knowledge, to draw conclusions, to set and accomplish goals, 

to understand social relationships. Language is fundamental to human ability to 

think because without it people would be nowhere near as intelligent they are. Had 

it not been so, people would have been badly occupied in managing their behaviour 

and interactions with each other.  

Close relations between language and culture are obvious. Language is the part 

of human culture. Both language and culture are the most important distinctive 

features of society [1]. Culture determines the way of speaking and thinking. 

Language is linked to and interacts with culture on many levels. Being a tool of 

communication, language makes a bridge between people and opens access to other 

cultures, promoting mutual understanding. Language helps people to perceive 

culture, form the ability of expressing own thoughts and opinions, present subjective 

points of view. Language shapes people powerfully [2]. 

There are differences in the methods in which language is used [3]. The structure 

or architecture of speech varies from one personality to another. The conditions 

“restricted – elaborated code of language” are value-laden for scientists who study 

language. Restricted code of language is syntactically crude, has short grammatically 

simple sentences and restricted vocabulary. Elaborated code of language employs a 

superior vocabulary, more intricate grammar and syntax and allows abstract thought to 

be expressed more easily. The difference in language usage is dependent on individual 

intellectual development and education. The more educated an individual the more 

elaborate his language to be used. Educated people have access to an elaborated code 

of language. This fact places them at advantage intellectually. The lack of elaborated 

code of language is a barrier to develop intellectual potential.  
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It is obvious that contemporary society demands new pedagogical tendencies in 

education, focused on the globalization of culture, such as to cognize the art of living 
with other people, to consider oneself a part of the world and to take the place in it. In 

this content it should be stressed on the problem of language environment and language 

usage in higher education system. This problem is of great importance now. Language 
environment influences general professional culture of the student, formation and 

education his personality traits. One of the destroy factors in language and cultural 

environment in higher education system is wide usage a strong language in students. The 
negative influence of this language on cultural environment is evident. To overcome 

restricted code of language and strong language in students is one of the actual problems 
in higher education system. 

One of the possible approaches to solve this problem is to address the question 

about language as indication of the cultural identity of students. Professional, language 
and cultural aspects are formed a single unit – belonging to certain professional group. 

The cultural identity of the student we have defined as his understanding belonging to 

certain professional group that is formed simultaneously with his professional skills and 
is showed itself in ability to solve professional problems as well as in corresponding 

language behavior. 
The major method to solve this problem is to create corresponding language and 

cultural environment in higher education system, the formation of language and cultural 

competences of students, which include both language and professional components. 
The major criterion of this competence formation is the personal cultural identity, 

understanding the fact to what professional group the student is belonged. The formation 

of these competences is considered as the basic to the education of students, as the 
method to bring up his personality traits and allow students to communicate successfully 

in his professional sphere. 
Language pedagogical communication plays a key role in this competence 

formation. The role and function of language and pedagogical communication may be 

analyzed in both professional and social and cultural aspects. Within the context, that is 
viewed high education as a cultural phenomenon, language and pedagogical 

communication may be examined as the sub-system in general professional training and 
is defined as the process of interaction among the teacher and his student, with the help 

of which student language and cultural competences are formed in order to create 

cultural identity of students. 
The development of cultural identity helps students in future career to be open 

minded to understand cultural and social world around them, to be a suitable candidate 

to vast range of workplaces in the world. 
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ВИХОВАННЯ ГУМАНІСТИЧНО ОРІЄНТОВАНОЇ 

ОСОБИСТОСТІ ЯК АКТУАЛЬНА ПРОБЛЕМА СУЧАСНОСТІ 

Виникнення інформаційного суспільства знаменує собою радикальні 

перетворення у всіх сферах життєдіяльності. Нині пошук, аналіз і 

застосування інформації стали головними факторами суспільного розвитку, 

визначаючи рівень соціалізації людини. Сучасні суспільні трансформації 

наклали відбиток і на систему вищої освіти, поставивши нові вимоги до 

організації та якості процесу підготовки майбутнього фахівця.   

Оскільки темпи зростання й розвитку будь-якої країни визначаються 

сьогодні не стільки природними, скільки людськими ресурсами, рівнем 

розвитку інтелектуально-творчого потенціалу особистості, тому зміна змісту 

освіти і виховання, як зазначають науковці, мусить мати гуманістичну 

спрямованість і втілювати в освітній простір такі чинники як гуманізація і 

гуманітаризація освіти, що спираються на гнучку систему впровадження 

інновацій і в навчання, й у виховання [1, с.321]. 

Орієнтація на гуманістичні пріоритети потребує докорінної зміни 

методологічних засад підготовки фахівців, зокрема зосередження уваги на 

вихованні гуманістично орієнтованої особистості. Йдеться про особистість, 

яка володіє таким світорозумінням, що сприятиме запровадженню 

гуманістичних цінностей в структуру смислів та цілей будь-якої діяльності, 

особистість, яка усвідомлюватиме мотиви своїх вчинків, виявлятиме здатність 

до рефлексії та емпатії, відчуватиме потребу бути особистістю; володітиме 

широкою освіченістю, духовністю, моральністю у вчинках.  

Проблема виховання гуманістично орієнтованої особистості у системі 

освіти, зокрема вищої, знайшла відображення у працях вітчизняних і 

зарубіжних авторів (Г. Бали, І. Беха, О. Вишневського, І. Зязюна, 

І. Підласого, О. Сухомлинської та ін.). В сучасних умовах ця проблема 

набуває нового звучання, потребуючи розгляду різних аспектів її сутності. 
Досвід діяльності педагогічних колективів вищих навчальних закладів 

засвідчує, що виховання гуманістично орієнтованої особистості майбутнього 
фахівця є спеціально організованим, цілеспрямованим, динамічним процесом, 

який потребує розробки відповідної науково-методичної системи. При цьому 
формування певних характеристик гуманістично орієнтованої особистості можна 

розглядати в ієрархії цілей виховання як мету конструктивного характеру, що 

визначає пріоритетні напрямки роботи зі студентами в конкретних умовах.  
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Важливим напрямком навчально-виховного процесу у ВНЗ є 

гуманітарна підготовка, в ході якої студентами засвоюються гуманістичні 

цінності, загальнолюдська культура, важливі світоглядні принципи. 

Специфічна особливість гуманітарної підготовки в технічному ВНЗ – її 

узагальнюючий характер, спрямованість на загальні методологічні проблеми 

наукового пізнання, оскільки відповідні наукові дисципліни акумулюють у 

собі результати процесів інтегративної взаємодії гуманітарних, природничих 

і технічних наук. Саме тому системність, цілісність викладання 

гуманітарних дисциплін забезпечує реалізацію принципу гуманоцентризму, 

який передбачає, що головним предметом їх вивчення є людина, що зміст 

усіх тем повинен пов'язуватися з її потребами, інтересами, цілями тощо.  

Гуманістичній спрямованості гуманітарної підготовки майбутнього 

фахівця у вищій технічній школі сприяють також:  

• поєднання у навчально-виховному процесі різних форм духовного 

освоєння дійсності (пізнавальної, оцінної, мотивуючої та ін.) та різних 

джерел інформації (навчальні предмети, художня література, засоби масової 

інформації, життєвий досвід викладача і студента тощо);  

• спрямованість гуманітарної підготовки на формування не лише знань, 

умінь і навичок, але й особистісних якостей студентів (інтелектуальних, 

моральних, вольових тощо);  

• відкритість навчання та виховання, яка базується на виробленні 

антидогматичного мислення, здатного сприймати будь-яку нову 

інформацію, із розумінням ставитися до цінностей, що репрезентують різні 

світогляди та культури.  

Гуманітарна підготовка повинна також допомогти особистості 

повноцінно увійти в існуючий навколо неї світ, не втрачаючи при цьому 

своєї індивідуальності та неповторності. І цей світ треба шукати у власних 

національно-історичних, соціально-культурних, психологічних особливостях. 

Адже саме в надрах багатої етнічної культури приховані об'єктивні 

закономірності історико-культурних процесів. Тому, тільки зазирнувши у 

глибинне коріння, зрозумівши витоки національної філософії, духовності, 

культури, специфіку національного світосприйняття, сучасний студент 

вийде на шлях, що приведе його до найцінніших надбань гуманістичної 

думки свого народу, зможе гідно оцінити внесок у духовну скарбницю 

інших націй. Важливо також стимулювати емоційне переживання 

студентами особистої причетності до рідної культури й усвідомлення 

національно-культурної самоідентифікації особистості.  

Процес виховання гуманістично орієнтованої особистості неможливо 

розглядати окремо від його суб'єктів. Успішна взаємодія суб'єктів виховного 

процесу залежить від багатьох факторів, основними її принципами є: 

забезпечення співробітництва всіх об'єктів освіти;побудова спілкування на 

паритетних началах;визнання права кожного учасника на власну позицію і 
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думку; визнання кожного суб'єкта спілкування унікальною особистістю; 

відкритий вияв власних почуттів та емоційних переживань;взаємозв'язок 

виконання спільних дій. Все це сприятиме, на нашу думку, конструктивним 

особистісним змінам обох суб'єктів виховного процесу: викладача і студента.  

Виховання гуманістично орієнтованої особистості, безумовно, означає 

максимально можливу індивідуалізацію навчально-виховного процесу. 

Здійснюючи його організацію, важливо розкрити механізми самовиховання, 

створити комфортні умови для розвитку особистості.   

Педагоги-науковці Кіровоградського технічного університету 

перебувають у постійному творчому пошуку шляхів виховання 

гуманістично орієнтованої особистості. З цією метою ведеться пошук 

методичних прийомів, які б дали можливість студентам розкрити їхні 

особистісні якості та здібності, відкрити шлях до дослідження власного 

духовного світу. В педагогічному просторі задіяні всі можливі джерела 

виховного процесу: тематичні експозиції, творчі вечори, традиційні зустрічі 

з діячами культури рідного краю. Студентам пропонують взяти участь у 

дискусіях, конкурсах, круглих столах, міні-конфереціях тощо. Таким чином, 

відбувається процес індивідуально-особистісного залучення до духовної 

культури, оволодіння смисложиттєвими цінностями і досвідом людства.   

Отже, виховання гуманістично орієнтованої особистості – важливий 

напрямок забезпечення нової якості підготовки фахівців в сучасному 

інформаційному просторі.Успіх справи залежить від того, наскільки 

духовність стане основою нашого життя. 
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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ КОГНІТИВНОГО 

КОМПОНЕНТУ ПРОФЕСІЙНОЇ ЧЕСТІ МАЙБУТНЬОГО 

УЧИТЕЛЯ 

У статті розкрито особливості формування когнітивного компоненту у 

структурі професійної честі. Подано комплекс відповідних методів та 

методик з метою дослідження визначеної категорії.  
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Професійне становлення майбутнього учителя – процес тривалий і 

напружений, який починається задовго до першого входження до шкільного 
класу. Формування фахівця, здатного продукувати інтелектуальні й моральні 

цінності, яких так потребує сучасне суспільство, починається у професійному 

навчальному закладі під час навчання.[ 2, с.76] 
В умовах сьогодення, коли освіта стає одним з найважливіших чинників 

прогресу, а проблема виховання особистості учителя, як носія загальнолюдських 

та суспільних цінностей, привертає особливу увагу суспільства, науковців та 
практиків – процес виховання професійної честі, як складової професійно-

моральної підготовки фахівця, займає особливе місце.  
Найбільш характерними для нашого дослідження є розуміння феномену 

професійної честі як категорії, що виражає не тільки усвідомлення людиною 

свого значення, але й передбачає суспільне визнання, активізує самопізнання, 
надає нового змісту професійній діяльності, стимулює самореалізацію 

особистості.  

Отже, професійна честь – феномен, що реалізує активність, а фахівець з 
почуттям професійної честі – суб’єкт професійної діяльності. [3, с.150] 

Визначаючи структуру виховання професійної честі майбутніх учителів у 
процесі підготовки до професійної діяльності ми виділяємо в ній три 

компоненти: когнітивний, емоційно-ціннісний та діяльнісний. З огляду на 

зазначене, метою статті є дослідження особливостей формування когнітивного 
компоненту професійної честі. 

Отож, когнітивний компонент характеризується розумінням майбутніми 

учителями феномену професійної честі, уявлення про себе як людину честі; 
особливості системи ціннісних орієнтацій майбутніх учителів та визначення 

місця в системі цінннісних орієнтацій морально-етичної категорії честі; 
здатність до усвідомлення та розуміння власних емоційних станів та інших 

людей, вміння їх розпізнавати та ідентифікувати, розуміти причини виникнення 

та вміти їх вербалізувати.   
Когнітивний компонент професійної честі учителя, на наш погляд, витікає з 

усвідомлення своєї професійно-особистісної позиції, спрямованої на розуміння 
власне себе, своїх почуттів, досягненням бажаного взаєморозуміння з 

оточуючими. Даний компонент охоплює процеси формування, передачі 

інформації, з урахуванням ідей та пропозицій усіх учасників педагогічної 
взаємодії. Когнітивний компонет передбачає дії учителя з опорою на пізнавальні 

(когнітивні) здібності учнів.  

Когнітивний компонент у структурі професійної честі передбачає 
володіння учителем педагогічними знаннями з навчальних дисциплін, знання 

методик викладання, змісту та специфіки інновацій у межах педагогічної 
діяльності. Учитель, як правило, не взмозі обирати об’єктивні умови своєї 

професійної діяльності, однак, як професіонал, він має свободу вибору засобів 

досягнення визначених цілей своєї діяльності. Зазначений компонент скеровує 
цілі учителя на самостановлення особистості учня під час діалогічної взаємодії. 
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А це, в свою чергу, стає внутрішнім фактором професійної активності й 

забезпечує соціальне визнання педагогічної діяльності.  

Під час конструктивного впливу на когнітивний компонент професійної 

честі відбувається корекція процесів розуміння та диференціації моральних 

понять, моральних якостей особистості, трансформація викривлених, 

неконструктивних і суперечливих моральних переконань в адекватні, 

активізація розвитку здатності до моральної рефлексії і саморефлексії, 

розширення обсягу моральних знань студентів у цілому. 

Таким чином, стверджуємо, когнітивний компонент визначає роль 

професійної честі учителя у встановленні його морально-етичної позиції, 

педагогічної діяльності і професійної поведінки. А, важливим показником 

сформованості професійної честі є вимогливість до себе, необхідність у 

самовдосконаленні, бажання розширювати та поглиблювати свій кругозір, 

свої духовні надбання, що є запорукою успіху та впевненості у власних діях 

на шляху професійного становлення.    

Зберегти свою професійну честь, свою неповторність, вміння 

залишатися собою навіть в дуже суперечливих умовах людина може лише 

тоді, коли вона сформована як особистість. Бути особистістю – значить 

вміти орієнтуватися в безмежжі знань та ситуацій і нести відповідальність за 

свій вибі, вміти протидіяти негативним впливам. 
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ПРОБЛЕМИ БЕЗПЕКИ ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ В СОЦІАЛЬНИХ 

МЕРЕЖАХ ТА ІНТЕРНЕТІ 

На сьогодні Інтернет відіграє важливу роль в житті сучасної людини. 
Наразі Інтернет пропонує колосальну кількість можливостей для навчання, 

але є і велика частка інформації, яку ніяк не можна назвати ні корисною, ні 
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надійною. Відсутність життєвого досвіду в учнів, як правило, підвищує 

ризик зіткнутися з онлайн-загрозами в Інтернет-просторі. Такі психологічні 

особливості, як недостатня розвиненість саморегулятивних механізмів, 

слабкий вольовий і емоційний контроль, імпульсивність поведінки, роблять 

дітей і підлітків найбільш вразливими для інформаційних загроз. Учні не 

можуть реально оцінювати рівень достовірності й безпеки інформації, що 

містить Інтернет-простір і це викликає велике занепокоєння у представників 

педагогічної громадськості міста. 

Основи інформаційної безпеки (Інтернет-ресурсів) особистості мають 

закладатися на початкових стадіях її формування, у молодшому шкільному 

віці, та доповнюватися протягом усього періоду навчання у 

загальноосвітньому навчальному закладі. Процес виховання повинен 

ґрунтуватися на традиціях і принципах, що не суперечать діючим нормам і 

правилам безпеки та суспільної поведінки, культурним ідеалам й вмінням 

орієнтуватися у віртуальному просторі. Для попередження, усунення й 

нейтралізації різноманітних інформаційних загроз для дітей та молоді 

необхідно зосередити зусилля педагогів, вихователів, батьківської 

громадськості на розвиток в учнів таких особистісних якостей, як 

інформаційна стійкість, інформаційна культура та системність: 

- інформаційна стійкість – здатність людини протистояти деструктивному 

інформаційному впливу на свою свідомість і психіку; 

- інформаційна культура особистості повинна надати їй чітке уявлення 

щодо того, споживання якої інформації є бажаним, а якої – ні. Однією з 

основних функцій інформаційної культури є формування інформаційно-

стійкої особистості шляхом усвідомлення нею існуючих загроз від 

інформації; 

- системний підхід дозволяє найбільш адекватним чином інтерпретувати 

та класифікувати інформацію, що надходить, виявляти явні й приховані 

фактори, причинно-наслідкові зв’язки, внутрішню логіку подій. 

В останні роки в Україні та світі почались проводитися масштабні 

дослідження впливу Інтернету на безпеку дітей, на їх відношення з батьками 

та навколишнім середовищем. Так, вперше кафедрою превентивної роботи 

та соціальної політики ЮНЕСКО в Україні було проведено дослідження 

щодо рівня знань українців про безпеку дітей в Інтернеті. Результати 

показали, що переважна більшість дітей (96%) не знають про небезпеки, які 

існують в мережі, майже половина дітей знаходиться в потенційній 

небезпеці, оскільки регулярно розміщує особисті дані, а кожен п’ятий 

неповнолітній вже опинявся в небезпечних ситуаціях, маючи безпосередній 

контакт зі зловмисником [6, с.1]. 

Також дуже небезпечним для психологічного здоров’я дитини є 

встановлення так званого небажаного контенту, під яким фахівці розуміють 

матеріали непридатного для дітей та протизаконного змісту – порнографічні, 
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такі, що пропагують наркотики, психотропні речовини й алкоголь, тероризм 

і екстремізм, ксенофобію, сектантство, національну, класову, соціальну 

нетерпи- мість, нерівність, асоціальну поведінку, насилля, агресію, суїцид, 

азартні ігри, інтернет-шахрайство, та ін. [7, с.19].  

Така інформація є надзвичайно шкідливою для ще не зміцненої дитячої 

психіки. Тим паче, якщо підліток має якісь психічні аномалії, (а за даними 

фахівців така кількість є відносно великою), то вони можуть стати 

«пусковим механізмом» для протиправних, а іноді і злочинних дій. 

Виходячи із специфіки дитячого віку, слід сказати, що у 

профілактичній роботі з даною групою велике значення мають, насамперед, 

заходи не правового характеру, а педагогічні, психологічні, медичні [9, 

с.69]. Вивчення та дослідження віктимних рис, проведення 

психокорекційної роботи з дітьми, спрямованої на усунення таких 

властивостей, є важливою ланкою профілактики злочинних посягань на них.  

Віктимність – схильність стати жертвою злочину. Можна привести 

перелік головних загальних заходів, які мають здійснити батьки та педагоги 

для зниження рівня віктимності дітей як в звичайному житті, так і 

соціальних мережах: 1) догляд за нормальним розвитком дитини з метою 

раннього виявлення психічних чи фізичних вад; 2) правильне загальне та 

статеве виховання, формування культури спілкування; 3) прищеплення 

дитині навичок поведінки в нестандартних, у тому числі віктимогених, 

ситуаціях; 4) закладення основ правових знань, які через засоби масової 

інформації та іншим способом повинні доводитись різними фахівцями – 

юристами, психологами, педагогами, щодо того, як уберегти себе від 

злочинних посягань; 5) роз’яснення батькам, що їхня поведінка є головним 

зразком та авторитетом для дитини і найкраща профілактика – це їх 

особистий приклад правильного поводження.  

Департамент кіберполіції Національної поліції України повідомляє про 

виявлення у соціальних мережах небезпечних груп, в яких дітей доводять до 

самогубства. 

Подібні суїцидальні спільноти називаються «Море китів» і «Тихий 

будинок» тощо. Відтак у всіх прихильників «моря китів» і «тихих будинків» 

на особистих сторінках зображені відео або малюнки з літаючими китами. 

У зв’язку з цим батькам, щоб не допустити потрапляння дітей у такі 

групи, рекомендується: приділяти більшу увагу психологічному стану 

дитини; перевіряти шкіряні покриви дитини на наявність пошкоджень. У 

разі їх виявлення з’ясовувати обставини, за яких вони з’явилися. Особливу 

увагу звертати на пошкодження різного роду у формі кита; перевіряти 

облікові записи (акаунти) дитини в соціальних мережах та групи, до яких 

входить акаунт. Перевіряти вміст спілкування у приватних чатах; звертати 

увагу на коло спілкування дитини; намагатися зайняти вільний час дитини 

спортивними або культурними секціями; обов’язково контролювати те, які 



21 

 

 

фото- та відеофайли знаходяться в гаджетах дитини; встановлювати 

функцію «батьківський контроль» на всіх гаджетах дитини. 

Безліч порад зводиться до ряду елементарних правил, серед яких на 

першому місті зацікавлена поведінка батьків, щодо безпечної поведінки їх 

дитини під час її перебування за комп’ютером. Необхідною умовою є 

регулярне підвищення рівня комп’ютерної грамотності батьків, дослідження 

нових технологій, які можуть бути в пригоді для безпечного користування 

комп’ютером, регулярні перевірки ресурсів, які відвідує дитина, 

користування програмами батьківського контролю.  

Саме в родині повинні бути закладені основи елементарних правил 

безпечної поведінки дитини, таких як заборона надавати про себе та свою 

сім’ю конфіденційну інформацію електронною поштою та в різних 

реєстраційних формах, зустрічатись без дозволу в реальному житті з 

віртуальними знайомими. За допомогою спеціальних веб-фільтрів можливо 

унеможливити доступ дитини до небажаних сайтів, ігор та ін. 

Згідно з дослідженнями, на сьогоднішній день немає комп’ютерних 

програм, здатних повністю захистити маленького користувача від доступу 

до небажаної інформації. Навіть найкращі програмні продукти відсікають не 

більше 20% потенційно небезпечного контенту. Тому тільки технічними 

засобами проблему не вирішити, важливий і «людський фактор». Тобто, 

нормальні відносини дітей і батьків. 
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МОРАЛЬНО-ЕТИЧНЕ ВИХОВАННЯ В УМОВАХ 

СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ СИТУАЦІЇ В УКРАЇНІ 

У сучасному світі, що функціонує на засадах віртуальності, де стерті усі 

кордони і грані, де надзвичайно швидко все змінюється, а людина 

підноситься на рівень деміурга, активно пропагується ідея свободи та 

оманлива теорія множинності правильних варіантів поведінки залежно від 

конкретних умов життя, наявної культури, спадковості тощо.  

Ми загубили у колі обігу подій моральну, ціннісну шкалу або 

розучилися нею користуватися. Якщо ми перестанемо читати класичну 

літературу, а переглядатимемо віртуальні блоги; якщо ми забудемо, що таке 

живе спілкування, а засядемо у скайпах і фейсбуках; якщо ми у погоні за 

комфортним життям забудемо про спів пташок, чисте небо, про руку 

допомоги тим, хто цього потребує; якщо… – то ми втратимо внутрішні 

терези, на яких споконвіків наші пращури зважували моральність своїх 

вчинків, сумлінність, щирість та совісність. Може, кожному із нас потрібно 

спробувати просто знайти в собі Людину? 

Засвоєння прийнятних у суспільстві форм поведінки, існуючої системи 

цінностей на індивідуальному рівні відбувається у процесі соціалізації 

особистості. Проблема виховання, соціалізації і розвитку людини є однією з 

центральних проблем педагогіки.  

У становленні особистості відіграє велику роль оточуюче середовище. 

Ще з народження дитини батьки повинні приділяти увагу і виховувати дитину 

з моральної точки зору. Діти наше майбутнє, і від них залежить, яке буде наше 

суспільство: буде воно моральним чи аморальним. Сім’я є найактивнішим 

середовищем формування у дітей основ морально-етичної культури, 

осмислення цінностей життя. Родина – маленька держава в державі. Сімейний 

побут і його морально-етичні норми можуть включати в себе соціальну 

сутність, а можуть являти собою особливий феномен, як це відображено в 

багатьох творах класичної літератури. Від старшого до молодшого 

передаються особливості національного характеру, прагнення пізнати 

прекрасне в житті, бажання впорядкувати побут, виховання поваги до нашої 

історії, пращурів тощо. Важливий вплив на соціалізацію дітей здійснює й 

школа. У школі дітей навчають не тільки читати й писати, а й дають уявлення 

про загальноприйняті цінності. Школа – це суспільство в мініатюрі. Саме тут 
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відбувається формування особистості дитини. Освіта забезпечує 

спадкоємність та відтворення соціального досвіду. Саме у сфері освіти 

людина засвоює необхідні для соціальної практики знання, цінності, формує 

навички соціальних відносин. Сьогодні освіта є могутнім джерелом 

соціально-економічного, науково-технічного, культурного розвитку 

суспільства. Вона є також сферою духовного росту людини, зміцнення її 

моральних якостей. Основною метою освіти є піднесення загального рівня 

культури, формування професійно підготовленої, творчої,  високоморальної 

особистості. Формування особистості залежить від наповнення життя дитини 

чи молодої людини цінностями: духовними, моральними, естетичними. 

Необхідною умовою формування будь-яких якостей особистості під час 

навчання є наявність зворотного зв'язку: «педагог-учень», «учень-батьки», 

«педагог-батьки», «учень-учень». Цілеспрямоване формування особистості 

здійснюється в соціальній системі шляхом виховання. Останнім часом 

поняття "виховання" в обмежено вузькому розумінні все більше набуває 

значення життєтворчості. Життєтворчість передбачає відкритість життя учнів 

для добрих справ, колективної праці для інших людей (близьких і далеких), 

турботи про них, взаємодопомоги, милосердя та інше. У цьому контексті 

"виховання" означає спільну діяльність вихователя і вихованця, спрямовану 

на формування суб'єктивної основи особистості – її свідомості, духовних 

цінностей, переживань, досвіду. У морально-етичному вихованні, як і будь-

якому іншому, головне – забезпечити цілеспрямованість, єдність й 

узгодженість дій усіх соціальних інституцій, які мають вплив на особистість. 

Зміст морального-етичного виховання учнів передбачає утвердження 

принципів загальнолюдської моралі та етики – правди, справедливості, 

патріотизму, доброти, працелюбності та інших доброчинностей на 

національному ґрунті. 

В Україні здавна ставили надзвичайно високі вимоги до морального 

ставлення людини до себе – порядність, чесність, совісність, правдивість, 

справедливість, працелюбність, гідність, честь, дотримання слова, вірність 

(громадянська, товариська і подружня); до інших людей – повага до 

старших, свого родоводу, тактовність, толерантність, ствердження гуманних 

стосунків, гостинність; до праці – повага, любов до вільної праці, чесна 

праця, шана праці, побожне ставлення до хліба, відданість отчій землі. Ці 

ідеї, ідеали, погляди, норми поведінки, збагачені тисячолітнім досвідом 

мудрості народу, несуть могутній моральний потенціал, який слугує 

успішному засвоєнню загальнолюдських цінностей учнями.  

Концепція Нової української школи (ухвалено рішенням колегії МОН 

України 27.10.2016) це ядро освітньої реформи майбутньої української школи. 

Нові механізми, правила, процедури, нова культура управління й співпраці. 

Світогляд дитини закладається саме в сім’ї та школі. У школі формується 

особистість, її громадянська позиція та моральні якості. Процеси розвитку 
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виховання і соціалізації в Новій школі покликані зробити випускника 

конкурентоздатним у 21-му столітті. У розділі «Виховання на цінності» 
наголошено що виховний процес буде невід’ємною складовою всього освітнього 

процесу і орієнтуватиметься на загальнолюдські цінності, зокрема морально-

етичні (гідність, чесність, справедливість, турбота, повага до життя, повага до себе 
та інших людей), соціально-політичні (свобода, демократія, культурне 

різноманіття, повага до рідної мови і культури, патріотизм, шанобливе ставлення 

до довкілля, повага до закону, солідарність, відповідальність). Нова школа буде 
формувати українську ідентичність, виховувати не лише відповідальність за себе, 

а й за розвиток і добробут країни та всього людства. Виховання не буде зведено 
лише до окремих «занять із моралі». Виховання сильних рис характеру та чеснот 

здійснюватиметься через наскрізний досвід. Усе життя Нової української школи 

буде організовано за моделлю поваги до прав людини, демократії, підтримки 
добрих ідей. Формування морально-етичної  культури школярів здійснюється у 

різноманітних видах діяльності: навчальній, трудовій, громадсько-корисній, 

особливо таких її видах, де учні поставлені в ситуації безпосереднього вияву 
турботи про інших, надання допомоги і підтримки, захисту слабшого, молодшого, 

хворого і под. До форм морально-етичного  виховання відносять спеціальні уроки, 
етичні бесіди, відверті розмови, диспути, лекції, тематичні вечори, зустрічі свят 

народного календаря, благодійні заходи, створення альманахів з історії родоводу, 

вечорниці та інші. Сучасні технології виховання реалізують основні функції 
комплексного підходу до розвитку особистості дитини. Для  об’єктивного бачення 

рівня морально-етичної вихованості учнів та молоді в сучасних умовах  було 

проведено дослідження серед 5-11 класів школи, в якому брали участь 229 учнів. 
За результатами було виявлено:100 % – розуміють поняття «добро», «доброта», 

що означає бути доброю людиною; 99.4 % – підтвердили, що сьогодні потрібна 
доброта, і лише 0.6 % – відповіли, що у світі сьогодні не існує доброти; 87.9 % – 

стверджують, що доброта не повинна бути «з кулаками», 4.0 % сумніваються, 

8.1 % – стверджують, що добро повинно бути «з кулаками»; 85.0 % – оцінюють 
себе як доброю людиною, 11 % – не завжди поводять себе по доброму; 95.3% – 

завжди намагаються бути добрими, 1.2% – не намагаються бути добрими, 3.5% – 
стверджують, що все залежить від обставин; 15.7 % – розвивають в собі якості 

доброї людини, а 8.7 % – стверджують, що вони мають якості доброї людини. 

Із наданих досліджень можна зробити висновок, що наше майбутнє – учні 
та молодь, розуміють, дотримуються та намагаються розвити в собі морально-

етичні якості. Але нам, педагогам, необхідно тримати постійно в полі зору це 

питання. Це важливо для того, щоб не загубити майбутнє покоління, 
примножувати цінні надбання минулих поколінь, національно-культурну 

спадщину. 
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САМОПРЕЗЕНТАЦІЯ МАЙБУТНІХ КЕРІВНИКІВ 

ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ 

Сучасна парадигма педагогічної освіти диктує необхідність зміни 

освітніх орієнтацій у сфері підготовки майбутніх керівників 

загальноосвітніх навчальних закладів. Особливого значення набувають такі 

аспекти професійного розвитку майбутнього керівника, як вміння 

формувати відповідний професійний імідж та відтворювати соціальні 

очікування, оскільки саме від тактики позиціонування своєї персони 

залежить його професійна компетентність. Процес формування саме цих 

вмінь пов'язаний з таким феноменом як самопрезентація. 

У науковій літературі феномен самопрезентації прийнято описувати як 

варіацію самовияву і саморозкриття, пов'язану з актуалізацією різноманітних 

психологічних явищ. Так в низці досліджень самопрезентація розглядається 

як засіб формування «образу Я» (Г. Мід, Ч. Кулі); як засіб самовираження, 

формування враження (Р. Баумейстер, А. Стейнхілбер); як саморефлексія, 

самоконтроль (М. Снайдер); як процес управління образами реципієнта 

(Є.Л. Доценко,); як управління сприйняттям через залучення уваги 

(Г.В. Бороздіна). 

Енциклопедія освіти надає наступне трактування терміну: 

«самопрезентація – це вміння подавати себе, притягуючи до себе увагу, 

актуалізуючи інтерес людей до своїх відео- та аудіоякостей» [3, с.849]. 

Етимологічно близьким до самопрезентації є поняття «саморозкриття», яке 

має ширше значення у порівнянні з оперативно-технічним, вузькопрагма-

тичним змістом, який несе термін «самопрезентація».  
В американській традиції самопрезентація розглядається як прояв 

демонстративної поведінки в міжособистісних стосунках, а сама демонстративна 

поведінка – як одна з форм соціальної поведінки. Отже, інтерпретація терміну 
«самопрезентація» може бути багатогранною та різноманітною. Але більшість 

дослідників спираються на визначення поняття, надане Ж. Тедеши та М. Рієсом, 

яке може бути сформульоване так: «самопрезентація – це навмисна та свідома 
поведінка, спрямована на те, щоб створити певне враження в оточуючих» [5, с.25]. 
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Особистість, яка прагне створити враження, використовує мовні 

посилання або їх замінники. Виступаючи перед аудиторією, публічна 

людина (керівник закладу) повинен мобілізувати власну активність, щоб 

передати те враження, в якому він зацікавлений, за допомогою 

різноманітних засобів, але в межах традицій його соціальної групи, професії 

або громади. Розглядаючи процес формування професійного, а саме іміджу 

керівника, треба відзначити, що дуже важливим компонентом професійної 

культури керівника повинна бути орієнтація на відтворення соціальних 

очікувань у межах обраної сфери діяльності. 

Походження та сутність терміну «самопрезентація» є предметом 

наукового розгляду для багатьох вітчизняних учених. Так, наприклад, 

Г.В. Бороздіна та Ю.М. Жуков розглядають самопрезентацію в контексті 

комунікативної поведінки. Г.В. Бороздіна пропонує класифікацію технік 

самопрезентації, припускаючи, що саме цей феномен запускає механізми 

соціального сприйняття. Ю.М. Жуков у своїй роботі «Ефективність ділового 

спілкування» формулює правила комунікації та самоподання, які виконують 

дві основні функції: створення в оточуючих певного враження та регуляцію 

власної поведінки в критичних ситуаціях [4, с.32]. 

Отже, самопрезентація може розглядатися з декількох боків. По-перше, 

як механізм формування позитивного ставлення до себе з боку оточуючих 

людей та маніпуляції на основі досягнутого ефекту тяжіння; по-друге, як 

засіб проникнення в глибину власної самосвідомості та переоцінки 

поведінки та стосунків з навколишнім світом; по-третє, як один з чинників 

досягнення когнітивного балансу.  

На нашу думку, само презентація – вербальна та невербальна 

демонстрація власної особистості в системі зовнішніх комунікації, процес та 

результат засвоєння та відтворення соціального досвіду, вміння подавати 

себе в різних ситуаціях, індивідуальний стиль спілкування, здатність 

створити неповторний образ. 

Варто зауважити, що фахівець з високо розвиненими рефлексивними 

уміннями може бути більш успішним в будь-якій діяльності, може 

знаходити нові шляхи для розв’язання професійних проблем, для 

самовдосконалення та самореалізації.  
Формування навичок самопрезентації у майбутніх керівників ЗНЗ вимагає від 

викладачів вищої школи використання методів портфоліо та інтерактивного 

навчання: групова дискусія, брейнстормінг, кейс-метод, рефлексивно-рольова, 
ділова й проблемно-діяльнісна гра. Активні методи навчання сприятимуть 

розвитку рівня персональної відповідальності і спрямованості на створення 

унікального індивідуального професійного образу, в тому числі й засобами 
самопрезентації. Доцільним також буде викладання спецкурсу «Формування 

навичок самопрезентації», проведення тренінгів з використанням вправ 

«Публічний виступ», «Сонечко» та ін., використання різних технік, підготовка 
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презентацій. Такі форми роботи сприятимуть розвитку внутрішньої свободи 

майбутнього керівника ЗНЗ, підвищать його самооцінку, впевненість в собі,  
розвиватимуть уяву, творче мислення, підвищать пошукову активність, 

орієнтуватимуть на активну позицію особистість.  

Розглядаючи техніки самопрезентації, зупинимося на техніках, 

запропонованих Р. Чалдіні. 

1. Техніка насолоди відбитої славою («купання в променях чужої 

слави») – використання чужого успіху для самопрезентації. 

2. Техніка нанесення шкоди ( «шкідництво») – навмисне перебільшення 

недоліків (ситуації, предмета, іншої людини та ін.) для підвищення свого 

статусу, свого росту в очах оточуючих, що дозволяє управляти враженням 

інших [1, с.21]. 

Г.В.Бороздіна в мистецтві управління враженням робить акцент на 

перцептивній складовій процесу, виділяючи чотири техніки самопрезентації 

або самоподачі. 

1. Самоподача переваги – акцентування уваги оточуючих на зовнішні 

ознаки переваги комунікатора (поведінка, мова, одяг). 

2. Самоподача привабливості – акцентування уваги оточуючих на 

фізичну привабливість комунікатора. 

3. Самоподача відносини – демонстрація партнеру свого ставлення за 

допомогою вербальних і невербальних засобів. 

4. Самоподача стану й причин поведінки – залучення уваги оточуючих 

до більш виграшної, привабливої причини поведінки комунікатора. 

Всі перераховані техніки припускають, що успішна самопрезентація – 

це презентація вибраних ознак, привнесених в поведінку індивіда через 

призму його соціального досвіду для залучення уваги реципієнта з 

подальшим управлінням враженням про себе [2, с.186]. 

Все різноманіття технік самопрезентації можна умовно розділити на 

вербальні й невербальні. 

До невербальних технік відносяться техніки, що акцентують увагу на 

зовнішній вигляд, одязі, манері триматися та ін. 
Вибір конкретної техніки самопрезентації залежить від її цілей. Виділяють 

три основні цілі й відповідно три групи технік самопрезентації [1, с.244]: 

1) техніки піднесення в самопрезентації; мета – підвищити значущість, 

що сприймається статус, авторитетність, переконливість образу; частіше 

використовуються при створенні іміджу керівника, політика; 

2) техніки створення неповторного образу в самопрезентації; мета – 

привернути увагу, запам'ятатися, стати неповторним; використовуються 

найчастіше в шоу-бізнесі, мистецтві; 

3) техніки формування позитивного ставлення; мета – викликати 

позитивні почуття: довіру, симпатію, інтерес. 
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До технік формування позитивного ставлення відносяться: підвищення 

зовнішньої привабливості; позитивний настрій, так як відома 

закономірність: привабливі ті люди, які добре ставляться до нас. Отже, 

позитивне ставлення до різних груп громадськості забезпечує у відповідь їх 

позитивну думку; створення бездоганної репутації – забезпечується 

планомірною конструктивною діяльністю, виконанням своїх функцій; 

позитивні послання групам громадськості – вираження подяки, прояву 

поваги, привітання та ін.; особисту участь – прояв щирого інтересу до 

людей, надання підтримки й реальної допомоги; дистанціювання від 

негативних символів (компрометуючих факторів, фігур, груп). 

Отже, самопрезентація – вербальна та невербальна демонстрація власної 

особистості в системі зовнішніх комунікації, процес та результат засвоєння та 

відтворення соціального досвіду, вміння подавати себе в різних ситуаціях, 

індивідуальний стиль спілкування, здатність створити неповторний образ. 

Феномен самопрезентації багатоаспектний, оскільки тлумачиться як механізм 

формування позитивного ставлення до себе з боку оточуючих людей та 

маніпуляції на основі досягнутого ефекту тяжіння; як засіб проникнення в 

глибину власної самосвідомості та переоцінки поведінки та стосунки з 

навколишнім світом; як один з чинників досягнення когнітивного балансу. 

Під час аналізу механізмів функціонування самопрезентації керівника 

доцільним є врахування ідей самопрезентації (утворення власного образу, 

який відповідає соціальним стереотипам) та управління справленим 

враженням. Самопрезентація в педагогічній площині може виступати як 

критерій педагогічної компетентності майбутніх керівників ЗНЗ. Інтерактивні 

методи навчання, метод портфоліо, тренінги, викладання спецкурсу, 

використання технік сприятимуть формуванню навичок самопрезентації у 

майбутніх керівників ЗНЗ. Такі форми роботи сприятимуть розвитку 

внутрішньої свободи майбутнього керівника ЗНЗ, підвищать його самооцінку, 

впевненість в собі, розвиватимуть уяву, творче мислення, підвищать 

пошукову активність, орієнтуватимуть особистість на активну позицію. 
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ІСТОРИЧНІ ОБСТАВИНИ ФОРМУВАННЯ БАЗОВИХ 

КАТЕГОРІЙ ПІДГОТОВКИ ВІЙСЬКОВИХ ФАХІВЦІВ 

ТА ЇХ ВПРОВАДЖЕННЯ У ВИХОВНУ СИСТЕМУ 

КАДЕТСЬКИХ КОРПУСІВ УКРАЇНИ В СЕРЕДИНІ ХІХ 

НА ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ 

Сучасний український дослідник військової педагогіки М.І. Нещадим 

зазначає, що усвідомлення важливості офіцерських кадрів для захисту 

національних інтересів приводить до висновку про те, що потрібно мати 

єдину державну систему поглядів на зміст, рівні, ступені й організацію 

їхньої освіти [2, с.280]. Становлення означеного М.І. Нещадимом погляду на 

військову освіту в Російській імперії припадає на середину ХІХ – початок 

ХХ століття, у цьому процесі важливе місце займають кадетські корпуси як 

перша, підготовча ланка у структурі військово-навчальних закладів. 

Кадетські корпуси на території Наддніпрянської України в середині ХІХ – 

на початку ХХ століття було відкрито з метою підготовки професійних 

кадрів для кількох військових округів дореволюційної Російської Армії: 

Південно-Західного, Південного і Харківського. Фактична відокремленість 

від Київського, Одеського та Харківського цивільних навчальних округів і 

підпорядкованість Головному управлінню військово-навчальних закладів, а 

не Міністерству народної просвіти, визначали певну замкненість навчально-

виховної системи та пріоритетні цілі військового виховання цих навчально-

виховних закладів. 

Заснування і розвиток кадетських корпусів на українських землях 

припадає на період відмітний у плані піднесення військової справи в кількох 

аспектах. Деякі з них називає відомий російський військовий теоретик цього 

часу, генерал М.П. Михневич: 1) введення після 1866 р. загальної військової 

повинності; 2) винахід нарізної вогнепальної зброї; 3) впровадження 

парових двигунів на морі й суходолі; 4) застосування електрики для 

передачі повідомлень. Він також вказує на те, що в тогочасному світі, 

починаючи з революції 1848–1849 рр., настає тривалий період війн: 

Кримська війна 1853–1856 рр., війна в Італії 1859 р., Датська війна 1864 р., 

війна в Америці 1861–1865 рр., Австро-Прусська війна 1866 р., війна між 

Німеччиною та Францією 1870–1871 рр., Російсько-Турецька війна 1877–

1878 рр. і окрім того, цілий ряд колоніальних війн в Африці, Азії й дрібних 

країнах Європи. М.П. Михневич стверджує, що названі фактори сприяли 
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значному пожвавленню військової справи в Росії й зацікавленню 

обдарованих людей у галузі військової науки [1, с.136]. До того ж зростання 

колоніальних і мілітаристичних інтенції Російської імперії обумовлювало 

чималу потребу в добре підготовлених кадрових військових. Проведена у 

1860-х рр. роках військова реформа вплинула на постановку питання про 

виховання у військово-начальних закладах як наріжного та позначилася на 

його змісті, головній мети й завданнях. 
У цей час російська військово-педагогічна думка, започаткована 

О.В. Суворовим, М.І. Кутузовим, Ф.Ф. Ушаковим, знаходить своє відображення в 

інструкціях, настановах, статутах, наказах та інших письмових джерелах і починає 

оформлюватися як нова наукова галузь – військова педагогіка, зокрема в працях 
вихідців з України С.О. Макарова, М.І. Драгомирова, О.Д. Бутовського. 

Формування військової педагогіки відбувається в контексті потужного 
педагогічного руху в Росії 1860-х рр., піднесення якого пов’язане зі скасуванням 

кріпацтва. Ця історична подія обумовила в педагогіці, яка поставала на теренах 

Російської імперії, нове ставлення до людини – повагу до особи дитини, відтак 
критику кріпацького виховання, виступи супроти станової школи, боротьбу зі 

схоластикою, зубрінням, муштрою. 

Таким чином можна стверджувати, що в означений період відбувається: 

по-перше, становлення погляду на військову освіту як єдину державну 

систему поглядів на зміст, рівні й ступені її організації; по-друге, 

формування військової педагогіки як нової педагогічної галузі, провідне 

місце в якій займали ідеї українського педагога генерала М. І. Драгомирова. 

Цей процес розгортається в епоху активного реформування різних сфер 

суспільного життя Російської імперії. 
У контексті реформ військової освіти важливе місце займають кадетські 

корпуси як перша, підготовча ланка у структурі військово-навчальних закладів. 
Нагальним стає питання чіткого визначення мети, спрямованості, методів і 

обсягу морально-розумового виховання у військово-навчальних закладах. Яким 
би чином не змінювалася організація кадетських корпусів у ході реформування 

військової освіти, головною метою навчально-виховного процесу завжди 

лишалася підготовка кадрових офіцерів, зорієнтованість на військову справу, 
яка відрізняла військово-навчальні заклади від решти, й визначала сутність і 

зміст базових понять і категорій цієї підготовки. Специфіка кадетських корпусів 

як підготовчої ланки у структурі військово-навчальних закладів обумовлювала 
пріоритетний характер виховного процесу, спрямованого на формування 

певного типу світогляду й певних рис характеру, необхідних 
військовослужбовцю в реалізації його професійної діяльності. Зусиллями 

військових фахівців у цей період було виділено базові поняття у виховному 

процесі кадетських корпусів як підготовчих навчальних закладів для майбутніх 
офіцерів – військова дисципліна та морально-вольова підготовка як формування 

морально-психологічних рис характеру і культурно-соціальних рис світогляду 

військовослужбовця командного складу, означені теоретично категорії були 
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підтверджені практичною діяльністю українських корпусів: Полтавського, 

Київського, Одеського, Сумського, які творчо впроваджували у життя тогочасну 
військово-педагогічну думку, а не механічно керувалися інструкціями 

Головного управління військово-навчальних закладів. 

На підставі аналізу різноманітних груп історичних джерел виявлено, що в 

означений період категоріями, які відрізняли військові навчальні заклади від 

цивільних і становили базові поняття підготовки військових фахівців були: 

1) військова дисципліна; 2) військова моральність, взаємопов’язана з 

військовою дисципліною; 3) товариськість як домінанта колективного 

корпоративного виховання; 4) патріотизм, обумовлений, з одного боку 

формуванням вірнопідданських інтенцій, з іншого – прищепленням любові 

й шанобливого ставлення до культури рідного народу. Для значної частини 

педагогів і вихованців кадетських корпусів Наддніпрянщини, етнічна 

території якої в цей час була охоплена потужним культурно-громадським 

рухом національного відродження, рідною усвідомлювалася не російська, а 

українська культура, що вступало в серйозні протиріччя з вихованням 

вірнопідданських почуттів до царя й російського престолу. 
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ҐЕНЕЗА І РОЗВИТОК ІДЕЙ ТОЛЕРАНТНОСТІ В ІСТОРІЇ 

НАУКИ ТА СУСПІЛЬНІЙ СВІДОМОСТІ 

Пріоритетними засадами гармонійного розвитку людства в сучасному 

плюралістичному і мультикультурному світі є толерантність, терпимість, 

етичність, гуманізм, визнання права «Іншого на інакшість».  

Ідеї толерантності, терпимості, людинолюбства формувалися в історії 

народу та суспільній свідомості протягом багатьох століть, були предметом 

вивчення представників різних шкіл і течій упродовж всієї історії людства. 
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У загальноприйнятому контексті толерантність – це якість особистості, 

що базується на прагненні прийняти і зрозуміти точку зору іншого, у 

жодному разі не спростовуючи впевненість у власних позиціях; здібності до 

розумного компромісу, що переслідує мету культурного з’ясування 

суперечностей.  

Водночас толерантність – явище, яке важкодоступне для спостереження 

й виміру стандартизованими методами.  

Поняття толерантності має давню історію. Передісторія проблеми толе-

рантності корінням сягає в античність. Вже в давній Греції та Римі толерант-

ність, рівне ставлення до не такого, як ти сам, віра в однакову природу 

людей вважалися основою здорового суспільства. 

В епоху античності проблема толерантності відкрито ще не поставала, 

але її мотиви відчувалися у висловлюваннях тогочасних філософів та 

мислителів (Геракліта, Арістотеля, Сенеки та інших).  

Китайський філософ Конфуцій відкрито проповідував ідею толерант-

ності: «Не роби іншим того, чого не бажаєш собі, і тоді у державі та в сім’ї до 

тебе не будуть відчувати ворожнечі» [2, c.225]. У цьому він вбачав і джерело 

конфліктів, нетерпимість. Він учив, що гуманність складається з п’яти 

елементів: шанобливості, великодушності, старанності, щедрості і терпимості. 

На думку Платона, толерантність – це «інтелектуальний самозахист», 

що обґрунтовує стиль духу, який утверджує вільне співтовариство завдяки 

відчуттю різноманіття [1, с.29].  

Священні книги епохи Середньовіччя проголошують любов до 

ближнього, але, на жаль, толерантність не відігравала провідну роль у цю 

епоху. Більша частина Середніх віків пройшла в дусі протистояння двох 

цивілізацій – християнського Заходу та мусульманського Сходу. Одним з 

чинників цього було те, що і християни, і мусульмани ставилися до своїх 

релігійних текстів як до вищої істини, заперечуючи існування іншої, а це 

унеможливлювало формування толерантності.  

Ретроспективний аналіз засвідчив, що першими формами толерантності 

в християнстві були віротерпимість і милосердя, які розглядалися як хороші 

риси, без котрих немислиме життя. Основу християнського виховного 

ідеалу в період Київської Русі становили якості людини як «образу Божого»: 

люблячої ближнього, милостивої, милосердної та смиренної. Це 

підтверджують пам’ятки давньогоруського слова («Житіє Сергія 

Радонежського», «Повчання Володимира Мономаха дітям» та ін.).  

Згодом у західній цивілізації потреба в толерантності виникла саме на 

релігійному рівні. Віра передбачає повну самовіддачу особистості, а тому 

певною мірою фанатична. Бути терпимим у ставленні до людей іншої віри 

не завжди просто. Релігійна толерантність дала старт усім іншим свободам, 

яких можна досягти у вільному суспільстві. Толерантність яскраво 

простежується в ідеях гуманізму епохи Ренесансу. Пізніше принцип 
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толерантності стає необхідним для збереження миру в суспільствах, 

особливо різноманітних за вірою та багатонаціональних. 

Серед українських мислителів ідеї толерантності сповідував філософ 

Г. Сковорода. Він вважав, що тільки любов’ю та рівністю мають керуватися 

всі люди як істинно божественним, як таким, що природне для кожного. 

Його трактування толерантності більш індивідуальне, але необхідне для 

загального розуміння. 

Слід зазначити, що проблема толерантності традиційно відноситься до 

філософсько-педагогічних. У філософському сенсі толерантність – це 

розуміння принципу духовної єдності при зовнішньому різноманітті, повага 

до нього, необхідний етап процесу здобуття цілісності.  

Толерантність – це активна життєва позиція, яка формується на основі 

визнання універсальних прав та основних свобод людини, виявляється в 

людському намірі досягнути порозуміння і гармонії різних мотивів, 

орієнтацій і думок без застосування сили.  

За П. Ніколсоном, толерантність як моральний ідеал ґрунтується на 

повазі до всіх людей як повноправних моральних суб’єктів, вона є важким, 

але благим обов’язком, який виключає право особистості не бути 

толерантною, проте залишає їй право на толерантне ставлення до себе [5].  

Учений Д. Рафаель називає нетерпимими ті дії, які посягають на права 

особистості, на її свободу. Необхідно толерантно ставитися до того, кого в 

даний момент більшість оцінює позитивно, навіть якщо ти це не схвалюєш. 

Як установлено на основі аналізу наукової літератури, у педагогічних 

працях толерантність визначається як терпимість, витривалість, психічна 

ста-лість за наявністю фрустраторів і стресорів; терпимість до різних 

поглядів, неупередженість щодо оцінки людей і подій; відсутність чи 

послаблення реагування на будь-який несприятливий фактор через 

зниження чутливості до його впливу, терпимість.  
Слід зазначити, що орієнтація вищої педагогічної освіти на гуманізацію й 

розвиток особистості висуває проблему розвитку в майбутніх педагогів 
особистісного знання, культури його створення. На думку П. Щедровицького, 

усвідомлене знання починає реальне існування з того моменту, коли воно 

сприймається «як знання і коли з ним починають працювати в рефлексивних 
процедурах» [4, с.150]; а за С. Рубінштейном, воно «представлене у свідомості 

індивіда, стає єдністю об’єктивного й суб’єктивного» [3, с.12-13]. 
Філософське, психологічне та педагогічне обґрунтування виховання то-

лерантності – невід’ємна складова частина вирішення проблем гуманізації 

навчання, оптимізації педагогічного спілкування. До найважливіших цілей 
гуманістичної освіти належать: вміння бачити в людині найбільшу цінність, 

пробудження та реалізація в особистості вищих буттєвих цінностей (істини, 

краси, справедливості тощо), допомога людині в пошуках свого призначення, 
власної ідентичності та самореалізації.  
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Аналіз наукової літератури, узагальнення позицій вітчизняних і 

зарубіжних дослідників щодо тлумачення толерантності дозволяють дійти 

висновку, що ця дефініція – неоднозначна, багатоаспектна, складна, 

неоднорідна та суперечлива категорія, яку по-різному усвідомлюють і 

тлумачать у різних культурах, у різні історичні періоди та в різних 

прошарках населення, яка стосується всіх ланок суспільного життя і 

суспільної свідомості, розглядається в історії науки та теорії сучасного 

наукового знання. 
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Куценко О.М., 
викладач кафедри іноземних мов з латинською та українською мовами  

ДЗ «Луганський державний медичний університет», 
Україна, м. Рубіжне 

СПОСОБИ УСУНЕННЯ ТИПОВИХ ПОМИЛОК У МОВЛЕННІ 

СТУДЕНТІВ-МЕДИКІВ В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ 

ЛАТИНСЬКОЇ МОВИ ТА МЕДИЧНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ 

У час суцільної глобалізації та цілеспрямованого курсу України на 

євроінтеграцію, перед системою охорони здоров'я України виникає 

необхідність підготовки фахівця, який буде конкурентоспроможним на 

європейському ринку праці відповідно до акредитації його диплома і рівню 

сформованості його знань і умінь. Завданням медичної освіти на сьогодні  є 

підготовка лікарів з креативним мисленням, культурою професійного 

мовлення , здатних до здійснення якісного професійного спілкування. 
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Вже багато років студенти медичних навчальних закладів вивчають 

курс дисципліни «Латинська мова  та медична термінологія». Метою 

введення цього курсу в вузах стала необхідність освоєння латинської 

термінолексики, як невід'ємної частини загальної програми з підготовки 

кваліфікованих лікарів. Знання термінів греко-латинського походження та 

елементів латинської граматики полегшує студентське читання і розуміння 

спеціальної літератури на багатьох іноземних мовах. Давньогрецька і 

латинська мови продовжують залишатися основними міжнародними 

базисами для формування нових термінів у всіх областях медицини [5, с.6]. 

Медичний термін є носієм спеціальної медичної інформації, необхідної 

для оптимізації пізнавальної діяльності медиків, інструментом пізнання в 

сфері медицини, позначає явища, процеси, комунікативно і когнітивно 

значущі в медичному просторі [8, с.11]. 

Вивчення латинської мови та медичної термінології у вищих медичних 

навчальних закладах було завжди, і в центрі уваги залишається термін, його 

структура і значення, а велику важливість мають аспекти словотворення, 

правильність використання лексико-граматичних категорій частин мови, 

способи побудови складних медичних термінів та їх синтаксичного зв'язку. 

Вивчення проблеми мовних та мовленнєвих помилок належить до тих 

проблем, які постійно розглядаються вченими-представниками різних 

наукових галузей та напрямків Т.Г. Бондаренко, А.К. Григор'євою, 

А.С.Дяковим, Т.В.Жеребило, Г.С.Кочміною, С.І.Маджаєвою, Ф.П.Сергєєвим, 

Т.В. Шульгою. 

Актуальність дослідження обумовлена тим, що поява помилок – 

провіденційне явище як в процесі вивчення і навчання мови, так і в процесі 

мовної діяльності. Тому аналіз, класифікація і формулювання методичних 

рекомендацій щодо запобігання та усування помилок розглядається нами як 

невід'ємна частина методики навчання будь-якої мови, зокрема, латинської 

мови та медичної термінології у професійному напрямку. 

Для написання матеріалу використовувалися ті мовленнєві помилки, які 

були виявлені в студентів у процесі засвоєння першого модуля «Анатомо-

гістологічна термінологія» з дисципліни «Латинська мова та медична 

термінологія» в ДЗ «Луганський державний медичний університет». 

Додатково були проаналізовані конкурсні завдання учасників другого етапу 

Всеукраїнської олімпіади з латинської мови (2013-2014, 2014-2015, 2015-

2016, навчальних років) – представників інших вищих медичних навчальних 

закладів України (Києва, Харкова, Львова, Дніпропетровська, Івано-

Франківська, Чернівців, Тернополя, Вінниці, Запоріжжя, Одеси), а також 

медичного факультету Луганського державного університету. 

Серед існуючих нині класифікацій, найбільш прийнятною для методики 

навчання латинської мови та медичної термінології є класифікація 

мовленнєвих помилок відповідно до рівнів мовної системи [2, с.8]. 
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1. Фонетичні помилки, тобто помилки у вимові (читанні) і орфографії: 

а) неправильна вимова підкреслених букв і буквосполучень, наприклад 

у словах: major, jejunum, jugum вимовляється [дж] замість [й]; plicae, caecum, 

occĭput, cerebrum, coccygeus, superficialis вимовляється [к] замість [ц]; 

platysma, hypothalamus, condylus вимовляється [у] замість [і]; fossa, ossis, 

recessus, assotiatio, hypoglossus подвоєне ss вимовляється  [з] замість [с]; 

masticatorius, ostium, tibia, digestio, bestia, combustio буквосполучення ti 

вимовляється  [ци] замість [ті] і навпаки в словах articulatio, substantia, 

injectio, palpatio, sanatio, вимовляється [ті] замість [ци]; розпізнаються 

монoдіфтонгі ае і ое наприклад oesophagus читається [оезофагус] замість 

[езофагус], lagoena – [лягоена] замість [лягена], aemia - [аемія] замість [емія], 

gangraena – [ганграена] замість [гангрена]. 

б) акцентологічні помилки, тобто помилки, пов'язані з порушенням 

норм наголосу – найчастіше фіксується неправильний наголос в словах 

cubĭtus, orgănon, digĭtus, humĕrus, palpĕbra,, vertĕbra, orbĭta, lamĭna, prostăta, 

linĕa, tunĭca, fovĕa, cerĕbrum, в яких відзначається другий склад замість 

третього (пам'ятаємо, що для зручності склади в латинській мові рахують з 

кінця), тоді як в словах apertūra, colūmna, oblīquus, forāmen, meātus, maxīlla, 

papīlla, vesīca, sutūra, incisūra, Urtīca, Hyperīcum, вдаряється третій склад 

замість другого (з наочною метою автор вважає за необхідне поставити 

знаки історичної довготи або короткості голосних навіть в тих словах, де 

надрядкові знаки не повинні ставитися згідно з правилами); 

в) орфоепічні – не відрізняється дзвінкий задньоязичний звук [ґ], який 

передається на письмі літерою Gg і фарингальний [г], який вимовляється з 

придихом як в українському або білоруському [гай] і передається на письмі 

літерою Hh; 

г) орфографічні – farinx замість pharinx; hangrena замість gangraena; 

lingva, linqua замість lingua; condilus, condulus, замість condylus; tiroudeus, 

thuriodeus замість thyroideus; eksternus, ecsternus замість externus; hrizeus, 

gruseus замість griseus. 

2. Лексичні помилки найчастіше виникають у: 

а) порушенні лексичної сполучуваності, наприклад: lamĭna ethmoidālis 

замість lamĭna cribrōsa; cerebrum oblongātum замість medulla oblongāta; os 

hypoglossum замість os hyoideum; columna cerebri замість truncus cerebri; 

fossa costālis замість fovea costālis; labrum superius замість labium superius; 

б) дослівному перекладі або калькуванні з української мови, наприклад, 

vertebra cervicalis secunda замість axis; pia pallatum замість pallatum molle; 

digĭtus magnus manus / digĭtus magnus pedis замість pollex / hallux; os crurale 

majus замість tibia. 

3. Граматичні помилки – помилки в структурі мовної одиниці (слова, 

словосполучення або речення), тобто порушення словотворчої, 

морфологічної, синтаксичної норми. 
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Морфологічні помилки такого роду представлені: 

а) неправильним визначенням відміни іменників, які мають омонімічні 

закінчення -us (для ІІ, ІІІ, ІV відміни); -es ( для І, ІІІ, V відміни); -ma (для І, 

ІІІ відміни) ( особливо форм Nom. plur.), наприклад: ducti замість ductus; 

exanthemae замість exanthemata; vulneri замість vulnera; dolori замість 

dolores; stapes замість stapedes. 

б) деформацією основи слова, наприклад, parses замість partes; pulvina 

замість pulvinara; traumae замість traumata; cartilages замість cartilagines; 

tendes замість tendines; 

в) неправильним вибором родового закінчення іменників, особливо 

Nom. plur. i Gen. sing., наприклад: osses breves замість ossa brevia; processi 

ciliari замість processus ciliares; gangliones viscerales замість ganglia visceralia; 

г) деформацією твірних основ терміна, наприклад: minior, minius 

замість minor, minus; minimissimus, a, um замість minĭmus, a, um. 

Враховуючи тісний зв'язок латинської морфології з орфографією, 

доцільно виділити особливий тип помилок, який ми розглядаємо як 

морфолого-орфографічні. Найпоширенішим видом морфолого-орфографічних 

помилок є неправильний вибір відмінкового закінчення, наприклад: ganglion 

lumbalae замість ganglion lumbale; ligamentae alariae замість ligamenta alaria, 

foraminae venorum minimorum замість foramina venarum minimarum. 

Однією з найпоширеніших морфолого-орфографічних помилок в 

роботах студентів є приєднання закінчень Nom.pl. і непрямих відмінків до 

неправильно визначеної основи (не по Gen.sing., а по Nom. sing.). 

Наприклад: corpusis / corpusa, nervusi, crcusis / crusia, femuris / femura замість 

corporis / corpora, nervi, crcuris / crura, femoris / femora. 

Лексико-морфолого-синтаксичні помилки представлені неправильним 

вибором родового закінчення прикметника, що характеризують незнання 

роду іменника, наприклад: tendo calcanea замість tendo calcaneus; ulcus 

triphicus замість ulcus triphicum; trauma acistica замість trauma acusticum; 

corpus ruber замість corpus rubrum; stroma vitrea замість stroma vitreum; 

ganglion superior замість ganglion superius; ligamentum inferior замість 

ligamentum inferior; musculus bicipitis замість musculus biceps; vas efferentis 

замість vas efferens. 

4.Cинтаксичні помилки виявлені у: 

а) недотриманні правильності моделі побудови медичного терміна, 

наприклад, ligamentum anterius sacrococcygeum замість ligamentum 

sacrococcygeum anterius; 

б) помилками в безприйменниковому та прийменниковому управлінні, 

наприклад: supra costae / -arum замість supra costam / -as; in enameli dentis 

замість in enamelum / -o dentis; pro injectio / -nes замість pro injectione / -ibus; 

cum substantiae spongiosae замість cum substantia spongiosa; foramina et tubera 

cranium замість foramina et tubera cranii; 
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в) порушенні синтаксичного зв'язку в багатослівних термінологічних 

словосполученнях, наприклад: partes canalis femorales, замість partes canalis 

femoralis; nucleus nervi abducens замість nucleus nervi abducentis; musculus 

levatoris palpebrae superior замість musculus levator palpebrae superioris; sulcus 

sinus petrosus inferior замість sulcus sinus petrosi inferioris; valva 

atrioventricularis dextrae замість valva atrioventricularis dextra; verae et spuriae 

costae замість costae verae et spuriae. 

Спостереження протягом декількох років надають всі підстави для 

ствердження того, що ці помилки є типовими, а тому їх поява викликана 

через лінгвальні та екстралінгвальні фактори, які ми спробуємо 

охарактерізувати. Помилки першого типу ,що вимовляються – викликані 

відсутністю автоматизму у читанні / вимові та зумовлені: недостатнім 

засвоєнням відповідних правил; змішанням понять «звук» і «графема»; 

активним впливом з боку іноземної мови, що вивчається студентами [3]. 

Що стосується помилок в наголосі, то внаслідок наявності специфічних 

фонетико-графічних явищ в латинській мові та їх відсутності в рідній мові, 

визначення місця наголосу в слові, традиційно викликає у студентів значні 

труднощі. Серед інших назвемо такі, як: відсутність ряду буквосполучень, 

так званих «німих з плавними» (- bl-, -br -, - bn -pl-, -pr-, -pn-), диграфів, 

дифтонгів, надстрокових знаків тощо. Труднощі зумовлені і такими 

факторами, як архаїчність значного прошарку медичної лексики та наявність 

чисельних латинізованих грецьких запозичень. 

Серед факторів, що викликають появу орфографічних помилок, основне 

місце посідають фонетичні помилки – «як чуємо, так і пишемо». 

Поява лексико-граматичних помилок ,головним чином, зумовлена 

потужнім впливом мовної системи рідної мови на систему латинської мови, 

що виявляються, перш за все «підстроюванням» в мовленні роду 

латинського іменника до його роду в українській мові, або підстановкою 

закінчення «за аналогією». 

Вплив системи рідної мови на латинську мову можна пояснити і 

появою найпоширеніших синтаксичних помилок, що викликають найбільші 

труднощі у студентів, – помилок в прийменниковому  управлінні, де 

відбувається «накладання» прийменникового управління в рідній мові на 

управління в латинській [10, с.163-166]. 

Порушення лексичної сполучуваності та дослівний переклад 

підтверджується тим, що одні й ті ж спеціальні назви в латинській та 

українській мовах збігаються за своєю номінативною функцією, але в 

основу назв покладені різні ознаки або співвідношення. 

Деякі помилки розглядаються з різних позицій, тому і можуть 

відноситися до різних видів, або займати проміжне місце в класифікаціях. 

Це в повній мірі стосується помилок, що викликані контаминацією, яка 

призводить до графічної (на листі) або звуковий (в усному мовленні) 
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деформації слова, наприклад: incancerantio замість incarceratio; carcer замість 

cancer; aclominalis замість acromialis; untĕrus замість uterus; mendulla замість 

medulla. Іншим прикладом змішання контамінації є поєднання двох слів, 

звукова форма яких дещо схожа, наприклад, vulcus ← ulcus, ĕris n (виразка) 

+ vulnus, ĕris n (рана); fascies ← facies, ēi f (поверхня) + fascia, ae f (фасція, 

оболонка м'язи); collumna ← columna, ae (хребетний стовп) + collum, i (шия) 

+ colon, i (ободова кишка). 

Серед теоретичних причин мови, що характеризують виникнення 

проаналізованих помилок, виділимо такі, як: низький загальний рівень 

мовної підготовки студентів та переклад з рідної / або іноземної мови, 

недостатній рівень знань з латинської мови через невелику кількість годин, 

відведених у навчальних планах і програмах на вивчення цієї дисципліни. 

Важливу роль в наявності помилок грають психологічні чинники, 

зокрема: недостатність мотивації до навчання, особливості індивідуально-

особистісних психічних здібностей і процесів (мнемонічних, когнітивних, 

аттенційних, імажинативних), механічне, неусвідомлене запам'ятовування 

визначень, правил, інших матеріалів, відсутність послідовності в знаннях . 

Що стосується контамінаційних помилок, то є підстави стверджувати, 

що вони мають когнітивно-психологічну основу і можуть бути пояснені 

виключно з точки зору психолінгвістики як відображення одного з 

напрямків асоціативних зв'язків між словами, існуючих у свідомості, а тому 

вимагають спеціального поглибленого вивчення. 

Безумовно, дана класифікація потребує подальшої розробки і 

вдосконалення. Вона охоплює далеко не всі аспекти мовленнєвої 

лакунарності, які були розкриті в ході засвоєння студентами медичної 

термінології, а « любой медицинский термин, вызывающий непонимание, 

несогласие есть лакуна» [7, с.44]. 

Отже, включаючись в розробку даної проблеми, основні способи 

попередження, мінімізації та усунення помилок бачимо в: 

1) більш широкому впровадженні в процес навчання таких методичних 

прийомів як: коментарі, зіставлення за подібністю, застосування паралелей з 

граматикою рідної (і / або іноземного) мови, зіставлення розбіжностей, 

розкриття особливостей сполучуваності слів в медичних термінах і 

міжнародних номенклатурних назвах; 

2) з'ясуванні чіткої сигніфікації терміна, з'ясуванні ролі і доцільності 

саме цього, а не будь-якого іншого слова в даному контексті; 

3) широкому використанні засобів наочності – опорних, узагальнюючих, 

порівнянних схем-таблиць, моделей; 

4) організації систематичного повторення раніше вивченого матеріалу з 

метою логічного переходу до наступного розділу дисципліни, що 

вивчається; 
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5) регулярному аналізі та розумінні студентами помилок, які мають 

теоретичну основу мови; 

6) подальшій розробці та вдосконаленні підготовчих вправ і методик; 

7) розвитку зовнішньої і внутрішньої мотивації, в тому числі шляхом 

створення ситуації успіху в навчанні. 

Спираючись на викладене вище, можна стверджувати, що основні 

способи усунення помилок у мовленні студентів-медиків в процесі вивчення 

латинської мови сприяє не тільки підвищенню грамотності словникового 

складу, але і активізує мислення, виховує увагу, ініціативність, вміння 

працювати в команді, покращує мовні навички майбутніх фахівців з 

дисципліни «Латинська мова та медична термінологія». 
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ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ДОШКІЛЬНОЇ 

ОСВІТИ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: 

ЦІННІСНИЙ АСПЕКТ 

Процес професійної підготовки в педагогічному вузі є логічно 

завершеним ланцюжком взаємопов’язаних і повторюваних видів діяльності, 

що здійснюються з використанням ресурсів вузу, результатом якого є 

дидактично перероблений соціокультурний досвід; особистісний досвід, 

надбаний студентами педагогічного вузу на основі суб’єкт-суб’єктного 

спілкування, який проявляється у формі переживання, творчості, 

саморозвитку [1]. 

Для вищої школи залишається актуальною проблема як професійного, 

так і особистісного розвитку студентів. Проте, зрозуміло, що без ціннісного 

підходу не обійтися у вирішенні проблеми ефективного професійно-

особистісного розвитку студентів. 

У сучасній науці окремим питанням формування системи цінностей 

майбутнього педагога присвячені праці В. Кузнецової, Л. Настенко, 

І. Слоневської. В. Сластьонін, Г. Чижакова досліджують проблему 

цінностей педагога в контексті педагогічної аксіології як міждисциплінарної 

галузі педагогічних знань.  

Сучасний етап розвитку українського суспільства актуалізував 

проблему виховного потенціалу освіти, висуваючи проблеми виховання і 

самовиховання особистості як пріоритетний напрям духовного оновлення. 

Забезпечення впровадження в освітній процес цінностей розвитку 

особистості, створення умов для її самореалізації обґрунтовано в ролі 

стратегічної мети освітянської діяльності у працях В. Кременя [3]. 

Розвиток мережі дошкільних навчальних закладів у нашій країні 

вимагає все більшої кількості спеціалістів у галузі дошкільні освіти. 

Дошкільному навчальному закладу потрібні кваліфіковані вихователі, люди 

великої душі, які любили б дітей, свою професію і пишалися б нею. 

У Концепції національного виховання вказано, що вищі навчальні 

заклади мають здійснювати підготовку свідомої національної інтелігенції, 

сприяти оновленню і збагаченню інтелектуального генофонду нації, 

вихованню її духовної еліти, примножувати культурний потенціал, який 

забезпечить високу ефективність діяльності майбутніх спеціалістів [2].  
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Навчальний план вищого навчального закладу визначає структуру та 

зміст професійної освіти через інваріативну та варіативну складові, які 

встановлюють співвідношення годин та змісту між циклами навчальних 

предметів, гранично допустиме навчальне навантаження на студентів та 

семестрову кількість навчальних годин. 

Зміст фахових дисциплін впливає на формування педагогічних 

цінностей майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів, 

допомагає студентам здобувати необхідні знання, виробляти здатність 

орієнтуватися в методології наук, знати їх світоглядний потенціал і варіанти 

виходу в практику. Професійна підготовка майбутніх вихователів 

спрямована на ефективну взаємодію з дітьми дошкільного віку та розвиток 

творчих здібностей у навчально-виховному процесі дошкільного 

навчального закладу. Фахові предмети опановуються впродовж усього 

періоду навчання у вищому навчальному закладі.  

У своєму досліджені ми орієнтувались на дисципліни професійної і 

практичної підготовки («Дошкільна педагогіка», «Педагогічна творчість», 

«Історія педагогіки»), вибіркові навчальні дисципліни («Основи 

педагогічної майстерності»), дисципліни вільного вибору студента 

(спецкурс «Педагогічна аксіологія»). 

Навчальна дисципліна «Дошкільна педагогіка» спрямована на розвиток 

у майбутніх спеціалістів у галузі дошкільної освіти педагогічного мислення, 

оволодіння надбаннями світової педагогічної думки та педагогічних 

традицій українського народу; формування здатності до педагогічного 

осмислення явищ виховання, навчання й розвитку дитини в умовах 

родинно-суспільного виховання; розвиток умінь педагогічного 

прогнозування; формування творчого підходу до педагогічної діяльності; 

підготовку до практичного здійснення завдань педагога в сучасних умовах 

дошкільної освіти. 

Курс «Історія педагогіки» є базовим компонентом загальнопедагогічної 

освіти й професійної культури майбутнього педагога, він сприяє 

формуванню загальнопедагогічного світогляду та уявлення про процес 

розвитку теорії і практики навчання й виховання; виробленю у студентів 

науково-історичного підходу до аналізу педагогічних явищ. 

Навчальні дисципліни «Педагогічна творчість» та «Педагогічна 

майстерність» мають на меті сформувати у студентів потреби самостійного 

професійного розвитку. Важливо, щоб майбутні вихователі усвідомили 

педагогічну діяльність як рефлексивне керування діяльністю дитини, уявили 

себе суб'єктом цієї діяльності, опанували механізми використання 

особистісного потенціалу для розв'язання педагогічних завдань навчання і 

виховання, засвоїли елементи педагогічної техніки керування собою. 

Спецкурс «Педагогічна аксіологія» вводиться в навчальний процес із 

метою формування у студентів уявлень про цінності, а зокрема педагогічні 
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цінності; сформувати позитивну мотивацію до майбутньої професійної 

діяльності; сформувати у майбутніх вихователів пріоритетні педагогічні 

цінності. 

Важливе місце у професійній підготовці майбутніх вихователів займає 

педагогічна практика, яка визначається науковцями як: спосіб вивчення 

навчально-виховного процесу на основі безпосередньої участі в ньому 

практикантів (Н. Горопаха, Т. Поніманська); важливий компонент 

педагогічної підготовки майбутніх вихователів, у процесі якої вони 

оволодівають необхідними вміннями й навичками. Саме педагогічна 

практика сприяє закріпленню та реалізації в спеціально створених умовах 

набутих студентами психолого-педагогічних знань, умінь та навичок, 

необхідних їм у майбутній професійній діяльності. 

Важливим завданням навчання у виші є формування в майбутніх 

вихователів активної педагогічної позиції, що здатна забезпечити 

самостійне сприймання ними тих педагогічних інновацій, які значною 

мірою і становлять зміст педагогічної діяльності. Розв’язання цих завдань у 

системі підготовки фахівців із дошкільної освіти забезпечує педагогічна 

практика, яка є невід’ємною частиною всього навчально-виховного процесу 

підготовки майбутніх фахівців, а найголовніше, вона дає можливість 

залучити студентів до діяльності, яка моделює їхню майбутню професійну 

діяльність . 

Отже, для плідного засвоєння й ухвалення майбутнім вихователем 

дошкільних навчальних закладів педагогічних цінностей необхідна 

виважена робота з їх формування в процесі професійно-педагогічної 

підготовки. Навчально-виховний процес у вищому навчальному закладі 

повинен спрямовуватися на формування ціннісної сфери майбутніх 

педагогів. 
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МЕТОДИЧНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ВЧИТЕЛЯ ІСТОРІЇ ЯК 

СКЛАДОВА ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 

Сучасні тенденції у галузі  педагогічної освіти засвідчують зростання 

вимог до рівня професіоналізму вчителів. Основні проблеми, з якими 

зустрічаються педагоги це: активна динаміка змісту освіти, різноплановість 

проблем виховання; інтеграція знань, умінь і навичок із таких суміжних з 

педагогікою наук, як філософія, психологія, медицина тощо; робота в 

єдиному інформаційному середовищі; активне використання інформаційних 

технологій у навчально-виховному процесі тощо. Реалізовувати ці завдання 

може лише вчитель з високим рівнем  професійної компетентності. 

Педагогічна Конституція Європи, прийнята у травні  2013 року членами 

Асоціації ректорів педагогічних університетів Європи на їх зустрічі у місті 

Франкфурті-на-Майні (Німеччина) проголошує, що головним завданням 

підготовки європейського вчителя є формування здатності до практичної 

навчально-виховної діяльності як динамічного поєднання етичних цінностей 

і когнітивних, метакогнітивних, міжособистісних і практичних вмінь та 

навичок, знань та розуміння [10, с.5]. Вчитель історії  покликаний сприяти 

розвитку учня як особистості, що керується гуманістичними нормами і 

цінностями, усвідомлює себе громадянином України та вміє успішно 

реалізується в сучасному українському суспільстві. 

Спільним для більшості вчених є розуміння компетентності як набутої 

характеристики особистості, що сприяє успішній інтеграції молодої людини 

в соціум. 

Коротко проаналізуємо поняття «професійна компетентність». 

Вивчення наукової літератури дає можливість ствердити, що вчені по 

різному трактують поняття професійна компетентність взагалі та вчителя 

зокрема. Так, А.Маркова виділяє спеціальну, соціальну, особистісну та 

індивідуальну види компетентностей [8, с.34-35]. В. Адольф стверджує, що 

професійна компетентність – це складне утворення, що вміщує комплекс 

знань, умінь, властивостей і якостей особистості, що забезпечують 

варіативність, оптимальність та ефективність побудови навчально-

виховного процесу [1, с.118].  

Професійна компетентність вчителя, на думку Н. Кузьміної, включає 

п’ять елементів чи видів компетентності: спеціальна і професійна 

компетентність в галузі дисципліни, що викладається; методична 
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компетентність (щодо способів формування знань, умінь в учнів); 

соціально-психологічна компетентність (стосовно процесу спілкування); 

диференційно-психологічна (відноситься до мотивів, здібностей, напрямів 

учнів); аутопсихологічна компетентність (стосується переваг та недоліків 

власної діяльності) [7, с.90]. 

На думку В. Шахова, компетентність у сфері педагогічної діяльності 

містить теоретико-методологічні, психолого-педагогічні та дидактико-

технологічні знання; діагностико-прогностичні, аналітичні, рефлексивні 

уміння; професійні педагогічні позиції, професійно важливі якості 

особистості; педагогічну ерудицію; педагогічне мислення (здатність до 

аналізу педагогічних ситуацій); педагогічну інтуїцію й імпровізацію; 

педагогічну спостережливість; педагогічний оптимізм; педагогічне 

прогнозування [13, с.78]. 

У «Енциклопедії освіти» визначено: «Професійна компетентність (лат. 

Profession – офіційно оголошене заняття; competе – досягати, відповідати, 

підходити) – інтегративна характеристика ділових і особистісних якостей 

фахівця, що відображає рівень знань, умінь, досвіду, достатніх для 

досягнення мети з певного виду професійної діяльності, а також моральну 

позицію фахівця» [6, с.722-723]. 

Загалом аналіз тлумачення сутності професійної компетентності 

вчителя дозволяє розуміти її як багатоаспектну. Професійна компетентність 

є комплексом знань вмінь та навичок  необхідних для здійснення певної 

професійної діяльності. 

Наше бачення складових професійної компетентності вчителя-

предметника (історика) наступне: предметна, психологічна, педагогічна, 

методична, особисті професійно важливі людські якості (креативність, 

організованість, відповідальність, ораторські здібності, доброта, емпатія 

тощо) та внутрішня потреба у постійній самоосвіті та самовдосконаленні у 

професії. Всі зазначені компетентності комплексно складають професійну 

компетентність перебуваючи у постійному зв’язку та є взаємозалежними.  

Розглянемо методичну компетентність вчителя історії. Сучасна 

методика навчання історії в контексті діяльнісного і компетентнісного 

підходів розкривається в працях К. Баханова, В. Власова, Є. Вяземського, 

Т. Ладиченко, Ю. Малієнко, І. Мельникової, П. Мороза, О. Пометун, 

А. Приходько, М. Студенікіна, О. Трухана, Г. Фреймана та ін.  

Сучасні науковці аналізують у своїх працях сутність методичної 

компетентності вчителів різних предметів. Наприклад, Л.Сімоненко вважає, 

що методична компетентність учителя української мови – це складне 

інтегративне утворення, що становить поєднання результату методичної 

підготовки, тобто синтез знань (психолого-педагогічних, загальнонавчальних, 

предметних), умінь (загальнопедагогічних, спеціальних і комунікативних) і 

навичок педагогічної діяльності, необхідних для ефективної реалізації 
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процесу навчання української мови, методичного досвіду, отриманого в 

процесі професійної діяльності, та особистісних рис педагога [11, с.5]. 

Н. Грицай зауважує, що методична компетентність є важливим 

показником рівня професійної підготовки студентів до педагогічної 

діяльності [2,с.11]. 

О. Жигайло та О. Гунза розглядають методичну компетентність як  

інтегральну якість особистості, яка проявляється у здатності здійснювати 

діяльність, на основі знань, умінь, навичок, цінностей і досвіду, яких набули 

майбутні педагоги в процесі вивчення природничо-математичних дисциплін, 

в особистому ставленні до діяльності і предмету діяльності [3, с.189]. 

А.Мормуль окреслює зміст поняття «методична компетентність» як 

систему наукових, психологічних, педагогічних і предметних знань та 

професійно-методичних умінь, які базуються на знаннях дидактичних 

методів, принципів і прийомів та сприяють формуванню всіх компонентів 

професійної компетентності [9, с.178]. 

В.Заболотний розглядає методичну компетентність як систему, що 

включає предметну, психолого-педагогічну, інформаційно-технологічну, 

комунікативну і рефлексивну підготовки [4, с.6]. 

Л.Черчата стверджує, що для вчителя-філолога сформована методична 

компетентність визначає зміст його діяльності. Складові змісту методичної 

компетентності пов’язані з формуванням творчих якостей, умінням 

самостійно діяти в ситуаціях практичної професійної діяльності, 

самореалізацією та самовдосконаленням особистості в навчально-виховному 

процесі [12, с.297]. 

Ми вважаємо, що методична компетентність вчителя історії є 

складовою частиною професійної компетентності вчителя. Методична 

компетентність передбачає комплекс знань умінь та навичок вчителя, 

необхідних для успішного навчання школярів історії. Вчитель має не тільки 

вільно володіти професійно важливими знаннями з методики навчання, але 

й мати вміння та стійкі навички реалізації власних знань у процесі навчання 

та виховання учнів на уроках та у позаурочній роботі з історії. 

Інформаційно-комунікаційну компетентність вчителя історії можна 

трактувати як самостійну компетентність так одним із засобів формування 

методичної компетентності. 

Вчитель історії повинен володіти наступними компетенціями: розуміння 

проблем сучасної шкільної історичної освіти; створення навчально-

методичного забезпечення вивчення історії; формування історичних знань та 

компетенцій школярів; встановлення та реалізація міжкурсових та 

міжпредметних зв’язків у навчанні історії; здійснення виховання учнів у 

процесі вивчення історії; застосування різних засобів та методів навчання 

історії; підготовка та проведення уроку та занять інших форм; перевірка та 

оцінка навчальних досягнень учнів; організація позакласної роботи. 
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Отже, методична компетентність вчителя історії – це складне 

багатогранне утворення, яке виступає складовою професійної підготовки  та 

розвивається і удосконалюється протягом всієї діяльності учителя в 

закладах освіти. 
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ГЕНДЕРНА КУЛЬТУРА В НІМЕЧЧИНІ 

Ґендерній рівності у Європі приділяється значна увага. Члени ЄС 

зробили значний крок уперед у розробці єдиної, ґендерної за суттю, 

правової політики. Європейська Конституція пронизана також духом 

ґендерної рівності. Парламентська Асамблея Ради Європи вважає своїм 

довгостроковим завданням досягнення ґендерно збалансованого 

представництва в делегаціях парламентів країн-членів, підвищення 

представництва жінок у національних парламентах. Після низки наукових 

досліджень саме квота в 30% складає критичну кількість, що має вплив на 

хід політичних подій. ПАРЕ, Європарламент та Міжпарламентський Союз 

погодилися з цими дослідженнями і рекомендували їх утілювати всім 

державам, членам ЄС [1]. 

Особливо привертає увагу політика сучасної Німеччини, тому що ФРН 

є одним із найвпливовіших членів Європейського Союзу й відзначається, як 

і скандинавські країни, високим рівнем активності жіноцтва у суспільному 

житті. У заключному комюніке Берлінської конференції міністрів освіти 

(вересень 2003 р.) стверджувалося, що освітній процес повинен ліквідувати 

соціальні деформації суспільства, зокрема гендерну дискримінацію, а так 

само інші соціальні нерівності в системі освіти. Гендерна дискримінація в 

системі освіти Німеччини об’єднує вертикальний і горизонтальний 

сегрегаційні процеси. Горизонтальна сегрегація: навчальні інтереси дівчат 

багатогранніші ніж у хлопців, але вони рідко націлені на отримання 

диплому з технічної спеціальності; вертикальна сегрегація: незважаючи на 

успіхи під час навчання в школі або ВНЗ жінки закінчують навчання, коли 

отримують ступінь бакалавра. Жінки не досягають вершини академічної 

кар’єри. Вертикальна сегрегація має місце у всіх наукових напрямках, навіть 

у так званих жіночих галузях знань. 

Студенти чоловіки та жінки в Німеччині розподіляються за фахом 

нерівномірно. У цьому зв’язку вчені наводять терміни «чоловічий фах», 

«жіночий фах», «нейтральний фах». На їхню думку, дефініція «чоловічий 

фах» відноситься до дисциплін, які прослуховують менш 30% жінок від 

загальної кількості студентів факультету. За їхніми даними це наступні 

спеціальності: інформатика, фізика, машинобудування, електротехніка, 

транспорт, електроустаткування та низка інших технічних спеціальностей. 
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Жіноча частина професорсько-викладацького складу на таких факультетах 

становить менше 10% [2, с.128]. Німеччина є однією з країн Європейського 

Союзу, що досягла значних успіхів у просуванні принципів гендерної 

рівності. Зокрема, індекс гендерної рівності цієї країни становить 55,3 (із 100 

максимальних), перевищуючи середній показник по країнах ЄС (52,9) [3].  

В основі політики німецького уряду щодо подолання гендерної 

нерівності у всіх сферах загалом і зокрема, в освіті, лежить ідея політики 

гендерної пріоритетизації. Гендерна пріоритетизація (або гендерний 

мейнстрімінг), яка була записана у Пекінській Платформі дій та затверджена 

офіційно на Четвертій Всесвітній конференції зі становища жінок у Пекіні в 

1995 р. – це визнана на глобальному рівні стратегія втілення політики 

гендерної рівності. Гендерна пріоритетизація передбачає (ре)організацію, 

удосконалення, формування та оцінку політичних процесів у такий спосіб, 

щоб учасники та учасниці прийняття політичних рішень використовували 

гендерний підхід в усіх сферах суспільного життя. Також політика гендерної 

пріоритетизації може прийматися на рівні окремих університетів, враховуючи 

що керівництво вищого навчального закладу поважає ідеї рівних прав і 

можливостей і не проти їх покрокового запровадження. Прикладом може бути 

Європейський університет Віадріни (ЄУВ) (Франкфурт-на-Одері, ФРН), який 

у 2011 році прийняв документ щодо політики розмаїття, а в 2013 році було 

ухвалено концепцію рівного ставлення, в основі якої лежить ідея гендерної 

рівності. Вона передбачає планування політики на певний період (2014-2017 

роки) та специфічні кроки з часовими рамками і, що важливо, відповідним 

фінансуванням [3]. В університеті було засновано окремий орган, 

відповідальний за забезпечення гендерної рівності – Раду рівних 

можливостей. Ця структура відповідальна за втілення заходів, що сприяють 

становленню гендерної рівності в університеті, моніторинг та оцінку 

результатів, проведення тренінгів та відповідного навчання з питань рівних 

прав і можливостей. Рада рівних можливостей втілює чотири основні 

складники гендерної пріоритетизації – планування, імплементацію, 

моніторинг та оцінку результатів. Також на базі університету проводяться 

різні тренінги на гендерну тематику для всіх студентів різних спеціальностей 

з використанням гендерно нейтральної лексики для студентів із несуспільних 

наук. Зокрема, факультет культурології, пропонує гендерні навчальні 

предмети з можливістю вибору їх студентами різних напрямків навчання. 

Систематично в університеті вирішуються питання стосовно 

призначення на посади, щодо однакової оплати праці, підвищення 

кваліфікації, покращення умов праці, науково-дослідної роботи. Надаються 

консультації з ключових компетенцій у гендерній політиці та політиці 

різноманіття у центрі кар’єри, проводяться тренінги для викладацького 

персоналу щодо формування гендерної культури у студентів, ведеться  

робота зі ЗМІ.  
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Незважаючи на те, що минуло лише кілька років із початку 

упровадження політики гендерної пріоритетизації в Європейському 

університеті Віадріни, тому ще рано говорити про певні очікувані 

результати. Але позитивним є те, що адміністрація університету приділяє 

значну увагу даному питанню і не обмежується поодинокими навчальними 

курсами у вигляді індивідуальних ініціатив викладачів, натомість гендерні 

питання пріоритетизовані в інші важливі складники функціонування 

університету, зокрема, у доступ до ресурсів. І що важливо – нерівності не 

обмежуються лише гендерними, а стосуються інших дискримінацій. 

Враховуючи досвід Німеччини можна сформувати  позитивні практики 

утвердження гендерної рівності: прийняття спеціалізованих законів з 

утвердження гендерної рівності; внесення змін із запровадження рівних прав 

та можливостей жінок і чоловіків до вже існуючих конституції та законів; 

створення структур (груп, комітетів, комісій) з рівних прав і можливостей; 

впровадження фондів, організацій та їхніх мереж, діяльність котрих 

спрямована на досягнення гендерного паритету в політиці; включення 

ґендерних проблем до державних програм освіти як пріоритетних; 

просування культури ґендерної рівності і побудованого на ній способу 

виробництва індивідуального і колективного життя чоловіків та жінок; 

впровадження підходів ґендерної культури в систему вищої, середньої та 

початкової освіти;інституалізація ґендерних досліджень в системі освіти та 

науки в Україні тощо [4]. 

Послідовне проведення впровадження ґендерного складника в систему 

освіти в Україні забезпечить ґендерну інтеграцію нашої країни у 

європейську та світову спільноти. Важлива роль у побудові національної 

ґендерної демократії належить вивченню міжнародного досвіду ґендерних 

перетворень. Результатом ґендерної освіти має стати творення механізмів 

входження жінки в державні та громадські структури, що представляють 

Україну на міжнародному рівні. Використання сучасних інформаційних 

технологій для вдосконалення глобального обміну інформацією, 

досягненнями в галузі рівності статей. 
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ПРИНЦИПИ КОНСТРУЮВАННЯ ЗМІСТУ ЕКОЛОГІЧНОЇ 

ОСВІТИ І ВИХОВАННЯ У ФОРМУВАННІ АКТИВНОЇ 

ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЗИЦІЇ УЧНІВ 

Екологічне виховання – це безперервний педагогічний процес, що не 

має завершених часових меж, а поступово переходить з однієї стадії в іншу і 

спрямовується на усвідомлення учнями морально-етичних норм та правил 

суспільства стосовно природи, формування ціннісної сфери особистості, 

моральних переконань про необхідність шанобливого ставлення до всього 

живого та власної відповідальності за майбутнє довкілля [1]. 

Екологічна культура учня – це сформована система наукових знань, 

спрямованих на пізнання процесів і результатів взаємодії людини, 

суспільства і природи; відповідальність за природу як національну і 

загальнолюдську цінність, основу життя; готовність до природоохоронної 

діяльності» [2, с.41]. 

Сучасність потребує посиленої уваги до проблем екологічної освіти і 

виховання, формування екологічної культури особистості, в тому числі, її 

екологічної позиції [3]. 

Саме екологічна позиція визначає характер взаємодії людини і природи, 

тому виступає складовою екологічної культури особистості. Становлення 

екологічної позиції здійснюється в межах екологічного виховання як 

процесу формування в людини свідомого сприйняття навколишнього світу, 

почуття особистої відповідальності за діяльність, що так чи інакше 

пов’язана з перетворенням навколишнього середовища, впевненості в 

необхідності дбайливого ставлення до природи, розумного використання її 

багатств [4, с.119] 

Зміст екологічного виховання у процесі формування активної 

екологічної позиції учнів передбачає розкриття таких положень: світ 

природи – середовище перебування людини, яка має бути зацікавлена в 

збереженні цілісності, чистоти, гармонії в природі; осмислення екологічних 
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явищ, вміння робити висновки відносно стану природи, давати рекомендації 

розумної взаємодії з нею; естетична краса природи сприяє формуванню 

моральних почуттів обов’язку і відповідальності за збереження, спонукає до 

природоохоронної діяльності; розуміння наслідків тих чи інших дій людини 

в природі [5;6;7]. 

В процесі екологічного виховання учні мають набути знань про 

навколишнє середовище, його захист для збереження гармонії, краси, 

навчитися охороняти природу, як засади сформованості громадської 

екологічної позиції [8]. 

Таким чином, визначені концептуальні положення, принципи 

конструювання та критерії відбору змісту екологічної освіти і виховання 

учнів у школі, дозволяють виділити шість підсистем знань та 

інтелектуальних умінь екологічного змісту, котрі мають обов’язково набути 

учні у процесі формування активної екологічної позиції [9;10;8]. 

Пізнавальна: про цілісність навколишнього середовища, 

природознавчі, соціально-політичні, соціально-економічні і технічні теорії, 

закони і закономірності, які забезпечують формування наукового світогляду 

особистості на всіх етапах її навчання та розкривають комплексність і 

взаємозв’язок антропогенного впливу на сучасний стан довкілля, екологічні 

проблеми і шляхи їх розв’язання у системі «природа – людина – 

суспільство» [10;9;8].  

Ціннісна: про роль і цінність природи, місце і значення людини в 

довкіллі та характер і ступінь антропогенного впливу на нього. Оскільки 

основою знань, інтелектуальних умінь та практичних навичок оцінної 

діяльності учнів стосовно природи є аксіологічні знання, то це сприяє 

створенню таких психологічних станів особистості, які забезпечують 

ефективне формування морально-етичного компоненту свідомості 

особистості та її моральних установок щодо усвідомлення власної 

причетності та відповідальності за прийняті і здійснені нею рішення щодо 

розв’язання екологічних проблем своєї місцевості [8;9;10]. 

Нормативно-правова: про правові основи взаємостосунків людини і 

суспільства з навколишнім середовищем, а також правила і норми поведінки 

у довкіллі [8;9;10]. 

Прогностична: про сутність можливих напрямів і способів вирішення 

екологічних проблем та про можливу стратегію власної природоохоронної 

діяльності в навколишньому середовищі. Це ті знання, інтелектуальні уміння і 

практичні навички, котрі забезпечують не лише аналіз сучасного стану 

навколишнього середовища чи окремих його об’єктів, але й створюють 

основу для інтелектуальної, емоційно-ціннісної і практичної діяльності 

особистості з моделювання можливих напрямів охорони довкілля [8;9;10]. 

Діяльнісна: про можливі форми, методи і засоби вирішення екологічних 

проблем, проведення спостережень та досліджень; про мотиви і стимули 
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активізації конкретної природоохоронної діяльності особистості в довкіллі [8; 

9;10]. 

Комунікативна: про основні правила поведінки та способи 

спілкування як в одновіковому, так і різновіковому учнівському колективі; 

про способи, напрями та підходи до спільного вирішення навчально-

практичних завдань з вивчення та охорони природи, подолання 

непорозумінь, конфліктних ситуацій, вироблення і слідування власній чи 

колективній думці, позиції, рішенню [8;9;10]. 

Таким чином, екологічна освіта і виховання спрямовані на забезпечення 

потреб особистості у творчій самореалізації, формування особистості з 

високим рівнем загальнолюдської культури, підготовку до активної 

професійної та громадської діяльності.  

Вдосконаленням системи екологічної освіти та виховання є міцною 

базою для формування здорового способу життя, навичок екологічно 

доцільної поведінки та активної громадянської позиції. 
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ВИМОГИ ДО ВЧИТЕЛЯ У ПОГЛЯДАХ В.О. КОНОПАТОВА 

(1865- ?) 

Модернізація вищої педагогічної освіти України в контексті сучасних 

освітніх реформ актуалізує проблему покращення рівня підготовки фахівців, 

створення умов для підвищення рівня їхнього становлення. У зв’язку з цим 

одним з актуальних завдань є розробка сучасної концепції цілісної 

підготовки вчителів, яка б поєднувалася з інноваційними процесами, що 

відбуваються у вищій освіті, була створена з урахуванням історичного 

досвіду й теоретичних основ, які ґрунтуються на кращих ідеях учених, 

педагогів, громадських діячів, які працювали в різні історичні періоди 

розвитку нашої держави. 

Полтавщина з XVIII до XX століття дала багато видатних імен в різних 

галузях науки. Світовий освітній простір визнав і користується здобутками 

видатних педагогів, біографія і наукова діяльність яких безпосередньо та 

нерозривно пов’язана з Полтавщиною – Я.П.Козельський, М.В.Остроградський, 

В.А.Євтушевський, К.М.Щербина, М.М.Боголюбов, М.В.Гоголь, Г.Г.Ващенко, 

В.Г. Короленко, А.С. Макаренко, М.В. Остроградський, Ф.І. Симашко, 

В.О. Сухомлинський та інші. 

Необхідність вдосконалення професійної підготоки вчителя доводив 

викладач Полтавської духовної семінарії: В.О.Конопатов.  

Василь Олександрович Конопатов народився в 1865 р. в селі Пісочне 

Рязанської губернії. Після закінчення духовної семінарії в м. Рязань з 1890 р. 

25 років викладав у Полтавській духовній семінарії, жіночому 

єпархіальному училищі блок філософських та психолого-педагогічних 

дисциплін: філософію, психологію, логіку, дидактику. В.О.Конопатов також 

вдало здійснював керівництво зразковою школою при семінарії. Тривалий 

час був редактором «Полтавських єпархіальних відомостей». Колеги 

відзначали широку ерудицію та обізнаність викладача, високий рівень 

педагогічної майстерності, любов до справи: «…основною рисою його 

викладання завжди була широка ерудиція, не менш відомий Конопатов 

своєю систематичністю, тактовністю, методичністю, любов’ю до справи» [1, 

с.1875]. Адміністрація закладу високо цінувала організаторські здібності 

викладача, доручала йому виконання обов’язків інспектора духовної 

семінарії. Саме тому в 1909 р. його було призначено директором 

Великосорочинської семінарії, проте він відмовився від цієї посади, 
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вважаючи, що зможе більше користі принести на викладацькій роботі [там 

само, с.1875-1880].  

Цікавою, на наш погляд, є стаття вченого «Про християнські товариства 

молоді», у якій В.О. Конопатов визначив такі умови професійної підготовки 

вчителя: урахування вікових, індивідуальних особливостей, 

природовідповідності, послідовності та систематичності, свідомості, 

гуманізму, зв’язку виховання з життям. В.О. Конопатов був переконаний в 

тому, що вчитель повинен бути не лише обізнаним у своїй галузі, а й мусить 

навчитися збагачувати духовне життя своїх вихованців, формувати потребу 

в самовдосконаленні. 

На думку вченого, майстерний вчитель повинен всіляко підтримувати 

інтерес дитини до предметів та до природи, формуючи світоглядні позиції 

дитини. Науковець зауважував: «Знання, опановані шляхом самостійної 

праці чи за допомогою керівника, стають вічним дороговказом, коли 

задовольняються запити, які виникають самостійно, без примусу, який 

нав’язується вчителем» [3, с.59].  

Майстерний вчитель – не лише той, хто може та вміє вливати на учнів, 

а й має власний світогляд, чітку позицію, загальнолюдські якості. Саме тому 

однією з важливих вимог до вчителя В.О. Конопатов вважав не лише його 

професійну компетентність, а й його чіткі переконання, здатність 

стимулювати учнів до створення гуртків, товариств.  

Вчений наголошував на тому, що викладач повинен бути другом для 

учнів, оскільки на характер взаємостосунків вчителя та учнів впливає його 

характер, уміння спілкуватися. В.О.Конопатов переконливо доводив 

важливість у педагога почуття гумору, комунікативних здібностей, які 

допомагали йому доступно пояснювати матеріал, організувати дозвілля, 

встановлювати міжособистісну взаємодію. Викладач зазначав: 

«Доброзичливий, з почуттям гумору вчитель відразу ж завоює довіру у 

дітей. Він знайде, про що поговорити, пожартувати з ними, заохотить дітей, 

виправить недоліки, активізує увагу. Вчителі, які не мають необхідних 

якостей для роботи в школі, можуть в собі їх розвивати» [2, с.1728].  

В.О.Конопатов наполягав на необхідності обізнаності вчителя з 

внутрішнім світом школяра: «Близьке знайомство з дитячим внутрішнім 

світом захопить вчителя і дасть йому ключ до дитячих сердець» [там само, 

с.1723]. При цьому важливою, на думку вченого, є майстерність педагога в 

проведенні індивідуальних бесід з учнями з метою встановлення контакту 

довіри. Під час таких бесід вчитель повинен цікавитися проблемами, 

вподобаннями, інтересами учня, при цьому йому не варто забувати про 

доцільність добору методів впливу на вихованця з урахуванням його 

індивідуальних особливостей.  

Однією з важливих вимог до вчителя, на думку В.О. Конопатова, є 

наявність розвиненої уваги та спостережливості. Вчений підкреслював: 
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«Погляд вчителя повинен мати таку швидкість, живість, щоб він міг 

щохвилинно охоплювати ним всі місця, де сидять учні, їх обличчя, положення 

рук, рухи всього тіла, щоб ні один рух учня не залишився без уваги вчителя» 

[там само, с.1806]. Для вчителя є важливою висока розвиненість уважності як 

етичної риси. Уважність як властивість особистості, проявляється у чуйності, 

турботливому ставленні до учнів, що допомагає встановити контакт з ними, 

завоювати авторитет [там само, с.1804].  

Наявність уваги, спостережливості, на думку В.О.Конопатова, дають 

змогу вчителеві оптимізувати навчально-виховний процес, керувати увагою 

учнів, тримати вихованців у полі зору, здійснювати функції контролю та 

управління діями учнів, керувати спілкуванням.   

Викладач намагався виокремити складові авторитету педагога: 

професіоналізм, почуття гумору, вміння об’єктивно ставитися до кожного 

учня, не виділяючи фаворитів, любов до учнів, підтримка та повага, 

тактовність.  

Справжній вчитель – той, хто здатен згуртувати колектив, знає 

міжособистісні стосунки в колективі, не дає можливості жорстоко ставитися 

колективу до учнів. Значну увагу викладач приділяв майстерному вибору 

методів впливу на школяра, причому наполягав на недопустимості 

жорстокого ставлення до учня, недоцільності використання методів 

покарання: карцер, видалення з класу, позбавлення обіду. В.О.Конопатов 

обґрунтував такі вимоги до загальнопрофесійних якостей педагога: вчитель 

повинен стати рідною людиною для учнів, бути життєрадісним, тактовним, 

мати почуття гумору, доброзичливим, терплячим, вимогливим, 

організованим [там само, с.1722].  

Отже, як бачимо, викладач Полтавської духовної семінарії 

В.О. Конопатов у своїх поглядах на підготовку вчителя, методичних 

пошуках був послідовником ідей К.Д. Ушинського. Науковець вимагав  від 

учителя любові до своєї справи й дітей, творчих пошуків нових методів і 

прийомів у навчанні та вихованні. Актуальними є ідеї В.О. Конопатова 

щодо розуміння вимог до вчителя: гуманне ставлення до вихованців, 

наявність уваги та спостережливості в педагога, культура мовлення, глибока 

обізнаність  предмета та різних наукових галузей. Ідея В.О. Конопатова 

щодо доцільності використання переконуючого впливу під час проведення 

індивідуальних  бесід з учнями  є актуальною і в наш час. 
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В.А.Конопатов // Полтавские епархиальные ведомости. – 1917. - №1. – С.54-58. 
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ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 

ОСОБИСТОСТІ, ЯК ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА 

Українські вчені (Н. Бібік, О. Овчарук, О. Пометун, О. Локшина, 

О. Савченко, С. Трубачева, Л. Таращенко та ін.) в межах міжнародного 

проекту «Освітня політика і освіта, «рівний – рівному»» визначили систему 

компетентностей таким чином: ключові компетентності; загальногалузеві 

компетентності; предметні компетентності. При цьому під ключовими 

компетентностями маються на увазі надпредметні (міжпредметні) 

компетентності, які визначають як здатність людини здійснювати складні 

поліфункціональні, культуродоцільні види діяльності, ефективно 

розв’язуючи відповідні проблеми.  

П. Атутов, В. Демичев, А. Дроздов, І. Іткин, В. Попов, І. Сасова, 

Г. Смирнов, А. Уледов та ін. визначають економічну компетентність як 

складову частину загальної культури особистості. Ю. Пузієнко розглядає 

проблему формування загальної економічної компетентності як психолого-

педагогічну, підкреслюючи, що формування економічної компетентності у 

молоді в сучасних умовах набуває все більшого значення, оскільки 

суперечливий характер явищ економічної дійсності вимагає від кожної 

особистості здатності виробити свій погляд на оточуюче економічне 

середовище [1, с.28].  

О. Назарова, вважає, що економічна компетентність, як ключова для 

людини повинна розглядатися в наступних площинах: 

– когнітивно-емпіричний зріз економічної компетентності, який 

відображає теоретичний і практичний досвід господарської діяльності; 

– соціокультурний пласт економічної компетентності, який містить 

базис соціально-економічних цінностей, що накопичувався попередніми 

поколіннями; 

– професійний аспект економічної компетентності, який орієнтується на 

розвиток певних професійно-діяльнісних структур особистості з 

урахуванням вимог, що обумовлені рівнем розвитку суспільства; 

– особистісно-психологічна площина економічної компетентності, яка 

припускає розвиток у індивіда ціннісно-мотиваційних орієнтирів 

господарської діяльності; 

– історико-географічний зріз економічної компетентності, який 

відображає специфіку формування економічної компетентності в залежності 
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від кліматогеографічних умов, особливостей ментальності, режиму влади 

тощо [2].  

Основу економічної компетентності, на думку дослідниці, необхідно 

розглядати комплексно, як сукупність наступних складників: грамотності, 

свідомості, мислення, світогляду та поведінки.  

Важливі з точки зору формування економічної компетентності людини 

потреби виділила Н. Загвязинська: 

– прагнення зрозуміти свою роль і місце в житті й у відповідності з цим 

побудувати свою діяльність, тобто – світоглядні потреби; 

– пізнання законів функціонування економіки з метою збільшення 

ефективності своєї діяльності, тобто – пізнавальні потреби; 

– потреби духовного спілкування з людьми, що дає спільна праця, 

потреба турботи про інших, тобто – морально-етичні потреби; 

– потреба зберегти і забезпечити добробут свій та своєї сім’ї, 

сприятливі умови для існування суспільства, збереження свого життя, 

здоров’я, відповідальне відношення до своєї діяльності, тобто – потреба 

безпеки [3, с.51]. 

Виділені автором потреби безпосередньо пов’язані з різноманітними 

видами діяльності і, в першу чергу, це професійна діяльність, яка, незалежно 

від її фахової спрямованості, забезпечує матеріальні і нематеріальні потреби 

людини. Тому формування економічної компетентності має розглядатись як 

одна з актуальних задач системи професійної підготовки майбутніх фахівців 

як економічного, так і неекономічного профілю. 

Таким чином, результати проведеного аналізу наукової літератури 

показують, що економічна компетентність може розглядатись у декількох 

аспектах:  

– в історико-філософському як результат економічної освіти, який 

визначається соціальним запитом відповідного соціально-економічного 

устрою суспільства; 

– в соціальному аспекті як особистісна якісна характеристика, яка 

полегшує адаптацію людини в суспільстві з відповідним соціально-

економічним устроєм, робить особистість корисною для соціуму і дає 

можливість людині стати активним учасником процесу позитивних 

соціально-економічних змін; 

– в психолого-педагогічному аспекті як ключова компетентність в 

системі компетентностей.  

У подальших дослідженнях ми будемо розглядати економічну 

компетентність як складну інтегровану систему особистісних 

характеристик, яка дає людині потенційну готовність вирішувати задачі 

життєдіяльності в економічно розвиненому суспільстві зі знанням справи, 

зиском для себе та користю для інших людей. 
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ФОРМУВАННЯ КЛЮЧОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ УЧНІВ 

ЧЕРЕЗ СИСТЕМУ ЄВРОПЕЙСЬКИХ ЦІННОСТЕЙ 

Розвиток державотворчих процесів в Україні, її прагнення бути 

високорозвинутою європейською країною, в нинішніх умовах зумовлює 

чималий інтерес до формування європейських цінностей учнівської молоді. 

На сучасному етапі в Україні загальновизнана необхідність зміни 

стратегії навчання в загальноосвітньому закладі. Нині школа має готувати 

не лише  носія знань, а й творчу особистість, яка здатна використовувати 

здобуті знання для конкурентоспроможної діяльності у будь-якій сфері 

суспільного життя, тобто формувати компетентну особистість. Тому 

сьогодні постає питання організації навчального процесу з точки зору 

компетентнісного підходу. Першочергової уваги потребують саме ключові 

компетенції, формування яких проходить у процесі використання новітніх 

технологій навчання і виховання.  

Аналіз досліджень показав, що пріоритет у розробці проблеми 

формування ключових компетентностей належить вітчизняним та 

зарубіжним науковцям, зокрема, В. Бондарю, М. Коломійцю, А. Марковій, 

А. Орловій, Н. Бібік, О. Сухомлинській, О. Пометун, О. Овчарук, 

С. Трубачевій, І. Єрмакову, І. Ящук та інші. 

У державній національній програмі «Освіта» («Україна ХХІ століття») 

пріоритетними визначено орієнтацію освіти на забезпечення особистісних 

потреб учнів, адекватних сучасним тенденціям суспільного розвитку, та 

розвиток системи навчальних закладів нового типу для реалізації 

соціального запиту в умовах прискореного, випереджувального, 

інноваційного розвитку освіти і науки [1]. 
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Водночас нагальною вимогою часу є формування в учнів здатності 

розуміння європейських цінностей, почуття національної відповідальності, 

європейської правової культури та правосвідомості. Важливо, щоб через 

вивчення навчальних дисциплін в учнів розвивалася високого рівня 

політична культура – сукупність відносно стійких політичних уявлень, 

переконань, знань і моделей поведінки.  

Означене завдання є актуальним для учнів старшої ланки шкільної 

освіти, адже саме в зазначений період закладаються  підвалини пізнавальних 

орієнтацій (знання про європейську систему цінностей), розвиваються 

емоційні орієнтації (почуття та настрої щодо функціонуючих європейських 

вимірів), складаються оцінні судження (уявлення про цінність європейської 

полікультурності стосовно ціннісних стандартів). У навчальних закладах 

нового типу – гімназіях, ліцеях, де викладаються різні спецкурси суспільно-

гуманітарного циклу, значною мірою активізується інтелектуальний і творчий 
потенціал учнів, розвиваються вміння висловлювати власні думки, формується 

особиста точка зору, формується активна життєва позиція [4, с.2; 5, с.2]. 
Тому необхідність поєднання актуальних і перспективних потреб учнів у 

навчальному процесі з урахуванням особливостей розвитку системи навчальних 

закладів нового типу, до яких належать ліцеї та гімназії, стає однією з актуальних 
задач освіти та об’єктивно вимагає впровадження у практику роботи системи 

європейських цінностей. Це і зумовило здійснення дослідно-експериментальної 

роботи у Чернівецькому ліцеї №2 щодо формування ключових компетентностей 
учнів через систему європейських цінностей, впровадження в освітній процес 

системи педагогічних впливів, спрямованої на їх розвиток.  

На думку наукового керівника експерименту А. Круглашова, це допоможе 

створити біфункціональну систему педагогічних впливів, тобто орієнтовану 

як на формування знань, вмінь і навичок щодо системи європейських 

цінностей, так і на формування ключових компетентностей учнів (соціальних, 

культурних, інформаційних, саморозвитку та самоосвіти) [2, с.6]. 

Саме з цією метою у ліцеї запроваджено викладання науковцями 

Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича спецкурсів 

щодо євроінтеграційних процесів в Україні, під час яких учні отримують 

додаткові знання, що поглиблюють і розширюють зміст окремих розділів 

профільних предметів. Водночас спеціальні курси «Взаємини України та 

Європейського Союзу» та «Сучасні процеси європейської інтеграції» 

розвивають практико-орієнтований аспект знань, здобутих у процесі навчання, 

а також забезпечують професійну підготовку старшокласників [3, с.7]. 

Таким чином, впровадження зазначених спецкурсів дає можливість 

розвивати особливий дух навчальної діяльності в атмосфері співробітництва 

та здорової освітньої конкуренції. Закладені основні змістові лінії дозволяють 

цілеспрямовано та систематично розвивати ключові компетентності учнів 

через систему європейських цінностей в процесі їх навчання. 
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ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ТЕХНОЛОГІЇ ПАРТНЕРСЬКОЇ 

ВЗАЄМОДІЇ 

З прийняттям Концепції Нової української школи, виникла необхідність 

розвитку партнерської взаємодії між субʹєктами навчально-виховного 

процесу, оскільки одним із ключових компонентів формули "Нової школи" 

передбачено: педагогіку, що ґрунтується на партнерстві між учнем, 

учителем і батьками. 

В основі педагогіки партнерства закладено спілкування, взаємодію та 

співпрацю між учителем, учнем і батьками. Учитель має бути другом, а 

родина – залучена до побудови освітньої траєкторії дитини. Учні, батьки та 

вчителі, об’єднані спільними цілями та прагненнями, є добровільними й 

зацікавленими спільниками, рівноправними учасниками освітнього процесу, 

відповідальними за результат. Школа має ініціювати нову, глибшу 

залученість родини до побудови освітньої траєкторії дитини. Діалог і 

багатостороння комунікація між учнями, учителями та батьками змінить 

односторонню авторитарну комунікацію "вчитель – учень". 

Кожна дитина неповторна – йдеться в Концепції Нової школи, наділена 

від природи унікальними здібностями, талантами та можливостями. Місія 
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Нової школи – допомогти розкрити та розвинути здібності, таланти і 

можливості кожної дитини на основі партнерства між учителем, учнем і 

батьками. "Якщо вчитель став другом дитини, якщо ця дружба осяяна 

благородним захопленням, поривом до чогось світлого, розумного, у серці 

дитини ніколи не з’явиться зло", – писав Василь Сухомлинський. Нова 

школа працюватиме на засадах "педагогіки партнерства". До основних 

принципів цього підходу віднесено: 

– повага до особистості;  

– доброзичливість і позитивне ставлення;  

– довіра у відносинах, стосунках;  

– діалог – взаємодія – взаємоповага;  

– розподілене лідерство (проактивність, право вибору та 

відповідальність за нього, горизонтальність зв’язків);  

– принципи соціального партнерства (рівність сторін, добровільність 

прийняття зобов’язань, обов’язковість виконання домовленостей) [3, с.16]. 

Основу педагогіки партнерства науковці співвідносять з педагогікою 

співробітництва. Найбільшим ініціатором і засновником ідей 

співробітництва визнають Шалву Олександровича Амонашвілі. Основним 

завданням педагогіки співробітництва (партнерства), яка була спрямована 

проти авторитарності в освіті та вихованні, він спробував визначити так: 

"зробити дитину нашим (дорослих – учителів, вихователів, батьків) 

добровільним соратником, співробітником, однодумцем у своєму ж 

вихованні, освіті, навчанні, становленні, зробити її рівноправним учасником 

педагогічного процесу, дбайливим і відповідальним за цей процес, за його 

результати". Сутність даного підходу визначалась створенням та 

організацією учителем міжособистісної взаємодії, яка б здійснювалась у 

"оптимістично-гуманній атмосфері", і вимагала від нього майстерності та 

вміння ефективно спілкуватися. 

В основу принципів партнерської взаємодії покладені основні ідеї 

педагогіки співробітництва та принципи технології соціального партнерства. 

До них віднесено: 

– ідея зміни стосунків з учнями; 

– ідея важкої мети (С. Лисенкова, В. Шаталов); 

– ідея опори (Є. Ільїн, І. Іванов, С. Лисенкова, В. Шаталов); 

– ідея навчання без примусу (Ш. Амонашвілі, С. Лисенкова, В. Шаталов); 

– ідея вільного вибору (Ш. Амонашвілі, І. Волков, С. Лисенкова, 

В. Шаталов); 

– ідея випередження (І. Волков, С. Лисенкова, Б. Никитин, В. Шаталов). 

ідея великих блоків (І. Волков, П. Ерднієв, І. Іванов, В. Шаталов, 

М. Щетинин);  

– ідея відповідної форми (І. Волков, Є. Ільїн, В. Шаталов);  
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– ідея самоаналізу (Ш. Амонашвілі, Є. Ільїн, І. Іванов, В. Караковський, 

В. Шаталов, М. Щетинин); 

– ідея інтелектуального фону класу (І. Волков, С. Лисенкова, 

В. Шаталов, М. Щетинин); 

– ідея колективного творчого виховання (І. Іванов, В. Караковський, 

М. Щетинин); 

– ідея співпраці з батьками; 

– ідея особистісного підходу до дитини; 

– ідея співробітництва вчителів [3]; 

– повноважність представників сторін; 

– рівність сторін у переговорах і неприпустимість обмеження законних 

інтересів прав усіх суб'єктів; 

– пріоритетність примирних методів і процедур у переговорах; 

– добровільність прийняття зобов'язань; 

– обов'язковість виконання домовленостей; 

– регулярність проведення консультацій у ході співробітництва та 

відповідальність за прийняті зобов'язання. 

Розглянуті принципи лягли в основу побудови структури педагогіки 

партнерства, яка передбачає оптимальне поєднання предметно 

орієнтованого і особистісно орієнтованого навчання. Педагог піклується про 

засвоєння навчального предмета, і про розвиток особистості. Програма 

навчання багатопланова, а її реалізація – надзвичайно важка. Суть полягає у 

реалізації трьох завдань – навчити, розвити, виховати об’єднані однією 

метою – забезпечити розвиток і виховання, з одного боку, створити умови 

для самореалізації особистості, з іншого боку. Використання цієї технології 

вимагає великої праці педагога. 

Отже, розглянуті нами принципи партнерської взаємодії є науково 

обгрунтовані педагогами-класиками та визнані технологією соціального 

партнерства, а це передбачає ефективне застосування й використання їх у 

процесі партнерської взаємодії по відношенню до учасників навчально-

виховного процесу з урахуванням індивідуальних особливостей кожного з них. 

Література 

1. Жданенко С.Б. Партнерська взаємодія у процесі становлення громадянського 

суспільства (соціально-філософський аналіз) : автореф. дис... канд. філос. наук : 

09.00.03 / С. Б. Жданенко ; Харків. військ. ун-т. – Х., 2003. – 16 с.  

2. Набиулинна М.Н. Формирование и развитие социального партнерства в 
сфере образования : дис... канд. экон. наук: 08.00.05 / М. Н. Набиулинна. – М.: РГБ, 

2003. – С. 13-16. 

3. Нова українська школа. Концептуальні засади реформування середньої 

школи. – 2016 р. – 36с. – Режим доступу: novashkola@mon.gov.ua 
4. Педагогика сотрудничества / С. Лысенкова, В. Шаталов, И. Волков и др. // 

Учительская газета. – 1986. – 18 октября 



64 

 

 

Борисенко В.В., 
доцент, к.пед.н., доцент кафедри української мови і літератури  

Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка, 

Гагіна Н.В., 
доцент, к.пед.н., доцент кафедри іноземних мов професійного спрямування 

Чернігівського національного технологічного університету, 
Україна, м. Чернігів 

ОСНОВНІ АСПЕКТИ КОМПЕТЕНТНІСНО ЗОРІЄНТОВАНОЇ 

ОСВІТИ СТУДЕНТІВ ВНЗ 

Стрімкий розвиток науки, технологій, бізнесу вимагає постійного 

оновлення знань, проте, на жаль, наявні ресурси вищої освіти є недостатніми 

та неспроможними повною мірою адаптуватися до цих змін, тому й виникає 

потреба в осучасненні навчального середовища з переорієнтацією від 

загальнотеоретичного до вузькопредметного практичного спрямування.  

Сьогодні вагома роль у модернізованій вищій освіті відведена 

компетентнісному навчанню, яким передбачено набуття студентами 

необхідних загальнокультурних, соціальних, предметних, галузевих та інших 

компетентностей, що є результатом застосування освітніх технологій, форм, 

методів і особистих досягнень студентів.  

Завданням компетентнісно зорієнтованого навчання, на нашу думку, є 

підготовка фахівців, готових до діяльності в сучасному, стрімкому, постійно 

змінюваному середовищі, яке потребує розширення й поглиблення вмінь 

вирішувати конкретні професійні завдання, що передбачають установлення 

контактів, підтримки соціальних зв’язків, тому комунікація й здатність до 

ефективного співробітництва є ключовими компетентностями.  

Проблема компетентнісного навчання в освіті знаходиться в центрі уваги 

багатьох науковців (Л. Анциферова, Г. Балл, С. Батишев, Н. Бібік, 

Л. Ващенко, С. Вершловський, Н. Голуб, О. Горошкіна, О. Дубасенюк, 

В. Журавльов, Л. Кравець, Л. Мацько, М. Пентилюк, М. Плющ, О. Пометун, 

Дж. Річардз, Т. Роджерс, О. Савченко, С. Сисоєва, Т. Симоненко, 

А. Хуторськой, А Фасоля, І. Ящук та ін.), які обґрунтовують засади 

використання компетентнісного підходу до освіти та практичні шляхи його 

реалізації. 

Погоджуємося з думкою науковців, що компетентнісний підхід у 

навчанні полягає в зміщенні акценту з накопичування знань до розвитку в 

студентів здатності практично діяти, застосовувати індивідуальні техніки й 

досвід успішних дій в ситуаціях професійної діяльності та соціальної 

практики; перспективність компетентнісного підходу полягає у високій 
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готовності майбутніх фахівців до успішної професійної діяльності в різних 

сферах [1, с.71-72].  

Тому компетентнісне навчання уможливлює посилення практичного 

спрямування освіти, яка нині є затеоретизованою та не задовольняє сучасні 

вимоги ринку праці.  

Зазначимо, важливим прикладним аспектом навчання є адекватність 

змісту освіти швидкоплинним процесам розвитку економіки, науки, техніки, 

суспільного життя. Отже, необхідно зміст навчання узгоджувати з викликами, 

що постають перед сучасними випускниками вищої школи в різних 

професійних і життєвих ситуаціях.  

Компетентнісне навчання в умовах вищої школи розглядаємо в таких 

основних аспектах: 1) оновлення змісту вищої професійної освіти, що 

передбачає відбір і структурування тих ключових компетентностей, які 

необхідно сформувати в процесі навчання; 2) відповідність змісту навчання 

вимогам ринку праці; 3) унесення принципових змін в організацію 

навчального процесу; 4) переосмислення ролі викладача, його готовності до 

створення розвивального середовища в процесі навчання; 5) визначення 

інструментів та критеріїв оцінювання сформованості ключових 

компетентностей; 6) застосування мотиваційного механізму активізації 

освітнього процесу; 7) посилення ролі навчальної автономії. 

Компетентнісне навчання спрямоване на розвиток системи професійних і 

функціональних характеристик, що передбачає наявність у студентів вишу не 

тільки знань, умінь, навичок, а й інтеграції дій, особистісних якостей, 

наявності мотивації для успішного виконання діяльності. Переконані, 

ключовою характеристикою компетентності є готовність, яка включає не 

тільки здатність до виконання дій, а найголовніше – мотиваційний аспект, що 

виявляється в осмислених поведінкових моделях у неординарних життєвих і 

професійних ситуаціях та особистісному ставленні студентів до предмета 

майбутньої діяльності [2].  

Наявність готовності у студентів можлива лише за умови опанування 

комплексом організаційно-діяльнісних умінь (ставити цілі, планувати, 

організовувати, реалізовувати, відрефлексовувати, оцінювати власну 

діяльність, уносити необхідні корективи); вироблення позитивної настанови 

на діяльність, що означає розуміння її практичної значущості.  

На нашу думку, великою мірою готовність залежить від сукупності ще й 

особистісних якостей, які сприяють виробленню індивідуального 

неординарного стилю виконання поставлених завдань. 

В аспекті мовної підготовки компетентнісний підхід передбачає навчання 

студентів мови не як системи ізольованих знань, навичок, умінь, а як 

формування готовності до відповідної комунікативної поведінки в 

різноманітних ситуаціях професійної сфери, яка уможливлює успішне 

вирішення виробничих завдань. 
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Компетентнісно зорієнтоване навчання мови акцентоване на формуванні 

досвіду практичної мовної діяльності в нових, часто проблемних ситуаціях, 

для яких неможливо застосувати заздалегідь визначені алгоритми дій, та які 

вимагають нестандартного підходу до їх вирішення. Тому виникає потреба в 

зміні моделі мовної підготовки студента – від традиційного, почасти 

пасивного, засвоєння знань до осмисленого особистісно-діяльнісного, що 

вимагає дослідницької активності, критичного мислення, автономності, 

креативності.  

Мовна освіта в умовах компетентнісного навчання зорієнтована на 

розвиток мотивованої особистості, здатної приймати неординарні рішення в 

нестандартних ситуаціях, діяти продуктивно, ефективно організовувати свою 

навчальну діяльність, усвідомлюючи освітню мету, правильно обираючи 

стратегії навчання, здійснюючи самоконтроль та корекцію, прагнучи до 

самовдосконалення та саморозвитку. 

Водночас в умовах переорієнтації вищої освіти на формування 

компетентної особистості нових акцентів набувають вимоги до методів та 

засобів навчання мови у ВНЗ. Досвід переконує, що найбільш ефективними 

виявляються комунікативно-ситуативні завдання, наближені до життя, 

майбутньої професійної діяльності, ігрові методи, дебати, пошукові та 

проблемні ситуації, метод проектів, кейс-метод, дослідницькі завдання тощо.  

Дослідження особливостей компетентнісно зорієнтованого навчання в 

аспекті мовної підготовки дозволяє дійти  висновків щодо його ефективності 

й доцільності в умовах наближення вітчизняних освітніх стандартів до 

світових, адже воно характеризується чітким усвідомленням студентами мети 

освітньої діяльності; практичною та професійною спрямованістю процесу 

навчання; умотивованістю; персональною відповідальністю за результати 

навчально-пізнавальної діяльності; здатністю студентів до рефлексії та 

самоконтролю з метою вдосконалення свого навчального досвіду тощо. 
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ІННОВАЦІЙНА СПРЯМОВАНІСТЬ ПЕДАГОГІЧНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ У СУЧАСНІЙ ШКОЛІ 

Потужну державу і конкурентоспроможну економіку забезпечить 

згуртована спільнота творчих людей, відповідальних громадян, активних і 

підприємливих. Саме таких повинна готувати сучасна школа України. У школі 

формується особистість, її громадянська позиція та професійні якості. Тут 

вирішується, чи людина захоче і чи зможе навчатися впродовж життя [4, с.7]. 

Міністерство освіти і науки України приділяє значну увагу 

реформуванню системи освіти, зокрема зміни відбуваються у системі 

загальної середньої освіти. З вересня 2016 року стартує проект «Нова 

українська школа». [5, с.1]. 

В умовах європейської інтеграції важливого значення набуває 

модернізація сучасної освіти, її спрямованість на формування особистості, 

здатної до сприйняття змін упродовж життя, яка може застосовувати набуті 

знання в практичній діяльності. При цьому педагоги,  впроваджуючи новітні 

програми, моделі, технології, часто додають їх до вже діючих у школі без 

належного наукового аналізу, що в багатьох випадках знижує ефективність 

інновацій. За цих умов домінуючим стає формування здатності вчителя на 

основі відповідної фундаментальної освіти перебудовувати систему власної 

педагогічної діяльності з урахуванням соціально значущих цілей та 

нормативних обмежень, аналізувати, створювати та впроваджувати 

інновації у педагогічній діяльності. 

Різним аспектам педагогічної діяльності присвячені праці відомих 

дослідників: І.А. Зязюна, І.А. Зимньої,С.Д. Максименка, Ф.Н. Гоноболіна, 

І.П. Підласого, В.А. Крутецького, А.К. Маркової, А.В. Новікова, 

Т.Д. Щербан та ін. У цих роботах з’ясована сутність педагогічної діяльності, 

розроблені уявлення про структуру педагогічної діяльності, педагогічні 

здібності і професійно значущі якості вчителя, розвиток і формування яких 

забезпечує становлення фахівця у сфері педагогічної праці. 

В останнє десятиріччя активізувались дослідження з педагогічної 

інноватики. Зокрема, достатньо розвинута загальна теорія інноваційної 

діяльності, що визначає її соціальні та філософські аспекти (Ю. Вооглайд, 

А. Райєр, Е. Роджерс та ін.). 
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Різні аспекти інноваційної педагогічної діяльності розглянуті у роботах 

Н.В. Василенко, Л.М. Ващенко, І.В. Гавриш, Л.І. Даниленко, О.В. Попової 

та ін.  

Розвиток інноваційних процесів у освіті на сучасному етапі є 

об'єктивною закономірністю, що зумовлюється: інтенсивним розвитком 

інформаційних технологій у всіх сферах людського буття; гуманістично 

зорієнтованим характером взаємодії учасників навчально-виховного 

процесу; необхідністю підвищення рівня активності та відповідальності 

педагога за власну професійну діяльність, спрямовану на формування 

творчої особистості вихованця, готовності до сприйняття та активної 

діяльності у нових соціально-економічних умовах. У зв'язку з цим 

винятково важливого значення набуває інноваційна діяльність педагога. 

Інноваційна діяльність – системний вид діяльності, спрямований на 

реалізацію нововведень на основі використання та впровадження нових 

наукових знань, ідей, підходів; трансформації відомих результатів наукових 

досліджень та практичних розробок у новий або удосконалений продукт. 

Суб’єктами інноваційної діяльності в освіті можуть бути: окремі учителі, 

інноваційні групи, педагогічні колективи, адміністрація навчального 

закладу, діячі органів управління освітою, науковці.  

Разом з тим, головним суб’єктом змін у сучасній школі вважається 

вчитель. Визначають сутнісні (такі, що виявляють внутрішній зміст) 

складові інноваційної діяльності вчителя – філософський, мотиваційний, 

креативний, рефлексивний, валеологічний і технологічний. Усі складові 

тісно взаємопов’язані між собою, утворюючи єдине ціле.  

Сьогодні головними цілями роботи вчителя стають гуманістично 

спрямовані завдання, як-от “створення умов для формування зрілої людини, 

здатної до самостійного життя в мінливому світі”, “виховання людини зі 

своїм внутрішнім світом, єдиної та неповторної”. 

Мета особистісно зорієнтованої освіти не формувати, та навіть не 

виховувати, а сприяти самореалізації, саморозвитку, саморегуляції, 

самозахисту дитини, підтримати становлення особистісного образу та 

діалогічної взаємодії з людьми, природою, культурою, цивілізацією.  

Із загальної системи цінностей виділяється найголовніша – учень зі своїм 

світосприйняттям, внутрішнім світом та індивідуальними особливостями. 

Готовність педагога до інноваційної діяльності визначають за такими 

показниками:  усвідомлення потреби запровадження педагогічних інновацій 

у власній педагогічній практиці; інформованість про новітні педагогічні 

технології, знання новаторських методик роботи; зорієнтованість на 

створення власних творчих завдань, методик, налаштованість на 

експериментальну діяльність; готовність до подолання труднощів, 

пов’язаних зі змістом та організацією інноваційної діяльності; володіння 
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практичними навичками освоєння педагогічних інновацій та розроблення 

нових. 

Ці показники виявляють себе не ізольовано, а в різноманітних 

поєднаннях і взаємозв’язках. Зокрема, потреба у нововведеннях активізує 

інтерес до найсвіжіших знань у конкретній галузі, а успішність власної 

педагогічної інноваційної діяльності допомагає долати труднощі, шукати 

нові способи діяльності, відстоювати новаторські підходи у взаємодії з 

тими, хто їх не сприймає. 

Отже, інноваційною спрямованістю педагогічної діяльності у сучасній 

школі є спільна діяльність людей (суб’єкт-суб’єктна взаємодія), у процесі 

якої кожен суб’єкт засвоює загальнолюдський досвід, історично сформовані 

суспільні, педагогічні, комунікативні, моральні та інші цінності, знання й 

способи дій; формує себе як особистість.  

Вчитель має усвідомлювати унікальність учня як неповторну 

індивідуальність, зважати на складність і неоднозначність процесу його 

становлення, свою відповідальність як фахівця. Адже успішне розв’язання 

складних завдань навчання, розвитку і виховання значною мірою залежить 

від педагогічної майстерності, наукової ерудиції, культури педагога. 
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Україна, м. Хмельницький 

ВИДИ ІННОВАЦІЙ В ОСВІТІ ТА ЇХ КЛАСИФІКАЦІЯ 

Стрімкий розвиток інноваційних технологій стає причиною 

масштабних освітніх реформ, що перетворюють освіту на продуктивний 

сектор економіки. В Національній доктрині розвитку освіти зазначено, що в 

Україні повинен забезпечуватися прискорений, випереджальний 

інноваційний розвиток освіти шляхом оновлення змісту освіти та організації 

навчально-виховного процесу відповідно до демократичних цінностей, 

ринкових засад економіки, сучасних науково-технічних досягнень [1].  

На сьогодні, інноваційна діяльність у сфері освіти в Україні 

характеризується відсутністю цілісності та системності у розробці, 

обґрунтуванні та освоєнні інновацій. Відсутність однозначних трактувань 

понять і класифікації інновацій в освіті – одна з головних причин низьких 

обсягів інвестування в такий вид інновації в Україні. 

Дослідження інноваційних технологій в освіті ведуться з кінця 50-х років 

ХХ сторіччя, у вітчизняній практиці термін «інновація в освіті» почав 

використовуватися лише у середині 80-х років XX століття у зв’язку з 

процесами перебудови радянської освітньої системи. Проблемам інноваційної 

діяльності в освітній сфері було присвячено чимало досліджень провідних 

вчених, серед яких К. Ангеловськи, Л. Ващенко, О. Козлова, Н. Артикуца, 

М. Поташник, О. Арламов, М. Бургін, В. Журавльов, Н. Юсуфбекова, 

А. Ніколс, Г. Герасимова, Л. Ілюхина, І. Беха, Л. Даниленко, І. Дичківська, 

М. Кларіна, О. Пєхота, О. Попова, Л. Подимова, А. Прігожина, 

В. Сластьоніна, А. Хуторський та інші. Але, незважаючи на велику кількість 

досліджень у цьому напрямі, й нині відсутні єдині підходи як до визначення 

поняття «освітня інновація», так і до класифікації інновацій, орієнтованих на 

освітні цілі, що мають певні специфічні особливості та властивості.  

Відсутність системних та комплексних підходів до вирішення цих питань 

не дозволяє конкретизувати пріоритетні напрями інноваційного розвитку 

освітньої сфери; розробити «єдиний банк (базу даних)» освітніх інновацій; 

підвищити ефективність управління інноваціями в освітній сфері, зокрема, 

організації їх експертизи; запровадити більш раціональні форми фінансування 

інноваційних проектів у галузі освіти; здійснювати організацію правового 

захисту освітніх інновацій як інтелектуальної власності, тощо. 

Існує декілька підходів щодо визначення поняття «педагогічна 

інновація». Так, Г. Сиротинко [2] характеризує її як новий педагогічний 

продукт – результат процесу створення нового, що відповідно оновлює 
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педагогічну теорію і практику, оптимізуючи досягнення поставленої перед 

суспільством освітньої мети. На думку Р. Юсуфбекова [3], «педагогічна 

інновація» визначається як зміст можливих змін педагогічної діяльності, що 

ведуть до раніше невідомого, розвивають теорію та практику навчання, 

тобто як процес створення, освоєння, використання та поширення нового. 

В. Загвязинський [4] трактує це поняття, як ідеї, підходи, методи та 

технології, що раніше не використовувалися, та їх комплекс, що несе на собі 

прогресивний початок, який дозволяє в умовах, що змінюються, досить 

ефективно вирішувати завдання освіти. 

На нашу думку, поняття «виховна або навчально-виховна система», 

«система освіти» та «педагогічна система» не є тотожними і становлять 

собою різні рівні та структури одного поняття – «сфери освіти». З цієї точки 

зору «сфера освіти» охоплює аспекти діяльності всіх суб’єктів процесу 

освіти: тих, хто навчається, здобуває знання з певного напряму (діти 

дошкільного віку, вихованці, учні, студенти, курсанти, слухачі, стажисти, 

клінічні ординатори, аспіранти, докторанти); тих, хто навчає (заклади 

освіти; наукові, методичні, науково-методичні установи; науково-виробничі 

підприємства); тих, хто обслуговує навчальний процес (державні і місцеві 

органи управління освітою та самоврядування в галузі освіти, державні 

податкові органи, інвестори, роботодавці, банківські установи, що 

кредитують навчання, тощо).  

Поняття «педагогічна інновація» та «освітня інновація» не є 

синонімами через те, що «система освіти» та «педагогічна система» мають 

певні особливості щодо цілей, суб’єктів, змісту діяльності, методів і засобів, 

організаційних форм та результатів. Зокрема, на нашу думку, «педагогічна 

система» забезпечує здобуття певних знань, формування конкретних умінь 

та навичок, а «система освіти» – засвоєння знань, умінь, навичок як системи. 

Основними характерними рисами, що відображають її як специфічну 

категорію, є: цілеспрямовані зміни, які вносять у сферу освіти нові стабільні 

елементи (нововведення); наявність специфічних особливостей; інноваційні 

зміни можуть ініціюватися на будь-якому з рівнів освітньої системи 

(вчителем, учнем, керівництвом окремої освітньої установи, державними і 

місцевими органами управління освітою та самоврядування в галузі освіти); 

інноваційні зміни повинні здійснюватися в діяльності та мисленні всіх 

учасників освітньою процесу; інноваційні процеси у сфері освіти повинні 

бути безперервними та спрямованими на постійне покращання існуючої 

системи; задля забезпечення процесу постійного інноваційного оновлення 

освітньої сфери необхідно впроваджувати відповідні механізми управління 

якістю освіти; ефективність впровадження певної інновації значною мірою 

залежить від рівня сприйнятливості до інноваційних змін системи, яка 

впроваджує інновацію та наявністю в неї реальних можливостей 

впровадження інновації. 
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Більшість класифікацій є досить загальними через прагнення їх авторів 

врахувати максимальну кількість можливих ознак інновацій. Крім того, у 

більшості випадків, у них відсутня системність та ієрархічна побудова, що є 

основними ознаками класифікаційної системи як засобу встановлення 

зв'язків між поняттями або класами об'єктів. 

Отже, розроблений класифікаційний підхід надасть можливість 

практичного визначення рівня, масштабів, сфер, ступеня змін та наслідків 

впровадження освітніх інновацій. У сучасних умовах він може буди 

надійним підґрунтям розробки стратегії та тактики розвитку освітньої 

сфери, зокрема, механізмів впровадження освітніх інновацій; здійснення 

оцінювання їх ефективності та впливу на інші сфери народного 

господарства, що є основою для обґрунтування напрямів інноваційного 

фінансування; побудови прогнозів показників інноваційної діяльності сфери 

освіти тощо. Крім того, методологічний апарат інноваційного менеджменту 

може стати діючим засобом аналізу, обґрунтування і проектування 

модернізації освіти в Україні, що є характерною рисою сьогодення.  

Окрім процесу розроблення інновацій в освіті (методики, форми, 

педагогічної технології тощо) необхідно забезпечення їх впровадження, 

засвоєння та подальшого супроводження. Отже, перспективами подальших 

розвідок у даному напрямку є розробка методології організації інноваційних 

процесів у сфері освіти та управління ними. 
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ІНТЕГРОВАНИЙ КОМПОНЕНТ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ: 

СУТНІСТЬ, ЗУМОВЛЕНІСТЬ ТА ЦІННІСТЬ 

Динаміка та постійні зміни в сучасному суспільстві значно підвищують 

вимоги до освітньої системи та початкової освіти, зокрема. Такі зміни 

зумовлені ускладненням змісту освіти, зростання обсягу необхідної 

інформації та зменшення часу, відведеного на її засвоєння, формуванням у 

школярів цілісного уявлення про світ, а також потребою до усвідомлення 

зв’язків між усім, що існує в повсякденному житті та в природі. З огляду на це 

проблема розвитку інтеграції в початковій школі стає як ніколи актуальною, 

злободенною. Саме тому у вітчизняній педагогічній науці принцип інтеграції 

проголошений основним принципом реформування освіти поряд з іншими 

загально педагогічними та специфічними принципами [2]. 

Розглядаючи проблему інтеграції у широкому та вузькому сенсах, перш 

за слід звернути увагу на теоретико-методологічні засади її становлення 

зокрема, її відображення у дослідженнях різних науковців: Д. Дьюї, 

С. Шацького (елементи системної освіти на проблемно-комплексній 

інтегрованій основі); І. Звєрєва, В. Максимової, В. Невєрова, І. Петрової 

(встановлення міжпредметних зв’язків, взаємовикористання навчального 

матеріалу, координація та систематизація знань); О. Біляєва, Л. Варзацької, 

Т. Донченка, В. Паламарчука, О. Савченко (дидактичні особливості 

інтеграції змісту навчання) та ін. 

Таке широке коло досліджень питань інтеграції дозволяє стверджувати, 

що на сьогодні немає єдиного достатньо однозначного визначення. Оскільки 

даний феномен виступає мультискладним, широким і багатомірним явищем, а 

також взаємопов’язаним з рядом інших наукових понять (взаємодія, 

узагальнення, комплекс, синтез тощо), з чого й випливає, що кожен науковець 

у конкретному випадку виводять означення інтеграції знань, спираючись на 

обрану ним сукупність суттєвих ознак, характеристик та властивостей. 

Попри широке коло змістових характеристик інтеграції слід зазначити, 

що це не нове явище у школі, адже ще К. Ушинському шляхом саме інтеграції 

читання і письма вдалося створити, особливо цінний, синтетичний метод 

навчання грамоти [5]. Не менш значущим та важливим прикладом 

інтегрованих уроків був досвід В. Сухомлинського – у яких відбувалася 

інтеграція основних видів пізнавальної діяльності (мислення, спостереження, 

мовлення) з метою навчання, виховання та розвитку молодших школярів [4]. 
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Тож, з цього випливає, що у системі початкової освіти інтеграція – це 

передусім мета (одержання вихованцем знань, які відображатимуть 

залежність та взаємозв’язок окремих частин навколишнього світу як цілісної 

системи, у якій всі елементи пов’язані), засіб (учні мають можливість 

отримувати нові уявлення про навколишній світ, систематично доповнюючи 

їх і розширюючи) та результат (усвідомлення будь-якого об’єкту у 

різнобічній сфері уявлень і понять, що актуалізуються завдяки різнобічному 

сприйняттю та встановлення зв’язків між різними формами розумових 

процесів і дій, що забезпечує цілісність і системність діяльності учнів) 

навчання. Тому сміливо можна відзначити, що інтеграція – це важлива 

передумова розвитку нової генерації мислячої молоді, яка здатні об’єктивно 

та в єдності розглядати різноманітні соціальні процеси та явища [3, с.4].  

Аналіз наукового доробку з проблеми та власний практичний досвід дає 

підстави стверджувати про цінність застосування інтеграції уже з 

початкового етапу навчання учнів, яка зумовлюється: 

 формуванням у школярів цілісного світогляду про навколишній світ; 

 активізацією пізнавальної діяльності дітей;  

 підвищенням рівня якості засвоєння сприйнятого матеріалу;  

 створенням творчо-пошукової атмосфери в колективі учнів;  

 виявленням потенційних здібностей (мистецьких, математичних, 

наукових тощо) учнів та їх особливостей;  

 формуванням навичок продуктивної самостійної роботи школярів; 

 залученням учнів до роботи з додатковою довідковою літературою; 

 складанням та роботою з таблицями міжпредметних зв’язків, 

опорними схемами;  

 підвищенням інтересу учнів до навчального матеріалу, що вивчається 

(та виходом за межі вивченого);  

 ефективною реалізацією розвивально-виховної функції навчання; 

 підвищенням потенціалу учнів класу до вивченням не однієї, а двох-

трьох дисциплін; 

 оволодінням загальнонауковими поняттями, категоріями, підходами. 

Однак ефективність та якість інтеграції істотною мірою залежить від 

самого педагога, а саме:  

 вміння синтезувати навчальний матеріал та відшукувати 

взаємозв’язок між ним;  

 уникнення перевантаження дітей враженнями, тобто щоб 

інтегрований компонент підпорядковувався головній меті та не був 

безладною мозаїкою окремих цікавих і не дуже фактів;  

 використання теорій, законів і методів однієї навчальної дисципліни у 

контексті вивчення іншої;  
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 здатності вибудувати правильний вектор співробітництва учителя й 

учнів; підготовки до інтеграції та самого процесу;  

 використання різноманітного компонентного, логічного, 

психологічного, дидактичного, виховного матеріалів тощо [1]. 

Тож можна зазначити про доволі високі вимоги до вчителя-початківця 

який втілює інтеграційні ідеї, тобто можна зазначити про інтегративну 

компетентність фахівця. А інтегративна компетентність – це динамічна 

комбінація знань, вмінь і практичних навичок, необхідних для ефективної 

діяльності в якості організатора елементів або системи інтегрованого 

навчання молодших школярів, а також способів продуктивного мислення, 

професійних, громадянських і світоглядних якостей, морально-етичних 

цінностей, що визначають здатність педагога до успішної інтеграції 

навчально-виховного процесу. 

Отже, оптимізація навчально-виховного процесу та оволодіння учнями 

висунутими до них компетенціями значною мірою залежать від якості 

інтегрованого компоненту початкової освіти, який дедалі більше набуває 

рис провідна тенденція оновлення змісту освіти та сприяє якісному 

переосмисленню освітньої парадигми. Узагальнюючи можна резюмувати, 

що інтеграція – це потужний засіб формування світогляду підростаючого 

покоління, який можна охарактеризувати не як формальний, а радше як 

особистісний, морально-ціннісний. 
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КОМПЛЕКСНИЙ ПІДХІД ДО РОЗГЛЯДУ ТА АНАЛІЗУ 

ІСТОРИЧНИХ ЯВИЩ ІЗ ЗАЛУЧЕННЯМ ФОТОГРАФІЙ 

ЯК ДЖЕРЕЛ ІНФОРМАЦІЇ У СИСТЕМІ ПОЕТАПНОЇ 

ДОСЛІДНИЦЬКОЇ РОБОТИ ШКОЛЯРІВ НА УРОКАХ ІСТОРІЇ 

У сучасному суспільстві відбуваються важливі зміни, і ми змушені 

переосмислювати багато важливих подій. Кожна людина щодня отримує й 

поглинає величезний масив інформації, повідомлень через засоби масової 

комунікації: з газет, телебачення, радіо, а також у процесі спілкування з 

іншими людьми. Щоб не потонути в ній, не заплутатися, не стати жертвою 

маніпуляції й дезінформації, щоб вміти виділити з неї практично значущу 

для себе інформацію, потрібно упевнено орієнтуватися в ній [2, с.60]. Усе це 

вимагає від учнів уміння працювати з різними історичними джерелами, в 

тому числі – фотографіями. 

Апулей зазначав: «Якщо б свідчення очей мали більшу силу, ніж 

свідчення розуму, то пальму першості за мудрість слід було б віддати, 

безсумнівно, орлу» [3, с.135]. 

Протягом ХХ ст. візуальні зображення – фотографія, мультиплікація чи 

кінопродукція – допомагали формувати образ навколишнього світу. 

Фотографії стали при цьому своєрідним початком відліку в процесі 

реконструкції картини подій недавнього минулого. З одного боку, 

фотографії лише фіксують події недавнього минулого. З іншого, вони 

викликають у нас емоційну реакцію на ті чи інші події, а також 

представляють нам певну подію без її аналізу. Це означає, що, як і багато 

інших історичних джерел, фотографії мають потребу в інтерпретації, чи 

«прочитанні» [3, с.137-138]. 

Однак використання на уроках історії фотографій вимагає знання 

декількох їх особливостей як специфічного історичного джерела.  По-перше, 

майже завжди фотографії відбивають умовності, традиції і сподівання того 

історичного періоду, коли вони були зроблені. Наприклад, знаменитий 

британський фотограф Френк Саткліф, роблячи знімки на початку ХХ ст., 

висловлював невдоволення тим, що робити фотографії людей на їх 

робочому місці часто бувало досить складно, тому що вони не хотіли, щоб їх 

фотографували в робочому одязі. Перед тим як сфотографуватися, вони 

висловлювали бажання переодягтися у свій «недільний одяг», тобто у свої 

кращі костюми. 
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Фотографії, зроблені Френком Саткліфом у 1889 р. [5]. 

У такому випадку порівняльний підхід до вивчення історичних 

фотографій може бути дуже повчальним: порівняння ряду знімків, 

зроблених приблизно в один і той же час, з фотографіями на ту саму тему, 

тільки зроблених в інший час [3, с.141]. 

По-друге, фотографії легко піддаються редагуванню і підробці. Історик 

Норман Дейвис у своїй книзі з історії Європи наголошує на практиці 

ретушування офіційних фотографій у часи сталінського режиму, як це було, 

коли Троцького вилучили з усіх офіційних фотографій [3, с.141]. 

З методичної точки зору підбір фотографій для роботи на уроках 

повинен задовольняти наступні критерії: 1) фотографії можуть бути 

пов’язані з іншими джерелами, а також різними даними (як первинними, так 

і вторинними); 2) фотографії потенційно можуть піддавати сумніву 

загальноприйняті точки зору, очікування учнів, стереотипні уявлення; 

3) фотографії виявляють окремі суперечності й двозначності, які потрібно 

пояснити чи вирішити; 4) фотографії порушують питання, на які можна 

знайти відповідь, тільки звернувшись до інших джерел; 5) фотографії 

виявляють особливу здатність проникати в емоційну сферу порівняно з 

іншими джерелами (наприклад, думки фотографа чи редактора будуть 

особливо цікаві людям; установки й емоції, які повинна викликати 

фотографія, і т.ін.) [3, с.140]. 

Доцільним є використання комплексного підходу до розгляду та аналізу 

історичних явищ із залученням фотографій як джерел інформації у системі 

поетапної дослідницької роботи школярів. Проілюструємо це на прикладі 

теми «Встановлення нацистської диктатури в Німеччині».  

Етап І. Робота над вивченням історичних джерел: 

Рудольф Гесс про Адольфа Гітлера: «Глибокі знання в усіх сферах 

державного життя та історії, здатність виносити з цього уроки, віра в 

чистоту своєї справи та остаточну перемогу, нестримна сила волі надають 

переконаності його запальній промові, яка примушує маси аплодувати йому. 

Заради порятунку нації він не цурається використовувати зброю 
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противника, демагогію, гасла, демонстрації… У нього самого немає нічого 

спільного з масою, адже він – особистість, як справді велика людина. 

Коли цього вимагає необхідність, він не зупиняється перед пролиттям 

крові. Великі питання завжди вирішують кров’ю та залізом… У нього перед 

очима єдине і лише єдине – прагнення своєї мети, навіть якщо для цього 

доводиться крокувати по найближчих друзях…» [1, с.116-117].  

Етап ІІ. Робота з фотографіями як одним із видів історичних джерел: 

   
Гітлер-оратор. Фото 

початку 1930-х рр. [7] 
А.Гітлер у  
1938 р. [7] 

А.Гітлер (по центру),  
на фоні Ейфелевої вежі  

(23 червня 1940 р.) [6] 

Етап ІІІ. Робота над аналізом цитати. Постановка проблемного 

питання та його вирішення: 

Головним завданням політики за всі тисячоліття людської історії можна 

вважати спроби вирішення проблеми визнання. Визнання – центральна 

проблема політики, тому що прагнення до визнання є витоком тиранії, 

імперіалізму і прагнення до панування [4, с.22-23]. 

Проблемне питання: Що ж допомогло Гітлеру прийти до влади: жага 

до визнання, обізнаність у справах державного життя чи харизматична 

зовнішність? 

На основі роботи з фотографіями в учнів формуються дослідницькі 

навички, ними засвоюється методика перевірки й отримання власних знань, 

розвивається пізнавальний інтерес до вивчення предмета. Залучення 

подібного типу історичних джерел сприяє самостійному пошуку фактів і 

складанню на їх основі історично виваженого й обґрунтованого підходу. 
Створюється прецедент такого історичного дослідження, яке учень виконує сам. 

Висновки. Використання комплексного підходу до вивчення історичних 

подій із залученням фотографій сприяє розвитку спеціальних умінь і 

навичок учнів, зокрема – інформаційних (пошук, одержання інформації з 

різних джерел, відтворення інформації, її письмова фіксація) та 

інтелектуальних (реконструювання, інтерпретація історичних подій, явищ, 

процесів, порівняння їх та оцінка) [2, с.60]. 
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МОДЕЛЬ ІНТЕГРАЦІЇ ДИСТАНЦІЙНОГО І ТРАДИЦІЙНОГО 

НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ СТАРШОКЛАСНИКІВ 

У статті розглядається зміст і структура моделі інтеграції дистанційного 

і традиційного навчання математики старшокласників. Розглядається процес 

здійснення дистанційного навчання математики старшокласників. 

Розвиток сучасної освіти спонукає до запровадження в навчально-

виховний процес інноваційних технологій, сучасних концепцій та способів 

формування в учнів предметних та ключових компетенцій. Основний акцент 

у системі освіти зараз робиться на інтелектуальному і моральному розвитку 

особистості, що передбачає необхідність формування критичного мислення, 

самостійності, вміння  вчитися, працювати з інформацією. Сучасні 

інформаційні технології відкривають нові перспективи для підвищення 

якості освітнього процесу. Змінюється сама суть освіти. Стратегічною 

метою освіти є інтеграція ІКТ в щоденну педагогічну практику таким 
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чином, щоб кожен учень і вчитель володів ключовими інформаційними 

компетенціями.  

В умовах становлення високотехнологічного інформаційного 

суспільства виникає необхідність підвищення якості та пріоритетності 

шкільної математичної освіти. Впровадження елементів дистанційної форми 

навчання математики в школі має сприяти реалізації даного завдання. Тому, 

перспективною тенденцією в розвитку шкільної математичної освіти, її 

доступності, особовій орієнтації є оптимальне поєднання дистанційних і 

традиційних форм і методів навчання.  

Дистанційне навчання покликане допомогти вчителю і учню 

орієнтуватися в глобальному освітньому просторі, воно виступає як 

ефективне доповнення традиційних форм освіти, як засіб часткового 

вирішення її нагальних проблем.  

Під дистанційним навчанням розуміється індивідуалізований процес 

набуття знань, умінь, навичок і способів пізнавальної діяльності людини, 

який відбувається в основному за опосередкованої взаємодії віддалених 

один від одного учасників навчального процесу у спеціалізованому 

середовищі, яке функціонує на базі сучасних психолого-педагогічних та 

інформаційно-комунікаційних технологій. [3, с.2] 

Всі сучасні моделі дистанційної освіти, орієнтовані на шкільну освітню 

практику, інтегруються з традиційною парадигмою навчання за допомогою 

дотримання ряду принципів: гуманістичності навчання; пріоритетності 

педагогічного підходу при проектуванні освітнього процесу; педагогічної 

доцільності застосування інформаційних технологій; вибору змісту освіти 

(відповідність нормативним вимогам Державного освітнього стандарту і 

вимогам ринку); забезпечення захисту інформації, що циркулює в 

дистанційному навчанні; стартового рівня освіти; відповідності технологій 

до навчання; мобільності навчання (створення інформаційних мереж, баз і 

банків знань та даних, що дадуть учневі змогу коригувати або доповнювати 

свою освітню програму в необхідному напрямку). 

Виникає питання про форми підтримки традиційної системи навчання 

математики за допомогою використання ресурсу дистанційного навчання. 

В.Є. Бочков, Г.А. Краснова, В.М. Філіпов стверджують, що «при організації 

навчального процесу абсолютно спокійно можна на основі інтеграції очного 

і дистанційного навчання більшу частину інформаційного матеріалу, що не 

потребує значних інтелектуальних зусиль для його осмислення, перенести 

на дистанційні форми організації навчального процесу, включаючи і 

можливі способи тестування, контролю, проведення необхідних 

консультацій. Таким чином, можливості інтегрування, розумного поєднання 

очної та дистанційної форм навчання досить перспективні, хоча і вимагають 

певних організаційних та адміністративних рішень» [1, с.124].  
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Проблема організації навчального процесу за дистанційною формою 

надзвичайно актуальна. Мова повинна йти не тільки про використання ІКТ 

для засвоєння тих чи інших знань, скільки про організацію сучасного 

навчального процесу, тобто про взаємодію вчителя і учнів, учнів між собою, 

розділених відстанню, для досягнення конкретних цілей навчання. Причому, 

важливо мати на увазі також, що мова йде не про самоосвіту, яку часто 

ототожнюють з дистанційним навчанням, якщо курс розміщений в мережах 

або на CD, а мова йде, саме про навчальний процес, де роль вчителя, дещо 

інша, ніж в очній формі, однак, не менш важлива.  

Відбір педагогічних технологій в системі навчання орієнтується на 

концепцію навчання. В якості таких педагогічних технологій ми виділяємо: 

навчання в малих групах співробітництва; дискусії, мозкові атаки, круглі 

столи; метод проектів, тематичні дослідження; "Портфель учня" (рефлексія).  

Підтримка традиційної системи навчання математики засобами 

дистанційного навчання може виражатися в наступних формах: підготовчій, 

основній та контрольно-діагностичній. Підготовча форма освоєння змісту 

математики за допомогою дистанційного навчання передбачає, що учні 

отримають можливість попереднього вивчення та оволодіння знаннями в 

предметній області математики відповідно до логіки традиційного 

навчального курсу. Основна форма передбачає як поглиблення або 

повторення математичної теорії, так і підвищення рівня математичної 

компетентності учнів в ході вирішення завдань. Дана форма вимагає 

наповнення «дистанційного ресурсу великою кількістю прикладів, що 

демонструють правильне вживання математичних законів» [2, с.26]. 

Контрольно-діагностична форма передбачає орієнтацію не тільки на 

контроль, але і на самоконтроль засвоєння математичного змісту. При 

побудові моделі змішаного дистанційного і традиційного навчання 

математики потрібно виділення як мінімум п'яти етапів: мотиваційно-

підготовчий етап, етап навчання в системі дистанційного навчання 

математики, етап інтерактивної взаємодії, контрольно-діагностичний етап, 

етап рефлексії і подальшої корекції наступного циклу. 

Бурхливе поширення дистанційного навчання спричинило появу 

великої кількості навчальних програм і систем, а також освітніх середовищ 

та платформ дистанційного навчання. Найкращі із них мають стати 

щоденним робочим інструментом вчителя і учня. Для сучасного етапу 

розвитку дистанційного навчання характерне використання технологій Веб 

2.0, нової філософії навчання E-learning 2.0 і швидких технологій створення 

дистанційних курсів. Інтернет багатофункціональний – поряд із функціями 

пошуковою (каталоги, колекції посилань) та інформаційною (електронні 

бібліотеки, віртуальні центри, бази даних, електронні книги і журнали, 

методична література) він виконує інтерактивну функцію, що дозволяє 
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дітям (і вчителям) спілкуватися за допомогою електронної пошти, форумів і 

на персональних чатах, а також влаштовувати відеоконференції. 

Отже, найбільш ефективною моделлю дистанційного навчання 

математики старшокласників є модель, побудована на основі інтеграції 

Інтернет-технологій і традиційного очного навчання, причому найбільш 

вдалою конфігурацією даної моделі навчання математики було 

обґрунтовано модель Інтернет-навчання змішаного типу, що функціонує на 

основі двосторонньої комунікації, здатної розширюватися і забезпечувати 

гнучку індивідуалізацію процесу навчання математики, вирішуючи при 

цьому домінуючу мету – підтримку реалізації цілей та завдань вивчення 

математики в традиційній системі. 
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МЕТОДИКА СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРОФІЛАКТИКИ 

ДЕВІАНТНОЇ ПОВЕДІНКИ ПІДЛІТКІВ ЗАСОБАМИ 

ІНТЕРАКТИВНИХ ІГРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

Сьогодні набули поширення три форми взаємодії ведучого та учасників 

під час проведення занять: пасивна, активна та інтерактивна, з огляду на які 

добираються і відповідні методи навчання [2, с.30]. До інтерактивних 

методів можна віднести методи навчання, які організують процес соціальної 

взаємодії, на підставі якого в учасників виникає якесь «нове» знання, що 

народилося безпосередньо в ході цього процесу або стало його результатом. 

За визначенням Т.В. Войцях, ігрова технологія – це сукупність способів, дій, 

форм і методів ігрової діяльності в умовах ситуацій, спрямованих на 

встановлення, збереження чи поліпшення соціального функціонування 

об’єкта, сприяння саморозвитку особистості, реалізації її творчого 
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потенціалу, здібностей, відтворення та засвоєння громадського досвіду, 

вдосконалення самоконтролю [3, с.51].  

Нами розроблена програма соціально-педагогічної профілактики 

девіантної поведінки підлітків засобами інтерактивних ігрових технологій, 

складовими якої є такі компоненти:  

1) когнітивна складова (надання знань щодо різниці між девіантною 

поведінкою та поведінкою без соціальних відхилень, знань щодо 

кримінальної відповідальності та наслідків девіантної поведінки);  

2) ціннісно-мотиваційна складова (формування відповідних ціннісних 

установок на соціально-орієнтовану діяльність та мотиваційних чинників 

самозміни, цінності здоров’я, здорового способу життя);  

3) поведінкова складова (формування навичок соціально прийнятної та 

безпечної поведінки);  

4) емоційна складова (формування умінь регулювання своїх емоцій, 

адекватного висловлення почуттів). 

Ефективна профілактична програма має включати ці чотири 

взаємопов’язані складові, та є ще два важливі блоки, що підтримують 

програму: Блок А – Розвиток альтернативної діяльності та Блок Б – 

Створення підтримуючого середовища. Завдяки ним формується безпечне 

середовище та сприятливі умови для зміни ризикованої поведінки [2, с.14]. 

Цільова аудиторія: підлітки-восьмикласники. 

Основна проблема: поширеність проявів девіантної поведінки серед 

підлітків.  

Вид профілактики програми: первинна, яка має інформаційно-

роз’яснювальний характер. 

Мета профілактичної програми: підвищити обізнаність підлітків з 

питань девіантної поведінки, сформувати у них цінності здоров’я та 

відповідних особистісних якостей, навичок, що допоможуть відмовитися від 

певних стандартів поведінки та негативних звичок.  

Завдання профілактичної програми:  

– поінформувати підлітків щодо проблеми поширеності девіантної 

поведінки та її проявів серед сучасних підлітків;  

– надати підліткам знання щодо кримінальної відповідальності за 

наслідки девіантної поведінки, навчити визначати такі ризики у власній 

поведінці;  

– вмотивувати до зміни проявів девіантної поведінки, окреслити 

можливі альтернативи та переваги безпечної поведінки;  

– сформувати навички відмови у ситуаціях, пов’язаних з поведінковими 

ризиками;  

– сформувати відповідні ціннісні установки на соціально-орієнтовану 

діяльність, цінності здорового способу життя; 
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– розвивати мотиваційні чинники самозміни та бажання 

самовдосконалення;  

– сформувати навички поведінкового та емоційного самоконтролю, 

навички прийняття відповідальних рішень.  

Термін апробації профілактичної програми – півроку.  

За дослідженнями Р.Х. Вайноле [1], найбільш ефективно інформація 

засвоюється при застосуванні рольових ігор, програванні практичних 

ситуацій та при виступі у ролі вчителя. Відповідно до цього, можна 

припустити, що ефективним для профілактики девіантної поведінки є 

інтерактивні ігрові технології. Тому саме їх обрано нами для здійснення 

профілактичної програми.    

У програмі соціально-педагогічної профілактики девіантної поведінки 

підлітків застосовуються: настільні просвітницько-профілактичні ігри 

(«Крок за кроком», «Фото-фішка», «Володар кілець»), соціально-

психологічні ігри Гюнтера Хорна «Лепешка» (назва рос. мовою), «Хаос», 

«Тюрма»), перегляд та аналіз мультиплікаційних профілактичних фільмів 

(«Історія Жеки», «Історія Олі», «Історія Тьоми»), соціально-педагогічний 

профілактичний тренінг на такі теми: «Культура відносин», «Молодь за 

майбутнє без наркотиків», «Правопорушення в нашому житті».  

Важливими методичними рекомендаціями для ведучого інтерактивної 

гри Т.В. Журавель, Т.Л. Лях, О.М. Нікітіна виділяють такі: 1) будь-яка 

інтерактивна гра має бути чітко продуманою, структурованою, виваженою 

щодо цілей та завдань соціально-просвітницької діяльності та ретельно 

підготовленою; 2) починаючи гру, ставте чіткі завдання та не втручайтесь у 

процес групової роботи. Натомість уважно спостерігайте за динамікою та 

шляхом досягнення групою мети. Непомітно фіксуйте спостереження – вони 

знадобляться вам під час рефлексії; 3) пам’ятайте, що гра може тривати 10 

хвилин, а от обговорення її мінімум втричі довше; 4) у процесі аналізу і 

підбиття підсумків гри дуже важливо не намагатися нав’язати учасникам 

свою думку. Адже вони будуть говорити не те, що думають, а те, що від них 

хочуть почути. Це означає, що освітній ефект гри зведений до мінімуму, а 

ведучий, керуючись бажанням пояснити учасникам «мораль» тієї або іншої 

інтерактивної гри, досягає протилежного ефекту; 5) не варто прагнути, щоб 

учасники негайно зрозуміли всю важливість досвіду, якого вони набули у 

результаті гри, адже невипадково серед тренерів та педагогів з приводу 

ефективності того або іншого методу часто можна почути фразу: «Результат 

через півроку»; 6) даючи зворотний зв’язок ведучого, керуйтеся лише 

зафіксованими спостереженнями та фактами; пам’ятайте про почуття групи, 

використовуйте гумор, будьте толерантними та конструктивними; 7) у разі, 

якщо час, запланований на проведення гри, вичерпано, гру та обговорення 

обов’язково слід довести до кінця. Не можна діяти за схемою – гра сьогодні, 

а обговорення «колись»; 8) «будь-яка інтерактивна гра має бути чітко 
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продуманою, структурованою, виваженою щодо цілей та завдань соціально-

просвітницької діяльності та ретельно підготовленою» [2].  

Отже, профілактика девіантної поведінки підлітків вимагає 

скоординованих дій освітніх установ, правоохоронних органів, громадських 

організацій та сім’ї. Перспективами подальших досліджень є апробація 

програми попередження девіантної поведінки підлітків засобами 

інтерактивних ігрових технологій шляхом залучення активної участі батьків 

та педагогів. 
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USING COMPUTER TECHNOLOGY IN LANGUAGE TEACHING 

English language teaching is evolving all the time, alongside with the 

development of technologies. Nowadays learning foreign languages is impossible 

to imagine without the use of computer technology. Thanks to its new 

possibilities, the use of computer technology in teaching is of great importance. 

The introduction of new information and communication technology expands 

access to education, forming an open education system both for teachers and 

students. 

Along with the use of traditional technology learning, opportunities for new 

computer technology can help teachers in the selection of more interesting and 

varied educational materials to carry out a differentiated approach for each 
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student, based on  their individual learning styles, and thereby contribute to better 

assimilation of necessary knowledge and skills. 

The most significant group of benefits is teaching the virtues of computer-

based training. For example, teachers use the ability of computers to react 

instantly to input information to create simple training programs in the form of 

exercises. The technical advantage of teaching English with the help of 

multimedia technology is that sound cards allow users to record their speech and 

then compare it with the pronunciation of native speakers [2]. Graphics 

capabilities of computers can represent any type of activity in the form of pictures 

or animation. This is particularly important when learning new vocabulary, as 

images on the monitor allow students to associate English phrases directly with 

actions, rather than with phrases in their native language. Moreover, the media are 

an excellent means of interactive communication between students, which is 

particularly evident in the application of computer networks. This could be a local 

area network connecting several machines in one school, or the Internet – a global 

network of millions of users [2]. 

The ability to communicate online with people outside the classroom via 

Skype and similar tools has enabled students to meet and interact with others in 

English. This could give much-needed motivation to students who otherwise 

might not have the opportunity to interact with anyone in English. 

Trying to find ways for people to do meaningful spoken language practice in 

a class can be very challenging. Linking the class to other classes around the 

world, using tools such as video conferencing, can give a reason for a learner to 

ask a question and then try to understand the response. It might also provide 

support for the teacher, too. The technology mediates the process, getting 

language out there and giving feedback that shows whether someone has or hasn’t 

understood what has been said. 

Another area that technology supports very effectively is project work [1]. 

We have always tried to encourage learners to learn about things through 

language. Getting learners to do work about topics that are of interest to them, or 

topics that are taught in other parts of the curriculum (called Integrated Learning) 

is a great way to improve their skills. Teachers and learners can go online to read 

or listen to material about different areas of interest, and can then write or speak 

about what they have discovered, telling others in the class or other classes 

elsewhere in the world. 

Thus, computer technology can be effectively used by teachers and students 

to support the language development. 
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ІНТЕГРАЦІЯ – ОДНА З НАЙПЕРСПЕКТИВНІШИХ 

ІННОВАЦІЙ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ 

КОМПЕТЕНЦІЇ МАЙБУТНЬОГО СПЕЦІАЛІСТА 

За багаторічну працю в системі вищої освіти ми дійшли висновку, що 

нікому не можна дати освіту на засадах якоїсь окремої науки незалежно від 

інших наук, що інтеграція, тобто органічне поєднання відомостей інших 

навчальних дисциплін навколо однієї теми, є однією з найперспективніших 

інновацій, яка закладає нові умови діяльності викладачів та студентів, що 

має великий вплив на ефективність сприйняття студентами навчального 

матеріалу. 

Формування високого рівня професійної компетенції майбутнього 

фахівця є одним з головних завдань у вищому навчальному закладі й 

розпочинається вже з першого курсу. Випускник повинен володіти не тільки 

необхідними знаннями, вміннями і навичками, але йому повинні бути 

притаманні риси професіонала: професійна компетентність, освіченість, 

широкий кругозір, загальна культура та інше. Молодші спеціалісти повинні 

мати такі особистісні якості, як інтерес до професії, самостійність, 

активність, ініціативність, схильність до спілкування, старанність, 

відповідальність та інші. 

Інтеграційні процеси у коледжі останніми роками посідають щораз 

важливіше місце, оскільки вони спрямовані на реалізацію нових освітніх 
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ідеалів – формування цілісної системи знань і вмінь особистості, розвиток їх 

творчих здібностей та потенційних можливостей. 

Ідея інтегрованого навчання актуальна, оскільки з її успішною 

методичною реалізацією передбачається досягнення мети якісної освіти, 

тобто освіти конкурентоздатної, спроможної забезпечити кожній людині 

самостійно досягти тієї чи іншої життєвої цілі, творчо самостверджуватися в 

різних соціальних сферах. 

У практиці розвитку освіти постало питання про інтегрований підхід до 

викладання різних дисциплін у вищих навчальних закладах України. 

Впровадження інтегрованих занять дозволяє збагатити навчальний процес за 

змістом і формою, а також на практиці реалізувати пріоритетні напрями 

державної політики щодо розвитку вищої освіти: особистісну орієнтацію 

вищої освіти; формування національних і загальнолюдських цінностей; 

постійне підвищення якості освіти, оновлення її змісту та форм організації 

навчально-виховного процесу; впровадження освітніх інновацій та 

інформаційних технологій.  

Однією з головних проблем такого підходу є створення методики 

проведення інтегрованих занять, аналіз позитивних і негативних сторін 

інтегрованого навчання. 

Використання інтегрованих занять вносить певний вклад в підвищенні 

професійної майстерності викладачів, самоосвітній діяльності, сприяє 

прагненню та свідомій зацікавленості студентів в оволодінні навчальним 

матеріалом. Це впливає на рівень освіченості майбутніх випускників, їх 

конкурентоспроможність. 

Під час підготовки і проведення інтегрованого заняття можна 

використовувати різні інтерактивні технології. Це залежить від мети, 

завдань, змісту заняття, способів діяльності, ситуацій, що виникають у 

процесі його проведення. Традиційно вона така: повідомлення теми, 

ознайомлення студентів з метою та завданнями заняття, мотивація 

навчальної діяльності, спілкування викладачів та студентів, коментарі, 

доповнення, опанування, рецензування, підведення підсумків заняття. 

На інтегрованих заняттях викладачі використовують різні інтерактивні 

методи і форми навчання, які дозволяють здійснити індивідуалізацію та 

диференціацію навчання, оскільки різноманітність підходів до вивчення 

матеріалу розкриває здібності студента, залучає до творчої співпраці 

кожного.  

Проведення інтегрованих занять має додаткові труднощі, як на етапі 

підготовки, так і його проведення. Між викладачами можуть проявлятися 

відмінності: темпераменту, темпу мовлення, стилів викладання, досвіду; 

методичної і теоретичної підготовки. Для того, щоб усунути ці проблеми, 

слід провести ретельну підготовку до заняття, складниками якої є: 

ознайомлення викладачів із чинними програмами; знаходження суміжних 
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тем у програмах з різних дисциплін; складання структури майбутнього 

заняття; спільне написання методичної розробки заняття; структурування 

змісту навчального матеріалу; підготовка наочності, дидактичного 

матеріалу; здійснення пошуку шляхів оптимального поєднання роботи 

кількох викладачів, які є творчими особистостями. 

Впровадження у практику інтегрованих занять – це один із шляхів 

підвищення якості підготовки фахівців-професіоналів, майбутніх 

спеціалістів. Проведення таких занять дозволяє студентам глибше 

ознайомитися з навчальним матеріалом, максимально наблизити аудиторне 

навчання до практичної професійної діяльності, забезпечити 

міждисциплінарну інтеграцію, а головне – розвиває у студентів 

інтелектуальні, творчі, комунікативні здібності та ініціативу. 

Успіх інтегрованого заняття залежить від рівня його методичної 

підготовки. Заняття такого типу демонструє втілення сучасних вимог до 

нових технологій навчального процесу, інтеграцію міждисциплінарних 

зв’язків, впровадження інтерактивних методів навчання у професійному 

становленні особистості. Інтегроване заняття не лише посилює інтерес 

студентів до змісту й процесу навчальної роботи, але й спонукає їх до 

активного пошуку способів самостійного поновлення знань, є цікавою 

формою модифікації змісту навчально-виховного процесу. 

Отже, під час підготовки і проведення інтегрованих занять існують 

переваги і недоліки навчання інтеграції.  

Але ми вбачаємо головну перевагу інтеграції в навчанні – це створення 

передумов для формування не вузько інформованого фахівця, а творчої 

особистості, яка цілісно сприймає світ і здатна активно діяти в соціальній та 

професійній сфері.  

Необхідно пам’ятати, що інтеграція на занятті може дати якісні 

результати тільки при розумінні викладачами поставленої мети й умінні 

добирати найефективніші засоби для її досягнення. Інтеграція в освіті 

вимагає глибокого вивчення, оскільки вона має потенціал, щоб піднести 

вищу школу на нову сходинку розвитку. 

Таким чином, важливою умовою ефективності навчального процесу в 

коледжі є використання інтегративного підходу до змісту навчання, 

синхронізація вивчення спорідненого навчального матеріалу в різних 

дисциплін, а також максимальне використання міждисциплінарних знань 

для вивчення комплексних об’єктів і понять. Синхронізація знань викликає 

певні зміни в навчальних планах. Форми та методи інтеграції знань 

студентів (лекції, інтегровані заняття та завдання) та їх впровадження в 

навчальний процес є перспективним засобом підвищення якості знань 

студентів, тому до подальших напрямів дослідження відносимо 

обґрунтування та реалізацію, враховуючи перспективи розвитку системи 

професійної освіти, інтегративних методів і форм навчання. 
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ІНТЕРАКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ НА УРОКАХ 

МАТЕМАТИКИ У ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ 

Процес реформування освіти в Україні є спробою застосування нових 

форм роботи в межах традиційної системи. Результативність у роботі 

досягається шляхом впровадження інноваційних технологій, пошуками 

відповіді на питання: «Як навчати, як створити сприятливі умови засвоєння 

нового матеріалу?» 

Тому будь-яка педагогічна технологія буде мертвою, якщо реальні люди, 

котрі її втілюють, не розглядатимуть дану проблему як цілісну систему в 

єдності компонентів і взаємозв’язків. Описати технологію – це одне, а 

реалізувати її на уроці – це зовсім інше. Адже відіграє велику роль відбиток 
особистості, інтелекту конкретного вчителя. Тому найсерйознішою проблемою 

реформування освіти є підготовка вчителів, які повинні усвідомити, що слід 

переходити «від передання знань» до «навчання жити». Розв’язання даного 

завдання безпосередньо пов’язане з навчально-виховним процесом. 

Сучасний урок вимагає від педагога оптимального поєднання 

індивідуальної, парної, групової і колективної форм організації навчальної 

діяльності учнів. 

Виховний та розвивальний характер навчально-пізнавальної діяльності 

на уроці поглиблюється за умови постійного включення учнів у ситуації, де 

вони повинні: 
– доводити власну думку, наводити на її захист аргументи, докази, 

користуватись здобутими знаннями; 
– ставити запитання вчителю, товаришам, з’ясовувати незрозуміле, 

поглиблювати процес пізнання; 
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– рецензувати відповіді однокласників, інші творчі роботи, давати 

поради; 

– ділитися своїми знаннями з іншими; 

– допомагати товаришам, коли вони відчувають утруднення, пояснювати 

незрозуміле; 

– спонукати до знаходження не одного рішення, а декількох самостійно 

зроблених; 

– вільно вибирати завдання, переважно пошукового і творчого 

характеру; 

– урізноманітнювати діяльність, включати в пізнання елементи праці, гри 

та спілкування; 

– виконувати завдання-максимум, розраховане на читання додаткової 

літератури, першоджерел, на тривалі спостереження [1]. 

Психологічною сутністю інтерактивного навчання є міжособистісна 

взаємодія у процесі спілкування і співпраці між учнями та педагогом. 

Головна риса інтерактивного навчання – використання власного досвіду 

учнями під час розв'язання проблемних питань, їм надається максимальна 

свобода розумової діяльності при побудові логічних ланцюгів. Ефективність 

впровадження інтерактивного навчання забезпечується спеціальною 

організацією навчального процессу. 

Спробуємо проілюструвати окремі аспекти використання інтерактивних 

технологій у початкових класах на прикладі уроків математики. 

Під час вивчення теми «Віднімання двоцифрових чисел через десяток. 

Задачі на дві дії, в яких потрібно порівняти результат першої дії з одним із 

даних задачі» доцільно застосовувати технологію «Розподіл ролей у 

групах». Наводжу фрагмент уроку з використанням даної технології (на 

етапі формування нових знань, умінь і навичок учнів): 

Група «Капітошка». Знайдіть помилки і виправте їх. 

84 – 21 = 13       96 – 24 = 72 

76 – 34 = 42       48 – 21 = 28  

58 – 43 = 18       84 – 73 = 11 

Група «Сонечко» – виконання одного завдання із підручника. 

Перевірка самостійної роботи. 

– А зараз проведемо змагання по групах. Допоможіть зайчикам (білому і 

сірому) забігти на гірку. Закріплення. 

Інтерактивними можуть і мають бути фізкультхвилинки, наприклад – 

фізкультхвилинка «Прокидайся, третє око»: 

– Людина бачить не тільки очима. Мудрість, розум, витримка і спокій 

можуть прокинутись у твоєму «третьому» оці. Витягни вказівний палець, 

напруж його, поклади на чоло між бровами над носом. Потри цю точку, 

промовляючи: «Прокидайся, третє око». Повторити 8–10 разів.  
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Роль комп’ютера як засобу навчання на уроці математики складно 

перебільшити, його застосування в навчальному процесі допомагає вчителю 

зробити урок більш насиченим, наочним, динамічним та цікавим. Завдяки 

розвитку мультимедійних технологій, поширюється можливість вивчення 

математики ігровими методами, забезпечується цілісність і яскравість 

сприйняття навчального матеріалу. 

Оволодіння елементами комп’ютерної грамотності не викликає суттєвих 

труднощів у молодших школярів. Включення до навчального процесу 

комп’ютерних ігрових програм з математики сприяє поглибленому 

засвоєнню матеріалу, створює позитивне емоційне ставлення учнів до 

навчальної діяльності. Навчальні і контролюючі програми, програми-тести, 

програми-редактори, програми-ігри стимулюють зацікавленість учнів у 

навчанні, сприяють формуванню логічного мислення, творчих здібностей. 

Застосування комп’ютера на уроках математики у початковій школі 

може мати характер: демонстраційний, як демонстрація певної навчальної 

інформації; індивідуальний – за рахунок організації індивідуальної роботи 

учня; комбінований, коли поєднуються на одному уроці і демонстрації, і 

індивідуальна робота. 

Подання навчального матеріалу з використанням інноваційних 

комп’ютерних технологій навчання може відбуватись у формі презентації, 

відео, анімаційних технологій та ін. Так, наприклад, на уроці математики 

при вивченні теми «Знайомство з геометричними фігурами» вчитель 

початкової школи може застосовувати такі інноваційні технології як: 

презентація – дати змогу учням наочно подивитися та замалювати 

геометричні фігури; відео на дану тему – дати змогу учням не лише 

вербально сприймати інформацію, а за допомогою відео чи анімації 

продемонструвати взаємні зв’язки між фігурами, їх можливі утворення та ін. 

Втілення у навчальний процес початкової школи інформаційно-

комп’ютерних технологій на уроках математики допомагає вчителю у 

організації навчальної діяльності молодших школярів з метою реалізації 

особистісно-орієнтованого підходу у навчанні та розвитку творчих 

здібностей учнів [2]. 

Висновки. Різноманітність методів інтерактивного навчання дозволяє 

вчителю доцільно підібрати методи саме для конкретної теми, а також 

вибрати методи відповідно до рівня знань учнів класу. Переваги 

інтерактивного методу навчання полягають у тому, що за один і той же 

проміжок часу можна виконати більший обсяг роботи; досягається високої 

результативності у засвоєнні матеріалу і формуванні вмінь. Розвивається 

навчальна діяльність (планування, рефлексія, самоконтроль, взаємоконтроль); 

формуються мотиви навчання, гуманні стосунки між дітьми; формуються 

вміння співпрацювати. 
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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ 

КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ МЕДИКІВ ЗАСОБАМИ 

ВЗАЄМОЗІСТАВНОГО МЕТОДУ ВИВЧЕННЯ ЛАТИНСЬКОЇ 

ТА АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ 

Латинська у вищих медичних навчальних закладах вивчається як 

термінологічна дисципліна, мета якої – отримання студентами-медиками 

знань на основі латинської мови, розуміння міжнародної наукової 

термінології, відпрацювання навичок грамотного використання в практичній 

і науковій діяльності майбутніми медиками спеціальної медичної 

термінології. Разом з тим латинська мова має величезний загальноосвітній 

потенціал, який допомагає студенту при вивченні різних спеціальних курсів, 

розвиває логічне мислення, збагачує культуру мови, формує ерудицію, 

прилучає до духовних цінностей. Як відзначає Н. Кацман, латинська мова як 

теоретична дисципліна служить для розширення лінгвістичного кругозору, 

розвиває у студентів абстрактне граматичне мислення і формує науковий 

підхід до вивчення мов [7, с.7]. 

Аналіз наукової літератури показав, що методичним аспектам 

викладання латинської мови присвячені роботи І. Кобіва, Н. Кацман; 

теоретичне обґрунтування та практичне використання взаємозіставного 

методу в навчанні граматиці класичних мов розкрито в роботах 

Л. Звонської-Денисюк та В. Шовкового; особливості методики латинської 

мови як спеціальної мови медицини вивчала О. Бєляєва; компетентнісний 

підхід в сучасній освіті обробляли І. Козубовський, А. Пометун та інші 

вчені. 
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Проблема формування комунікативної компетентності студентів-медиків 

вимагає всебічного і глибокого дослідження. Оскільки вирішення цього 

питання виходить далеко за рамки статті, в своєму дослідженні ми 

зупинимося лише на деяких її аспектах. Мета нашої статті – з'ясувати, як 

взаємозіставний підхід в викладанні латинської та англійської мов сприяє 

формуванню комунікативної компетентності студентів медичних 

факультетів при вивченні латинської та англійської мов. 

Сьогодні прийнято розглядати латинську мову як засіб міжнаціонального 

наукового спілкування. При вивченні латинської мови в ході підготовки 

медика потрібна особлива увага до інтеграційних процесів, в ході яких 

студент розуміє необхідність вивчення іноземної мови для майбутньої 

професії. Білінгвізм, тобто здатність користуватися двома і більше мовами, 

дозволяє інтегрувати знання, отримані в процесі вивчення термінології в 

курсі латинської мови, при вивченні курсу іноземної мови і навпаки. 

В даний час ця тема глибоко розроблена, наприклад, в працях 

Т. Бухаріной і її педагогічної школи. Метою навчання майбутніх медиків 

іноземної мови є ідеальна модель випускника – «медик як білінгвальні 

професійна мовна особистість» [8]. Вивчення латинської мови в медичному 

вузі передбачає вивчення лексики, граматики і терміноелементів. Однією з 

актуальних завдань розвитку комунікативної компетентності студентів є 

розробка інтенсивних форм навчання. Одним із способів інтенсифікації 

навчання іноземних мов взагалі і латинської та англійської мов, зокрема, є 

так званий взаємозіставний метод. Суть даного методу полягає в тому, що 

зіставлення двох мов (англійської та латинської) на певних етапах не просто 

ефективно співвідноситься, а й стимулює один одного. 

Взаємозіставний метод у викладанні латинської та англійської мов 

сприяє як вдосконаленню загальної мовної підготовки, так і оволодінню 

іноземною мовою для спеціальних цілей, поглибленню предметної 

підготовки та розширенню сфери міжкультурного навчання, а також 

підвищенню мотивації до вивчення іноземної мови. 

Інтеграція викладання англійської мови з курсом латинської мови є 

однією з необхідних умов навчання іноземним мовам в медичному вузі. При 

цьому обидві мови одночасно реалізують професійну спрямованість 

навчання і підвищення мотивації. Білінгвізм – це база для вивчення і 

використання медичної термінології не тільки в вузі, але і в подальшій 

професійній діяльності медика. Він дозволяє студентам придбати 

комунікативну компетентність, певний рівень якої дає можливість 

використовувати іноземну мову у професійній діяльності та подальшій 

самоосвіті. 

Історична спільність латинської та англійської мов очевидна. Латинська з 

її стрункою і ясною граматичною системою готує студента до поглибленого 

засвоєння англійської мови. Зіставлення в області фонетики, синтаксису, 
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морфології сприяють швидшому виникненню асоціативних зв'язків і 

логічному запам'ятовуванню, систематизації мовних явищ. Вивчення 

граматики латинської мови із застосуванням взаємозістаного методу сприяє 

свідомому вивченню і кращому засвоєнню мов і тим самим підвищує 

комунікативну компетенцію студентів-медиків. 

Ми згодні з В. Шовковим в тому, що для формування міжмовної 

мобільності у свідомості студентів і розуміння змісту граматичного явища 

слід застосовувати комплекс вправ на зіставлення мов, на переклад окремих 

граматичних форм, переклад з латинської на рідну і навпаки [10, с.10]. 

Для студентів, які раніше вивчали англійську мову, володіння 

англійською є фактором, який необхідно використовувати для 

інтенсифікації та оптимізації навчального процесу. Хоча латинcька мова не 

вивчалась студентами в загальноосвітній школі, першокурсники володіють 

навичками читання і перекладу іншомовних текстів, вміють працювати зі 

словниками сучасних європейських мов. Бєляєва О.М. вказує також на 

такий загальний для гуманітарних дисциплін прийом, як оперування в 

навчально-професійній та практично-професійній мові латинськими 

мовними одиницями [2, с.109]. 

При вивченні лексики з анатомо-гістологічної термінології студенти 

бачать, наскільки латина міцно увійшла в англійську мову. Так вже при 

першому обов'язковому лексичному мінімумі студенти не відчувають 

труднощів при порівняльному розпізнаванні термінів: 

Латинська  мова Англійська мова Українська мова 

bursa, ae f bursa сумка 

cellula,ae f cell, cellula клітина 

clavicula, ae f clavicle ключица 

columna, ae f column стовп 

concha,ae f concha раковина 

costa,ae f costa ребро 

crista, ae f crest гребінь 

fibula, ae f fibule малоберцова кістка 

Однак, розпізнавання слів спільного кореня в мовленні (при аудіюванні) 

відбувається не так просто, як при читанні, через відмінності у вимові в 

англійській та латинській мовах. Тому при формуванні механізму 

розпізнавання слів спільного кореня в мовленні необхідні спеціальні вправи, 

спочатку із зоровою опорою, потім без неї. При ознайомленні з новими 

лексичними одиницями особливий вплив необхідно приділяти саме вимові 

слів спільного кореня, так як саме в вимові цих слів виявляється найбільший 

вплив першої  іноземної мови. Так, особливу увагу потрібно звернути на 

вимову закінчення -um, яке дуже часто зустрічається у фармацевтичній 
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термінології: студенти його часто ігнорують при вимові лікарських рослин, 

лікарських форм, лікарських препаратів, лікарських засобів: 

Латинська мова Англійська мова Українська мова 

aёrosolum, i n аерозоль аерозоль 

infusum, i n infusion настій 

decoctum, i n decoction відвар 

extractum, i n extract екстракт 

emulsum, i n emulsion эмульсія 

Вивчення ботанічних найменувань при ознайомленні з фармацевтичною 

термінологією в курсі латинської мови представляє оволодіння новим 

мовним матеріалом з великою кількістю лексичних одиниць, які є новими 

поняттями, і у студентів, як правило, відсутнє асоціативне уявлення про цей 

предмет. Людина – частина природи, тому все, що оточує її, вона називає 

різними іменами в залежності від традицій, менталітету, моралі. Рослини 

називаються по-різному навіть в межах однієї країни і етимологія 

ботанічних найменувань завжди багатогранна. Завдання викладачів 

латинської мови сформувати мотиваційні передумови усвідомленого 

вивчення назв рослин на латинській мові. При вивченні ботанічних термінів 

необхідно починати з латинських слів, так як, якщо латинський термін 

повністю або частково збігається з відповідним словом англійської мови, 

студенти легко сприймають і краще запам'ятовують і український 

еквівалент. 

Латинська мова Англійська мова Українська мова 

Aloё, ёs f aloe алое 

Althaea, ae f althaea алтей 

Senna, ae f senna сена 

Valeriana, ae f valerian валеріана 

Також зустрічаються абсолютно несхожі найменування в латинській і 

англійській мовах: 

Латинська мова Англійська мова Українська мова 

Belladonna, ae f belladonna, 

deadly nightshade 

красавка 

Convallaria, ae f lily of the valley конвалія 

Frangula, ae f buckthorn жостір 

Назви прикметників в мовах також з'явилися в результаті суб'єктивного 

сприйняття світу носіями мови. Це в першу чергу стосується прикметників, 

що позначають колір і інші відносні ознаки. 

Хоча і є прикметники, значення яких зрозуміло студентам, які вже 

володіють англійською мовою: 
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Латинська мова Англійська мова Українська мова 

coccygeus, a, um     coccygeal куприковий 

internus, a, um internal внутрішній 

longus, a, um   long довгий 

obliquus, a, um       oblique косий 

occipitalis,e    occipital потиличний 

Зважаючи на викладене вище зрозуміло, що стосовно сприйняття і 

розуміння лексичного матеріалу латинської мови у студентів, які володіють 

англійською мовою на достатньому рівні, проблем, практично, немає. 

При вивченні клінічної термінології студенти також не відчувають 

великих труднощів. Словниковий запас англійської мови містить величезну 

кількість запозичень з латинської мови. Велика частина грецьких запозичень 

також проникла в англійську мову через латинську. Англійські медичні 

терміни, які мають спільний корінь з латинськими, однакові за звучанням і 

майже збігаються графічно: 

Латинська мова Англійська мова Українська мова 

hernia,ae f hernia кила 

rabies,ei f rabies сказ 

Узагальнюючи сказане можна констатувати, що при взаємозіставному 

методі в процесі вивчення латинської мови з опорою на англійську мову як 

першу іноземну відбувається перенесення освоєних аналітичних операцій на 

новий мовний матеріал. Такий метод в засвоєнні латинської мови сприяє 

інтегральному, свідомому, логічно обґрунтованому засвоєнню нової мови. 

Звичайно існують труднощі у формуванні артикуляційної бази і навичок 

вимови, які можна усунути, приділяючи увагу цій проблемі з перших же 

занять, так як вона зазнає найбільшого впливу від вже сформованих 

фонетичних навичок у першій іноземній мові. Негативний вплив англійської 

як першої іноземної мови віддзеркалюється і в області формування 

орфографічного досвіду, це більше стосується слів, подібних в англійській та 

латинській мовах. Наприклад: випущення -um на кінці слів, написання е 

замість і тощо. Поряд з цим, існують значно більші можливості для 

інтенсифікації процесу навчання латинської мови на базі англійської. Однак, 

слід зазначити, що взаємозіставний метод, залишаючись одним з 

основоположних принципів навчання другої іноземної мови, на протязі всього 

курсу навчання латинської мови відіграє різну за значимістю роль. З 

розвитком умінь і навичок у другу іноземну мову, збільшенням обсягу 

засвоєного мовного матеріалу відбувається постійне зменшення впливу 

першого іноземної мови (англійської) на латинську мову як другу іноземну. 

Згодом взаємозіставний метод при вивченні другої іноземної мови, в нашому 

випадку латинської мови, створює умови для інтенсифікації процесу 

навчання, для досягнення кращого його результативності, допомагає в роботі 
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над першою іноземною мовою. При компаративно-порівняльному аналізі 

латинських термінів і словотворчих одиниць, студенти отримують можливість 

чітко усвідомлювати зв'язок між мовами. Також при взаємозіставному аналізі 

двох мовних систем мова сприймається більш глибоко. 
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МОДЕЛЮВАННЯ ВЛАСНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО 

ПОРТФОЛІО ЯК ІНСТРУМЕНТ ПІДВИЩЕННЯ 

ПРОФЕСІЙНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ ВЧИТЕЛЯ 

Часто, здійснюючи пошук в Інтернеті, можна натрапити на безліч 

заголовків, як-то «вчительське портфоліо учителя математики», «сайт 

вчителя іноземної мови», «блог учителя зарубіжної літератури». І кожен 
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педагог замислюються, чи є необхідність у створенні особистого 

електронного ресурсу та наповнення його матеріалами із власної 

професійної діяльності. 

Навчання людини продовжується протягом життя і цей процес вимагає 

підтвердження, один із яких є професійне портфоліо як важлива 

мотиваційна складова вибудовування професійної кар’єри. В освітній 

практиці воно використовується як засіб демонстрації компетенцій і 

рефлексії, інструмент розвитку в освітній сфері і як технології просування 

на ринку праці [1]. 

Усвідомлюючи важливість даного питання у підвищенні кваліфікації 

педагогів нашого регіону, з 2014 року Інститутом післядипломної 

педагогічної освіти Чернівецької області було запроваджено постійно діючий 

семінар щодо створення педагогами електронного вчительського портфоліо, а 

також протягом курсів підвищення кваліфікації викладачами проводиться 

заняття на тему «Електронне вчительське портфоліо як інструмент 

професійного розвитку педагога». Для того, щоб з’ясувати, чи існує 

необхідність у створенні елекронного вчительського портфоліо, у ході 

проведення SWOT-аналізу було виявлено думку педагогів щодо переваг та 

недоліків створення власного електронного ресурсу. Так, сильними сторонами 

електронного вчительського порт фоліо вчителі відзначають зручність у 

доступі до власного електронного ресурсу, систематизація матеріалів та їх 

збереження у віртуальному просторі, розміщення різного формату інформації 

(тексти, фото, відео, аудіо), легке редагування професійного контенту тощо. 

Слабкою стороною, на думку педагогів, є залежність доступу до портфоліо від 

електроенергії, доступу до Інтернету та наявність необхідного обладнання, що 

не завжди є можливим. Досить широкі можливості відкривають власникам 

електронного портфоліо, так як це дозволяє обмінюватися досвідом та 

спілкуватися із колегами не тільки своєї області, а також країни і, навіть, із 

педагогами з-за кордону. Однак, на думку вчителів, існує загроза незаконного 

використання чужої інтелектуальної власності та плагіат. Підсумовуючи 

результати SWOT-аналізу, можна прийти до висновку, що все ж сильних 

сторін та можливостей електронного вчительського портфоліо більше, ніж їх 

слабких сторін та загроз.  

Щодо змісту інформації, яку варто розміщувати у власному 

електронному ресурсі, то педагоги дотримують певної структури: 

відповідно до напрямків професійної діяльності, вони виділяють 

професійний розвиток, професійні компетентності, результати педагогічної 

діяльності, а також сторінку для учнів (батьків), де використовують 

можливість для того, щоб показати учням та їх батькам, що Інтернет існує 

не тільки для розваг, але й для пошуку корисної інформації, яку вони 

можуть використати на уроках.  
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Однак існує ряд недоліків, яких слід уникати при створенні портфоліо. Це, 

перш за все, відсутність логіки у побудові сайту чи блогу. Варто 

дотримуватися певного порядку під час створення сторінок для того, щоб 

користувачам було легко знайти потрібні матеріали. Також доцільно надавати 

підтвердження тій інформації, яка розміщена у портфоліо, як, наприклад, 

програми відвіданих конференцій, матеріали/збірники, в яких педагог 

друкувався статті, фото із семінарів, майстер-класів. Найкращим результатом 

відвіданих професійних заходів є проведення власного заходу із 

використанням отриманих протягом семінарів матеріалів, що є варто 

висвітлити на сайті чи у блозі. І найбільшою помилкою, яку не слід допускати 

при створенні професійного портфоліо, є пасивна позиції власника після його 

створення: тут вчитель повинен вирішити,чи є потреба у цьому; якщо є, то 

намагатися не залишати без уваги те, що розміщено у відкритому доступі, 

адже вчительський електронних ресурс є інструментом професійного 

розвитку і показником його активності у педагогічній діяльності.  

Як результат, багато педагогів за період від 2014 і до теперішнього часу  

створили власні електронні портфоліо. Із частиною з них (це 35 електронних 

вчительських портфоліо) можна ознайомитися на сайті ІППОЧО (вкладка 

«Електронне вчительське портфоліо»). Важливим є те, що педагоги області 

постійно виявляють бажання та надсилають заявки для участі у постійно 

діючому семінарі. Після створення власних електронних ресурсів матеріали 

доповнюються, поновлюються та удосконалюються.  

Усе вищесказане є підтвердженням того, що власний професійний ресурс 

необхідний для педагогів як інструмент формування однієї із ключових 

компетентностей, визначених Концепцією «Нова українська школа», – 

навчання впродовж життя. Саме тому електронне вчительське портфоліо є 

не тільки способом демонстрації, розвитку та оцінки професійних умінь 

педагога, а також технологією, яка дає можливість вчителям бути 

затребуваними на конкурентному ринку праці. 
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ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

НА УРОКАХ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА 

Музичне мистецтво є одним із найбільш ефективних засобів всебічного 

розвитку учнів. Важливим елементом такого розвитку є участь школярів у 

музично-виконавській творчості, що сприяє формуванню музичних 

здібностей, активізує мистецьке спілкування й самовираження. 

К.Д. Ушинський вважав, що спів – це могутній педагогічний засіб, який 

організовує, об′єднує школярів, виховує їхні почуття. Хоровий спів є 

найбільш масовим засобом залучення дітей та юнацтва до світу мистецтва. 

Тому у своїй діяльності особливу увагу приділяю вокально-хоровій роботі. 

Учнівський хоровий колектив об′єднує спільна музично-творча 

діяльність. В основі його функціонування – особисте бажання та 

зацікавленість учасників, що породжують певну специфіку взаємин. Тільки 

позитивне особистісне ставлення, інтерес дітей до хорових занять можуть 

бути тим джерелом енергії, що забезпечує ефективність музично- 

виконавської діяльності учнів. 

Мистецтво – важлива частина життя людини. І воно є одним із головних 

засобів прилучення дитини до культури і духовних цінностей. Твори 

мистецтва сприяють художньо-образному засвоєнню світу. Тому в сучасній 

школі багато уваги приділяється розвитку художньо-творчих здібностей, 

здатності до сприймання, розуміння й творення художніх образів, потреби в 

духовному самовираженні. 

Нова програма з музичного мистецтва дозволяє вчителю, спираючись на 

кращі зразки митців української та світової культури, розвивати здібності 

учнів сприймати, відчувати і розуміти чудове. На своїх уроках учитель 

формує різні компетенції учнів, готує їх до життя. І нові методи, які він 

використовує на уроці можуть допомогти йому в досягненні мети.  

Звертаючись на уроках музичного мистецтва до методів інтерактивного 

навчання, вчитель може залучити дітей до активної творчої діяльності.  
Їх застосування залежить як від теми, так і від навчальної інформації 

конкретних уроків, термінів та понять, які необхідно засвоїти. За допомогою 

методів інтерактивного навчання вчитель може швидко й якісно перевірити 
знання дітей, цікаво розпочати нову тему, використовуючи гру підвести підсумок 

уроку.  

Добираючи методів навчання вчитель музичного мистецтва повинен 

виходити з того, що метод покликаний активізувати пізнавальну діяльність 
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учнів. Він має окреслювати логіку вирішення навчального завдання й 

визначати спосіб набуття знань, умінь і навичок, зумовлювати можливості, 

вид та форму обміну інформацією між суб’єктами навчання, здійснювати 

його управління та регулювання, стимулювати учіння, а також бути 

способом самоаналізу, аналізу й оцінки навчальної діяльності. Крім того 

вчитель зобов’язаний співвідносити методи з цілями й завданнями навчання 

в цілому та конкретного його етапу зокрема. Метод має узгоджуватися із 

змістом навчального матеріалу, рівнем навчальних досягнень школярів, 

наявністю відповідних засобів навчання, а також із ступенем методичної 

підготовки самого вчителя, його вміннями застосовувати той чи інший 

метод. З досвіду роботи можу сказати, що високу ефективність на уроках 

музичного мистецтва показують такі інтерактивні форми та методи як: 

«мозковий штурм», відтворення «логічного ланцюжка», метод імітаційних 

моделей, метод проектів, метод творчих завдань, метод проблем, групові та 

ігрові форми роботи. Мозковий штурм (брейнстормінг) – розв’язання певної 

проблеми або завдання за допомогою активного розумового пошуку рішень 

певною групою учнів. Він може бути короткочасним або тривалим, 

письмовим або усним. Це активна форма діяльності, яка розвиває та тренує 

мозок, формує вміння лаконічно й чітко висловлювати власні думки. Метод 

проектів є однією із найперспективніших складових сучасного навчального 

процесу і спрямований передусім на розвиток основних освітніх 

компетентностей учнів, їхньої здатності до саморозвитку та самоосвіти. 

Застосування даного методу в загальній музичній освіті створює необхідні 

передумови для творчої самореалізації школярів, сприяє підвищенню 

навчальної мотивації, посилює практичну значущість отриманих знань та 

умінь. На уроках музичного мистецтва метод проектів може 

використовуватись у фронтальних, групових та індивідуальних видах 

діяльності на етапі вивчення нового матеріалу, з метою узагальнення та 

закріплення отриманих знань, а також бути однією з форм домашнього 

завдання. Учитель виконує роль консультанта (допомагає в пошуку 

інформації), організатора (заохочує, підтримує, координує процес роботи). 

Учні обирають тему, визначають проблему, завдання, формулюють гіпотезу, 

проводять дослідження, працюють з різними джерелами та видами 

інформації, презентують результат і оцінюють його [1, с.25]. 

У сучасні уроки музичного мистецтва необхідно включати сукупність 

інтерактивних методів і засобів для реалізації змісту навчання. Особливо 

важливо для вчителя музики ґрунтовно оволодіти технологіями навчання, 

найраціональнішими способами навчання на основі принципів системності, 

що забезпечить ефективність реального навчального процесу. Адже в 

оптимально змодельованому навчальному середовищі створюється 

комфортний психологічний клімат, учні налаштовуються на активну й плідну 

індивідуальну, парну, групову форми роботи, забезпечується розвиток 
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особистості учня, формування таких властивостей як самостійність, 

швидкість, гнучкість, вміння критично мислити. 

Висновки. Ефективною формою інтерактивного навчання на уроках 

музики є використання інформаційно-комп’ютерних технологій (ІКТ), які 

забезпечують вирішення завдань всебічного розвитку природних, творчих 

здібностей учнів, а саме: фантазії і художньої уяви; асоціативного 

сприйняття і мислення на основі художнього і музичного матеріалів, 

розуміння поняття ритму в природі і мистецтві. Використання комп’ютера 

на уроці створює можливості для розвитку зорової пам’яті, фантазії, 

формування у дітей естетично-гармонійного світосприйняття. Викладання – 

це мистецтво, а не ремесло – у цьому самий корінь учительської справи. 
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ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ В СУЧАСНІЙ 

ШКОЛІ 

Прискорення науково-технічного і соціального прогресу, кризові 

економічні, екологічні, демографічні, політичні та інші явища, що виникли у 

сучасному світі, неминуче позначаються на системі освіти. У сучасному 

швидкозмінному соціально-економічному середовищі рівень освіти, її вплив 

на особистісній розвиток дитини, значною мірою залежатиме від 

результативності запровадження технологій навчання, що ґрунтуються на 

нових методологічних засадах, сучасних дидактичних принципах та 

психолого-педагогічних теоріях, які розвивають діяльнісний підхід до 

навчання. 
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Інновація має латинське походження і в перекладі означає оновлення, 

зміну, введення нового. У педагогічній інтерпретації інновація означає 

нововведення, що поліпшує хід і результати навчально-виховного процесу [1]. 

Інновацію можна розглядати як процес (масштабну або часткову зміну 

системи і відповідну діяльність) і продукт (результат) цієї діяльності. 

Інноваційні педагогічні технології як процес – це «цілеспрямоване, 

систематичне й послідовне впровадження в практику оригінальних, 

новаторських способів, прийомів педагогічних дій і засобів, що охоплюють 

цілісний навчальний процес від визначення його мети до очікуваних 

результатів» [3, с.62]. У значенні продукту діяльності визначимо інновацію 

як оригінальні, новаторські способи та прийоми педагогічних дій і засоби. 

Дослідники проблем педагогічної інноватики (О. Арламов, М. Бургін, 

В. Журавльов, Н. Юсуфбекова, А. Ніколс та ін.) намагаються співвіднести 

поняття нового у педагогіці з такими характеристиками, як корисне, 

прогресивне, позитивне, сучасне, передове. Зокрема, В. Загвязинський 

вважає, що нове у педагогіці – це не лише ідеї, підходи, методи, технології, 

які у таких поєднаннях ще не висувались або ще не використовувались, а й 

той комплекс елементів чи окремі елементи педагогічного процесу, які 

несуть у собі прогресивне начало, що дає змогу в ході зміни умов і ситуацій 

ефективно розв'язувати завдання виховання та освіти [5]. 

Багато авторів, зокрема й В. Кукушкіна, вважають, що будь-яка 

педагогічна технологія повинна відповідати деяким основним 

методологічним вимогам (критеріям технологічності) [3, с.61]. 

Якщо звертатися до джерел поняття «технологія», то ми повинні 

зафіксувати, що воно походить із двох грецьких слів – мистецтво, 

майстерність і слово, навчання. Таким чином, технологію можна визначити 

як усвідомлене практичне мистецтво, усвідомлена майстерність. 

Забезпечити реалізацію цих вимог повинна особистісно-орієнтована 

освіта. Спектр методик і технологій, що складають її зміст досить широкий: 

Вальдорфська педагогіка, технологія саморозвивального навчання 

Г. Селевка, Дальтон-технологія, колективний спосіб навчання (О. Рівін, 

В. Дяченко), ігрові технології, методика Марії Монтессорі, технологія 

модульного та модульно-розвивального навчання, проектні технології, 

розвивальне навчання, технологія рівневої диференціації М. Гузика, 

адаптивна система навчання А. Границької, технології проблемного 

навчання, сугестивні технології, продуктивна освіта, особистісно-

орієнтоване розвивальне навчання І. Якиманської, школа «діалогу культур», 

інтерактивні технології та інші [2]. 

Зазначимо, що крім технологій особистісно-орієнтованого навчання 

вчені виділяють наступні групи педагогічних технологій: традиційні, 

педагогічні технології на основі активізації та інтенсифікації діяльності 

учнів; педагогічні технології на основі підвищення ефективності управління 
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та організації навчального процесу; педагогічні технології на основі 

дидактичного удосконалення та реконструюванні матеріалу; окремі 

предметні педагогічні технології; альтернативні педагогічні технології; 

педагогічні технології розвиваючого навчання та педагогічні технології 

авторських шкіл та інші. 

Відомо, що сьогодні в сучасній школі використовуються різноманітні 

інноваційні технології, а саме: групові (колективні) технології, технології 

індивідуалізації процесу навчання, технологія продуктивного навчання, 

технологія індивідуального навчання І. Унт, адаптивна система навчання 

А. Границької, навчання на основі індивідуально-орієнтованого навчального 

плану В. Шадрікова, ігрові технології навчання (Й. Гензерг), технології 

інтерактивного навчання [4]. 

Найпоширенішою технологією сучасної школи є мультимедійні 

технології, які пов'язані із створенням мультимедіа-продуктів: електронних 

книг, енциклопедій, комп'ютерних фільмів, баз даних. У цих продуктах 

об'єднаються текстова, графічна, аудіо- та відеоінформація, анімація. 

Мультимедіа-технології перетворили комп'ютер на повноцінного 

співрозмовника, дозволили учням (будь-якого віку), не виходячи з 

навчальної аудиторії, будинку, офісу, бути присутніми на лекціях видатних 

вчених, брати участь у конференціях, діалогах, вести кореспонденцію. Як 

принципово новий навчальний засіб електронна книга відкрила можливості 

«читати», аналізувати «живі» озвучені сторінки, Тобто можливості бачити, 

чути, читати. 

Мережеві технології призначені для телекомунікаційного спілкування 

учнів з викладачами, колегами, працівниками бібліотек, лабораторій, 

установ освіти тощо. Телекомунікаційний доступ до баз даних здійснюється 

через всесвітню мережу Інтернет. Так формами мережевої комунікації є: 

електронна пошта, телеконференція [5]. 

Інноваційна діяльність є специфічною і досить складною, потребує 

особливих знань, навичок, здібностей. Впровадження інновацій неможливе 

без педагога-дослідника, який володіє системним мисленням, розвиненою 

здатністю до творчості, сформованою й усвідомленою готовністю до 

інновацій. Педагогів-новаторів такого типу називають педагогами 

інноваційного спрямування, їм властиві чітка мотивація інноваційної 

діяльності та викристалізувана інноваційна позиція, здатність не лише 

включатися в інноваційні процеси, але й бути їх ініціатором. 

Таким чином, одним з найважливіших стратегічних завдань на 

сьогоднішньому етапі модернізації вищої освіти України є забезпечення 

якості підготовки спеціалістів на рівні міжнародних стандартів. Розв'язання 

цього завдання можливе за умови зміни педагогічних методик та 

впровадження інноваційних технологій навчання. 
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CHALLENGES OF A RETRAINING PROCESS OF FORMER 

MILITARY MEN IN THE SYSTEM OF POSTGRADUATE 

EDUCATION 

As an example of successful implementation of the process of continuing 

education of adults, our aim is to describe the participation of the Institute of 

Postgraduate Education Administration of the National University Lviv 

Polytechnic in the international social and educational Ukraine-Norway project. 

Its implementation started in Ukraine in 2003. For fifteen years of its existence it 

has become one of the biggest international projects at the territory of Ukraine. 

About 5,000 military personnel and their families benefited from the project. The 

partners of the project are the 16 leading universities of Ukraine and non-

governmental organizations of veterans of the Armed Forces of Ukraine. 

International Foundation for social adaptation (Kyiv) under the provisions of the 

agreements signed with the University of Nord (Norway) manages the project in 

Ukraine. The long-term goal of the project is to reduce the impact of negative 

social consequences of economic reform and the reform of the defence sector of 

Ukraine on retired military personnel and their families, and to promote 

cooperation between the two countries. The objectives of the project are to 

increase the competitiveness of professional military personnel and their families 
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on the labour market in Ukraine organizing professional training in areas and 

specialties that are in demand on the market; improve social adaptation in terms of 

civil society with a market system by organizing events and psychological 

rehabilitation for participants; develop cooperation between educational 

institutions of Ukraine and Norway through active involvement in the project and 

joint activities on educational programs for students and organize scientific 

research. Practical tasks universities are facing with consist in the following to 

provide students with minimum required knowledge of chosen specialty. 
Social and technological changes, increase in digital technologies, development of 

communication networks, globalization, language expansion and territorial closeness of 
Lviv region to the border with the European countries all these have led to the choice of 

retraining programme English and digital communications for former military men at 

Lviv Polytechnic The programme was selected for the above-mentioned reasons and 
also due to the fact that information technology is increasingly penetrating into all 

business processes of organizations. It is hard to imagine a successful business without 

IT component. The training programme has been built to give the former military men 
the opportunity to gain knowledge and skills for starting, developing their own business 

or promoting it on the Internet. The programme is interdisciplinary and consists of 
Internet marketing, content marketing, social media marketing, e-mail marketing, video 

marketing together with the additional disciplines such as graphic design, video editing 

and video animation. An additional component of the programme but not less important 
is the English language, which opens new horizons to the audience the possibility of 

employment in multinational companies, obtaining knowledge from foreign sources.  

The main task teachers of the project are facing is to teach participants to 

acquire knowledge independently realizing the concept of continuing education. 

The acquired knowledge is advanced, but the learning process is continuing and if 

at the end of courses they do not go on their self-improvement, the knowledge 

will become out of date over a period of time. The problem has been partly fixed 

with the help of a new educational platform that allows to teach not only in the 

classroom but also to come to a new level of learning – distant. Now every 

participant of the project can study and should not be tied to any location after 

completing the course. The result of the project was the virtual learning platform, 

which is presented in the form of web site development http://un.loc.lviv.ua/. 

A virtual learning platform for participants of the Ukraine-Norway project has 

been created from scratch. The purpose and the idea of the virtual learning platform 

are to give students constant access to educational information that will build 

associative links between information and knowledge. This allows the participant to 

restore certain pieces of information broadcast by the teacher in the classroom, 

practice it at home or revise for the test. This improves the process of learning and 

mastering the most important information and knowledge with its further usage. 

Having analyzed the problem of the usage of the virtual learning platform for 

participants of the Ukraine-Norway project at Lviv Polytechnic we may conclude 

that the algorithm of work provides: 
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 an effective finding of general approaches to tasks solving; 

 maximum usage of intellectual potential of each participant, their life 
experience while searching for solutions; 

 a systematic mechanism of creating conditions under which every participant is 
constantly involved in all discussions and decision-making; 

 high level of motivation of finding innovative creative solutions and the 
possibility of self-actualization of each participant; 

 high level of communication links between participants; 

 an effective acquisition of new knowledge by means of cross orientation in 
groups with efficient approaches to solving problems [1, p.88]. 

The reasons for the usage of the virtual learning platforms at former military men 

retraining courses: 

 the specific category of participants with the settled outlook and stand in life; 

 the necessity not only to transfer certain knowledge, but teach them how to 
acquire learning and use it to solve new cognitive and practical problems; 

 the importance of skills to use research methods: collect the information, 
analyze it from different points of view, advance a hypothesis, draw conclusions; 

 the connection opens an infinite number of channels in the form of forums, 

discussion threads, polls, surveys – instant group or individual feedback; 

 the resource hub – the participants have endless online storage space; 

 the dynamic home pages – participants can create exciting virtual space to 
demonstrate their achievements; 

 the embedded content – YouTube, blogs, useful services, articles can be built 
in as a dynamic homepage feed rate. 

The usage of virtual learning platforms is becoming widespread in 

educational systems around the world [2]. The reasons for this phenomenon, as 

researchers believe, lie not only in an effort to make learning process more 

technological, but also in providing education with methodology and practice of 

sufficient new information technologies focused on the implementation of 

psychological and pedagogical training purposes. Therefore, with the help of 

computers and telecommunication networks, we open brand new conditions of 

convenient and unlimited communication between participants of the educational 

process [1]. Consequently, today there is an extremely urgent need for the 

development and mastering students’ skills of work with such platforms. 

Conclusions. Under the circumstances of current social and technological 

changes an important place has been given to the analysis of the educational 

process that is constantly changing, updating, implementing in various forms that 

are diverse in content [3]. While drawing the conclusion, we would like to dwell 

on the usage of the virtual learning platform can solve current problems in 

preparing a student of the continuing education courses who is able to look for a 

solution in cooperation with colleagues in an active exchange of knowledge. In 

addition, new methodological approaches to practical classes based on extensive 
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use of interactive teaching methods increases the motivation in students to raise 

psychological and pedagogical competencies of their professional activities. 
Therefore, while using the virtual learning platform at the retraining courses for 

former military men we create the conditions for the exchange of experience for the 
implementation of their business. The access to information resources for the 

establishment and development of their own programs, including programs of NGOs has 

been provided. The model of motivation / activation of labor effort in individuals who 
are accustomed to obeying orders have been worked out. The motivation model is used 

to give direction to the participants to implement their own ideas and programs. 
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МОДЕЛЬ ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ДЛЯ ЛЮДЕЙ 

ПОХИЛОГО ВІКУ В КОНТЕКСТІ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ 

Зростаючий вплив демографічних, економічних та соціальних факторів 

на життя сьогодні в усьому світі зумовлює переосмислення потенціалу людей 

похилого віку. Одне з основних завдань суспільства – забезпечення соціальної 

адаптації та реадаптації осіб цієї вікової категорії, збереження людського 

потенціалу. Теоретичні і практичні дослідження доводять, що ефективним 

адаптаційним механізмом, способом подальшого розвитку і самореалізації 

особистості у похилому віці є освіта. Тому створення умов та залучення 

старших до освітньої діяльності повинно стати одним із стратегічних 
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напрямів державної політики. Концепція «освіта впродовж життя», яка 

активно реалізується в усіх розвинених країнах світу, сьогодні розглядається 

як один із найважливіших засобів розвитку суспільства, оскільки враховує 

відкритість освіти для кожної людини. Упродовж останніх років 

Європейський Союз акцентує увагу на зростаючій важливості неперервної 

освіти і, зокрема, на необхідності навчання дорослих та людей похилого віку. 

Часто поняття неперервної освіти та освіти дорослих асоціюється з 

«продуктивною діяльністю», яка має на меті «… забезпечити кваліфіковане, 

якісне і довге робоче життя старшим людям, а також підвищити їх рівень 

зайнятості» [4, с.247]. Однак, зважаючи на факт, що сьогодні люди виходять 

на пенсію у значно кращій фізичній і розумовій формі, ніж раніше, а пост-

пенсійна тривалість життя зростає, необхідно розширювати освітні 

можливості пенсіонерів, для яких «… навчання повинно стати невід’ємною 

частиною цієї нової фази їхнього життя» [1]. У цьому сенсі необхідним стає 

організація ефективного освітнього середовища для людей похилого віку з 

метою забезпечення їхнього розвитку в особистому і соціальному плані, 

адаптації до змінних викликів суспільства, що сприятиме трансформації 

пасивного старіння в активне довголіття. 

Вчені доводять, що навчальна діяльність людей похилого віку 

позитивно впливає на когнітивну здатність, сприяючи соціальній інтеграції 

індивіда, його добробуту й уповільненню спаду пізнавальної та розумової 

активності у похилому віці [4], тому здоров’я людини та її ставлення до 

продовження освіти – важливі чинники активного довголіття [5].  

Вказуючи на тісний зв’язок навчальної активності людей третього віку 

та їхньої здатності до самостійного життя, зниження фізичної, психічної і 

соціальної залежності від інших, британський вчений Б. Грумбрідж 

(B. Groombridge) визначив п’ять основних причин, які розкривають 

необхідність освіти людей похилого віку, наголошуючи при цьому, що їх 

повинні усвідомлювати і політики, і суспільство, і власне старші: а) освіта 

людей похилого (третього) віку сприяє підтриманню їхньої незалежності та 

впевненості у собі і таким чином знижує зростаючі виклики, що 

покладаються на суспільні і приватні ресурси; б) освіта – це основний 

фактор, що дає змогу людям третього віку легше справлятися з чисельними 

практичними і психологічними проблемами у складному, змінному і 

роздробленому світі; в) освіта для людей третього віку (як суб’єктів так і 

об’єктів освітньої діяльності) посилює їхній дійсний та потенційний внесок 

у розвиток суспільства; г) самооцінка і самовираження людей третього віку, 

їхня здатність ділитися досвідом з молодшими поколіннями сприяє 

налагодженню балансу і взаєморозуміння між ними, що є необхідним у 

сучасному світі конфліктів; ґ) освіта – вирішальний чинник для багатьох 

людей похилого віку, які виступають за можливість навчання і 

самовираження [2, с.322]. 
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Отже, важливість освіти людей третього віку полягає не тільки у 

здобутті нових знань, а в можливостях комунікації, розвитку і 

самовираженні, а також у зниженні психологічної та соціальної залежності 

від інших, натомість – у покращенні контактів з молодшими поколіннями. 

Зважаючи на три основні види освіти дорослих, визначених у 

«Меморандумі безперервної освіти» («Memorandum on Lifelong Learning») 

Комісії Європейського Співтовариства, а саме:  

 формальне навчання (formal learning), яке здійснюється у навчальних 

закладах з можливістю отримання диплому і відповідної кваліфікації; 

 неформальне навчання (non-formal learning), яке проходить в межах 

діяльності громадських організацій і, як правило, не передбачає здобуття 

офіційно визнаних кваліфікацій; 

 неофіційне навчання (informal learning), яке розглядається як постійна 

навчально-пізнавальна діяльність, що здійснюється у буденному житті 

людини [4, с.247-248], 

науковці в галузі освітньої геронтології розрізняють два види освіти 

людей похилого віку: 

 формальна освіта (formal education) – можливість отримати / 

підвищити кваліфікацію для продовження професійної діяльності; 

 неформальна освіта (informal education) – можливість покращити 

спосіб життя, підтримувати активність після виходу на пенсію [4, с.248]. 

Для створення ефективної моделі освітнього середовища для осіб 

третього віку важливо по-перше, забезпечити умови для максимального 

задоволення освітніх та комунікативних потреб цієї когорти людей з 

урахуванням попередньо набутого досвіду, знань, умінь і навичок, а також 

індивідуальних особливостей осіб похилого віку; по-друге, сформувати 

гнучку організаційну структуру для можливості швидко 

переорієнтовуватися та змінюватися з метою оптимізації навчального 

процесу; і по-третє, створити творче і комунікативне середовище для 

розвитку старшої людини в особистому і соціальному плані. 

Зважаючи на особливості освітніх потреб і цілей навчання людей 

похилого віку, вважаємо, що модель освітнього середовища необхідно 

створювати на основі принципів гуманістичної та неінституційної моделей 

освіти, оскільки метою навчання осіб третього віку є не здобуття знань, 

умінь і навичок для професійної діяльності, а продовження власного 

розвитку в особистому і соціальному плані. Необхідно зважати на те, що 

суб’єктом навчання є не студент, а особа, яка навчається (learner), і сама 

відповідальна за цей процес, а також уже володіє певним багажем знань і 

серйозним життєвим досвідом. Тому для досягнення мети освітньої 

діяльності людей третього віку важливо, по-перше, спиратися на попередній 

досвід людини, по-друге, аналізувати цей досвід і здійснювати пошук 

зв’язків між новим і попереднім досвідом, по-третє, формулювати гіпотезу 
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освітньої діяльності. Отже, модель освітнього середовища для людей 

третього віку створюється з урахуванням особистісних освітніх траєкторій 

осіб цієї вікової категорії на основі принципів неперервності, 

індивідуалізації та варіативності навчання. 
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THE NATURE OF THE CONCEPT “AUTHORIAL SCHOOL”: 

CONTENT ANALYSIS 

Clarifying the meaning of the concept “authorial school” will contribute to 

better understanding of ways to solve the problem of formation and development 

of authorial schools in Ukraine. Since scientists interpret the concept in different 

ways, there is a need to apply content analysis as a method of researching the 

conceptual and categorical apparatus of pedagogy, as it is the conceptualized 

essence of the studied phenomenon.  

Let us present the results of the third final phase in the form of analytical 

conclusion obtained using following technological tools: matrix of text creation, 

classifier and research protocol.  

Analytical conclusion involves summarizing the results of content analysis in 

accordance with the objectives, in particular, clarification of the invariant features 
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of the concept “authorial school” that reveal its nature, in order to formulate 

scientifically substantiated conclusions based on quantitative and qualitative 

analysis. While summarizing the results of content analysis, we revealed that:  

firstly, the authorial school is considered to be a type of experimental 

comprehensive educational institution (38.1%), innovative or pioneering one 

(23.8%); the other researchers (38.1%) remain uncertain about the reasons for 

singling out the authorial school as a separate type because it is the bearer of an 

original, creative, specific, unique, subjectively and humanely oriented experience 

(47.9%);  

secondly, the researchers emphasize the expediency of developing: a) the 

authorial idea and the corresponding concept that establish the methods of 

operation (63%); b) means of practical implementation of the plan (37%), such as: 

the system, the technology, the model. Thus, technological logic of formation and 

development of the authorial school implies modelling the changes (by the 

criterion of novelty) of: a) transformational nature, which are made with deviation 

from the traditional paradigm, because the advantage is given to the development 

of a way of understanding the performance – the authorial idea, the concept; 

b) modificational nature, which are made within the traditional paradigm, because 

the preference is given to the development of means of practical implementation 

of the general plan – the system, the technology, the model; c) mixed nature, 

which combine transformational and modificational components, focus on the 

development of the authorial idea, the concept and the  means to implement the 

plan; most scientists tend to develop the system because it has technological 

nature, a minority chooses to develop a particular technology or a model; 

thirdly, the authorial school is effective (20.8%), technological (16.7%), shows 

stable and positive performance (14.6%), since it is focused on developing a 

specific product (original, creative, distinctive etc.), which favourably 

distinguishes it from other secondary schools. It serves as a means, on the one 

hand, for self-identification of the authorial school, and on the other hand, for 

self-fulfillment of subjects of activities; it acts as an essential indicator of its 

development and self-development of its innovative potential. 

Comparison of the results with a hypothetical model of the concept “authorial 

school” looks as follows:  

it is a comprehensive educational institution (38.1%: a reason to single out the 

authorial school as a separate type, that is different from experimental and 

innovative or pioneering schools);  

with a high level of innovative capacity as the prerequisite and the result of 

self-development of its competitiveness;  

using means of experimentally tested (38.1%), original (12.5%) authorial 

concept (48%) of educational system (22%) of technological (16.7%) nature (we 

note that the system is always technological, as one of its components is 

procedural, so it is advisable to develop an integrated system, rather than one of 
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its components; the authorial idea as a mental construct of the project of changes 

is fulfilled in the concept; the latter is the model construct of implementation of 

the author's plan in practice using means of developing an integrated educational 

system of technological nature; technological characteristic of the system is 

introduced to facilitate understanding the need for spreading the best pedagogical 

practices in terms of modernization of the educational sector); 

that provides stable and positive performance results (35,5%; results are part 

of the effectiveness of performance and development of school). 

Thus, we singled out one of the reconstruction hypotheses that requires 

scientific justification, namely that authorial school is characterized by “a high 

level of innovative capacity as the prerequisite and the result of self-development 

of its competitiveness”, which defines the scientific novelty of research for further 

clarification of the nature of the concept.  

The deals with nature, features and specifics of modelling changes in the 

authorial school, namely: it finds common and different features of the process of 

modelling changes in different types of schools; describes ways to model changes 

in the authorial, experimental, innovative and adaptive schools; concludes their 

classification attributes that serve as the basis for revealing the features and 

specifics of modelling changes in the authorial school, which is interpreted as a 

comprehensive educational institution with a high level of innovative capacity as 

the prerequisite and the result of self-development of its competitiveness using 

means of experimentally tested, original authorial concept of educational system 

of technological nature that provides stable and positive performance results. 
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МОВНИЙ МАРКЕР ЕТНІЧНОЇ САМОІДЕНТИФІКАЦІЇ 

ОСОБИСТОСТІ 

У контексті глобалізаційних процесів сучасності в соціально-

гуманітарних науках помітно зростає інтерес до процесів самоідентифікації і 

етнічного самовизначення. Етнічна ідентичність – це результат процесу 

емоційно-когнітивного самоототожнення особистості з певною етнічною 

спільнотою, що виражене в почутті спільності з членами цієї групи і 

сприйнятті як цінностей її основних характеристик.  

До основних факторів, що впливають на формування етнічної 

ідентичності, належать: мова, культура, релігія, особливості 

етнокультурного середовища. Однак, беззаперечно, домінуючу роль відіграє 

мова, адже завдяки їй відбувається формування та розвиток національної 

свідомості як окремо взятої особистості, так і нації в цілому. Саме у мові 

нація зберігає історію, багатовіковий досвід, здобутки культури, світоглядні 

ідеї. Комунікативні можливості мови дозволяють підтримувати в людях 

національну і етнокультурну ідентичність навіть в умовах коли не 

спрацьовують геодетерміністичні принципи ідентифікації.  

Перші наукові спроби осмислення мови і нації, а водночас і 

формулювання методологічних підстав їх вивчення, припадають на другу 

половину ХІХ ст. Зокрема, на думку фундаторів соціальної психології, 

авторів концепцій «психології народів» В. Вундта, Г. Штейнталя та 

Л. Лацаруса, мова є «першим проявом» народного духу. На сучасному етапі 

вивчаючи мовні атитюди, мовні маркери, соціолінгвістичні стереотипи вчені 

зауважують, що мова не є необхідною умовою ідентифікації з етнічністю. 

Етнічна ідентичність пов’язана не стільки з фактичним використанням мови 

всіма членами групи, скільки з її символічною роллю в формуванні почуття 

єдності з групою і одночасно в процесах міжгрупової диференціації [3, с.76].  

Численні емпіричні дослідження в галузі лінгвістичної географії 

свідчать, що етнічні та мовні кордони не завжди збігаються. Місце, яке 

посідає мова серед інших ознак ідентичності, залежить від ступеня збігу 

мовної та культурної спільнот. Якщо такий збіг присутній, мова 

залишається найважливішим інструментом формування групової 
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ідентичності; коли ж мовна спільнота значно ширша за культурну, то 

основним розрізнювальним компонентом етносу стає культура [2, с.108].  

Слід зауважити, що характер співвідношення ідентичності та мови не є 

статичним. Зокрема ряд дослідників стверджують, що логіка етномовної 

ідентичності суспільства залежить від історичного періоду розвитку нації. 

Ідея мови як природної основи нації більш характерна на етапі становлення 

суспільства, аніж у період після проходження модернізації, коли 

переважають конструктивістські погляди [5, с.116-117]. Однак, на думку 

Я. Качали, роль мови є вирішальною як у період складання нації, так і на 

попередніх та наступних етапах [4, с.51-52]. 

Однією із найбільш повних й аргументованих сучасних теорій, які 

розглядають вплив мови на формування ідентичності, є теорія Дж. Фішмана. 

Згідно з нею, мова тісно пов’язана з ідентичністю трьома способами. По-

перше, індексальним, тобто мова асоціюється з певною культурою, вона 

формулює висловлювання й виражає інтереси, оцінки й світогляд культури. 

По-друге, символічним, який означає, що мова репрезентує певні етнічні 

групи зі своїми мовами. По-третє, відношенням частини до цілого [6, с.24].  

Сьогодні в науковому середовищі сформувалося два основні підходи до 

ролі мови як етноконсолідуючої і етнодиференціюючої ознаки формування 

ідентичності. Згідно з першим підходом, існує природній зв’язок мови з 

етнічною ідентичністю. Послаблення інтегруючої функції мови сприяє 

посиленню індиферентності особистості до інших маркерів етнічної 

ідентифікації, зумовлює деетнізацію та закладає початок процесу етнічної 

асиміляції.  

На думку представників другого підходу, мова не є істотним 

компонентом етнічної ідентичності. Адже існує ряд етнічних спільнот, які 

змогли продовжити своє існування як окремі етнічні групи після переходу 

на іншу мову як засіб комунікації. Прихильники цієї точки зору акцентують 

увагу на корисності мови, а не її символічній чи емоційній цінності. Вони 

погоджуються з тим, що мова є важливим компонентом етнічної 

ідентичності, однак її втрата викликає свого роду «збурення етнічної 

самосвідомості, яка вишукує інші символи етнічної спадковості» [1, с.20].  

Таким чином, мова є важливим фактором у процесі усвідомлення 

етнічної єдності, однак її роль залежить від багатьох змінних: наявності 

інших ідентитетів, збігу мовної та культурної складових ідентичності, 

історичного періоду розвитку нації. 

Література 

1. Аклаев А. Язык в системе национальных ценностей и интересов / А. Аклаев // 

Духовная культура и этническое самосознание наций /под. ред. Л.М. Дробижевой. – М.: 
Ин-т этнографии АН СССР, 1990. Вып. 1. – С. 12-38.  

2. Данилюк І. Мова як чинник згуртованості групового «Ми» / І. Данилюк // 

Соціальна психологія. – 2008. - №1(27). – С. 105-113.  



117 

 

 

3. Донцов А. Язык как фактор этнической идентичности / А. Донцов, 

Т. Стефаненко, Ж. Уталиева // Вопросы психологии. – 1997. - №4. – С. 75-86.  

4. Качала Я. Язык и национальная самоидентификация (на примере словацкого 
национального языка) / Я. Качала // Язык – культура – этнос. – М., 1994. – С. 51-61.  

5. Фишман Дж. Сегодняшние споры между примордиалистами и 

конструктивистами: связь между языком и этничностью с точки зрения ученых и 

повседневной жизни / Дж. Фишман // Логос. – 2005. - №4. – С. 116-124.  
6. Fishman J.A. Reversing Language Shift: Theoretikal and Empirical Foundations of 

Assistance to Threatened Languages. Clevedon, England: Multilingual Matters, 1991. 

Lazorenko J.O., 
student, National University "Lviv Polytechnic", 

Ukraine, Lviv 

UKRAINE BETWEEN EUROPEAN AND EURASIAN VECTOR OF 

DEVELOPMENT 

The eternal question of civilizational belonging of Ukraine to two determinative 

vectors of development - European or Eurasian in the years of favored independence 

of our state, transforming its political system and consciousness of its citizens is 

extremely important; and at the times of military, economic and informative 

aggression of the Russian Federation gains a new dimension. 

Euromaidan was the apotheosis of the European population vision of the 

Ukraine’s future. Since 2014 there have changed some legal basis of domestic and 

foreign policy and have intensified pro-European sentiments in Ukraine. Thus, based 

on the statistics, according to the Razumkov Centre poll in 2008, 40.8% of Ukraine 

expressed the desire to cooperate with the EU and 36.7% – for improving relations 

with Russia [2]. Analyzing the Ukrainian point of view in 2016, according to a survey 

held by the "Audit of Ukraine's foreign policy", conducted by TNS Ukraine, 30.4% of 

population among the foreign policy priorities of their state have underlined the 

integration to the EU (it was the second position in the poll after the economization of 

foreign policy aspirations (54.1%), and only 10.4% - voted for a return to the previous 

level of cooperation is Russia even at the cost of national interests (10.4%). Similar 

support takes the idea of making Ukraine a bridge between the West and Russia 

(8.6%) [5]. 

Taking the foregoing statistics into account, we should rely on our priceless 

historical experience of incipience of this or that geopolitical priority in Ukraine. Thus, 

addressing the antithesis of the "East-West" in his landmark work "The role of 

Ukraine in latest history," Ivan L. Rudnytsky, geopolitical scientists, believes that 

"Ukraine is a typical Eastern European country because of its history, mostly marked 

by the lack of continuity and discontinuity. This statement relates primarily to the state 
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organization and high culture – the one that certainly has as a bearer the leading social 

stratum" [1]. The scientist appeals to the assumption that Ukraine has always managed 

to perfectly balance between the two worlds, as if counterbalancing them. This view 

remains valid even now, because it is very hard to choose a definite vector of 

development. 

Internal convictions of the Ukrainian elite and the masses on the European or 

Eurasian vector of development of the country is facing problems of its objective 

perception in Ukraine, Ukrainians and the whole Ukrainian, in a precise geopolitical 

region. Thereby, for a modern European man a stereotyped Ukraine is the culture with 

the dominant folk component, post-Soviet state with a process of transition to 

democracy, that is not ready to enter such wellfare structure as the EU, as yet to solve 

a set of urgent problems, such as corruption, unfair justice, opaque financing political 

parties and others. Here the quote by Federica Mogherini can be recalled, High 

Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy of the EU-

Ukraine cooperation: "The situation in Ukraine remains one of the top priority on the 

agenda of the European Union. Moreover, the European Union is increasingly 

interested and is focused on what is happening both on the southern and the eastern 

border of the European Union. We remain united in our support for Ukraine" [4]. 

In the Russian Federation, however, the situation and reality are quite different: 

the level of personal freedom and human rights are not in a top priority, judging from 

the situation of the last few years and examples of the exploitation of military force; 

frequent conflicts at the ministerial level and crises expressed in an armed 

confrontation. In addition, despite the fact that the Russians have significantly 

improved their attitude towards the USA and the EU, their negative perception of 

Ukraine for a long time has remained the same, by 2016 improved for only 5% from 

64% of those who treated Ukraine badly in January 2015, as the results of a survey 

conducted by the Levada center shows [3]. 

Ukraine is actually between two zones of the powerful influence, being preferred 

as the country with a buffer zone with already captured Donbas and the springboard 

for American interests in the Black Sea area. At the conjunction of the EU, the 

Eurasian Economic Union and New Silk Route, Ukraine has an opportunity to 

diversify and strengthen their trade relations with the European Union, China, and 

possibly in the medium term, with Russia. However, as practice shows, it’s still 

difficult for us to balance between the vectors of political influence. Ukraine is 

determined to integrate into the EU, but this structure has not yet shown its wish to 

give us this right, justifying this decision by a number of factors. Moreover, Ukraine 

could cooperate with the Eurasian Economic Community, but a lot of scientists say 

that entry into this structure would be tantamount to the loss of Ukraine’s 

independence; over and above, no influential political force in Ukraine does not 

support the operation of the organization [6]. 

Obviously, the landmsrks on a predestinate vector of development and the 

decision to cooperate with it, that will determine both internal and external policy of 
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Ukraine in the future, should be coordinated with the foreseeing future events rather 

than past. Taking into account recent doings, especially the blockade of Donbass, no 

citizen of Ukraine with at least a drop of patriotism and national identity chooses as 

the dominant Eurasian landmark. 

Considering the circumstances of political and economic situation in Ukraine, 

our country needs its own new vector of development in cooperation with both the 

aforementioned vectors, hoping only for themselves and their own strength. The 

Ukraine’s volition to European integration is obvious, but many citizens believe that 

after the accession to the EU our domestic and foreign affairs would be resolved more 

easily. Within a single vector of cooperation these problems are not resolved 

independently, so it all depends on us: the nationality that call themselves Ukrainian. 
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ПРОБЛЕМИ СПІВВІДНОШЕННЯ ПРАВОВОЇ І ПОЛІТИЧНОЇ 

КУЛЬТУРИ 

Право і політика постають сьогодні як основні регулятори суспільних 

відносин, що відзначаються взаємним впливом. Зокрема, право 

встановлюється чи санкціонується державою, а порушення його вимог тягне 

за собою можливість застосування державного примусу. Водночас, політика 

складає систему відносин, що пов’язані з боротьбою за владу та її 

наступним утриманням, а також державним управлінням. Регулюючий 

вплив політики стосується соціальних груп, класів, націй. У даному процесі 

відображається еволюція соціуму, його груп, індивідів, де якісним критерієм 

змін виступає культура. Виходячи з цього, окреслюється проблемне поле 

взаємовпливу правової і політичної культури та їх впливу на розвиток 

українського суспільства в цілому. 

Значний внесок у дослідження окремих аспектів функціонування 

правової й політичної культури належить С. Алєксєєву, В. Горбатенку, 

М. Панову, О. Бабкіній, Л. Герасіній та ін. Зокрема, М. Панов наголошує, що 

в основі відтворення суспільного правового досвіду, розвитку 

інтелектуального та духовного потенціалу народу є саме правова культура. 

Вона тлумачиться як сукупність духовних і матеріальних цінностей правової 

сфери і охоплює найважливіші ціннісні компоненти правової реальності в 

динаміці. За своїм змістом поняття «правова культура» включає в себе: 

правосвідомість, правотворчість, правомірну поведінку та правозастосування 

[1, с.5]. С.Алексєєв вважає, що правова культура – «юридичне багатство 

суспільства». Внаслідок багаторазового повторення через застосування 

правила, традиції, звичаї як історично перші форми природного права, 

відображали суспільне життя у вигляді ідей і таким чином ставали 

добровільними та/чи обов’язковими правилами поведінки [2, с.665]. 

Підсумовуючи вищенаведене, можна стверджувати, що основу правової 

культури становлять правові норми і цінності. Крім того, правова культура є 

показником правового прогресу, відображає рівень правового розвитку 

суспільства, соціальної групи чи особи і є індикатором відповідності 

правової ідеології правовій реальності. Правовий розвиток суспільства 

включає правові знання, ефективність діяльності правоохоронної системи 

загалом, реальний стан дотримання прав і свобод людини, можливості 

впливу громадян на процес управління державою, ефективність правового 
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регулювання, громадську оцінку закону щодо справедливості, реалізації 

прав людини, правове виховання, а також рівень розвитку правової системи 

в цілому. Отже, під правовою культурою розуміють систему правових 

цінностей, знань і норм, що відображають рівень розвитку в сфері права 

певної держави за визначений період часу. Виходячи з цього, саме правова 

культура повинна складати основу формування українського суспільства на 

сучасному етапі, здійснюючи вплив на якісний стан правової дійсності через 

правотворчість, правозастосування та засобами правового виховання. 

Структура правової культури знаходить подальше втілення в змісті 

політичної культури і є показником рівня розвитку політичного життя 

суспільства, а також фактором політичної соціалізації людини. В політичній 

науці широко представлені різноманітні підходи до визначення політичної 

культури. Канадський політолог Д. Істон під політичною культурою розуміє 

сукупність лише тих вірувань і уявлень, які явно визначають політику. На 

відміну від політики як сфери безпосередньої дії, політична культура є 

сферою суспільних уявлень про світ політики й відповідних норм поведінки 

[3, p.305]. Натомість американські дослідники Г. Алмонд і С. Верба 

визначають політичну культуру як сукупність психологічних орієнтацій 

людей стосовно політичних об’єктів, як знання, почуття та оцінки 

політичних явищ. Як бачимо, вони наголошують на суб’єктивних рисах 

політичної культури, не включаючи до неї компонент політичної діяльності 

[4, c.345]. Л.Даймонд при визначенні політичної культури розставляє 

національні акценти і розуміє її як властиві певному народу погляди, 

цінності, настанови, ідеали оцінки політичної системи своєї країни та своєї 

ролі у цій системі. Вчений наголошує, що відмінність між основними 

культурними стереотипами часто є більш значною в межах однієї нації, ніж 

між ними [5, c.884-885].  

Політичну культуру, як і правову, розглядають як складову загальної 

культури, що перебуває в залежності від інших видів культури: економічної, 

моральної, художньої. Оскільки політичні знання, принципи і норми є 

характеристиками політичної культури, то важливого значення набуває 

діяльнісний аспект, що ґрунтується на досвіді, набутому в ході практичної 

діяльності. Отже, політична культура – поняття, яке виражає рівень 

політичної компетенції особи, соціальної групи чи суспільства та їх 

готовність діяти або утриматись від дій відповідно до цінностей, принципів і 

норм, що притаманні  даному суспільству.  

Підсумовуючи, слід зазначити, що обидва поняття «правова культура» і 

«політична культура» відображають явища, що є показниками якісного 

рівня розвитку суспільства і становлять основи функціонування його 

правової і політичної системи.  Крім того, участь у реалізації політичної 

влади, в управлінні державою обумовлює необхідність оволодіння 

громадянами політичною і правовою культурою. На їх рівень впливає низка 
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як об’єктивних, так і суб’єктивних причин і факторів. Для українського 

суспільства на сучасному етапі розвитку характерний низький рівень як 

правової, так і політичної культури, що пояснюється, зокрема, стійкими 

патерналістськими стереотипами і відсутністю політичної волі еліт до 

проведення системних реформ. 
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ЭТАПЫ СТАНОВЛЕНИЯ ПОЛИТИКО-ЛИБЕРАЛЬНОЙ 

ДОКТРИНЫ БЕНЖАМЕНА КОНСТАНА 

Бенжамен Констан (1767–1830) по праву считается самым ярким 

представителем французской либеральной школы, человеком, который не 

только ввёл либеральную мысль в русло стройной теории, но и стоял во 

главе партии, сыгравшей значительную роль во французской истории в 

период между революциями 1789 и 1830 гг. 

Формирование личности и политических взглядов Бенжамена Констана 

пришлось на переломную эпоху во Франции, богатую событиями 

исторической значимости и личностями, чьи деятельность и творчество 

оставили глубокий след в мировой культуре. Среди событий, определивших 

жизненный путь либерального мыслителя, совершенно неравнозначных, но 

всё же представляющих единый логический ряд, следует назвать 
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Французскую революцию 1789 г., пробудившую политическое сознание 

Б. Констана, интеллектуальное сотрудничество с Жермен де Сталь, 

повлекшее за собой включение молодого человека в активную 

политическую жизнь, и возвышение Луи Бонапарта, имевшее следствием 

переход Б. Констана в ряды оппозиции и выработку политическим 

теоретиком основных принципов его либеральной доктрины. 

Эти события послужили отправной точкой для выделения трёх этапов 

становления политических воззрений Б. Констана: I этап – 1789–1794 гг.; 

II этап – 1795–лето 1799 гг.; III этап – осень 1799–1806 гг. Разумеется, даты 

1789 и 1806 гг. носят условный характер, формально определяя тот 

промежуток времени, когда накопление Б. Констаном научных знаний и 

практического опыта под воздействием исторической реальности переходит 

в иное качество – формулирование автором «Принципов политики» основ 

либеральной политико-философской доктрины. 

Первый этап (1789–1794 гг.) характеризуется неопределённостью 

политической ориентации молодого Б. Констана. От увлечения 

демократическими идеалами, в духе идеологии Просвещения и 

воспринятыми им под влиянием личных контактов с известными людьми 

его эпохи, он переходит к более умеренным взглядам. Позиция «золотой 

середины» – во многом результат осмысления практики революционного 

террора, а также плод интеллектуального общения с политическим 

окружением Жермен де Сталь. 

Второй этап (1795 – лето 1799 гг.) – период глубокой вовлечённости 

Б. Констана в политику правительства Директории. Искренний приверженец 

Республики, он всеми возможными, порой не всегда оправданными 

способами, пытается отстаивать завоевания Французской революции 1789 г. 

и существование республиканских институтов. 

Обозначенный период отмечен поиском компромисса между 

политической теорией и практикой. Задача сложная, что иногда приводило к 

известной моральной эластичности в политике. Взгляды молодого теоретика 

нередко входили в противоречие с конкретной политической позицией. Этот 

внутренний конфликт, как правило, разрешался в пользу политической 

практики. Так было в 1795 г., когда Б. Констан отрёкся от своей критики декрета о 

двух третях, так было и в 1797 г., когда будущий либерал и «защитник 

свободы» поддержал и одобрил государственный переворот 18 фрюктидора. 

Однако, практика государственных переворотов, личная причастность к 

властным структурам, глубокие философские размышления заставляют его во 

многом переосмыслить собственные политические позиции. 

Следует отметить, что многие из идей, сформулированных молодым 

политиком в период Директории, в дальнейшем легли в основу его 

политико-философской системы (например, такие как определение 

сущности реакции или произвола), но пока эти взгляды нельзя назвать ни 
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устоявшимися, ни систематизированными, ни оригинальными. Всё это пока 

не позволяет говорить о Б. Констане в данный период как о либеральном 

мыслителе или либеральном политике. 

Третий этап (осень 1799 – 1806 гг.) оказался решающим в становлении 

политических взглядов Б. Констана, ибо в это время под воздействием 

борьбы с усилением режима личной власти Бонапарта не только претерпели 

значительные изменения эти взгляды, но и были сформулированы основные 

положения его либеральной доктрины. 

Возникшая угроза диктатуры Бонапарта поставила молодого политика 

перед выбором: либо защита принципов свободы, либо личное благополучие. 

Он предпочёл первое. Отныне и безоговорочно политические убеждения 

Б. Констана стали определять направление его политической деятельности. 

Соответственно изменились и цели этой деятельности. Если ранее 

Б. Констан отстаивал идеалы Республики и защищал её от посягательств со 

стороны реакции, то теперь в такой защите и охране нуждалась сама 

свобода, попранная произволом одного человека. С целью «служить свободе 

до конца», Б. Констан принял пост члена Трибуната, и вся его недолгая 

карьера в этом качестве была связана с защитой либеральных принципов. 

Роль борца за республиканские идеалы постепенно сменилась ролью 

либерального оппозиционера. 

Основным итогом этого активного в плане государственной 

деятельности и плодотворного в деле теоретического осмысления 

действительности периода стало написание фундаментального труда 

«Принципы политики», содержащего системное изложение либеральных 

взглядов автора. 

Проведенные исследования позволяют внести некоторые коррективы в 

традиционно сложившиеся оценки личности Б. Констана и его творчества. 

Во-первых, оформление политико-философской системы либерального 

теоретика происходило во время Консульства и начала Империи, а не в 

эпоху Реставрации, как то было принято считать в историографии. 

Либерализм Б. Констана формировался в борьбе с диктаторскими 

устремлениями Наполеона. Во-вторых, Б. Констан более не предстаёт 

респектабельным буржуа, жаждущим только славы и денег, отдающим 

должное романтическим приключениям и карточной игре. И хотя 

либеральный теоретик и государственный деятель не был лишён 

человеческих слабостей и не был чужд карьерным устремлениям, ему были 

присущи глубокое чувство долга, мужество и сострадание. И, в-третьих, 

политическое наследие Б. Констана даже за давностью лет не кажется 

совершенно отжившим, устаревшим или ограниченным. Напротив, многие 

идеи Б. Констана, высказанные им более 200 лет назад, в условиях 

современной политической реальности в Украине обретают своё истинное 

звучание и значение. 
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ВПРОВАДЖЕННЯ СУЧАСНОЇ ВІЙСЬКОВО-МЕДИЧНОЇ 

ДОКТРИНИ У ВІДПОВІДНОСТІ СПІЛЬНОЇ ДОКТРИНИ 

НАТО З МЕДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

За останні 26 років вектор формування законодавства з питань оборони 

України неодноразово змінював свій напрям та зміст – від співпраці з 

країнами СНД до НАТО. Відсутність чіткої і стабільної оборонної політики 

призвела до зниження обороноздатності держави. Неочікувана агресія 

застала ЗС України та їхню медичну службу частково непідготовленими для 

виконання завдань що покладені на них, про це свідчили такі об’єктивні 

показники, як поганий стан здоров’я та значні показники захворюваності і 

втрати працездатності серед усіх категорій військовослужбовців; підрозділи 

медичної служби як окремих військових частин так і з’єднань були 

недостатньо укомплектовані персоналом відповідної кваліфікації; медична 

апаратура і техніка морально і фізично застаріли; відсутність базових 

нормативних документів якими повинна керуватися військово медична 

служба в надзвичайних ситуаціях. Уже під час залучення до заходів з 

боротьби з тероризмом, вживались прийоми щодо покращення медичного 

забезпечення особового складу ЗС та інших силових відомств які приймали 

безпосередню участь в АТО. Постає закономірне питання про фундаментальні 

причини незбалансованого положення сучасної військово-медичної служби 

України.  

Мета роботи полягає в окресленні проблем впровадження сучасної 

військово-медичної доктрини у відповідності Спільної Доктрини НАТО з 

медичного забезпечення. 
Доктрина (лат. doctrina), у загальнофілософському сенсі категорія 

розшифровується як «вчення, наукова або філософська теорія, система, керівний 
теоретичний принцип» [1, с.438] або «систематизоване вчення, сукупність 

принципів, що використовуються як основа програма дій» [2, с.523].  

М.І. Бадюк дає таке визначення ВМД України – «це нормативний 

документ, що містить систему поглядів на організацію та проведення 

медичного забезпечення військ (сил) і призначений для досягнення 

максимальної ефективності діяльності медичної служби Збройних Сил 

України у сучасних умовах. Вимоги ВМД поширюються на медичне 

забезпечення усіх видів Збройних Сил України у мирний час, період 

мобілізаційного розгортання і воєнний час. А принципи і положення 

військово-медичної доктрини можуть використовуватись при організації 
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медичного забезпечення військових формувань інших міністерств та 

відомств» [3, с.6]. Отже, у своєму дослідженні під військово-медичною 

доктриною України ми розуміли сукупність принципів, що лежать в основі 

програма дій сучасної військово-медичної служби України. 

У результаті дослідження встановлено, що фундаментальною 

проблемою впровадження сучасної військово-медичної доктрини у 

відповідності Спільної Доктрини НАТО з медичного забезпечення є 

приведення документів, що стосуються військової медицини у відповідність 

до міжнародних стандартів. 

І. Однією з вимог до ВМД є її відповідність до документів що є спільними 

для країн учасниць Північноатлантичного Альянсу:  
– МС 0326/3 NATO (Principles and Policies of Medical Support) – доктрина що 

регулює принципи та політику НАТО щодо охорони здоров’я [4]; 

– AJP 4.10 (Allied joint medical support doctrine) – доктрина НАТО щодо 

організації забезпечення невідкладної допомоги [4]. 

ІІ. Стандарти щодо різних елементів медичного забезпечення військ: 
– TCCC (Tactical Combat Casualty Care) – стандарти що регулює невідкладну  

допомоги при бойових травмах [4]; 

– PHTLS (Pre-Hospital Trauma Life Support) – стандарт що регулює медичну 

допомоги при травмах на догоспітальному етапі [4]; 
– АТLS (Advanced Trauma Life Support) – стандарт що регулює допомогу при 

травмах на госпітальному етапі [4]; 
– DCR (Damage Control Resuscitation) стандарт що регулює хірургічне лікування 

та інтенсивну терапію що надається при травмах на етапах надання 

спеціалізованої медичної допомоги [4]; 
– DCS (Damage Control Surgery) стандарт  що регулює проведення хірургічного 

лікування при травмах [4]; 
– Mass casualty response for health care personnel – стандарти що регулює 

сортування поранених та уражених та надання медичної допомоги при їх 

масових надходженнях [4];  
– Burn Trauma Patient Care стандарт що регулює надання невідкладної допомоги 

при термічних ураженнях [4]; 

ІІІ.Стандарти системи спеціальної навчання медичних фахівців: 
– Combat Medic (Army Health Care Specialist) 68W – це одна із 

найрозповсюдженіших медичних військово-облікових спеціальностей (ВОС) 
медиків Армії Сполучених Штатів Америки, передбачає 10 тижневий 

основної або 16 тижневий термін розширеної підготовки [4]; 

– EMT-B (Emergency Medical Technician – Basic) – цивільна спеціальність 
медиків, що відповідає ВОС 68W (до 150 годин підготовки) [4]; 

– Trauma Nursing – стандарт підготовки медсестер з лікування травмованих [4]; 
– TP-C (Tactical Paramedic Certification) – військовий парамедик (понад пів року 

спеціального навчання) тощо [4]; 

– EMT-P (Emergency Medical Technician – Paramedic) – цивільний парамедик (до 
1500 часу освітнього навантаження) [4]. 
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Також, у результаті дослідження встановлено, що на согодні 

документом, який виконує функцію ВМД є Стратегічний оборонний 

бюлетень України, який затверджено Указом Президента України від 

6 червня 2016 року № 240/2016 [5] та яким передбачено план виконання 

стратегічних завдань і проведення основних оборонних реформи до кінця 

2020 року. В цьому документі стратегічною ціллю № 4 вказана «Об’єднана 

система логістики і система медичного забезпечення, здатні надати 

підтримку всім компонентам сил оборони» і містить в собі такі завдання що 

стосуються медичної служби: 

– Завдання 4.2.1. Забезпечення на державному рівні міжвідомчої 

взаємодії роботи медичних підрозділів сил оборони, системи охорони 

здоров’я та освіти України щодо перспективного та якісного залучення 

медичних ресурсів, гарантування унормовування медичної допомоги, 

вивезення, реабілітації та навчання медичних кадрів.  

– Завдання 4.2.2. Побудова структури керівних органів медичного 

забезпечення сил оборони у відповідності з нормативами та концепціями 

НАТО як спеціального типу забезпечення військ, що не підпорядковуються 

логістиці.  

– Завдання 4.2.3. Оснащення медичної служби сил оборони засобами 

пошуку поранених, транспортом та авіаційними засобами медичної 

евакуації, броньованим транспортом, сучасними зразками комплектно-

табельного оснащення для забезпечення медичної допомоги; засобами 

комунікації та електронними системами управління для отримання 

необхідної медичної допомоги у встановлений термін.  

– Завдання 4.2.4. Впровадження загальнодержавного уніфікованого 

підходу до реабілітації, що здатний забезпечувати безперервне та ефективне 

відновлення їх фізичних та соціальних функцій для якнайшвидшого 

повернення військовослужбовців до виконання службових обов'язків чи 

адаптації у соціумі, трудової адаптації, а також проведення реабілітації після 

звільнення зі служби. Розробка протоколів та впровадження 

загальнодержавної скоординованої структури психологічного забезпечення 

та реабілітації військовослужбовців, зосереджуючись на попередженні, 

лікуванні воєнного стресу та забезпечення швидкого повернення до 

виконання службових обов’язків.  

– Завдання 4.2.5. Розбудова уніфікованої загальнодержавної структури 

підготовки медичних фахівців, введення стандартів та керування якістю 

освіти для сил оборони. Впровадження у систему медичної освіти військово-

медичної підготовки, яка повинна забезпечувати навчання стандартам 

проведення медичної допомоги у всіх напрямках, але головним чином – при 

бойовій травмі, ураженні (патології). Це повинно забезпечити ефективну 

підготовку медичних фахівців сил оборони для медичного забезпечення на 

протязі усїх етапів евакуації пацієнта, з моменту поранення аж до 
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MEDEVAC Role 4 (спеціалізованого багатопрофільного військового 

шпиталю) [4].  

– Завдання 4.2.6. Упровадження у роботу медичних підрозділів 

військових формувань актуальних розробок у наданні невідкладної 

допомоги, лікування, інформаційного забезпечення щодо стандартів 

надання невідкладної допомоги, спеціальних протоколів та інших 

нормативних документів у сфері захисту здоров’я, сучасних досягнень 

медичної науки.  

– Завдання 4.2.7. Створення єдиної медичної електронної системи 

управління сил оборони, що веде контроль за усім шляхом евакуації та 

систему керування потоками хворих та уражених, відповідає нормативним 

документам та рекомендаціям НАТО. Автоматизацію системи керування 

ресурсами медичної служби та забезпечення логістикою медичних 

підрозділів.  

Отже, другою фундаментальною проблемою впровадження сучасної 

військово-медичної доктрини у відповідності Спільної Доктрини НАТО з 

медичного забезпечення є практичне виконання зазначених вище завдань. 

Висновки. Впровадження сучасної військово-медичної доктрини у 

відповідності Спільної Доктрини НАТО з медичного забезпечення 

передбачає вирішення двох нагальних проблем: приведення документальної 

бази у відповідність до світових стандартів та практичне вирішення 

конкретних завдань згідно Стратегічного оборонного бюлетеня України. 
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професор кафедри  політології та державного управління, 
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ЗАРОДЖЕННЯ ПРАГМАТИЧНОЇ ФІЛОСОФІЇ. ВИМІРИ 

ПОЛІТИЧНОГО ПРАГМАТИЗМУ 

Основні ідеї філософії прагматизму Ч. Пірс сформулював на поч. 70-х 

рр. XIX ст. у двох статтях – «Закріплення вірування» та «Як зробити наші 

ідеї ясними». З історичної точки зору прагматична доктрина виникла з 

полеміки Ч. Пірса проти раціоналізму Р. Декарта, зокрема, трьох головних 

картезіанських принципів: методологічного сумніву, інтуїції, критерію 

ясності та чіткості ідей. 

Передумовою та основою доктрини прагматизму є теорія сумніву – 

віри. Ця теорія спирається на концепцію пізнання та мислення, згідно якої: 

а) мислення розглядається як пристосувальницька діяльність організму; 

б) пристосувальницька функція мислення протиставляється пізнавальній. Ця 

концепція була поширена у філософії XIX–XX ст.., зокрема, вона 

проявилася у психологічній концепції біхевіоризму, в якій заперечується 

свідомість як предмет дослідження, замість неї пропонується вивчати 

поведінку як сукупність реакцій на стимули. В теорії сумніву – віри Ч. Пірса 

на перший плін висувається психологічно – біхевіористичний аспект. Суть 

цієї теорії полягає у тому, що людина і суспільство в процесу 

життєдіяльності змушені виробляти певні види поведінки, діяти певним 

чином, відповідно до обставин. Ці звички, коли вони усвідомлені, 

утворюють віру, або вірування. Отже, згідно Пірсу, віра – це готовність 

діяти певним чином. Якщо дві різні ідеї (вірування спонукають до тотожної 

поведінки, то ніякої різниці між ними не існує – це одна й та сама ідеї 

(вірування), виражена різними словами [1]. 

З психологічної точки зору, віра є комфортним відчуттям, оскільки 

формує впевненість та внутрішню узгодженість. На противагу вірі, сумнів – 

це неспокійний, бентежний стан. За Ч. Пірсом, увесь процес прагматичного 

мислення зводиться до подолання сумніву та досягнення віри. Ч. Пірс 

аргументує свою теорію на практиці, і вона виявиться абсолютно без підстави. 

Ч. Пірс аргументує свою теорію наступним чином: « Ми можемо уявити, що 

цього не достатньо для нас, що ми прагнемо не лише до переконань, але до 

істинного знання. Але випробуйте цю фантазію на практиці і вона виявиться 

абсолютно безпідставною. Оскільки варто лише досягнути твердого 

переконання і ми будемо цілком вдоволені, незалежно від того чи це 

вірування істинне або хибне… Гайбільше – що можна стверджувати, це те, що 

ми шукаємо таке вірування, яке б здавалося б нам вірним» [2, C.536] 
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Прагматизм Ч. Пірса не цікавить проблема достовірності знання. Він 

визначає поняття не з точки зору відповідальності об’єкту, а у відношенні до 

суб’єктивного чи штучно «об’єктивованого» наукового і соціального 

досвіду. Значення поняття зводиться до сукупності практичних наслідків 

його застосування. У цьому й полягає т.зв. «метод Пірса». Ч. Пірс визначає 

прагматизм як «вчення про те, що кожне поняття є поняття про 

передбачувані практичні наслідки». Таким чином, Ч. Пірс ототожнив віру та 

істину, а критерієм її адекватності визначив практично – прагматичні 

наслідки її застосування. 

Концепцію Ч. Пірса про прагматичний метод В. Джемс розвинув до 

рівня широкого світогляду, самостійного філософського вчення. За 

Джемсом, реальність має багато форм і вимірів, а вільна творчість кожної 

людини створює плюралістичну картину світу. Кожній людині притаманний 

свій індивідуальний спосіб філософствування та своє сприйняття довкілля. 

В якості істини, яка може бути прийнятою, В. Джемс визнає лише те, що 

найкращим чином керує нами, що є краще пристосоване до будь – якої 

частини життя та дозволяє якнайкраще злитися з усією сукупністю нашого 

досвіду, з прагматизмом. 

Істина, згідно Джемсу, – це те, що дозволяє асимілювати свій новий 

досвід з запасом старих переконань. Завдання знання нового – 

пристосуватися до структури знання старого («закам’янілих істин»), тоді й 

воно буде вважатися істинним [3]. З практичної точки зору, істиною є те, що 

найкраще працює на нас. Її шукають для практики, а не для самоцілі. 

Прагматичний підхід разюче відрізнявся від панівної протягом багатьох 

десятиліть європейської філософської традиції шукання істини заради неї 

самої. прагматизм В.Джемса визнавав право на існування абстрактних істин 

та релігійних вірувань, але лише у випадку їх здатності спричинити 

практичні наслідки. «Єдине завдання філософії повинне полягати у тому, 

щоб вказати, яка була б для нас і для мене суттєва різниця у певні моменти 

нашого життя, якби була істинною. та чи інша формула світу» [4]. 

Одною з центральних категорій філософії В. Джемса є досвід, який є 

«самодостатнім та ні на що не спирається». Досвід цілком співпадає з 

реальністю, оскільки « нам довелося жити у світі, в якому досвід та 

реальність складають одне й те саме» [5, C.50]. Відчуття – це не образ 

реальності, а сама реальність, відповідно, питання про хибність чи 

істинність відчуттів позбавлене сенсу. За В. Джемсом, світ, що нас оточує, 

абсолютно гнучкий та мінливий. Оскільки увесь визначений зміст дійсності 

детермінований поведінкою особистості та людського соціуму, постільки 

структура світу виявляється антропоморфною, ірраціональною та 

плюралістичною. В процесі «створення реальності» людина, згідно 

В. Джемсу і прагматизму взагалі, має справу не з об’єктивним світом, не з 

матеріальними предметами, а зі світом свого власного досвіду, з потоком 
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свідомості. Вона долає не опір предметів, але свої власні ускладнення, 

нерішучість, сумнів, бентежність.  

В. Джемс стверджував, що особливість прагматизму полягає в тому, що 

для нього істина – це різновид корисного, а не відмінна від нього категорія. 

Істинним називається те, що є корисним в галузі переконань. Прагматизм 

розвивається в консеквенціальній традиції, тобто оцінює діяльність лише за 

її результатами. Оскільки корисні практичні наслідки можуть дати місце 

лише у майбутньому, говорити про істинність ідеї до появи цих наслідків 

немає сенсу. Ідея сама по собі просто є, вона ані істинна, ані хибна. Вона 

може стати істинною у процесі її застосування або використання у процесі її 

перевірки. Об’єктивна істина В.Джемсом рішуче заперечується. Абстрактні 

аксіологічні конструкції мають лише інструменталістське значення. 

Родоначальником політичного прагматизму вважається Дж. Дьюї. З 

точки зору Дж. Дьюї, будь-яке фундаментальне поняття моралі є 

догматизмом та неприпустимою абстракцією, яка не має права на існування, 

оскільки будь-яка моральна ситуація є неповторною та вимагає свого 

нового, унікального вирішення. Аналізуючи уявлення про добро, Дж. Дьюї 

зробив висновок, що добро має обов’язково відповідати якійсь потребі, а 

спільних, однакових для всіх уявлень про добро та зло, як фундаментальних 

категорій етики, насправді, немає і бути не може. З такого прагматичного 

підходу випливає висновок, що цілі, які висуває людина – несвідомі, що 

розуму можуть бути підлеглі тільки методи, засоби і форми моральної 

діяльності. Цей підхід особливим чином розв’язував етико-філософське 

питання: чи існує моральна діяльність, чи моральну оцінку діяльності дають 

люди. Прагматизм вирішує це питання за формулою: моральним є те, що 

приносить користь людині, як діяльному суб’єкту. Такі уявлення Дж. Дьюї 

характеризують його як представника радикального релятивізму в етиці. 

Отже, політичний прагматизм розглядається у декількох вимірах: по-

перше, прагматизм як філософський метод і концепція, розроблений 

американськими теоретиками наприкінці XIX ст.; по – друге, прагматизм як 

основа політичних доктрин ХХ століття – політичного біхевіоризму, школи 

«реальної політики» тощо; по – третє, прагматизм як характеристика 

політичного процесу в пострадянській Україні. 
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ІНФОРМАЦІЙНИЙ СУПРОВІД НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

НА ПЛАТФОРМІ Е-НАУКИ 

У зв’язку з глобальною інформатизацією освіти та науки, поширенням 

Інтернету змінюється місце та роль бібліотек під час наукових досліджень. 

Особливо це торкнулося формування нових моделей управління ресурсами з 

удосконаленими процесами надання вільного доступу до них. Відбувається 

переосмислення ролі і місця бібліотечно-інформаційної установи в 

задоволенні інформаційних потреб і запитів нового сучасного користувача, 

що проводить дослідження на платформі е-науки. З формуванням 

електронного інформаційного середовища бібліотечні технології стали 

набувати нових рис, форм, якостей та властивостей. В свою чергу, 

розпочалося інтенсивне формування віртуальних творчих колективів для 

проведення досліджень на платформі е-науки.  

Питаннями побудови електронної науки займався Дж. Тейлор [6], 

планування наукових задач в галузі е-науки досліджується в роботах 

Дж. Тейлора, Е. Ділман, Д. Ганнона, М. Шилдса [6;7]. Серед українських 

вчених інфраструктуру електронної науки досліджували М.З. Згуровський 

та А.І. Петренко [8; 9]. 

Метою даної роботи є аналіз змін у бібліотечній діяльності в контексті 

розвитку досліджень на платформі е-науки.  

Термін е-наука в науковий обіг введено Дж. Тейлором, який зрозумів, 

що більшість галузей науки можуть отримати вигоду із використання ІТ-

інфраструктури для підтримки багатопрофільної і розподіленої співпраці. 

Він сформулював бачення цього типу розподіленої спільної науки і ввів 

термін «електронна наука»: тобто галузь традиційної наукової діяльності, 

що передбачає співпрацю на міждисциплінарному рівні із формуванням 

інноваційної інфраструктури [5]. 
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Американський науковець Томас Фрідман [2] у книзі «Плоский світ» 

(«The World is Flat») зазначив, що конвергенція комунікаційних і 

обчислювальних технологій змінює світ бізнесу, науки і повсякденного 

життя. Методологія досліджень в багатьох сферах змінюється, і ми 

знаходимося на порозі нової ери – ери науки керованої даними. Протягом 

останніх декількох десятиліть електронна наука виникла як нова 

методологія для наукових досліджень нарівні з традиційними 

експериментальними та теоретичними методологіями. 

Впродовж багатьох років вчені використовували електронні засоби 

комунікації і поширювали результати своїх досліджень через Інтернет. Пре- 

і пост-принти публікацій доступні в електронному форматі через 

інституційні сховища. Сьогодні через Інтернет відбувається рецензування і 

інші наукові комунікації. Але розвиток електронної науки сприятиме 

ефективнішій і більш комплексній академічній діяльності за допомогою 

технологій віддаленого комунікування. 

Ефективне функціонування е-науки відбувається завдяки використанню 

розподілених мереж, що надають необхідне програмне забезпечення і 

обчислювальні потужності, різноманітні інструменти для опрацювання 

великих масивів даних. Це забезпечує активний обмін інформацією та 

покращує комунікацію між дослідниками, підвищуючи їх 

конкурентоспроможність, а також їх здатність до співпраці, зокрема, на 

міжнародному рівні. 

В ряді європейських країн запровадили проекти, спрямовані на 

вивчення переваг, проведення досліджень на платформі електронної науки. 

На перший погляд здавалося, що інформаційні послуги, адаптовані до 

електронної науки не грають важливу роль в рамках цих проектів. Проте, 

проведені дослідження засвідчують їх актуальність. Без інформаційних 

послуг, що надаються бібліотеками дослідникам із середовища електронної 

науки, значно знижується ефективність дослідницької роботи. Бібліотеки 

при наданні інформаційних послуг не лише здійснюють інформаційний 

супровід досліджень, що виконуються на платформі е-науки, але й 

забезпечують комунікаційні зв’язки між науковцями. 

Для проведення наукових досліджень формуються віртуальні творчі 

колективи. Координація досліджень, співпраця відбувається з допомогою 

інструментів та засобів, які надає Інтернет. Хмарні сервіси, що стали 

поширеними в останні роки забезпечують членів віртуальних творчих 

колективів можливістю з своїх робочих місць використовувати спеціальний 

інструментарій, програмне забезпечення, дані і застосунки як частини 

розподілених систем. Це сприяє усуненню бар’єрів, які виникають в процесі 

віддаленої співпраці – несумісність програмного забезпечення, недостатнє 

знання прикладного програмного забезпечення або ігнорування стандартів, 

а також перешкоди, пов’язані з ліцензуванням і авторським правом. 
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Проведення досліджень на платформі е-науки знімає проблеми 

обмеженості інформаційного середовища і сприяє ефективному 

колективному використанню ресурсів. Разом з тим будь-які інформаційні 

ресурси спираються на семантичну веб-концепцію, засновану на метаданих, 

зручних для зчитування машиною. В процесі формування метаданих 

активно задіюються бібліотекарі. При цьому можливе використання грід-

технологій. 

Використання грід-технологій при проведенні досліджень на платформі 

електронної науки має низку переваг [5]: 

– Організація ефективної командної роботи віртуальних колективів; 

– Можливість роботи за вільним графіком; 

– Налагодження безбар’єрного співробітництва на національному та 

міжнародному рівнях; 

– Синергетичний ефект, що посилює вагомість результатів;  

– Чіткість координації дослідницької діяльності; 

– Уникнення паралелізму та дублювання; 

– Ефективний інформаційний супровід, завдяки формуванню 

електронної бібліотеки. 

Термін електронна бібліотека часто використовується в сучасних 

публікаціях в контексті співпраці на платформі е-науки, але, на жаль, 

розуміння цього терміна є досить обмеженим [3;1]. Поняття «бібліотечного 

обслуговування» користувачів-науковців, що працюють на цій платформі, 

часто зводиться до зберігання та надання даних для досліджень. Але спектр 

бібліотечних послуг, що надаються для цієї категорії користувачів, є значно 

ширшим. Зарубіжні бібліотекознавці вважають їх удосконаленою моделлю 

класичної бібліотечної діяльності, оскільки забезпечується пошук, 

опрацювання та перевірка зібраної інформації на достовірність, доступність 

публікацій, формування колекцій первинних документів [4]. Створення 

коректних метаданих підвищує ефективність доступу до інформації. Саме ці 

компетентності бібліотекарів будуть відігравати важливу роль в успішному 

інформаційному забезпеченні досліджень, що проводяться на платформі 

електронної науки. 

У переліку інформаційних бібліотечних послуг для віртуальних 

наукових колективів можна назвати: 

– стандартизований опис інформаційних ресурсів; 

– пошук релевантних інформаційних ресурсів на запити користувачів;  

– формування електронних бібліотек, колекцій та надання зручного 

доступу до них.  

Бібліотечні інститути повинні набувати досвід із надання 

інформаційних послуг науковцям, що проводять дослідження на платформі 

електронної науки. Таким чином, бібліотекарі відіграють важливу роль в 

проектах електронної науки. 
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ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛЬНИХ ІНТЕРНЕТ-МЕРЕЖ 

ЯК СКЛАДОВОЇ СИСТЕМИ МАСОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ 

Сьогодні ми спостерігаємо швидке зростання інформаційних 

комунікацій у суспільстві, в результаті чого посилюється обмін інформацією 

як між окремими людьми, так і організаціями, регіонами, країнами і 

континентами. У процесі прискорення суспільного розвитку зросло 

інформаційне насичення, інформаційний супровід здійснюваних 

перетворень, що одержав назву інформатизації суспільства. Якщо 

проаналізувати основні фактори, які сприяють глобалізації інформаційного 

простору, то слід виявити найбільш важливі: 
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– розвиток глобальної системи телебачення і радіосповіщення; 

–- розвиток глобальних інформаційно-телекомунікаційних мереж; 

– глобалізація телефонного зв’язку, у тому числі і мобільного; 

– поява принципово нових засобів і технологій для інформаційних 

комунікацій. 

Медійність інтернет-комунікації характеризується не лише наявністю у 

мережі інформаційних платформ традиційних медіа, а й можливістю 

організації публічних комʼюніті завдяки адаптації новітніх сервісів для 

колективної комунікації. Саме ця характеристика дозволяє виділити, серед 

актуальних об’єктів дослідження соціальних комунікацій ‒ соціальні 

мережі, зокрема тематичні он-лайн спільноти, що репрезентують 

конвенційні структури інформаційного простору різноманітних моделей 

світу. До питань дослідження соціальних мереж та он-лайн спільнот як 

медіа зверталися такі українські дослідники: Артамонова І., Досенко А., 

Іванов В., Краснякова А., Литвинова С., Пожуєв В., Хітрова Т., Чабаненко М. 

Важливість інформаційних комунікацій у системі механізмів суспільних 

обмінів зростає, і їм приділяється дедалі більша увага, що і зумовлює 

актуальність даного дослідження. Метою статті є аналіз особливостей 

діяльності соціальних інтернет-мереж як складової системи масової 

комунікації. 

Поступово формується точка зору про такі комунікації як механізм 

спілкування, «передача інформації від людини до людини – специфічна 

форма взаємодії людей у процесі їх пізнавально-трудової діяльності, що 

здійснюється головним чином з допомогою мови [4]». При цьому зростає 

розуміння значення «інших знакових систем» у структурі комунікацій. 

Кожна частина системи настільки пов’язана з сусідніми частинами, і зміна в 

одній частині викликає зміну у всіх інших та у всій системі. 

Вирішальну роль у структурі комунікацій відіграє глобальна 

інформаційна мережа – Інтернет, який дозволив великій кількості людей 

отримувати доступ до всесвітньої інформації. Нове віртуальне інтернет-

середовище, утворене в результаті інтернет-комунікації різних суб’єктів, 

сприяє утвердженню двосторонньої суб’єкт-суб’єктної моделі 

комунікативної взаємодії, що прискорює становлення особистості. 

Інформаційні технології підвищують інтенсивність зв’язків між народами і 

цивілізаціями, надають можливість масової освіти, істотно змінюють 

механізми управління суспільством і створюють нові політичні структури, 

прискорюють час і звужують простір, різко інтенсифікують соціальні 

процеси. Нове інформаційне суспільство формує модель інформаційної, 

толерантної, культурної, високорозвиненої людини з новими навичками, 

стереотипами поведінки, культурними запитами і навіть новими цінностями. 

Важливою тенденцією сучасності є те, що формується новий, 

інформаційний образ людей, комунікаційна єдність світу, у якій швидкість 
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розповсюдження небачених об’ємів інформації набагато більша швидкості 

пересування людей і товарів. Важливим напрямком становлення 

інформаційного суспільства в Україні та у світі в цілому є формування 

інформаційної культури, яка почала формуватися у другій половині ХХ 

століття у зв’язку з увагою до механізмів і процесів інформаційного обміну і 

являє собою культуру з точки зору акумульованої, оброблюваної і 

трансльованої в її рамках інформації. 

Соціальна мережа – це соціальна структура, що об’єднує окремих 

людей чи навіть цілі організації і показує, яким чином її учасники пов’язані 

один з одним тими чи іншими відносинами – від випадкових знайомств до 

тісних сімейних зв’язків. «У теорії соціальних мереж відносини 

представлені у вигляді вузлів і ліній-зв’язків. У найпростішому вигляді 

соціальна мережа являє собою набір всіх зв’язків між вузлами, які цікавлять 

дослідника в рамках досліджуваного об’єкта. Зв’язки в мережі можуть бути 

направленими і ненаправленими, незазначеними і зазначеними, 

дихотомічними і кількісними, сильними і слабкими, одиничними і 

множинними. 

Форма соціальної мережі впливає на ефективність і потенційну користь 

для її акторів. Невеликі мережі з жорсткими, регламентованими зв’язками 

можуть бути менш ефективними, ніж великі «відкриті» мережі, з 

підвищеною свободою спілкування, особливо з точки зору вироблення 

нових рішень і ідей» [3]. Соціальну мережу логічно сприймати як форму ЗМІ, 

яка є частиною масових комунікацій. Інтернет-аудиторія бере інформацію у 

тих, хто їй подобається і кому вона довіряє. Під соціальними інформацій-

ними комунікаціями таким чином розуміються комунікації, призначені для 

забезпечення суспільно значущою інформацією всіх елементів соціальної 

структури суспільства, налагодження загальносуспільних інформаційних 

обмінів в інтересах існування й розвитку суспільства.  

Особливостями інтернет-комунікації вважають науковці (Квіт С. [1], 

Краснякова А. [2], Лучинкіна А.) віртуальність, інтерактивність, гіпер-

текстуальність, глобальність, креативність, анонімність, фрагментарність, 

мозаїчність. При цьому вони звертають увагу на трансграничний характер 

комунікації користувачів в інтернеті (невизначеність числа анонімних 

користувачів та масштабів поширення інформації), високу мобільність 

комунікантів (як окремої людини, так і соціальних систем, соціальних 

інститутів), змінність ієрархічного порядку поширення інформації (з 

вертикального, із домінуванням одного із суб’єктів, до рівноправного), 

двосторонність. 

Варто зауважити також, що протягом останніх двох-трьох десятиріч у 

нашому суспільстві різко зростають обсяги наявних інформресурсів. Як 

правило, вони структуризуються в тематичні бази, що пов’язані із 

соціальними інформаційними комунікаціями, хоча й не входять до їх 
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складу. Розвиваючи активні форми обслуговування користувачів, у т. ч. 

дистантні, у систему сучасних соціальних інформаційних комунікацій 

дедалі більшою мірою входять бібліотечні, архівні установи, різні за 

призначенням інформаційно-аналітичні центри. За допомогою Інтернету на 

соціальні інформаційні комунікації в суспільстві дедалі більшою мірою 

здійснює вплив глобальний інформаційний простір. У зв’язку з цим можна 

прогнозувати, що в найближчі роки національна структура соціальних 

інформаційних комунікацій відповідно до глобальних закономірностей 

зазнає серйозних впливів і згідно зі структурною перебудовою суспільства – 

значних змін. 
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БІБЛІОТЕКА В ПРОЦЕСІ ПОДОЛАННЯ ПРОБЛЕМИ 

ІНФОРМАЦІЙНОЇ НЕРІВНОСТІ: ЛІНГВІСТИЧНИЙ ВИМІР 

На сучасному історичному етапі ключову роль в становленні 

інформаційного суспільства відіграє всеохоплюючий процес переходу людства 

від дезінтегрованого світу до світу глобального. Трансформації в основних 

сферах суспільного життя, включаючи економічні, технологічні, соціальні та 

культурні перетворення, призвели до появи якісно нових відносин як на 

міжособистісному рівні, так і на рівні масштабних зрушень, що стають 

передвісниками подальшої уніфікації ринків та суспільств. Дані процеси 

свідчать про специфічну особливість глобалізації як явища – її багатогранність.  
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Мовний простір не став виключенням, тому все більше уваги в 

наукових дослідженнях сучасників приділяється аспектам лінгвістичної 

глобалізації та появі у зв`язку з цим нового виміру проблеми інформаційної 

нерівності. Лінгвістична глобалізація стала закономірним наслідком нової 

парадигми світового розвитку, проявляючи себе через формування однієї, 

універсальної мови, що буде зрозумілою для усіх. В наш час саме мова, 

будучи інструментом мисленнєвих процесів, стає тим консолідуючим 

фактором, що інтенсифікує міжкультурний діалог та інформаційні обміни в 

світі. З ряду об`єктивних причин наразі на таку роль претендує англійська 

мова, яка, долаючи державні та національні кордони, вже здобула статусу 

міжнародної мови дипломатичних відносин, торгівлі, бізнесу та освіти. 

Сьогодні англійська мова належить не тільки своїм носіям (американцям, 

англійцям, австралійцям) – англійською мовою нині вільно володіють 

близько 670 млн осіб, а в межах «розумної компетентності» – приблизно 

1,2–1,5 млрд осіб.  

Домінування англійської мови багато в чому пояснюється розвитком 

науки (до 80% всіх наукових публікацій виходять англійською), 

технологічними факторами (розвиток телебачення, телекомунікацій). 

Суттєво посилились позиції англійської в світі з появою та 

розповсюдженням мережі Інтернет – англійською тут представлено більше 

половини контенту. При цьому зауважимо, що за різними підрахунками, 

тільки близько 20% населення в світі англійську розуміють. Таким чином, 

фактор домінування англійської мови в сучасному інформаційному просторі 

створює передумови для посилення деструктивних проявів інформаційної 

нерівності. Адже в сучасному суспільстві знань саме лінгвістичний бар`єр 

стає основною перепоною для доступу громадян до світових економічних, 

соціальних, освітніх і культурних можливостей, які відкриває знання та 

використання англійської мови. 

Соціологи та лінгвісти, намагаючись осмислити процес лінгвістичної 

глобалізації в сучасному світі, відзначають його суперечливий характер та 

незворотність. Насамперед, йдеться про той факт, що з одного боку, 

безпрецедентне поширення англійської мови розглядається як природнє та 

позитивне явище взаємозбагачення мов та культур, викликане потребою у 

спілкуванні, з іншого – говорять про появу лінгвоциду, вестернізації та 

мовного імперіалізму, що спричиняють комунікативне нерівноправ`я і 

«колонізацію менталітету». Одним з перших про мовну експансію заговорив 

британський вчений-лінгвіст Р. Філіпсон, висунувши радикальну тезу про 

визнання існування лінгвістичного імперіалізму та необхідність боротьби з 

ним, позаяк глобальне розповсюдження англійської мови не є 

соціокультурно нейтральним явищем, і зважаючи на вже наявні наслідки, 

може призвести в подальшому до втрати культурної специфіки 

неангломовних націй, які зазнають значного впливу з боку американської та 
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британської культури. Ще у 1996 році Р. Філіпсон застерігав про небезпеку 

створення мовної та культурної «уніформи» для населення. 

Так чи інакше, а на сьогодні англійська залишається одним з важливих 

інструментів кроскультурних комунікацій, а рівень володіння мовою, як і 

раніше, є одним із показників інтеграції країни в глобальну економіку, 

залишаючись гарантією доступу на міжнародний ринок, у тому числі і 

ринок праці. Як наслідок, спостерігається кореляція між рівнем володіння 

англійською мовою і рівнем життя, а також доходами населення. Існуючі 

соціально-політичні зрушення роблять подолання інформаційної нерівності, 

зокрема, в її лінгвістичному вимірі, нагальною потребою в кожній державі. 

У світовому рейтингу володіння англійською мовою (EF EPI) Україна 

знаходиться на 44-му місці серед 63 країн. Індекс демонструє достатньо 

низький  рівень українських показників та необхідність впровадження в 

нашій державі відповідних заходів для покращення ситуації, що склалася. 

Відповідно до Указу Президента України № 641/2015, 2016 рік в Україні  

було оголошено роком англійської мови. Вітчизняні бібліотеки досить 

активно долучилась до кампанії Національної програми вивчення та 

популяризації англійської. 

В сучасних реаліях бібліотеки залишаються важливими інституціями в 

системі безперервної освіти, а тому, усвідомлюючи важливість організації 

освітніх програм з поширення навичок володіння англійською мовою, 

останнім часом досить активно включають у свою роботу послуги з 

вивчення іноземної. Так, в 28 регіонах України, на базі місцевих бібліотек, 

близько 10 років поспіль успішно функціонують центри «Вікно в Америку», 

в яких надаються можливості для безкоштовного вивчення англійської; 

програма «Бібліоміст» спільно з компанією «FunMedia» у 2013 році 

започаткувала проект сучасної інтерактивної методики «English 123 в 

бібліотеці». Водночас розвиваються окремі місцеві ініціативи бібліотек, що 

спільно з навчальними закладами та громадськими організаціями 

відкривають в своїх приміщеннях клуби з вивчення та вдосконалення 

англійської. 

Задіявши наявні ресурси та потенціал, бібліотеки навчальних закладів, 

публічні бібліотеки поряд із традиційними формами роботи – книжковими 

виставками, що розкривають фонди літератури іноземною мовою та 

презентаціями наявних матеріалів для її вивчення та викладання, – 

організовують для своїх відвідувачів ряд нових заходів  у напрямі 

популяризації англійської мови. Цікавим видається досвід проведення 

кінопереглядів фільмів мовою оригіналу з подальшим обговоренням 

стрічки, а також дискусійних тематичних зустрічей. Набувають поширення 

віртуальні уроки, лекції та тренінги, де бібліотекар або волонтер виступає 

модератором групи, організуючи онлайнове спілкування з носіями 

англійської.  
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Наведені вище приклади свідчать про активізацію бібліотечної роботи в 

пошуках шляхів підвищення її ефективності задля вирішення питань сталого 

суспільного розвитку в державі. Трансформуючись разом із суспільством, 

сучасні бібліотеки залишаються навіть у змінених соціально-економічних 

умовах провідним соціальним інститутом, що реалізовує свою діяльність не 

тільки через формування інформаційно-культурного середовища, а й через 

свою безпосередню участь у навчально-просвітницькій роботі. 

Ржеуський А.В., 
к.соц.ком., кафедра «Інформаційні системи та мережі» 
Національного університету «Львівська політехніка»,  

Кунанець Н.Е., 
д.соц.ком., професор кафедри «Інформаційні системи та мережі» 

Національного університету «Львівська політехніка»,  
Україна, м. Київ 

ВИБІРКОВЕ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ: 

СОЦІОКОМУНІКАЦІЙНИЙ ПІДХІД 

Вступ. Технології Web 2.0 змінили традиційну лінійну схему 

комунікації в суспільстві і передбачають задіяння широкого кола агентів 

комунікаційного процесу для надання релевантної інформації. 

Стан дослідження проблеми. Американські дослідники в області 

комунікативістики Дж. Брайант і С. Томпсон зазначають: «Характеристики 

нових технологій змушують вийти за межі традиційної комунікації. Цю нову 

область можна назвати транзактною медійною комунікацією. Транзактна 

означає зміну ролей – перехід до міжособистісних комунікаційних відносин, в 

яких кожна сторона може по черзі виступати в ролі відправника, 

напівотримувача або передавача інформації» [1, с.188]. Такий підхід спонукав 

до змін у традиційних технологіях багатьох форм інформаційної роботи. Не 

становлять винятку процеси вибіркового розповсюдження інформації. Для 

успішної реалізації цієї форми інформаційного обслуговування користувачів 

бібліотек доцільно застосовувати інноваційний підхід, що базується на 

технології «інформаційних воротарів». 

Мета публікації полягає у аналізі підходів до формування вибіркового 

розповсюдження інформації з використанням технології «інформаційних 

воротарів». 

Термін «інформаційний воротар» був введений в 1947 році німецьким 

психологом Куртом Левіном (Kurt Lewin) [2]. Інформаційний воротар – 
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людина, яка контролює доступ, обирає спосіб поширення повідомлення 

засобами Web-технологій. Використання технології «інформаційних 

воротарів» сприяє відбору достовірного повідомлення для надсилання 

електронною поштою чи представленння у блозі [3]. 
Курт Левін відзначив, що ефективність руху повідомлень визначеними 

комунікаційними каналами залежить від того, чи певні області в середині каналів 
функціонують як «ворота». Продовжуючи думку, Левін вказував, що секції 

«воріт» керуються обопільними правилами чи «інформаційними воротарями». У 

кожному випадку визначається кількість «інформаційних воротарів», 
уповноважених обирати – «передавати» чи «відхилити» повідомлення [2]. 

При наданні послуг інформаційного обслуговування користувачів, 

сучасні бібліотеки повинні базуватися на концепції «інформаційних 

воротарів» не залежно від того, який вид інформування обирається: 

• недиференційоване (масове), що не спрямоване на певну групу 

споживачів інформації і не враховує їх конкретних інформаційних потреб; 

• диференційоване, здійснюване у відповідності з постійно діючими 

(довготривалими) запитами або потребами окремого читача чи певної групи 

фахівців [4, с.448]. 

Диференційоване інформаційно-бібліографічне інформування передбачає 

групове (колективне) та індивідуальне інформування користувачів, зокрема у 

режимі вибіркового розповсюдження інформації. Кожен з них має свою чітку 

спрямованість, що полягає в специфічних можливостях так чи інакше 

реалізовувати інформаційну та соціокомунікативну функції бібліотеки. 

Користувачі можуть отримувати інформацію різними каналами: електронною 

поштою, новинними стрічками і системами для відбору інформації.  

Диференційоване інформування передбачає процес інформаційно-

бібліографічного інформування, при якому забезпечується безпосередня і 

систематична комунікація бібліотекаря з одним або одночасно кількома 

читачами, при якому високоорганізованою формою вважається вибіркове 

розповсюдження інформації [5, с.509-510]. При цьому важливою складовою 

цієї форми інформування користувачів є технологія «інформаційних 

воротарів». 

Найбільша релевантність надання інформації досягається при 

індивідуальному інформуванні користувачів. Достовірність та релевантність 

інформації, відібраної для надсилання користувачеві, перевіряється 

«інформаційними воротарями», які виступають у ролі інформаційних 

фільтрів. Індивідуальне обслуговування у режимі вибіркового 

розповсюдження інформації, передбачає: 

• надсилання перевірених повідомлень оперативно з обумовленою 

періодичністю; 
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• наявність двох контурів, тобто читачеві спочатку надається 

бібліографічна інформація, і лише потім на його вимогу – повні тексти 

документів або їх копії. 

• аналіз даних зворотного зв’язку, завдяки чому уточнюються 

інформаційні потреби абонента. 

Таким чином, при інформаційно-бібліографічному обслуговуванні у 

бібліотеках виокремлюють два рівня інформування користувачів. 

Універсальною та високоорганізованою формою інформаційного 

забезпечення користувачів вважається вибіркове розповсюдження 

інформації з використанням технології «інформаційні воротарі», яка 

забезпечує задоволення інформаційних потреб користувачів релевантною та 

достовірною інформацією. 
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ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ 

РЕГІОНІВ УКРАЇНИ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ 

На сьогодні в Україні відбувається посилення ролі місцевих органів 

влади в економічному і соціальному розвитку регіонів. Успіх започаткованих 

реформ децентралізації, розширення повноважень і фінансових ресурсів 

регіонів залежить від можливості самих регіонів забезпечувати стійкий 

розвиток навіть в умовах негативних макроекономічних явищ. Тому 

актуальним є дослідження і виявлення регіонів та галузей, спроможних 

забезпечити відновлення економічного зростання країни, пошук шляхів 

підвищення їх фінансової незалежності.  

Україна відповідно до основних положень Європейської хартії 

місцевого самоврядування продовжує спрямовувати свої зусилля на 

реалізацію євроінтеграційного курсу з розвитку місцевої і регіональної 

демократії. І саме децентралізація є однією з найуспішніших реформ, яка 

ефективно впроваджується в країні. Вона покликана зміцнити спроможність 

територіальних громад та підвищити рівень соціально-економічного 

розвитку регіонів [4]. 

За даними Міністерства регіонального розвитку за підсумками січня-

вересня 2016 року найкращим регіоном за рівнем соціально-економічного 

розвитку в Україні стала Вінницька область. В першій трійці за 

економічними показниками опинились м. Київ та Київська область, четверте 

місце посіла Миколаївська область. У свою чергу найгіршими регіонами за 

рівнем соціально-економічного розвитку в Україні визнано Чернівецьку, 

Івано-Франківську та Закарпатську області [5]. 

За результатами першого півріччя 2016 року позитивна динаміка 

порівняно з 2015 роком спостерігалася майже за всіма показниками соціально-

економічного розвитку регіонів. Збільшення обсягів промислової продукції 

спостерігалося у 18 регіонах України (в середньому по Україні – на 2,0 %), 
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збільшення обсягів будівельної продукції спостерігалося у 16 регіонах 

України (в середньому по Україні – на 9,1 %), збільшення обсягів надходження 

капітальних інвестицій у 22 регіонах (в середньому по Україні – на 9,6 %), 

обсяги прямих іноземних інвестицій збільшилися у 18 регіонах (в середньому 

по Україні – на 5,4 %). Щодо виконання плану доходів місцевих бюджетів та 

бюджетів ОТГ за I півріччя 2016 року, то за цей період до загального фонду 

місцевих бюджетів (без урахування трансфертів) надійшло 65,8 млрд. грн., що 

на 44,6 % більше, ніж за аналогічний період 2015 року. Найбільше зросли 

доходи місцевих бюджетів Закарпатської – 56,5 %, Львівської – 54,07 %, 

Херсонської та Одеської областей – 53,7 %. Це зростання відбулось за рахунок 

збільшення надходжень ПДФО у цей період на суму 35,0 млрд. грн. (148,7%), 

зростання плати за землю на суму 10,7 млрд. грн. (160,7%). 

Внаслідок фінансової децентралізації значні фінансові ресурси 

отримали бюджети міст обласного значення. Наприклад, дохідна частина 

бюджетів міст Запорізької області у 2016 році у порівнянні з 2015 роком 

зросла на 135,8 %. Це дає змогу покращити матеріально-технічне становище 

установ соціальної сфери, об’єктів житлово-комунального господарства та 

розвивати інфраструктуру обласного центру [4]. 

Роль місцевих бюджетів в умовах бюджетної децентралізації 

визначається часткою їхніх доходів і видатків у зведеному бюджеті України, 

що свідчить реальне делегування повноважень та їх ресурсне забезпечення. У 

2016 р. найпомітніше зросли видатки на оборону (на 6,3 млн. грн., що майже 

втричі перевищує обсяг 2013 р.), забезпечення громадського порядку (на 

140,5 млн. грн., 57,5 %). Збільшилися видатки на охорону здоров’я (на 

12 861 млн. грн., 27,1 %), на соціальний захист та забезпечення (на 

39 386,7 млн. грн., 66,6 %), на освіту (на 20 088,3 млн. грн., 26,9 %) (рис. 1) [2].   

Державна політика регіонального розвитку повинна генеруватися на 

державному рівні та реалізовуватися і підтримуватися на регіональному 

рівні, тобто має забезпечуватися збалансованість взаємовідносин між 

центром та регіонами. Неузгодженість та незбалансованість може призвести 

до надмірного централізму або до неконтрольованої децентралізації. На 

державному рівні важливо планувати розвиток регіону так, щоб 

вирівнювати економічну спроможність слабших регіонів. При цьому 

важливо таке вирівнювання організувати не через надання додаткових 

дотацій слабким територіям, а створюючи на слабких територіях нові 

центри економічного зростання. В Україні сформовано здебільшого все 

необхідне законодавство для регіонального розвитку, яке відповідає кращим 

європейським стандартам: базовий закон, державна стратегія регіонального 

розвитку, яка близька за структурою до подібних документів країн членів 

ЄС, є можливості для фінансування регіонального розвитку за рахунок 

коштів Державного фонду регіонального розвитку (ДФРР), який 

створюється як бюджетна програма Державного бюджету [3].   
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Рис. 1. Розподіл видатків зведеного та місцевих бюджетів 

Джерело: [2] 

Починаючи з 2015 року державна регіональна політика в Україні набула 

європейських рис і отримала конкурентне формульне фінансування з 

державного бюджету України. На сьогодні усі українські області мають 

розроблені стратегії розвитку до 2020 або 2025 років.  

Поряд з реформою державної регіональної політики, яка завершила 

перший етап – формування нормативної бази, в Україні відбувається широка 

децентралізація. Децентралізація дає можливість місцевим громадам та 

регіонам отримати більше впливу на свій розвиток та благополуччя населення. 

Успішними стають ті регіони та громади, які вдало розвивають власну 

внутрішню спроможність та поліпшують ті внутрішні умови, які впливають 

на інвестиції привабливість [3].   

В умовах фіскальної децентралізації органи місцевого самоврядування 

отримують більше стимулів до збільшення доходів в рамках своєї компетенції, 

вони також більш раціонально витрачають кошти, оскільки залежать від 

платників податків, і здатні більш точно визначати місцеві потреби у суспіль-

них благах і раціонально використовувати накопичені ресурси регіону [1]. 

Отже, перевагою бюджетної децентралізації є сприяння нарощуванню 

фінансового потенціалу територіальних громад та регіонів, зростанню 

інвестування та підприємництва, що в свою чергу забезпечить економічне 

зростання певних територій і України загалом. Передача повноважень та 

ресурсів для їх реалізації на місця здатна забезпечити максимально 
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ефективну реалізацію функцій держави, вдосконалення міжбюджетних 

відносин, належний контроль за бюджетним процесом і рухом коштів, 

посилення громадянської активності та підзвітності громаді, краще 

задоволення її потреб на основі делегованого місцевій владі права визначати 

форми надання суспільних послуг. 
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МІЖБЮДЖЕТНІ ВІДНОСИНИ В УМОВАХ 

БЮДЖЕТНОЇ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ 

Найважливішою ознакою демократичного розвитку країни є наявність в 

ній місцевого самоврядування, здатного забезпечити ефективне 

функціонування територіальних громад. Така здатність потребує 

відповідного фінансового забезпечення та дотримання принципу 

децентралізації влади.  
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Головною ознакою фінансової незалежності місцевих бюджетів виступає 

володіння й можливість самостійно розпоряджатися фінансовими ресурсами 

для виконання функцій і завдань, що покладаються на органи місцевого 

самоврядування. Важливою проблемою формування місцевих бюджетів є 

збалансування соціально-економічного розвитку регіонів та формування 
міжбюджетних відносин для підвищення рівня фінансової самодостатності [2]. 

Бюджетним кодексом України у ст. 81 визначено, що між державою, 

Автономною Республікою Крим та територіальними громадами 

здійснюються міжбюджетні відносини щодо забезпечення відповідних 

бюджетів фінансовими ресурсами, необхідними для виконання функцій і 

завдань, передбачених Конституцією України та законами України [1]. 

Усі місцеві бюджети є самостійними, що дає їм правом визначати 

напрями використання бюджетних коштів відповідно до законодавства 

України, право відповідних місцевих рад самостійно і незалежно одне від 

одного розглядати та затверджувати відповідні місцеві бюджети [6]. 

Так, станом на кінець 2016 р. налічувалося 10 838 місцевих бюджетів 

(без місцевих бюджетів Автономної Республіки Крим та м. Севастополя), у 

тому числі: 224 міських бюджетів міст районного значення; 592 селищні 

бюджети; 27 бюджетів районів у містах; 9 199 сільських бюджетів. Мають 

прямі відносини з державним бюджетом 24 обласні бюджети, міський 

бюджет м. Києва, 148 міські бюджети міст обласного значення, 460 районні 

бюджети ( Табл. 1) [6]. 

Таблиця 1 – Розподіл місцевих бюджетів України станом на кінець 2016 

року . Джерело: [6] 

Місцеві бюджети 

10 838 

Обласні бюджети 24 224 Міські бюджети міст районного 
значення 

Міський бюджет м. Києва 1 592 Селищні бюджети 

Міські бюджети міст обл. 
значення 

148 27 Бюджети районів у містах 

Районні бюджети 460 9199 Сільські бюджети 

Бюджети об’єднаних 

територіальних громад 

159 4 Районні бюджети, які не мають 

міжбюджетних відносин 

Зміни до бюджетного законодавства змінили систему міжбюджетних 

відносин, яка застосовується для вирівнювання фінансових 

невідповідностей у бюджетній системі України.  

Завдяки реалізації реформи міжбюджетних відносин: 

– місцеві органи влади можуть самостійно формувати та затверджувати 

свої місцеві бюджети незалежно від затвердження державного бюджету; 

– Міністерство фінансів не визначає і не доводить до місцевих 

бюджетів індикативні показники по доходах; 
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– значно розширено джерела наповнення місцевих бюджетів що забезпечує 

виконання органами місцевого самоврядування видаткових повноважень; 

– принципово нова система горизонтального вирівнювання 

податкоспроможності територій, яка залежно від рівня надходжень на 

одного жителя; 

– нові види міжбюджетних трансфертів (освітня та медична субвенції, 

субвенція на підготовку робітничих кадрів, базова та реверсна дотації); 

– надано право самостійно встановлювати ставки та надавати пільги з їх 

сплати [6]. 
Як наслідок , за 2016 рік до загального фонду місцевих бюджетів (без 

урахування трансфертів) надійшло 146,6 млрд. грн., що складає 116,3% від 
річного обсягу надходжень, затвердженого місцевими радами.Приріст 

надходжень до загального фонду проти 2015 року (у співставних умовах та без 
урахування територій, що не підконтрольні українській владі) склав 49,3% або + 

48,4 млрд. грн. 

Темп росту фактичних надходжень ПДФО до 2015 року становить 147,3%, 
плати за землю – 161,2%. При цьому, у 21 та 6 регіонах відповідно темп росту 

вище середнього по Україні. Загалом обсяг надходжень ПДФО за 2016 рік склав 

79,0 млрд. грн.,  рівень виконання річного показника, затвердженого місцевими 
радами становить 112,9%,  надходження плати за землю – 23,3 млрд. грн., рівень 

виконання річного показника, затвердженого місцевими радами – 114,7% 

Надходження податку на нерухоме майно на 2016 рік затверджені 

місцевими радами в обсязі 1,2 млрд. грн. Фактичні надходження податку за 

2016 рік склали 1,4 млрд. грн.  

Станом на 01.01.2017 фактичні надходження акцизного податку склали 

11,6 млрд. грн.  

Також місцеві бюджети одержали 196,0 млрд. грн. трансфертів, що 

складає 99,6% від передбачених розписом асигнувань на 2016 рік. Базова 

дотація перерахована в сумі 4,7 млрд. грн. або 98,0% до розпису асигнувань 

на рік. Субвенції на соціальний захист населення перераховані в сумі 94,2 

млрд. грн. (в межах фактичних зобов’язань) або 99,7% від передбачених 

розписом на рік. Освітню субвенцію перераховано в сумі 44,5 млрд. грн. або 

100,0% до розпису на рік. Медичну субвенцію перераховано в сумі 44,4 

млрд. грн. або 100,0% до розпису на рік. [5]. 

На даний час в рамках реалізації Концепції реформування місцевого 

самоврядування та територіальної організації влади в Україні проводиться 

формування територіальних громад. Бюджети об’єднаних територіальних 

громад, що створюються згідно із законом та перспективним планом 

формування територій громад, матимуть прямі міжбюджетні відносини з 

державним бюджетом. В результаті буде забезпечено виконання одного із 

напрямків реформи міжбюджетних відносин – перехід від триступеневої до 

двоступеневої бюджетної системи [2]. 
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ВПЛИВ ФАКТОРІВ ЗОВНІШНЬОГО І ВНУТРІШНЬОГО 

СЕРЕДОВИЩ НА ІННОВАЦІЙНУ ДІЯЛЬНІСТЬ ВИЩОГО 

НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 

Сьогодення вимагає переорієнтації на інноваційні шляхи розвитку усіх 

сфер національної економіки України. Зміни, що відбуваються в суспільстві, 

вимагають реалізації нових ідей для досягнення ефективної освітньої та 

наукової політики навчальних закладів (ВНЗ). Діяльність вищих навчальних 

закладів є багатофункціональною. Вони є ключовими гравцями у досягненні 

поставлених цілей у навчанні, вихованні, дослідженнях, а також діяльності з 

управління інноваційними проектами, педагогічному проектуванні нових 

технологій навчання, розвитку взаємодії і інтеграції в міжнародний освітній 

і науковий простір. 
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На сучасному етапі взаємодія вищого навчального закладу з 

середовищем, що його оточує, характеризується протиріччями між постійно 

зростаючими запитами даного середовища і здатністю ВНЗ їх задовольняти. 

Тому сьогодні формується нова модель діяльності навчального закладу, в 

основі якої лежить концепція підприємницького вузу, визначальною 

особливістю якого є його активна інноваційна політика [1]. 

Інновації характерні для будь-якої професійної діяльності людини і 

тому стають предметом вивчення, аналізу та впровадження. 

Законодавство України до основних завдань вищих навчальних закладів 

відносить забезпечення органічного поєднання в освітньому процесі 

освітньої, наукової та інноваційної діяльності та закладає підвалини 

реалізації цього завдання через розширення прав ВНЗ [2]. Наукова, науково-

технічна та інноваційна діяльність вищих навчальних закладів повинна бути 

спрямована на реалізацію наступних завдань: одержання 

конкурентоспроможних наукових і науково-прикладних результатів; 

застосування нових наукових, науково-технічних знань під час підготовки 

фахівців з вищою освітою; формування сучасного наукового кадрового 

потенціалу, здатного забезпечити розробку та впровадження інноваційних 

наукових розробок. Проте існує чимало факторів, що перешкоджають 

ефективному розвитку інноваційної діяльності вищих навчальних закладів.  

Фактори впливу зовнішнього середовища на інноваційну діяльність 

вищих навчальних закладів доцільно визначити у напрямках, які зумовлено: 

– нестабільною політичною та економічною ситуацією в країні;  

– взаємовідносинами із споживачами конкретних освітніх послуг, що 

надаються вищим навчальним закладом в умовах реалізації інноваційного 

освітнього процесу; 

– характером стосунків навчального закладу (як постачальника послуг в 

сфері освіти), в рамках реалізації освітнього і науково-дослідного процесів ВНЗ, з 

державою, бізнес-середовищем, приватними особами, для яких проводиться 

підготовка кадрів та здійснюються інноваційні дослідження й розробки; 

– взаєминами з конкурентами, які пропонують аналогічні послуги 

(продукти) і мають вплив на впровадження конкретних інновацій в освітній 

та науково-дослідний процеси. 

Фактори впливу внутрішнього середовища доцільно визначити у 

напрямках, які обумовлено: 

– станом інноваційного потенціалу ВНЗ (сукупністю кадрових, 

інтелектуальних, матеріальних, фінансових та інфраструктурних ресурсів); 

– особливостями реалізації внутрішніх інноваційних процесів 

(освітнього, науково-дослідницького, управлінського). 

Вплив факторів зовнішнього та внутрішнього середовищ вищого 

навчального закладу зумовлюють виникнення ризиків. 
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Доречно підкреслити, що ці ризики взаємопов'язані між собою. 

Виникнення одного виду ризику нерідко тягне за собою інші. Наслідком 

зовнішніх ризиків можуть стати внутрішні проблеми, які чинитимуть 

негативний вплив на здійснення інноваційної діяльності. 
Значний вплив на фінансове становище закладів освіти мають політичний 

та економічний стан країни. Політичні події впливають на економічні процеси, 
розвиток галузей національної економіки, соціальні гарантії та рівень доходів 

населення. Загальновідомо, що попит населення на освітні послуги залежить від 

рівня його доходів, фінансових можливостей. Економічна ситуація визначає 
розміри державних бюджетів та рівень фінансування ВНЗ зі сторони держави, 

рівень та темпи інфляції, зміни в податковому законодавстві. 

Фактори економічного середовища зумовлюють зміну факторів 

соціального середовища. Знижується рівень життя населення, знижується 

його спроможність вчасно та в повному обсязі оплачувати освітні послуги, 

що спричиняє утворення дебіторської заборгованості та загрожує фінансовій 

стійкості навчальних закладів. Зазначимо, що нестабільна економічна 

ситуація в країні у перспективі спричиняє зменшення кількості випускників 

загальноосвітніх навчальних закладів, що в кінцевому результаті 

спричинить недобір студентів до ліцензованого обсягу у ВНЗ за окремими 

спеціальностями. Відбувається різке зменшення випускників базової та 

повної загальної середньої школи, і, відповідно, абітурієнтів вищих 

навчальних закладів. Отже, нестабільна політична та економічна ситуація в 

країні спричиняє настання економічного ризику внаслідок недостатнього 

державного фінансування інноваційної діяльності ВНЗ; впливу інфляційних 

процесів на витрати, що супроводжують інноваційну діяльність; зменшення 

попиту на вітчизняні інновації з боку приватного бізнесу та населення у 

зв’язку зі зниженням рівня доходів.  

Недосконалість та суперечливість законодавчої бази щодо 

оподаткування результатів інноваційної діяльності спричиняє настання 

податкового ризику, який зумовлюється неможливістю вчасного виконання 

податкових зобов’язань в зв’язку з введенням нових податкових платежів, 

збільшенням ставок діючих податкових платежів, зміною умов і строків 

сплати і надання податкового кредиту, скасуванням діючих податкових 

пільг а також неправильним визначенням податкових зобов’язань внаслідок 

помилок при обчисленні податкових платежів.  

Законом «Про вищу освіту» визначено, що вищий навчальний заклад 

працює на засадах неприбутковості, отже не може закладати у вартість 

інноваційного продукту відсоток рентабельності. Ціновий ризик в 

інноваційній діяльності ВНЗ визначається низькою комерційною 

ефективністю наукових розробок. 

Також в діяльності ВНЗ може мати місце комерційний ризик, який 

обумовлюється несумлінністю комерційних партнерів або недотриманням 
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ними взятих на себе зобов’язань. В інноваційній діяльності освітнього 

закладу це проявляється у невиконанні умов укладених угод щодо оплати за 

виконані роботи, надані послуги. 
Проблема виникнення господарського ризику або його різновиду – ризику 

додаткових витрат – пов’язана з впливом глобальних та локальних факторів. В 

процесі діяльності ВНЗ приймає заходи щодо оптимізації витрат. Виникнення 

господарського ризику пов’язане з недосконалістю інформаційного забезпечення, 
співпрацею з недобросовісними контрагентами, неможливістю визначення якості 

товарів, наявністю конфлікту інтересів, суб’єктивізмом та некомпетентністю в 
оцінці пропозицій та ситуаціями упущеної вигоди.  

Кадровий ризик пов’язаний з якісними та кількісними 

характеристиками кадрів, залучених в інноваційну діяльність ВНЗ: 

відповідна кваліфікація, вікова структура, плинність кадрів, рівень 

залучення в наукові розробки. Основною формою організації науково-

дослідницької роботи в сфері інновацій є кафедри та окремі дослідницькі 

підрозділи. Кадровий ризик може бути спричинений відсутністю часу у 

професорсько-викладацького складу на науково-дослідницьку роботу через 

велике навчальне навантаження, відсутність додаткових фінансових 

стимулів, необхідність пошуку зовнішніх грантів. 

Стан ризику є об’єктивним в функціонуванні вищого навчального 

закладу, невід’ємною складовою його діяльності. Ризики інноваційної 

діяльності ВНЗ формуються під впливом взаємодії трьох факторів: власне 

інноваційної діяльності, динаміки зовнішнього середовища, особливостей і 

умов його внутрішнього середовища. 

Аналіз факторів та розуміння причин їх виникнення дозволяє визначити 

запобіжні заходи та посилити їх вплив на результати інноваційної діяльності 

вищого навчального закладу.  

Управління ризиками є системою, яка розвивається та зв'язує теорію і 

практику управління. Її впровадження сприятиме процесу вдосконалення 

управління у вищому навчальному закладі, пошуку, моделюванню та 

знаходженню шляхів вирішення, допоможе прогнозувати майбутні стани 

ВНЗ і адаптувати практику управління до змін. 
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БРЕНДИРОВАНИЕ АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО 

ЛОКАЛИТЕТА ВИНЧА 

В этой работе представлены направления брендирования 

археологического местонахождения Винча. Представлено несколько 

исследований брендирования археологического местонахождения Винча, а 

именно: авторский шрифт Винчица; палитра цветов, которые могут 

использоваться как корпоративные цвета бренда и предложения 

использования этих элементов в современном цифровом мире. Работа 

направлена на коренной подход по бреднированию музеев и дает 

предожения по методологии брендирования специализированных музеев. 

Одну из самых развытих культур неолита открыл Милойе М. Васич в 

1908 году. Она расцветала в юго-восточной Европе в долине Дуная и его 

притоков. Факт, что долина Дуная всегда была подходящим для жизни 

местом, потверждает и то, что неолитская столица Винча находится на 

расстоянии всего 14 километров от нынешней столици Белграда. Название 

дано по Винче, самому богатому местонахождению, там найдено большое 

количество предметов и богатый так називаемый «культурный слой» 

толщиной 10,5 метров, содержащий все этапы той культуры. Культура 

Винча развивалась в перод с 5330-4300 года до нашей эторы на основе 

культуры Старчево. Первые европейские города были основаны в культуре 

Винча, а размером и численностью населения эти поселения превосходили 

даже первые города, возникшие значительно позже в Месопотамии, Древней 

Греции и Древнем Египте. Свое превосходство Винча потвердила и в 

последных исследованиях, согласно которым первая металургия открыта в 

культуре Винча, а не на востоке, как считалось раньше [4].  
Код визуального идентификации состоит из логотипа, шрифта и цвета 

бренда. Самой отличиельной чертой культуры Винча явлются тайнственные 

знаки, вырезанные на керамической посуде. В связи с тем, шрифтможно 

было бы сделать похожим на вырезанный в Винче, что бы и являлось самой 

репрезентабельной частью археологического локалитета Винча. 
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Шрифт Винчица 

Этот шрифт несёт опечаток древности, он привлекателен и 

необнкновенный. Явлается удобным для печати а современные 

компьютерные технологии позволяют легкое и быстрое внедрение шрифта. 

Он не являтеся шрифтом для написания длинных текстов, его главной 

ролью явлется написание заголовков, а также рекламная роль. Его 

читабельность уменьшена из-за особых эффектов. Все буквы большие и 

используются для коротких текстов особого применения  например, текст на 

отдельном листе (как декоративный мотив), текст грамоты, благодардности, 

но также для титульных листов книг и других публикаций. Идеей авторов 

является то, чтобы этим шрифтом пользовались исследователи культуры 

Винча, а также всё любители археологии [2]. 
Цвета, характерные для неолитской Винчи 

Выбор цветов для брендирования культурного наследия явлается 

комплексной работой. Психология и восприятие мира, а также возраст 

посетителей играют здесь важную роль. В целях открытия цветов, которые 

бы могли быть использованы в продвижении археологического локалитета 

Винча, было проведено исследование восприятия цветов Винчи. Оно 

состояло из трех этапов: 

1. Брендирование туристических маршрут в работе «Визуальная 

индентификация как инстурмент брендирования туристических дестинации. 

Тематическое исследование: Археологический локалитет Винча…» Чтбы 

сделать визуальную идентификацию культурного и туристического бренда, 

были выбраный наиболее подходящие цвета для построения имиджа 

дестинации, т.е. цвета, которые представляют идентификацию дестинации, 

её аутентичность и культурное наследие. Для нужд брендирования 

туристических маршрут Пути культуры, искуства и религии, Пути 

приключения и Пути еды, были выбраны цвета согласно ассоцияциям с 

религией, искусством, ремеслом, едой и приключениям [1]. 
2. Брендирование печатного материяла в работе Цвета, как элемент в 

продвижении графической продукции, которые создают бренд на основе 

культуры Винча..» Были исследованны цвета, которые бы могли привлечь 

внимание посетителей музея, археологического локалитета, чиателей книг 

либо брошюр, которые одновременно связаны с эпохой культуры Винчи. С 

другой страны, в иследованиях былы сделаны попытки нахождения 

нейтральных цветов, которые можно использовать для фона печатного 

материала, цветов которые не будут на первом плане и бросаться в глаза, но 

которые всё равно будут частью цветов Винчи [3].  
3. Брендирование упаковки (резульаты этого исследования будут 

опубликованые в будущем) 

Заключение. Всёобъемлемое иследование внедрило новую модель 

брендирования археологического местонахождения Винча. Основной 
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отправной точкой для создания бренда культуры Винча являются шрифт 

Винчица, корпоративные цвета и несколько предлагаемых логотипов. Самое 

важное-существует всеобъемлющая палитра цветов которую можно сделать 

частью новых логотипов и с ними можно манипулировать разлычными 

образами. Не обязательно использовать данное представление бренда для 

брендирования археологического локалитета, но в любом случае его нужно 

взять на рассмотрение. 

Данный подход к брендированию и модель исследования, 

объединяющая старинные цвета, предметы и формы с современными 

тенденциями, может использоваться многими мировыми 

специализированными музеями. Таким образом строится бренд, который 

врезается в память, поскольку он логичен и естествен. 
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ЧИННИКИ ВПЛИВУ НА ФОРМУВАННЯ ВИТРАТ 

ДОМОГОСПОДАРСТВ 

Загальна сума витрат домашніх господарств залежить від низки 

чинників, які, з погляду сфери виникнення, можна поділити на внутрішні і 

зовнішні. До внутрішніх факторів належать: 

 величина сукупних грошових доходів домогосподарства; 

 ступінь забезпечення потреб домашнього господарства за рахунок 

ведення натурального господарства; 
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 рівень організації ведення бюджету домашнього господарства; 

 рівень матеріальних і духовних потреб членів домогосподарства тощо. 

Зовнішніми чинниками є: 

 рівень роздрібних цін на спожиті домашнім господарством товари і 

послуги; 

 величина державних соціальних трансфертів за рахунок коштів 

бюджетної системи; 

 суми сплачених домогосподарством податків та інших обов’язкових 

платежів; 

 рівень розвитку споживчого кредитування в національній економіці 

тощо. 

Окрім того, у різних країнах світу на величину, структуру і динаміку 

витрат домашніх господарств суттєвий вплив здійснюють також історичні, 

кліматичні умови, а також умови проживання і стереотипи поведінки 

населення. 

Розглянемо механізм впливу кожного із зазначених чинників на 

формування витрат домогосподарств. 

Дохід домогосподарства. Формування витрат в залежності від зміни 

доходу вперше теоретично обґрунтував німецький економіст Ернест 

Енгель у ХІХ столітті: із зростанням доходів домогосподарства питома 

вага його витратна продукти харчування зменшується, частка витрат на 

придбання непродовольчих товарів змінюється мало, а частка витрат на 

задоволення культурних та інших нематеріальних благ зростає. Це 

пов’язане з тим, що життєві блага мають неоднакову цінність для людей. 

При стабільних цінах і збільшенні доходів зростає частка витрат на 

предмети розкоші, а на першочергові потреби частка витрат зменшується. 

Оскільки бюджет домогосподарств обмежений, то і задоволення потреб 

буде відбуватися метою визначення максимальної корисності товару чи 

послуги. Для цього потрібно аналізувати ринок товарів послуг: який товар 

вибере домогосподарство, в якій кількості воно його може купити, 

враховуючи обмежений бюджет споживача. Ці проблеми розглядає теорія 

споживання. 

Ступінь забезпечення потреб домашнього господарства за рахунок 

ведення натурального господарства. Ведення натурального господарства 

передбачає створення благ чи послуг для власного споживання домашнім 

господарством. Це дозволяє істотно заощаджувати фінансові ресурси 

домогосподарств та надає можливість отримати додатковий прибуток для 

подальшого використання його з метою задоволення власних потреб. 

Рівень організації ведення бюджету домашнього господарства. Для 

того, щоб ефективно використовувати свої кошти, необхідно складати і 

планувати сімейний бюджет, оскільки даний інструмент допомагає 

оптимізувати витрати домогосподарств. Головна мета складання бюджету – 
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деталізація доходів і витрат домашніх господарств для забезпечення 

контролю за надходженням доходів та ефективного використання ресурсів. 

Найбільш необхідним є складання бюджету для сімей, у розпорядженні яких 

є незначна сума фінансових ресурсів.  

Рівень матеріальних і духовних потреб членів домогосподарства. В 

залежності від матеріальних і духовних потреб домогосподарства 

формуються і їх витрати. Задоволення матеріальних потреб поняття 

відносно змінне. Чим більшим є матеріальне забезпечення, тим більше 

витрат домогосподарства можуть використовувати на інші потреби (зокрема 

заощадження, фінансові інвестиції та інше). Духовні потреби є більш 

особистими кожного із членів домогосподарства. 

Рівень роздрібних цін на спожиті домашнім господарством товари і 

послуги. Члени домогосподарств при купівлі товарів і послуг вибирають 

певний діапазон цін, у межах яких вони можуть здійснити їх оплату. Будь-

яке коливання ціни впливає на рішення споживача щодо придбання товару. 

Тому можемо зробити припущення, що на поведінку споживача впливає не 

лише його дохід, а й зміна ціни товару. При зміні цін ми можемо 

спостерігати дію наступних ефектів. «Ефект доходу» характеризує зміни у 

споживання товарів, викликані зміною реального доходу споживача під 

впливом руху цін. Із збільшенням доходів споживання неякісних товарів 

зменшується, а зростає споживання нормальних, якісних товарів. «Ефект 

заміщення» відображає зміни у споживанні товару, які є результатом зміни 

цін певного товару відносно цін на інші товари. Цей ефект виражається в 

заміні того чи іншого товару на аналогічний і відносно дешевший, тому він 

однаково спрацьовує для якісних і для неякісних товарів. 

Дія цих двох ефектів відбувається одночасно. Для якісних товарів 

обидва ефекти діють однаково, а на споживання неякісних товарів їх дія 

протилежна.  

Величина державних соціальних трансфертів за рахунок коштів 

бюджетної системи. Сьогодні чинне законодавство визначає осіб, які мають 

право отримувати різного роду соціальні допомоги за рахунок бюджетних 

коштів. Це в основному малозабезпечені, одинокі особи, інваліди та люди 

певних вікових категорій. Державні дотації підвищують рівень добробуту 

домогосподарств. 

Суми сплачених домогосподарством податків та інших обов’язкових 

платежів. Сума сплачених домогосподарством податків і обов’язкових 

платежів автоматично віднімається від суми загальних доходів, і тим самим 

зменшує можливості домогосподарства при задоволенні потреб. Тому така 

закономірність показує, що домогосподарство буде задовольняти свої 

потреби в міру їх необхідності (першочергові, другорядні). Свої витрати 

домашні господарства будуть формувати в міру величини доходів, що 

залишаються після сплати необхідних податків. 
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Рівень розвитку споживчого кредитування в національній 

економіці тощо. Споживчі витрати домогосподарств мають нерівномірний 

характер, що пояснюється рівнем доходів і змінною потребою у товарах і 

послугах. Оскільки купівля товарів довготривалого використання 

характеризується використанням його у довготривалому періоді, що не 

потребує регулярного витрачання коштів (щотижня, щомісяця). Проте 

придбання даних товарів вимагає великих грошових вкладень одноразово і 

споживче кредитування покликане вирішити дану проблему. У такий спосіб 

домогосподарства забезпечують в основному свої побутові потреби. З такої 

точки зору споживче кредитування дає позитивний ефект. Але в подальшому 

витрати домогосподарства формуються з урахуванням видатків на 

погашення кредиту і домогосподарство матиме у своєму розпорядженні 

меншу суму коштів для задоволення своїх першочергових потреб. 

Таким чином, на формування витрат домогосподарства здійснюють вплив 

різноманітні чинники, серед яких найвагомішими, на нашу думку, є величина 

доходів домогосподарств, рівень цін в економіці, обсяги державних 

соціальних трансфертів та суми сплачених домогосподарством податків. 
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ІСТОРІЯ ЕКОНОМІКИ: ЕКОНОМІЧНИЙ УСТРІЙ 

ТАЙПІНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ 

У 1850-1864 р у Китаї відбулося селянське повстання проти 

маньчжурської імперії Цин, до складу якої входив Китай, та іноземних 

колонізаторів. Повстанцями було створене Тайпінське Небесне Царство – 

незалежна китайська держава, що існувала одночасно з маньчжурської 

імперією Цин. Сама назва «Тайпін» означає «Великий Спокій». Тайпінська 

держава займала значну частину південного Китаю, під його юрисдикцією 

перебувало близько 30 мільйонів чоловік.  



160 

 

 

Тайпіни намагалися проводити радикальні соціальні перетворення. У 

відповідності з принципами утопічного «селянського комунізму» в 

Тайпінській державі проголошувалося повна рівність всіх членів 

китайського суспільства у сфері виробництва і споживання. Тайпіни бажали 

скасувати товарно-грошові відносини, але розуміючи, що без торгівлі, хоча 

б з іноземними державами, поки не обійтися, вони заснували спеціальну 

посаду уповноваженого по торгових справах – «Небесного компрадора». 

Трудова повинність оголошувалася обов'язковою для всіх жителів. Тайпіни 

нетерпимо ставилися до традиційних китайських релігій, фізично 

винищували представників колишніх панівних верств, розпустили стару 

армію, скасували рабство. Основною адміністративної та військовою 

одиницею була громада-взвід, що складалася з 25 родин. Вищою 

організацією була армія, в яку входило понад 13000 сімей, кожна з яких 

повинна була виділити одну людину в армію. Але незважаючи на яскраво 

виражені воєнізований характер цієї системи, в ній були і демократичні 

начала. Всі командири взводів обиралися народом, жінки були зрівняні в  

правах з чоловіками, заборонявся стародавній звичай бинтування ніг у 

дівчаток. Тайпіни заборонили на контрольованих територіях куріння опіуму, 

тютюну, вживання спиртних напоїв та азартні ігри. У містах тайпіни 

руйнували казенні підприємства як символ влади ненависних загарбників-

маньчжурів: наприклад, взявши Нанкін, вони знищили найбільші в Китаї 

імператорські шовкові мануфактури, в Цзіндечжені зруйнували 

імператорські печі для випалення «палацової» порцеляни. 

Воєнні успіхи тайпінів та створення Тайпінської держави мали 

серйозний вплив на політико-економічну ситуацію у Китаї. При наближенні 

тайпінських загонів до міст, місцеві чиновники, забираючи скарбницю, 

тікали з них, кидаючи все напризволяще.  

Маньчжурська династія втратила владу на великій території – у долині 

Янцзи, а пізніше і в інших регіонах. Цинський уряд відчував великі 

фінансові труднощі, викликані відпаданням найбагатших районів у 

Центральному Китаї, різким скороченням податкових надходжень і 

величезними військовими витратами на придушення Селянської війни 

тайпінів та інших народних рухів. 

Все це суттєво ускладнювалося викачуванням з країни срібла, який їхав 

за кордон на оплату опіуму. Бюджетний дефіцит уряд намагалося заповнити 

за рахунок посиленого випуску грошових знаків. Скарбниця з 1853 року 

почала друкувати паперові асигнації, не забезпечені запасами металів. Для 

впровадження у сферу обігу, не забезпечених сріблом і міддю асигнацій, 

уряд створив мережу особливих державних «грошових лавок». Проте 

недовіра приватних підприємців і населення до знецінених асигнацій і 

конкуренція приватних міняльних крамниць та ломбардів призвели до їх 

закриття. Вже у 1861 році уряд був змушений припинити паперово-грошову 
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емісію, так як до цього часу казенні платіжні зобов'язання втратили всяку 

купівельну спроможність. Коли розкрилася повна нездатність військ 

центральної китайської влади битися з повстанцями, боротьбу з ними взяли 

до своїх рук великі землевласники. Оскільки офіційне сільське ополчення 

(сян'юн) виявилося безпорадним перед селянською армією, противники 

тайпінів зробили ставку на приватні дружини (туаньлянь). На їх основі 

цинский сановник Цзен Гофань у себе на батьківщині в провінції Хунань в 

1852 році створив «Сянську армію» (названа за ім’ям ріки). «Хунаньскі 

хлопці» – добре озброєні, спеціально підібрані і професійно навчені 

найманці стали небезпечними супротивниками тайпінів. Запеклі бої між 

Сянською армією і тайпінами у 1854–1856 роках йшли з перемінним 

успіхом.  

Оскільки тайпінці заборонили продаж опіуму та з багатьох інших 

геополітичних причин, у 60-х роках ХІХ ст. західні держави вирішили 

зробити ставку на династію Цин і допомогти останньої якомога швидше 

знищити повстанську державу. Почалося будівництво військових заводів, 

арсеналів і майстерень, які задовольняли потребу в сучасному озброєнні і 

боєприпасах цінських військ і провінційних армій, зайнятих придушенням 

селянських і національних повстань. 
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ПРЕСТИЖНІСТЬ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ТА СПОРТУ 

В ЗАКАРПАТСЬКИХ ШКОЛАХ З УГОРСЬКОЮ МОВОЮ 

НАВЧАННЯ 

За 25 років з часу проголошення незалежності в українській освіті 

відбулися величезні зміни. Перетворення тривають і зараз. Згідно з 

прийнятим у 1992 році Законом «Про освіту» школи отримали автономію і 

з’явилася можливість заснувати навчальні заклади недержавної форми 

власності, гімназії та ліцеї з навчанням мовами нацменшин. У Закарпатській 

області навчання угорською мовою відбувається в загальноосвітніх школах 

(11 років: 4+5+2), гімназіях (5-11 класи) та ліцеях (8-11 класи).  

У регіоні, що нами досліджувався, у класах з угорською мовою навчання 

2015-й навчальний рік розпочало 15733 учнів у порівнянні з 15379 учнями у 

2014 році. З них у регіоні Верхнього Потисся кількість учнів становила 975 (в 

попередньому році 926), Угочанському 2538 (в попередньому році 2453), на 

Берегівщині 5643 (в попередньому році 5669), на Ужанщині 3566 (в 

попередньому році 3317), а на Мукачівщині 3011 (в попередньому році 3014). 

Цифри дуже показові. У колишньому Угочанському комітаті (сучасний 

Виноградівський район) 25% населення становлять угорці, а в Мукачівському 

районі їх всього 10%. Попри це в угорських класах Мукачівщини навчається 

більше учнів, ніж на Виноградівщині, де діє удвічі більше шкіл та класів з 

угорською мовою навчання [6].  
Протягом кількох років після проголошення незалежності України школи 

користувалися навчальними програмами та планами, успадкованими ще від 

радянської системи. Перша комплексна навчальна програма з фізкультури для 
загальноосвітніх шкіл з’явилася у 1998 році, згодом з освітньою реформою 2001 
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року змінилися і термін навчання і оцінювання (з п’ятибального на 

дванадцятибальне), що вимагало серйозних змін у навчальній програмі.  

Однак у 2009 році після зміни влади в Україні скасували 12-річне 

навчання в загальноосвітніх закладах, тож на сьогодні маємо 11-річну повну 

загальну середню освіту. Система оцінювання залишилася дванадцяти-

бальною. Типовими навчальними планами для загальноосвітніх навчальних 

закладів у 2015/2016 навчальному році розподіл годин на вивчення 

предмету «Фізичне виховання» становить: 1-4 класи – 3 години на тиждень; 

5-9 класи – 3 години на тиждень; 10-11 класи – 2 години на тиждень; 10-

11 класи спортивного та військово-спортивного профілів – 5 годин на 

тиждень. Завдяки реформаторській політиці Міністерства освіти і науки 

України відбулися радикальні зміни у викладанні фізкультури та спорту, а 

також у сфері розвитку змагальних видів спорту. 

Місце та роль фізкультури в учнівському середовищі 

Змістом навчальної дисципліни «Фізичне виховання» є педагогічний 

процес, спрямований на удосконалення фізичного розвитку людини, 

покращення її основних життєво-важливих рухових навичок та формування 

відповідних умінь та пов’язаних з ними знань. З цієї точки зору вона є 

унікальним предметом. Адже фізкультура займається у першу чергу (але не 

тільки!) тілом, фізичним розвитком. Тому дуже важливим є прагнення 

запровадити у всіх класах загальноосвітніх шкіл І-ІІ ступенів щоденний 

(п’ять разів на тиждень) урок фізкультури, а також забезпечити щоденні 

тренування у загальноосвітніх школах І-ІІІ ступенів. 

Першочергова суспільна функція заняття спортом полягає в тому, що 

воно може допомогти у формуванні більш свідомого здорового способу 

життя. Ті, хто регулярно роблять фізичні вправи, краще усвідомлюють, що у 

їхньому житті, крім спорту, важливу роль відіграє, наприклад, здорове 

харчування, уникнення шкідливих звичок. Наступна функція спорту – 

сприяння відпочинку. Він допомагає у подоланні фізичних і духовних 

проблем, що виникли внаслідок навантажень на робочому місці і у школі. 

Результати досліджень показують, що у здорового організму, який 

перебуває в хорошій формі, витривалість більша. Саме тому до навчальних 

закладів необхідно донести, якою значною є їх відповідальність у вихованні 

молоді для того, щоб вона була якомога витриваліша [4]. 
Крім цього, предмет «фізкультура» має визначальну роль у формуванні 

способу життя, який виходить за рамки шкільних років. Отримані на уроках 

фізкультури враження, досвід, знання – доповнені здобутими в родині, інших 
уроках та у вільний час – служать основою тих наших звичок, які стають 

частиною способу життя. Здоровий спосіб життя неможливий без достатньої 
кількості руху. Однак для самостійного обрання видів рухової діяльності, що 

дарує позитивні емоції, необхідні відповідні знання. Розвиток умінь і навиків, без 

яких не можна обійтися при вивченні руху, а також вивчення основ спортивної 
рухової діяльності відбувається у рамках шкільних уроків фізкультури [1]. 
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Борбей [2], провівши в Угорщині загальнодержавне репрезентативне 

опитування, з’ясував, що доросле населення (потенційні батьки) також 

відчувають необхідність введення щоденної фізичної культури.  

Мікулан [5] у своєму дослідженні вказує, що у далекостроковій 

перспективі щоденні заняття фізкультурою повинні дати позитивний ефект. 

Тому, на наш погляд, важливо проаналізувати, що думають самі учні про 

цей предмет, наскільки їм подобаються уроки фізкультури та як вони 

ставляться до спорту. Суб’єктивні точки зору однозначно відобразять 

успішність програми, оскільки вона мотивуюче впливає на усвідомлення 

більшістю дітей необхідності рухливого способу життя. 

Результати проведених опитувань свідчать, що переважна більшість 

учнів любить уроки фізкультури, оцінюють їх як такі, що відіграють важливу 

роль у вихованні здорового способу життя, у задоволенні потреб з ігор та 

руху, а також у досягненні позитиву від таких успіхів, яких в інших випадках 

(на інших уроках) вони не відчувають. Визначальну роль має учитель 

фізкультури, який відіграє велике значення у стимулюванні до подальших 

занять спортом. У питаннях, пов’язаних з уроками фізкультури, 

сигніфікативні відмінності простежуються насамперед за статями, школами та 

віком, суспільний фон майже не відіграє ніякої ролі. Однак у спортивній 

мотивації батьки з вищим культурним рівнем та рівнем матеріального 

забезпечення мають провідне значення. Результати нашого дослідження 

можуть бути використані для того, щоб уроки фізкультури були наповнені 

таким педагогічним змістом, а на Закарпатті були запроваджені такі спортивні 

програми, які б задовольнили потреби учнів. Якщо задля досягнення цієї мети 

забезпечити необхідну інфраструктуру та кадровий потенціал, тоді можна 

зменшити частку такої молоді, яка має проблеми зі здоров’ям. 
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СПОРТИВНІ ІГРИ У ФОРМУВАННІ ОСОБИСТОСТІ 

СТУДЕНТІВ 

Бурхливий розвиток науки і техніки, механізації, автоматизації і 

роботизації виробничих процесів, впровадження в усі галузі народного 

господарства і промисловості комп’ютерної техніки призвели до виникнення 

цілого ряду нових професій, діяльність фахівців у яких зв’язана з високою 

психічною і фізичною напруженістю. У суспільстві фізкультура є найважли-

вішим засобом виховання сучасної людини, який гармонійно поєднує в собі 

духовне багатство, моральну чистоту і фізичну досконалість [1]. 

Фізичне виховання – одне з необхідних умов правильного розвитку 

людини. Залучення до спорту з раннього дитинства дає фізичне 

загартування, виховує спритність, швидкість реакції, підвищує активність, 

розвиває почуття дружби. Повноцінний фізичний розвиток людини 

можливий лише при комплексному використанні засобів фізичного 

виховання: природних факторів, гігієнічних заходів і фізичних вправ [3]. 

Дисципліна «Фізичне виховання» у вищій професійній освіті зазнає 

значного реформування, та в багатьох навчальних закладах вже не є 

обов'язковим базовим курсом в циклі загальних гуманітарних і соціально-

економічних дисциплін, що на нашу думку, в сучасних реаліях не є 

далекоглядно. Внесок фізичної культури у вищу освіту має полягати в 

забезпеченні студентів усіма аспектами знань про науково-практичні засади 

фізичної культури і здорового способу життя, а також в оволодінні 

системою практичних умінь і навичок, що забезпечують збереження і 

зміцнення здоров'я, психічне благополуччя і вдосконалення психофізичних 

здібностей і якостей особистості. 

Метою фізичного виховання студентів є формування фізичної культури 

особистості. Для досягнення поставленої мети передбачається вирішення 

наступних виховних, освітніх, розвиваючих і оздоровчих завдань: 

– розуміння ролі фізичної культури в розвитку особистості і підготовки 

її до професійної діяльності; 

– знання науково-практичних основ фізичної культури і здорового 

способу життя; 

– формування мотиваційно-ціннісного ставлення до фізичної культури, 

установки на здоровий спосіб життя, фізичне самовдосконалення і 
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самовиховання, потреби в регулярних заняттях фізичними вправами і 

спортом; 

– оволодіння системою практичних умінь і навичок, що забезпечують 

збереження і зміцнення здоров'я, психічне благополуччя, розвиток і 

вдосконалення психофізичних здібностей, якостей і властивостей 

особистості, самовизначення в галузі фізичної культури; 

– забезпечення загальної і професійно-прикладної фізичної 

підготовленості, що визначає психофізичну готовність студента до 

майбутньої професійної діяльності; 

– набуття досвіду творчого використання фізкультурно-спортивної 

діяльності для досягнення життєвих і професійних цілей. 

Спортивні ігри є невід'ємною частиною фізичної культури більшості 

вищих навчальних закладів. Спортивними іграми називають ігрові змагання, 

які ґрунтуються на різних тактичних і технічних прийомах для досягнення 

певної мети. Під час спортивних ігор, як правило, йде процес змагань між 

двома або кількома суперниками. Під час занять спортивними іграми у людей, 

що тренуються виробляється вміння приймати швидкі самостійні рішення, 

удосконалюється здатність видозмінювати свої рухи по швидкості, напрямку і 

інтенсивності. Вплив на здоров'я людини виражається також у розвитку 

витривалості, швидкості і спритності, підтримки тонусу м'язової мускулатури, 

формування підвищеної стійкості до простудних захворювань внаслідок 

зміцнення імунітету. І це далеко не всі переваги спортивних ігор [2]. 

Спортивні ігри також впливають на розвиток людини як особистості. 

Причому, головним тут виявляється виховання суспільно значущих якостей 

особистості – колективізму, свідомої дисципліни, здатності поставити 

суспільне вище особистих. Найактивнішим фактором формування 

особистості виступає тут колектив. Його вплив тим вище, чим сильніше, 

авторитетніше кожен з його членів. Спортивна гра – завжди боротьба, і 

нерідко сувора. Тому найвищі моральні якості проявляються саме в таких 

умовах. Чесність у спортивній боротьбі – один із проявів моральної зрілості. 

Перемога, досягнута за всяку ціну, не має права на життя, бо вона руйнує 

моральні норми спорту. Повага до суперника, використання лише 

дозволених прийомів боротьби – ось норми, які повинні неухильно 

щепитися з перших кроків у спорті. Тому так важлива правильна організація 

навчально-виховного процесу, де провідну роль відіграє педагог. 

Найважливіші завдання його роботи полягають в створенні необхідних умов 

для формування особистості, здатної у всіх випадках життя проявляти 

високі моральні якості [2]. 

Значна особливість спортивних ігор полягає ще і в тому, що для 

досягнення високих результатів тут обов'язково важливий весь комплекс 

спеціальних якостей – фізичних, техніко-тактичних, морально-вольових. 

Слід підкреслити, що спортивні ігри мають виключно багаті, а в деяких 
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аспектах просто унікальні можливості для виховання характеру. Знаючи 

своїх учнів, тренер може навмисне і разом з тим непомітно ставити їх в такі 

умови, де неможливо не проявити певні моральні якості. 

Величезна приваблива і разом з тим виховна сила ігор укладена в 

комплексній мотивації ігрової діяльності. На тренуванні або на змаганні 

кожен зі студентів відчуває глибоке моральне задоволення від самого 

процесу гри, де кожен в чомусь перевершив не тільки себе, але і суперника, і 

це не пройшло повз увагу товаришів по команді, тренера і глядачів. 

Прагнення зберегти його змушує робити над собою зусилля, яке переростає 

в звичку і формує характер і особистість. 

Велику цінність для педагога являє і освітній аспект занять 

спортивними іграми. Багатство змісту ігор розширює руховий потенціал 

людини. Маючи в своєму розпорядженні навички, людина набуває 

можливість в будь-якій життєвій ситуації знайти адекватне та ефективне 

рухове рішення. Важливість цієї обставини для трудової, військової чи іншої 

форми діяльності важко переоцінити. Під впливом безперервно мінливої 

ситуації рухові навички стають гнучкими і надзвичайно рухливими. Біг, 

стрибки, метання в процесі гри використовуються постійно. Більш того, 

вони використовуються у всіляких поєднаннях, що забезпечують 

різносторонній, а вірніше, всебічний вплив на придбання високого 

потенціалу фізичної підготовленості тих, що займаються. 

Правильно організовані заняття спортивними іграми незалежно від 

того, чи будуть вони систематичними або епізодичними (як самостійно 

обрана форма спортивної розваги), чинять позитивний вплив на організм 

людини. А в деяких випадках, при появі стійкого інтересу можуть виявитися 

улюбленим видом фізичних вправ, під впливом яких можна досягти 

високого рівня фізичної підготовленості, фізичного розвитку і спортивної 

майстерності. 
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ВОЛЕЙБОЛ ЯК ЗАСІБ ВИХОВАННЯ ПРОФЕСІЙНО 

ВАЖЛИВИХ ЯКОСТЕЙ ПІДГОТОВКИ 

СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ 

Спортивні ігри складають вагому частку загальної навчальної програми 

більшості сучасних освітніх установ. Вони широко практикуються у 

позакласній та позашкільній роботі, використовуються в закладах вищої та 

середньої професійної освіти в основному та додатковому навантаженні, 

тренерами в підготовці спортсменів вищої майстерності з будь-якого виду 

спорту. Зокрема, спортивні ігри спільно з іншими базовими дисциплінами 

надають колорит і гостроту повсякденності в процесі становлення 

професійної готовності студентів вищих навчальних закладів до майбутньої 

трудової діяльності. У вищих навчальних закладах, таким чином, об'єктивно 

необхідні умови супутні успішному вивченню практики і теорії базових 

спортивних ігор, включених в різні навчальні програми фізичного 

виховання [2].  

Сучасний волейбол – це не тільки надзвичайно цікава і видовищна гра а 

й ефективний засіб фізичного виховання. Ця динамічна гра сприяє 

вихованню сили, швидкості, витривалості, спритності, моральних і вольових 

якостей. Завдяки своїй емоційності гра у волейбол є засобом не тільки 

фізичного розвитку, а й активного відпочинку [1]. 

Євроінтеграція та реформування майже усіх галузей в Україні корінним 

образом втілюється в національної системі освіти України, змінює акценти, 

мету і засоби виховання та розвитку особистості. Також змін потерпає і 

фізичне виховання дітей, учнівської та студентської молоді. Як свідчить 

вітчизняний і міжнародний досвід, фізичне виховання і спорт у вищому 

навчальному закладі має широкі можливості для формування професійної та 

загальної культури особистості. Таким чином, основним завданням 

вузівської освіти є формування соціально-активного, всебічно розвиненого, 

висококультурного, фізично і морально здорового фахівця [2;3].  

Кожна спортивна гра має суттєві, властиві тільки їй відмінності. Ігри, 

що завоювали достатнє визнання об'єднані світовою спільнотою в систему 

змагань командного характеру, не залежно від кількості гравців (не менш 

двох) що одночасно змагаються. Це пов'язано з такими особливостями, як: 

специфіка енергетичних витрат даного виду, характерними засобами 

обробки оригінального, історично підібраного дослідним шляхом об'єкта 

(м'яча, шайби, волана і т.п.), а також з коректними правилами оцінки 
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спортивного результату. Єдиною головною ознакою є висока психічна і 

емоційна напруженість внутрішньої командної боротьби з власними 

промахами і помилками, при рівних силах суперників, що виявляється з 

особливим драматизмом. 

Специфіка гри в волейбол проявляє себе в об'єктивних особливостях 

формування навичок і умінь, необхідних для успішного оволодіння цим 

видом спорту студентами, які займаються фізичним вихованням на 

практичних навчальних заняттях. Це визначає завдання, засоби і методи, що 

застосовуються під час навчання викладачем, що відрізняються від інших 

видів спорту. На додаток до загальних класичних завдань: зміцнення 

здоров'я, сприяння правильному фізичному розвитку, виховання моральних 

і вольових якостей, необхідно додати специфічні: оволодіння основами 

даної техніки і тактики, придбання обраних теоретичних знань, 

використання можливості інтеграції нових знань, умінь і навичок в інших 

сферах діяльності за потреби. 

Основним засобом залишається – фізичні вправи, що застосовуються в 

навчально-тренувальному процесі з волейболу. Відправним моментом 

служить змагальна (ігрова) діяльність і ті специфічні рухи, за допомогою яких 

волейболісти ведуть боротьбу з суперником. Під змагальними вправами 

маються на увазі двосторонні ігри, рухливі ігри з елементами волейболу, 

вправи по техніці і тактиці. Тренувальні, включають – загальнорозвиваючі, 

що підводять до оволодіння технікою гри і підготовчі вправи для розвитку 

основних і спеціальних рухових якостей волейболіста [3]. 

До основних компонентів гри в волейбол, що стабільно впливає на його 

широку популяризацію серед різних верств населення і, в тому числі, серед 

студентської молоді, без сумніву, слід віднести: 

– колективний характер змагання; 

– можливість взяти участь у складі команди, ліберальної до статевої 

приналежності гравців і їх віковим цензом; 

– потенціал точної локальної диференціації фізичного і психічного 

навантаження учасників під час тренування; 

– доступність основних технічних і тактичних прийомів; 

– видовищність; 

– мінімальна травмонебезпека під час гри. 

Для студентського контингенту, що не має професійної спортивної 

підготовки, надзміст набуває елемент надійності в плані збереження 

здоров'я, відсутність фатальних для життя ігрових моментів, ризиків на 

межі, а так само інших негативних факторів для учасників змагань [1]. 

Застосовувана методика – показник рівня кваліфікації викладача, який 

бажає домогтися максимальної ефективності від конкретного тренувального 

процесу під час навчальних занять. Тут важливо враховувати поставлені 

завдання, наявний рівень підготовки, вимушені умови проведення заняття. 
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Один і той же засіб можна використовувати по-різному, застосувавши інший 

метод. Для кожного виду підготовки характерні певні методи. Наприклад, в 

використанні повторного методу можна застосувати елемент змагання. 

Згідно з висновками фахівців, публікаціями яких офіційно прийнято 

оперувати сьогодні, запорука майбутніх досягнень в професійній праці 

складається з закономірних, що піддаються науковому аналізу і, в певній 

мірі, математичного прорахунку умов. У процесі науково-технічного 

вдосконалення, від кожного фахівця на практиці буде потрібно не тільки 

гарне здоров'я, але і різнобічна фізична підготовка, високий рівень розвитку 

певних фізичних якостей, рухових навичок і функцій організму [2;3]. 

Підсумовуючи вищевикладене, ми приходимо до висновку про 

теоретичну і практичну користь вивчення основ гри в волейбол в навчальній 

практиці, що сприяє розвитку основних фізичних якостей, рішучості, 

дисциплінованості і, безсумнівно, вдосконалення інтелектуальної діяльності 

майбутніх фахівців в будь-якій сфері професійної діяльності, в тому числі і 

вищої освіти. 
Література 

1. Борисов, О.О. Основи теорії методики викладання волейболу і футболу / 

О.О. Борисов. – К. : ПП «Люскар», 2004. – 664 с. 
2. Демчишин, А.Д. Волейбол – гра для всіх / А. Д. Демчишин. – К. : «Здоров’я», 

1986. – 83 с. 

3. Прозар, М.В. Теорія і методика викладання спортивних ігор : навчально-

методичний посібник [для факульт. фіз. вих. і сп. вищих навч. закладів ІІІ - IV рівнів 
акредитації] / М.В. Прозар, В.В. Слюсарчук, М.В. Зубаль, С.М. Телебей. – Кам’янець 

– Подільський : ТОВ «Друкарня Рута», 2014. – 198 с. 

Сіренко П.О., 
к. фіз. вих. та спорту, викладач, ХНМУ, 

Україна, м. Харків 

ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ СВІДОМОСТІ 

В КОНТЕКСТІ ЗАСОБІВ РЕКРЕАЦІЙНОЇ РУХОВОЇ 

АКТИВНОСТІ 

Відомо, що національна культура є невід’ємною частиною всезагальної 

культури суспільства. Формування національної культури відбувається за 

допомогою реалізації різноманітних засобів рекреації, які в свою чергу 

можуть бути невід’ємною частиною самої ж національної культури. Фізичні 

вправи протягом багатьох століть абстрагувалися з елементів трудової 

діяльності людей і поступово перетворювалися в специфічні засоби 



171 

 

 

функціональної підготовки індивідуума, використовувалися для підвищення 

продуктивності праці в конкретній сфері діяльності. 

Фундаментальною складовою національної культури є фізична 

культура, яка включає ті види рухової рекреаційної активності та методи їх 

використання, які історично склалися серед певної етнічної спільноти людей 

з метою адекватного біологічного, психологічного, естетичного, морального 

впливу на природний розвиток людини, її пристосування до навколишнього 

середовища, підготовки до трудової діяльності та військової справи. 

Національне фізичне виховання, йдучи корінням глибоко в народні традиції, 

одночасно відображають і характер рухової сфери великий етнічної групи 

людей. 

Унаслідок тривалого колективного творчого досвіду багатьох поколінь 

в Україні склалася певна система навчання і виховання. Вона тісно 

пов’язана зі світоглядом людей, фольклором, релігійними святами та 

побутом. Об’єктивні умови сприяли формуванню, передусім, життєво 

важливих знань, умінь і навичок, від розвитку яких, власне, залежала 

структура використання засобів рекреації. У зв’язку з цим провідне місце в 

структурі національної рухової активності належало фізичному вихованню.  

Фізична культура тривалий час не була предметом спеціальних 

досліджень. Водночас у вітчизняній та зарубіжній літературі трапляються 

окремі відомості про елементи фізичного виховання на території України, 

перші з яких зустрічаються в письмових джерелах, наприклад, у літописах 

візантійських і західноєвропейських письменників і мандрівників. Водночас 

ці дані не дають повної уяви про зміст фізичного виховання у зв’язку з їх 

фрагментарністю і часто неповною ясністю [2].  

На думку сучасних дослідників історичного аспекту розвитку 

національної свідомості, українців можна виділити з кола тих європейських 

народів, які сповідували (і сповідують) філософію боротьби, конкуренції, 

культ перемоги й переможця. Необхідно зазначити, що метою наших ігор, 

забав, хороводів, і інших рекреаційних дій було радісне привітання природи, 

відкриття перед нею душу, відчуття гармонії, аж до нового злиття з 

природою. У народній ігровій культурі блискуче підтвердження знаходить 

етнічний гуманізм.  

Здійснюючи теоретичний аналіз зазначеного питання, ми виходили з 

розуміння того, що національна культура являє собою сукупність знань і 

умінь, набутих на основі й у процесі життєдіяльності людини. Науковий 

пошук, спрямований на дослідження зазначеної проблеми, передбачав 

визначення критеріїв, за допомогою яких можна оцінити стан 

сформованості національної культури. До них віднесені національно-

культурна активність молоді (інтереси, поняття, ставлення); національно-

культурна освіченість (почуття, знання, поняття, світогляд); національно-

культурні вміння (сприймання, оцінювання, діяльність, творчість).  
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Однією з перших систематизованих праць з історії фізичного виховання 

в Україні є робота Є. Приступи, В. Пилата «Традиції української 

національної фізичної культури» (1991 р.). Дещо пізніше опубліковано 

Є. Приступою монографію “Народна фізична культура українців” та 

захищено докторську дисертацію “Становлення і розвиток педагогічних 

основ української народної фізичної культури” [3].  

Варто зазначити, що останнім часом значно збільшилася кількість 

досліджень в галузі фізичної культури в контексті історичних питань 

розвитку фізичної рекреації. Позитивним є те, що простежується тенденція 

не тільки опису змісту фізичного виховання протягом тривалого 

історичного періоду, а й глибокого аналізу засобів і форм тіловиховання за 

невеликий період існування окремих племен чи народностей. Одначе, 

незважаючи на зазначену актуальність, проблематиці досліджень 

філософських, історичних, теоретико-методичних, педагогічних аспектів 

становлення і розвитку українських національних засобів фізичного 

виховання, відводилося мало уваги, що зумовлювалося переважно 

політичними та ідеологічними факторами.  

Отже важливими чинниками, що зумовлюють суттєві етнічні 

особливості фізичної культури є звичаї, традиції, обряди, ритуали, які, 

поєднуючись з відповідними елементами (засобами) фізичного виховання, 

створюють цілісну систему культури у сфері оздоровчої рекреаційно-

рухової активності, цілеспрямованому впливі на природний фізичний, 

психічний та моральний розвиток людини.  

З огляду на вищевикладене, можна зробити висновок, що народна 

фізична культура є важливим засобом гармонійного розвитку особистості, 

формування національної культури молоді та зміцнення здоров'я, а 

популяризація національних видів спорту являється однією з форм 

патріотичного виховання підростаючих поколінь. 
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УНАПРЕЂЕЊЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ И ПРОБЛЕМИ 

ФИНАНСИРАЊА 

Тема досліджуваної праці – запровадження, організація, фінансування 

та ефекти охорони здоров’я у вибраних країнах. З’являються певні проблеми 

в нагоді трансформування фондів та реформи систем охорони зроров’я. 

У більшій частині розгляданих країн реформи проводяться, щоб 

зліпшити якість послуг в ділянці охорони здоров’я, де вирішальну роль у 

управлінні, організації, забезпеченні тощо, повинні мати менажмент екіпи та 

їхні керівники. 

Спільні для всіх систем охорони здоров’я – брак фінансових засобів та 

вибраний спосіб фінансування системи охорони здоров’я. 

1.Услуге у здравству 

Циљ спровођења реформи је побољшање квалитета услуга у здравству 

за чега су задужени менаџмент тимови медицинских установа. Заједничко за 

све здравствене системе је недостатак финансијских средстава и одабрани 

начин финансирања здравствене заштите. 

Менаџмент у медицини представља изучавање о процесима који 

интегришу функције и улоге менаџера као планирање, организовање, 

лидерство, контролу и њихов допринос побољшању медицинске заштите 

становништва, односно побољшање функције управљања људским 

ресурсима. Управљање људским ресурсима у медицини је специфично, 

условљено различитим карактеристикама људи чије је понашање, понекад, 

тешко предвидиво или постоји склоност ка нерационалности а присутне су и 

различите врсте емоција, правне и друге баријере, посматрано из угла 

пружаоца и примаоца услуге у здравству. 

Установе медицине рада теже да одрже ниво радне способности 

радника, здравља на радном месту, заштитне технике, методе и процене 

ризика са циљем одржања и побољшања здравља радника у земљи. 

Економска криза се одразила на финансијске могућности државе услед 

избегавања плаћања доприноса за инвалидско-пензионо, здравствено и 

осигурање за случај незапослености и премештања платног промета у 
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пословне банке у Србији. Слични проблеми као у Србији појавили су се у 

здравству Русије и Хрватске. Истраживања и компаративни прегледи 

земаља у региону показују да квалитет здравствене заштите и виши 

стандард у пружању услуга зависи од количине средстава која поједине 

државе издвајају по глави становника. Истраживањем су биле обухваћене 34 

земље региона, од којих је најбоље рангирана Холандија, затим Данска, 

Исланд, Луксембург, Белгија и др. Поређење Србије вршено је са 

приближно развијеним земљама из региона Хрватском, Македонијом или 

Албанијом. 

Оцењивањем 34 национална европска система здравствене заштите по 

подручјима вредновања приоритетна су: права пацијената и информације, 

време чекања на лечење, исходи лечења, превенција/опсег и домет 

пружених услуга и фармацеутска средства. 

2. Здравствена заштита становништва 

Унапређењу здравствене заштите становништва на глобалном и 

националном нивоу обично се дају високи приоритети, односно постоје 

високо постављени циљеви на листи и пројекцијама друштвеног и 

економског развоја чија реализација углавном зависи од висине издвојених 

финансијских средстава, односно менаџерски тимови могли да помогну и 

дођу до изражаја пошто је заједнички став да је узрок за лош квалитет 

здравствене заштите недостатак финансијских средстава, лоша опремљеност 

и споре реформе у здравству. 

Многе земље су приступиле иновацијама и промени здравствених система 

које су условљене развојем и напретком информацино комуникационих 

технологија, убрзаним технолошким развојем и напретком медицине. 

Суштина напретка здравствених система и побољшање пружања услуга 

напредовало је  увођењем електронских система и портала на којима можете 

да добијете податке о ценама услуга и лекова до иновација о раду 

здравствених установа, историјату и лечењу појединих болести.  

Корисници здравствених услуга, који у многим земљама плаћају 

партиципацију са резервом прихватају увођење компјутерских, ласерских и 

осталих техника које доносе на тржиште једноставнија и квалитетнија решења. 

Обучавање пацијената и пружање информација треба да је доступно 

свим корисницима здравствене заштите, и оним који схватају значај 

реформе и оних који су неповерљиви приликом увођења нових технологија 

и система лечења. 

Електронски системи и портали пружају посредством интернета 

информације о класичним начинима лечења али и све друге информације о 

новим приступима, месту установе, могућностима боравка, терапије и 

друго.  

Напредак науке и технологије потенцијалне пацијенте информише и 

учи о старим и новим врстама болести, откривајући нове могућности за 
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дијагнозу, лечење, информацијама омогућем спријечавању болести и 

предузимању превентивних мера како би се пружила помоћ људима да живе 

дуже, здравије и пунијим животом. Персонализована медицина се најшире 

може дефинисати каоpreventivni производи и услуге који су научне основе 

нашли у геномици и протеомици (директно или индиректно). Ова област 

медицине усмерена је ка прилагођавању здравствене заштите, у којој ће све 

одлуке и превентивне и терапеутске праксе бити прилагођене 

индивидуалном пацијенту и појединачном третману. 

Тежња овог рада је да укаже на нове могућности и иновативне методе и 

моделе примене обухватне здравствене стратегије засноване на бржој 

примени обећавајућих иновативних трендова и идеја у медицини и 

здравственој заштити. Стратешке инвестиције у развој информацино 

комуникациних технологија, нових трендова и идеја у здравству могу да 

помогну да се реализује најобухватнија модернизација здравственог система 

Србије. 

Проблем у већини земаља није у прихватању или не прихватању 

иновација менаџерских тимова него у недостатку финансијских средстава.  

3. Улагање у људе 

Неефикасан систем трансфера знања и технолошких решења у пракси, 

низак ниво улагања у нова технолошка решења и стандарде представљају 

ограничавајуће факторе раста и задовољења пацијената у пружању 

медицинских услуга. До пре пар година медицину је карактерисао низак 

ниво инпута, са малим инвестиционим улагањима у опрему и стандарде. 

Недовољна примена ИК технологија и неефикасних система трансфера 

знања, недостатак инвестиција и други фактори утичу да се остварују 

нестабилни приноси неуједначеног квалитета. 

Техничко-технолошки напредак и унапређене информација о здрављу 

људи захтева већи обим инвестиција, примену стручних знања 

(прилагођавање технологија), опреме и одабир врста медицинских услуга у 

складу са захтевним стандардима квалитета,   

Једнако важано је образовање, односно прибављање информација, 

унапређење знања, вештина и мотивације здравствених радника за 

прихватање електронског пословања, истраживања и иновативних техничко-

технолошких решења што може да доведе и до злоупотреба приликом 

самолечења, онлајн куповине и плаћања медицинских помагала и лекова и  

примене е-банкарства. 

Издвајање финансијских средстава и усмеравање за побољшање здравља 

пацијената, представља капитал који се превентивно улаже у здравље људи. 

Здравија популација људи једне земље оствариће више производне па самим 

тим и економско-финансијске ефекте. Превентивна улагања и радна заштита 

само могу да потпомогну бржем и ефикаснијем напретку земље кроз развој 

бања, лечилишта и других облика превентивног деловања. 
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4. Облици здравствене заштите 

Напредак и развој здравствене заштите треба да омогући дужи и 

угоднији живот и боље здравље свим друштвеним слојевима становништва. 

Србија као неразвијена земља у транзицији посредством својих институција 

и завода за заштиту радника, у области медицине рада, покушава да оцени и 

одржи ниво радне способности радника, промовише одржавање здравља на 

радном месту, заштитне технике, методе и процене ризика са циљем 

одржања и побољшања здравља радника у земљи.  

Развој и примена менаџмента у медицини рада треба да обухвати 

методе, технике и актуелну проблематику из ове области медицине, 

полазећи од процене различитих врста ризика на радном месту и промоције 

здравља, преко учесталости појаве професионалних болести, могућности 

повреда на раду и настанка болести у вези са радом, начинима правилне и 

здраве исхране, проблема и начина финансирања професионалне 

токсикологије, могућности оцењивања радне способности и оптималне 

организације службе медицине рада. 
 

 

Залежна поведінка: проблеми, профілактика, протидія 

Бодня О.С., 
студент Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, 

Україна, м. Київ 

ЗУМОВЛЕНІСТЬ ЕМОЦІЙНОЇ ЗАЛЕЖНОСТІ ЛЮДЕЙ ОДИН 

ВІД ОДНОГО У ГЛОБАЛІЗОВАНОМУ СВІТІ 

У глобалізованому світі питанням емоцій людини стурбовані філософи, 

психологи, соціологи, культурологи, лінгвісти, медики тощо. Фактологічні 
концепти теоретико-емпіричних даних розкривають суть емоцій, їх природу, 

способи виразу та засоби регуляції, а також, вплив певних емоційних станів на 

діяльність людини в цілому. На наш погляд, недостатньо дослідженою 
залишається тема емоційної залежності людини від іншої людини у 

глобалізованому, інформатизованому, технізованому світі. 
Мета роботи полягає в аналізі феномену емоційної залежності людини від 

іншої людини з урахуванням специфіки віртуального та фізичного світів. При 

дослідженні було використано такі методи: спостереження, моделювання, 
порівняльний, системний, аналітичний, описовий тощо. 

Зазвичай виокремлюють два види зафарбування почуттів при емоційній 

залежності людини від іншої людини: позитивні акценти, наприклад, 
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залежність у коханні та негативні фарби – залежність у відносинах владної 

підпорядкованості. Також, емоційна залежність подекуди буває у варіаціях 

форм: від платонічної симпатії до великої романтичної пристрасті, яка стає 

надто власницькою й сягає депресивних станів чи, навіть, депресії. У 

даному науковому пошуку під емоційною залежністю ми розуміли стан, у 

якому щосекундна присутність та увага (участь, дотики, погляди, думки, 

вміння слухати, підбадьорити) іншої людини сприймається як обов’язкова 

для збереження відчуття власної безпеки. Відповідно, на початку відносин 

певний рівень емоційної залежності видається цілком обґрунтованим. Але, 

за умови тиску одного з комунікантів на іншого можуть виникати 

конфлікти, які, у свою чергу, формують ще більшу емоційну залежність, у 

людини, що до цього схильна. Поступово її стан наближається до стану 

афекту. Глобалізованій людині судилося існувати в двох реальностях – 

фізичній та віртуальній. Ми моделюємо і залежності, зокрема людини до 

людини, на два світи.  

Шляхом вивчення великого контенту особистих матеріалів (фото, відео, 

повідомлення тощо) людей у віртуальному світі нами було проведено 

порівняльний аналіз емоційної залежності людини від іншого в 

віртуальному бутті та фізичному. Порівняння проводилося за такими 

критеріями: відношення до об’єкта залежності, поведінка, риси залежності. 

Віртуальність забезпечує можливість легкого доступу до особистих 

даних, навіть інформації подекуди пікантного характеру, шляхом 

ознайомлення зі сторінками в соціальних інтернет мережах, ще до 

знайомства, що може істотно прискорити просування до емоційної 

залежності від віртуального знайомого. Відповідно, в фізичній реальності на 

перших етапах знайомства людина не прагне демонструвати глибоко 

особисту інформації про себе та близьких. Такий стан речей пов’язаний з 

тим, що комунікатори, знаходячись на відстані не викликають один в одного 

відчуття небезпеки, що схиляє до довіри, звикання, втрати пильності та 

емоційного прив’язування. У фізичних буднях людина не поспішає довіряти 

іншому, а отже, і процес прив’язування та емоційн6ої залежності складніше 

й триваліше. Ситуація з межею залежності, тобто стану афекту, у 

віртуальному бутті, на відміну від фізичного, не загрожує реальному 

фізичному життю людини. Особливості способів й методів спілкування у 

віртуальному світі (знайомство, прискорення відносин, їх припинення, 

цілковита втеча з цього світу) убезпечує комунікантів від залежності один 

від одного. Так, наприклад, мережеві нарциси спрямовані на налагодження 

масштабної мережі зав’язків і залежать вже не від людини, а від схвальних 

«кліків», «лійків», «заявок у друзі» на своїй сторінці [1, с.32]. У 

віртуальному світі має місце створення вигаданих образів (якими можна 

нескінченно маніпулювати), що згодом, у свою чергу, можуть викликати у 

іншого емоційну залежність до людини, яка реально не існує.  
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Таблиця 1 – Критерії порівняння емоційної залежності 

Критерії Приклади Віртуальний світ Реальний світ 

Риси  ілюзорність 
Вигадані неіснуючі 

образи 
Вигадані існуючі образи 

 нарцисизм 

Яскраво виражений, 
заохочується, позитивне 

явище, що спонукає до 

самовдосконалення й 

залежності від інших 

У більшості країн – 
хвороба, спонукає до 

зосередження на собі і 

якщо залежність, то від 

точки зору інших про себе 

Поведінка  
свобода 
поведінки та 

висловлювань 

Умовно безмежна Помірковано обмежена 

  
незобов’язани

й відповідати 

Сецифіка етикету спілку-

вання (Прискорення та 

його припинення) 

Традиція етикету спілку-

вання 

  Небезпека 
Стан афекту не загрожує 
фізичному життю 

Стан афекту загрожує 
фізичному життю 

Відношення  

Особисте 

скрите / 

відкрите 

Легка доступність 
Для отримання необхідний 

час 

  
Подвійна 

залежність 
Присутня Відсутня 

  Довіра 
Заробляється без 
перешкод 

Для цього потрібен час 

Висновки. Емоційна залежність глобалізованої людини може 

реалізуватись одразу в двох реальностях – віртуальній та фізичній. 

Література 

1. Романюк О.В. Мережевий нарцисизм: сутність, природа, залученість 

української молоді, причини поширення / Оксана Вікторівна Романюк // Идеи: 

философско списание – международно многоезично специально научно издание, 
2016. – Брой І (7) – 2 (8), Година ІV, февруари – април. – С. 28-39. 
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Брус Ю.В., 
студентка Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, 

Україна, м. Київ 

ВИКОРИСТАННЯ АНТИДЕПРЕСАНТІВ ВІТЧИЗНЯНОЮ 

МОЛОДДЮ: ГЕНДЕРНИЙ АСПЕКТ 

У медичній сфері є три основні вектори гендерної проблематики: 

дисбаланс у керівних посадах; розмежування вузькопрофільних лікарів 

(проктологи – чоловічої статі, гінекологи – жіночої), особливості протікання 

хвороб та шляхів їх лікування. На наш погляд, актуальним є дослідження 

гендерних особливостей використання фармакологічних препаратів при 

боротьбі з депресією. Адже, депресія, за даними Всесвітньої організації 

здоров’я, може вийти на друге місце серед причин інвалідності та 

смертності людей. І головною її причиною є хронічний стрес. В сучасному 

суспільстві проблема депресії може застати будь-кого з нас зненацька. Саме 

тому, експерти ВОЗ закликають населення не боятися звертатися до лікаря і 

головне, робити це вчасно. Виникає питання чи має гендерні особливості 

використання антидепресантів вітчизняною молоддю залученою в медичну 

сферу? 

У своєму дослідженні ми спиралися на праці зарубіжних та вітчизняних 

вчених, які досліджували різні аспекти депресії таких, як Кирилюк С., 

Фільц О., Борисенко В., Долішня Н., Мироненко О., Романчук О. Тему 

гендеру активно досліджено Кравець В., Гапон Н., Белов А.,Глебова Л., 

Вовк О., Годзь Н., Завгородня Н., Кравчук П., Романюк О. 

Мета роботи полягає в аналізі гендерних особливостей використання 

антидепресантів на прикладі вітчизняної студентської молоді. 

Антидепресанти – фармакологічні препарати, основна властивість яких 

усунення депресивного стану. Класифікація: неселективні інгібітори 

захоплення нейронів; селективні інгібітори захоплення нейронів; інгібітори 

моноамінооксидази (МАО) необоротної та оборотної дії; різних груп. 

Механізм дії перших повʼязаний із блокадою зворотнього захоплення 

норадреналіну. Селективні інгібітори захоплення нейронів, або як їх ще 

називають інгібітори селективного поглинання серотоніну, дія їх базується 

на постачанні мозку серотоніном, який регулює настрій, блокують зворотнє 

захоплення у синапсі серотоніну. У цього класу сполук менша побічна дія, 

ніж у першого, це антидепресанти другого покоління, але все ж може у 

пацієнта проявлятися нервовість, хвилювання, безсоння, головний біль, 

нудота, діарея. Інгібітори МАО викликають окисне дезамінування та 

інактивацію моноамінів (норадреналіну, дофаміну, серотоніну) з 

накопиченням цих амінів у структурах головного мозку. 
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Під гендерними особливостями ми розуміємо різницю між чоловіками і 

жінками в періодичності вживання антидепресантів та частоту звернень до 

лікарів із проблемою – депресія. Очевидно, що найбільш прийнятими 

гендерними налаштуваннями на похід до лікаря та лікування є відповідності 

чоловічому і жіночому стилям поведінки і формам культури.  

Клінічне спостереження і розпитування хворого, який звернувся до 

лікаря зі скаргами загальносоматичного характеру, при поодиноких зовнішніх 

та вербальних проявах депресивного афекту, доцільно спрямувати на оцінку 

психічного стану. Розпитування хворого, в якого припускають депресивні 

розлади повинно починатися в межах скарг непсихіатричного характеру, які 

він виявляє, з метою запобігання настороженості та втрати контакту [1]. 

Виділяють три основні форми депресивних станів: депресивні реакції та 

реактивні депресивні стани; ендореактивні депресії (невротична/ маскована 

або соматогенна); депресивні стани при важкому соматичному захворюванні 

[2]. Незважаючи на незначні розбіжності в терапії депресивних станів, через 

деякі причини, лікарю не психіатричної спеціальності, доцільно, визначити 

форму захворювання. Це полегшує вирішення основного завдання: чи 

можливо лікувати хворого самому, чи є необхідність в спеціалізованій 

психіатричній допомозі. Таке завдання дозволяє оптимально поєднувати 

психотропні і непсихотропні препарати, виходячи із прогнозу перебігу 

захворювання, відсутності або наявності фазності розладів [1]. 

Симптоматика депресії характеризується депресивною тріадою: 

сповільнене мислення, зміст якого обертається довкола почуття вини, 

неповноцінності, нікчемності та відсутності самоповаги; пригнічений 

настрій; сповільнена моторика [3]. 

Так само як і депресія, гендер характеризується тріадою, що визначає 

статус людини в суспільстві: біологічна стать, статево-рольові стереотипи і 

різноманіття проявів соціокультурних складових статі. 

Нами було проведене пілотне анкетування студентів 1-4 курсів (по 25 

студентів з кожного курсу, що дорівнює 100% респондентів) Медичного 

факультету №3 НМУ імені О.О. Богомольця. Питання анкети складались 

блоками: наявність депресії чи депресивного стану, обізнаність щодо 

депресії, особливості використання антидепресантів. 

Опитування показало, що: на молодших курсах Медичного факультету 

№3 38% респондентів визнали наявності депресії, 18% визнали наявність 

депресивних станів, 2% вагалися з відповіддю, 41% не визнали та 1% не 

замислювалися. Вдаються до антидепресантів  заспокійливої дії 41% та 20% 

збалансовуючої. При боротьбі з депресивними станами оптанти надають 

перевагу: 84% спорту, 72 % сексу, 51% завантажують себе роботою. Так, 

серед студентів-медиків жіночої статі 19% постійно вживають заспокійливі 

чи антидепресанти та під час передменструального синдрому 49%. 

Натомість, студенти чоловічої статі 3%.  
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В наведеному нами прикладі спостерігається компроміс чоловічого і 

жіночого початку, що представлені різними гендерними типами, які 

сприяють виробленню єдиного духовного світу цивілізації, що враховує 

гендерну позицію, зокрема в комунікативних відносинах лікар – пацієнт 

(чоловік чи жінка). 

Вже давно у соціумі спостерігається налаштування на рівномірне 

розподілення між чоловіками й жінками повноважень та процедур 

прийняття рішень. Але, якщо брати до уваги область використання 

антидепресантів, то сфера компетенцій жінок набагато ширша: частіше 

звернення за допомогою до професіоналів та активніше застосування 

допоміжних методів підтримки себе та свого організму.  

Висновки. Завданням трансформаційних інтервенцій є збалансування 

гендерних ролей, зокрема зміна та врівноваження відношення пацієнтів 

різної статі до свого здоров’я, його збереження та звернення за допомогою. 

До основних гендерних особливостей використання антидепресантів 

відносимо: невизнання чоловіками наявності депресії чи депресивного 

стану; рідше звертання до лікаря; рідше використання антидепресантів та 

взагалі вибір інших методів боротьби з депресією. Наприклад, студенти-

медики жіночої статі – сексу, відвідують салони краси, крамниці чи 

приймають антидепресанти. Натомість, чоловічої статі боряться з депресією 

за допомогою спорту, перевантаженням на роботі/навчанні. 

Література 

1. Борисенко В.В. Депресивні розлади у загально медичній практиці 
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psychiatry/lecture/psychiatry/kaf_psychiatry_navchpos1.pdf . 

2. Романчук О. Когнітивно-поведінкова терапія депресії [Електронний ресурс] – 
Режим доступу: http://www.i-cbt.org.ua/Read/cbt%20depression.pdf . 

3. Долішня Н. Депресія: обличчя та маски/ статті/ Мироненко О. Клінічна 

картина, образ, і маски депресії [Електронний ресурс] – Режим доступу: 

http://msvitu.com/pages/medical-books/depresija/Depresia.pdf . 
4. Кирилюк С.С. Спектр скарг і обʼєктивні критерії в діагностиці депресії/ 

Кирилюк С.С., Фільц О.О. – [Електронний ресурс] – Режим доступу: 
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ДЕПРЕСІЯ ЯК СКЛАДОВА ЖИТТЯ ВІТЧИЗНЯНОЇ МОЛОДІ 

Р. Конечний та М. Боухал виокремили декілька моделей сприйняття 

пацієнтами стану свого здоров’я: нормальне, зневажливе, заперечення 

хвороби, нозофобне (страх не помітити хворобу), іпохондричне (переоцінка 

хвороби), нозофільне (позитивне), утилітарне (найвищий прояв нозофільного) 

[2, с.9]. Наразі, актуальним є дослідження будь-яких аспектів питання 

ставлення вітчизняних студентів до свого здоров’я.  

Мета роботи:аналіз рівня визнання студентською молоддю наявності 

депресії чи депресивних станів у себе.  

Для студентів порівняно з іншими групами молоді цієї вікової категорії 

притаманні такі риси: прагнення до отримання знань, намагання досягти 

вищого освітнього рівня, висока соціальна мобільність. Студентські роки 

припадають на період пізньої юності або раннього дорослішання, під час 

якого людина набуває соціальної ролі дорослого, отримує право вибору, 

набуває певної юридичної та економічної відповідальності, може бути 

залучена до всіх видів соціальної активності, здобуває вищу освіту та 

опановує обрану професію. Найважливішими сферами життя студентів є 

професійне навчання, становлення себе як особистості та самоствердження, 

розвиток інтелектуального потенціалу, духовне збагачення, зовнішнє і 

внутрішнє самовдосконалення. Все вищезазначене потребує максимальної 

мобілізації внутрішніх резервів організму людини. 

У сучасній емпіричній знаннєвій складовій депресивні стани 

розглядаються як симптомокомплекс розладів так званого депресивного 

спектру, в основі яких лежить ряд різних причин, але вони мають схожі 

прояви у вигляді хронічного зниження активності та погіршення настрою. 

Схематично це можна представити у вигляді піраміди, на вершині якої 

знаходяться реактивні фактори (психологічної та соціальної природи), а в 

основі лежать біологічні (органічного та ендогенного спрямування, тобто 

наявні з вродження). Прослідковується закономірність, що чим більша роль 

біологічних факторів, тим важливіше медикаментозне лікування, а чим вища 

роль психосоціальних чинників, тим важливіша роль психотерапевтичних 

методик та психоаналізу. Цей принцип запропонований швейцарським 

психіатром П.Кількхольцем в 1970 році й був покладений в основу класифікації 

депресій залежно від їх причин та механізмів виникнення [1, c.93]. 

Спираючись на дослідження О. Хлівної, яка характеризувала особистісні 

показники психічного здоров’я студентів, можна сказати, що серед молоді 
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студентського віку є досить значний відсоток осіб із суперечливими 

психоемоційними характеристиками. Саме вони можуть лежати в основі 

розгортання психологічного конфлікту в нестабільній свідомості молодої 

людини. Варто зауважити, що вагомий потенціал до рішучих психологічних 

змін наявний лише у чверті респондентів, інші ж потребують зовнішньої 

допомоги з боку психологів та психіатрів, а також усебічної підтримки від 

оточення (родини, друзів, знайомих, викладачів тощо) [4]. 

Досить часто серед студентської молоді можна зустріти прояви 

прихованої форми депресії. Зазвичай у таких випадках ступінь вираження 

психічного (депресивного) настрою не дуже глибокий, проте він 

визначається певною градацією. У цілому, спостерігається закономірність, 

притаманна депресії, суть якої полягає в тому, що чим слабкіша депресія, 

тим більш інтенсивні соматичні прояви, і навпаки, зі зменшенням 

вираження соматичних симптомів збільшується глибина депресивних 

настроїв. Наприклад, через незначну глибину прихованої депресії оточення 

може її навіть не помічати, проте для особистості це становить неабияку 

проблему, яка нерідко доводить і до спроб самогубства.  

Спираючись на дослідження Сергети І.В. зазначимо, що дівчата (порівняно з 

юнаками) мають вищий рівень схильності до виникнення тривожних реакцій 

та хвилювання щодо власного місця в мікросоціумі [3, с.308]. 

За допомогою раннього діагностування донозологічного стану 

психічного здоров’я студентів можна отримати широкі можливості його 

контролю використовуючи профілактичні та реабілітаційні заходи. Перш за 

все, варто виділити такі компоненти: комплексний підхід до психогігієни та 

психопрофілактики; забезпечення здорового мікросоціального оточення 

(доброзичливі стосунки в родині, з однолітками тощо); активне 

психоемоційне тренування студентом власної свідомості для гармонійного 

сприяння навколишнього соціокультурного середовища; використання 

позитивних впливів факторів з навколишнього середовища для корекції 

донозологічних станів, які обумовлені психологічною складовою 

навчального процесу, та підвищення пристосувальних можливостей завдяки 

різним потокам інформації. 

Депресія розповсюджується по світу великими темпами, тому на 

початку 2010 р. ВООЗ визнала пандемію. До розмірів епідемії спрямовується 

депресія і в Україні. Відповідно до інформації МОЗ України, в складовій 

захворюваності на психічні відхилення близько 70% становлять розлади 

психіки не психотичного рівня, серед яких питома ваги депресій. 

Психічне благополуччя особистості належить до найголовніших факторів 

забезпечення продуктивності праці та, безперечно, сприяє економічному 

розвитку та зростанню соціального капіталу. Психічні розлади є основними 

причинами захворюваності та інвалідності. Вони зумовлюють третину всіх 

звертань по медичну допомогу до лікарів загальної практики. 
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Варто зазначити, що до факторів формування психофізичного здоров’я 

студентської молоді в сучасних умовах належить надзвичайно високе 

психічне навантаження, яке більш яскраво постає на тлі несприятливих 

соціально-економічних умов. До першочергових чинників стресу можна 

віднести розумове та фізичне перенавантаження студентів, що спричинене 

різними факторами (низький рівень мотивації до навчання, завищені вимоги 

навчальної програми, перевтома під час підготовки до заліково-

екзаменаційної сесії, несприятливі соціально-побутові умови тощо). 

Для визначення рівня визнання депресивних станів у себе студентами 

НМУ імені О.О. Богомольця, нами було проведене тематичне пілотне 

анкетування. Студентам ставився ряд запитань (обізнаність щодо депресії як 

хвороби та методів протидії й шляхи лікування, її наявності в Україні, 

наявності у родичів/друзів/знайомих та себе) з однозначною відповіддю 

«так» або «ні», з кількома варіантами відповіді, а також питання відкритої 

форми, на які опитуваний давав розгорнуту відповідь. Нами було обрано дві 

групи: контрольну – студенти-медики (15 ос.) та експериментальну – 

студенти ВНЗ немедичного спрямування (15 ос.). У результаті виявлено 

незначні розбіжності у відповідях респондентів обох груп на питання 

анкети. 60 % опитаних студентів медиків та 54% ін. студентів не виявляють 

в себе ознак депресії, 27% медиків та 28% ін. вважають, що іноді мають 

депресивні настрої, 7% медиків та 13% ін. періодично відчувають легку 

форму депресії, 6% медиків та 5% ін. часто піддаються впливу депресії.  

Висновки. Можемо говорити про мінімальний рівень визнання 

студентами-медиками наявності депресії чи депресивних станів у себе. 

Література 

1. Зубцов Д.Е. Депресія: визначення поняття та сутності депресивних станів // 

Міжнар. наук.-практ. інтернет-конференції Ополе-Бердянськ-Слов’янськ: 
Донбаський державний педагогічний університет – м. Слов’янськ, 2016. – C. 89–94.  

2. Лазук Т.І. Основи медичної психології: методичні вказівки до практичного 

заняття з для студентів медичного факультету Буковинського державного медичного 

університету. – Чернівці,  2016. – С.1–10. 
3. Сергета І.В. Особливості ситуаційної тривожності студентів медичних вищих 

навчальних закладів // Гігієна населених місць: [зб. наук. праць]. – К., 2009. – Вип. 

53. – С. 307–310. 

4. Хлівна О. Індивідуально-психологічні характеристики психічного здоров’я 

студентської молоді / О. Хлівна [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.social-science.com.ua – Назва з екрану 12.03.17 

 



185 

 

 

Orlova D.О., 
Student, National Medical University O.O. Bogomolets, 

Ukraine, Kyiv 

“VIRTUAL HUMAN” WITH MODERN ADDICTIONS 

With the beginning of the 21st century, our life became related to computer 

technologies and, as a result, to the social networks and this type of addiction is 

definitely the issue of the day. Despite the actual diagnosis “internet-addiction” 

does not even exists, this term is extensively used around psychologists. 

Nowadays 5 types of virtual reality addiction are known: 

• Gaming – addiction of games 

• Social – from social networks 

• Web-surfing – going from one page to another without any reason 

• Cybersexual – virtual sex and pornsites   

• Financial – buying things, you do not need [2] 
As a result of my research, by observation of a human activity in social networks, 

we can separate one more type of addiction, namely to modifications and 
transformations of oneself.  Masterclasses, trainings, schools etc. Therefore, in virtual 

society human depends from self-change and demonstration of it to others [3, p.31].  

To understand, what we are working with, we should know the main 

symptoms of internet-addiction. They divide in two groups: psychological and 

physical. To psychological symptoms refer loss of time feeling; constant e-mail and 

social network page check; feel of happiness before you start working with a 

computer; constriction of number of contacts in real life. Physical factors are pain in 

the eyes, deterioration of vision, joint pain, sleep and nutrition problems. Definitely 

all this problems could make any person worry, but not an addicted one.  

As far as I am concerned, the most attention needs a social network 

addiction, where modern globalized people spend too much of their time. What 

makes us constantly look in our gadgets and become happy after every single 

“like” on a Facebook? After all, we should remember the history and the reasons 

of invention of social networks: communication and levelling of distance. An 

opportunity to find a person quickly, get a recommendation or an advice anytime 

in any place of the world. Let’s revise the words of a Paracelsus: ”Poison is in 

everything, and no thing is without poison. The dosage makes it either a poison or 

a remedy”. I consider, that we cannot say, that social networks are something bad, 

but people definitely have issues with a dose. As being online needs a lot of time, 

this time is usually taken from studying, work and family. The earlier a person 

gets familiar with internet-addiction, the earlier he will get the following 

problems/illnesses: psychological addiction from the program and page updates, 

psychomotor retardation, myatrophy, communicative issues and asocial behavior.  
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In Finland and China specialized centers for curing internet addiction are 

already working, but usually they have to cure the consequences of this problem 

such as depression and hard personality disorders. I reckon that warning addiction 

is more rational. Firstly, people have to understand the consequences of it by 

seeing the clinical view: addicted person is easy irritable; looses an ability to 

communicate without internet; web-surfing without a reason causes inability to an 

intellectual work and analytical thinking[1]; myatrophy; spine issues; heart 

problems; thrombosis; by an excessive usage of mouse and keyboard the “tunnel 

syndrome” may appear; dehydration and depletion of the body etc. Secondly, 

when the symptoms are already showed up it is better to cure it as early as 

possible: restrict or simply stop the usage of social networks; return to the real 

life; find a new hobby; meet real friends and family. Thirdly, ask for a help of 

your friend or family member to change a password on your social network page, 

close the access to the pages, you spend the most time on, turn off all the 

automatic messages.   

Summary: The ‘virtual human’ is not only addicted to the social networks, 

but also has many addictions inside the network, such as body and mind 

modifications, admission etc. Since this type of addiction can have different 

levels: from surface to the affect condition, it is better to warn it than cure it, also 

lots of another physical and mental illnesses usually follow internet addiction. 
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ЗАЛЕЖНІСТЬ СУЧАСНОЇ ЛЮДИНИ ВІД МОДИФІКАЦІЙ ТІЛА 

Сьогодні людина все частіше існує одночасно у двох несхожих один на 

одного світах: фізичному та віртуальному. Як для науковців, так і для 

пересічних людей вже стало зрозумілим, що відмінностей, зокрема й 

фундаментальних, у цих світах достатньо. Так, наприклад, у віртуальному 

світі людина одночасно може реалізовуватись у кількох іпостасях (образах) 

одночасно – чоловік, жінка, дитина, вигаданий мультяшний персонаж, 
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непереможний герой гри чи навіть «величне зло». О. Романюк звертає увагу 

на те, що віртуальний світ рясніє мережевими нарцисами. На думку вченої 

мережеві нарциси як представники одного виду, єдиної соціальної спільноти з 

тотожними цінностями, запитами, потребами втягнуті, з одного боку, у процес 

конкуренції за простір й особливо за увагу. З іншого боку, відбувається такий 

само активний процес кооперації: забезпечення виживання себе як виду та 

свого світогляду як важливого для збереження людства, захист від 

дискримінації не нарцисів (критики, осуду, знущань тощо), пропагування 

свого образу і стилю життя, діяльності [3, с.31-32]. «Мережевий нарцисизм –

 це психічний, емоційний, духовний, інтелектуальний стан групи людей, 

згідно якого у більшій чи меншій мірі самозакохані особистості, не реагуючи 

на інших, співлюбуються різними ракурсами себе та подій свого життя, 

шукають публічності для своїх «Я», нерозважливо наслідують відомих людей, 

а візуальні докази свого існування великим обсягом демонструє у соціальних 

мережах Інтернету, шляхом одночасно як індивідуальної, так і колективної 

«творчості»» [4, с.102]. Таким чином мережеві нарциси стають особливою 

категорією «жителів» віртуального світу, життя яких спрямоване на 

трансформацію свого тіла, інтелекту, емоцій, духу тощо. Потреба 

підтримувати рух з демонстрації власних змін великим контентом у 

віртуальному світі спонукає реальну людину до модифікацій, зокрема тіла, у 

фізичному світі. Постає закономірне питання про взаємозв’язок людини від 

трансформаційних процесів власної особистості. 

Мета роботи полягає в аналізі залежності сучасної людини віртуального 

і фізичного світу від модифікацій тіла. 
На нашу думку, не варто розглядати модифікації тіла як суто запит 21 

століття. Корені бажання трансформації себе сягають дохристиянських часів, 
якщо, звичайно, не брати до уваги розвиток новітніх технологій та медицини. 

Масового характеру це набуло саме за рахунок науково-технічного прогресу, ІТ-

технологій, впливу на суспільну думку засобів масової інформації. Таким чином, 
люди можуть демонструвати відношення до певних речей, ідеали, яким 

поклоняються, ідеї, які наслідують, статусну приналежність тощо. Ще донедавна 
під модифікаціями тіла розуміли татуювання, пірсинг, шрамування, тобто 

незначні поверхневі втручання у фізичний організм людини з суто естетичною 

метою. З часом модифікацією стала цілеспрямована зміна анатомії людини та її 
фенотипу. Модифікації анатомії людини можуть бути як хірургічними 

(зменшення жирового прошарку, імпланти, спліт язика, зміна статі, омолодження 

тощо), так і за допомогою власних зусиль індивіда (збільшення м’язів, схуднення 
й ін.). Зміни фенотипного характеру носять більш адаптивні модифікації образу 

людини залежно від умов навколишнього середовища: засмага, колір волосся й 
очей тощо. У своєму дослідженні під модифікаціями тіла ми розуміли 

цілеспрямоване втручання у більшій чи меншій мірі в організм людини та 

кардинальний вплив на її зовнішність як хірургічними, так і власними зусиллями з 
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метою як естетичною, так і покращення психо-емоційно-духовно-фізичного 

здоров’я відповідно до внутрішнього світу людини, її запитів на власне життя.  

Митрополит Антоній Сурожський казав, що «тіло – це видима частина 

душі», адже тіло – це не зовнішній, а внутрішній образ, який відбиває все, що 

людина транслює на нього зсередини» [5]. Оглядаючи коротко історію 

цивілізації, можна побачити, що татуювання (у перекладі з таітянського 

«tatau» та маркезанського «tatu» означає «знак», «рана» чи «відмітка), які 

наносили стародавні слов’яни, греки, галли та германці відображали лише 

магічні ритуали стародавніх культів. Але, після того, як у Європі утвердилося 

християнство, «мітки» на тілі практично зникли, за винятком традиції 

таврування злочинців. Наприклад, шулерам ставили на тіло знак у вигляді 

шестикутника, засудженим на галери робили напис «GAL», а порочним 

жінкам наколювали лілію на плече. Втім, з часом «таврованими» ставали 

також члени різних таємних товариств, кланів і робітничих союзів (приміром 

масони). Відношення церкви до татуювань різко негативне, бо вважається, що 

кожен символ і знак несе в собі певну закодовану інформацію, тому навіть 

якщо він не містить у собі різноманітних сатанинських елементів, здатен 

програмувати людину шляхом встановлення певної духовної відповідності. 

Відомо, що в Старому Заповіті нарізи на тілі асоціювалися з одержимістю. 

Але не слід відносити це до гріха, оскільки за даною модифікацією тіла може 

приховуватися досить вагома морально-ідеалістична причина. 

Надалі ми будемо розглядати саме некеровану фізіологічну чи психічну 

потребу здійснювати дії до модифікації тіла, тобто патологічну залежність 

сучасної людини від цього процесу.  

Б. Лазаренко, говорячи про життєвий світ, зазначає, що він 

розбудовується у процесі поетапного розгортання особистості як суб’єкта 

діяльності. Кількість детермінуючих чинників збільшується пропорційно до 

зрілості, зростання внутрішньої свободи, індивідуалізуються [1, с.111]. І 

віртуальне середовище, і фізичний світ є організованими утвореннями, в 

основі яких стандартизовані способи поведінки людини у сукупності 

типових соціальних взаємин. Відповідно, соціальні взаємини у віртуальному 

та фізичному світах дещо різняться. Наприклад, нарцисизм у фізичному 

світі у більшості країн є негативним хворобливим станом, нарцисів 

суспільство критикує. А. Ленге зауважує, що форми нарцисизму чи то 

здорові, чи то патологічні, залежать від обставин. Розмірковуючи про 

здорові форми нарцисизму, вчений вбачає позитивні інвестиції у самого 

себе, наприклад, самозамилуванням у духовних практиках або 

істеріоризацією власного життя у творчості [2, с.35]. Натомість мережеві 

нарциси  зосереджені на бажанні самовдосконалення – конструюванні тіла, 

души, інтелекту тощо. Що в обох світах сприймається як позитивне явище.  

У результаті дослідження можемо виокремити дві причини залежності 

сучасної людини від модифікацій тіла, в кожній по два напрями: об’єктивні– 
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фізичні вади, які не хоче сприймати толерантно суспільство чи людина сама 

себе стигматизує та запити ХХІ століття на образ успішної людини, яка 

здорова, молода, спортивна, красива, сучасна (вкрай актуально для таких 

професій як журналіст, актор, модель, зірок шоу-бізнесу, взагалі публічних 

людей); суб’єктивні – власні дитячі комплекси привиті ще батьками й 

однолітками щодо непривабливості зовнішності та наявність ресурсів для 

отримання того, чого немає у більшості.   

Отримуючи в підсумку увагу, визнання, підтримку, захоплення та 

наслідування інших, людина «підсідає» на модифікацію своєї зовнішності у 

всіх доступних варіаціях як на наркотики. Вимальовуються рівні такої 

залежності від одиничного втручання (якщо не отримано надрезультат) до 

неможливості зупинитись, шкоди здоров’я, зокрема летальні випадки (Лоло 

Феррарі, Фредеріка Іаматтео, Майкл Джексон та ін.).  

Варто враховувати, що віртуальний світ детермінує, провокує, 

рекламує, спонукає до модифікацій тіла людини. Найяскравішим прикладом 

можуть слугувати мережеві нарциси, оскільки саме вони найбільше 

зосереджені на трансформаційних процесах зі вдосконалення своєї 

особистості. Вони ж таки отримують усебічну підтримку і заохочення від 

однодумців з соціальних інтернет мереж.   

Висновки. В наслідок оновлення у фізичному світі вимог до зовнішності 

сучасної людини та усебічним продукуванням віртуальним світом цих вимог 

людина не лише вдається до ризикових модифікацій тіла, а й починає від них 

залежати не тільки суб’єктивно, а й об’єктивно. Подальшого дослідження 

потребує питання можливості за рахунок модифікації виділитися особистості 

у всій повноті індивідуальності та неповторності тому, хто вважає себе від 

природи недосконалим як у віртуальному світі, так і в реальному. 
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Шипунов О.А., 
студент Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, 

Україна, м. Київ 

ДУШЕВНІ СТРАЖДАННЯ ЯК ФОРМА ЗАЛЕЖНОСТІ 

З душевними стражданнями зустрічаються всі люди у різні періоди 

свого життя та з різних причин. Подекуди людина починає залежати від 

своїх страждань, причин які їх викликають та уваги, яку можна отримати у 

вигляді підтримки. Винятково широке розмаїття причин залежності у 

контексті страждань робить дослідження даної теми вкрай актуальним. 

Мета дослідження полягає в аналізі душевних страждань людини як 

фундаменту депресії, депресивних розладів, які згодом переростають у 

залежність. 

У даній роботі під душевним стражданням ми розуміли психічний 

розлад, який відбувається з людиною під тиском зовнішніх та внутрішніх 

факторів. Натомість під депресією розглядали тривалі психічні розлади 

людини, які викликані фізичними, фізіологічними, хімічними та 

соціальними деструктивними процесами. 

З часів сприйняття людиною себе як розумної істоти, питання 

виникнення душевних страждань гостро стояло не лише перед лікарями 

різних спеціальностей, але й філософів. Було б не правильно розглядати 

душевні страждання людини лише з медичної точки зору. Не зважаючи на 

вагомі досягнення медичної науки в питаннях деструктивних процесів, які 

відбуваються всередині людини та впливають на її поведінку, можна 

вважати, що принципова відповідь на запитання, чому у людини виникають 

душевні страждання, які у подальшому призводять до депресійних проявів, 

залишається відкритою. Нажаль, поки що вченими не знайдена відповідь на 

запитання: проблему душевних страждань людини треба шукати в області 

розуму чи матерії? Так діяли перші лікарі, лікуючи хвороби за умов 

відсутності результатів аналізів, даних досліджень, отриманих за допомогою 

електронної медичної апаратури тощо. Подібне відбувається при лікуванні 

депресійних захворювань. Не зважаючи на різноманітність методів 

лікування від депресійних проявів, усі вони зводяться до кількох постулатів:  

– заставити хворого вважати себе повноцінним та необхідним для 

суспільства  індивідуумом; 

– створити умови відволікання хворого від думок, що сприяли розвитку 

хвороби; 

– створити атмосферу навколо хворого, яка впевнятиме його у 

відсутності байдужості до нього збоку суспільства, розуміння його 

душевних страждань. 
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Як правило, викладені умови досягаються (залежно від важкості 

захворювання) впливом на психіку людини за допомогою заспокійливих чи 

психотропних препаратів, гіпнозу, особистого спілкування лікарів-

психологів.  

До недавнього часу більшість лікарів дотримувались гіпотези, що 

душевні муки носять лише суб’єктивний характер. Сучасні науковці 

дотримуються теорії, що душевний біль – це явище, яке повністю 

відрізняється від тілесних мук, такі собі страждання за власне «я», які 

людина не усвідомлює.  

На нашу думку, більш яскравим прикладом зазначеної гіпотези лікарів 

є літературний приклад: головний герой роману Ф. Достоєвського 

«Преступление и наказание» Р. Раскольников. Його душевні митарства 

стали постійними душевними муками, які значно вплинули на його психіку, 

змінили його уявлення про реальний світ, зоставляючи постійно звертатись 

до свого «я». Зазначимо лише одну з його думок: «Кто я, тварь дрожащая 

или право имею?» –  що мучила його до вбивства та після нього.  

Проведені на початку ХХ століття американськими нейропсихологами 

досліди, а саме, отримані за допомогою магнітно-резонансного томографа 

знімки підтвердили ідентичність процесу розвитку душевного і 

фізіологічного болю. У наукових колах стали говорити про фізичну природу 

душевних страждань. Так, в обох випадках, коли людина відчуває і душевні 

страждання, і фізичний біль спостерігається активізація нейронів лімбічної 

системи головного мозку. Зазначимо лише, що першим лімбічну зону, що 

оточує ствол головного мозку, відкрив у 1878 році П. Брока (лише у 

1935 році було виявлено, що у даній області головного мозку обробляється 

«нефізичний світ» емоцій, які потім трансформуються у фізичні дії).    

Про фізичну, а точніше про фізіологічну природу душевних страждань 

вказують результати дослідів, згідно яких зазначені психічні розлади 

викликані, у тому числі, дефіцитом деяких хімічних речовин – 

нейромедіаторів, виділенням у значної кількості гормонів страху – і як 

наслідок, людина відчуває спазми мускулатури, головний біль, напруження 

та інші соматичні симптоми. 

Також, душевні муки можуть сприйматися як психогенний біль. Такий 

вид больового синдрому не пов’язаний з соматичними патологіями й не має 

чіткої локалізації. Часто душевні страждання, як і психогенний біль – 

обов’язкові супутники депресії, істерії, іпохондрії, інших психоемоційних 

розладів. Ці страждання психосоматичного характеру виникають через 

тривалий фізичний і психічний тягар. Багато прикладів людей, які 

відчувають на собі тягар психічних і фізичних мук ми знайдемо у роботі 

нині популярного у світі та Україні Н. Вуйчича «Життя без обмежень». Її 

герої – люди, які в силу різних обставин стали заручниками складних 

життєвих ситуацій, тілесних вад, які усвідомлюють, що тепер до кінця своїх 
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днів не матимуть можливості вести повноцінного життя, що вони «обділені» 

природою та людьми. Розповідаючи про таких людей Н. Вуйчич показує 

природу виникнення душевних страждань, що переростають у депресійні 

прояви. Однак депресійні прояви можуть виникнути й у «нормальної» 

людини. Ще у 50-х роках минулого століття психолог Леон Фестінгер 

з’ясував, що за рахунок порівняння ми можемо відчути себе на вершині 

успіху або «впасти» зі скелі розчарування. Бажання порівнювати у рази 

зростає разом з розвитком соціальних мереж. Соціальні психологи провели 

дослід серед 300 американських студентів. 14 днів хлопці та дівчата 

надавали звіти, аналіз яких дозволяв судити, як часто вони знаходились у 

соцмережах та які симптоми депресії проявились у них в ці моменти. 

Результати наступні: в учасників досліду, які проводили більше часу у 

Facebook, виявились більш високі показники депресії, яка загострювалась із-

за постійного соціального порівняння, яке дошкуляло душевними 

стражданнями. Ми не можемо контролювати процес порівняння, він 

відбувається на підсвідомому рівні. Для подібного випадку підходять слова 

Ремарка: «Щоб з вами не відбулось – нічого не приймайте близько до серця. 

Небагато на світі того, що довго буває важливим». Недарма у народі кажуть, 

що час лікує. Дійсно, лише з часом зменшується гострота душевного болю, 

залежності від нього, яка стала причиною депресії людини. Однак період 

реабілітації хворого буде більш ефективним за умов дотримання постулатів, 

зазначених вище.  

Але чому люди страждають від душевного болю, коли немає ніяких ран 

і ніщо, здається, не загрожує їх існуванню? Головна причина душевного 

болю – це втрата (особливо рідних і близьких, а також того, що важко і 

тривало досягалось). Саме при втраті чогось, а частіше когось, людина 

починає страждати, відчуваючи душевний біль різного ступеня важкості. 

Базові емоції при душевних стражданнях – це почуття вини, тривоги, страху 

та печалі. Особливо яскраво проявляються душевні страждання при 

усвідомленні неможливості повернути ці втрати та відчуття своєї вини за це.  

Проблема тривалої душевної болі у тому, що ці люди страждають від 

надуманих у власній голові багаточисельних роздумів і фантазій з приводу 

того, що відбулося. Вони «випалюють» себе, «вирощуючи» душевний біль 

самостійно, заглиблюються у залежність від нього, створюючи пряму 

асоціацію на хворобливі відчуття від деструктивних подій, що були у 

минулому. Така свідома фіксація на бентажачих розум ситуаціях особистої 

історії зв’язує будь-яке, навіть незначне явище з пережитими раніше 

стражданнями, приводячи до хронічного душевного «вибуху», а у 

подальшому – до депресії, невротичних ускладнень і повної апатії та 

пасивності. Іноді до спроб здійснити суїцид чи його повільним різновидам, 

наприклад, алкоголізму, наркоманії, неробству тощо. Таки випадки самі 

складні як з медичної, так й психологічної точок зору. Зазначене пов’язане з 
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загальним культурним розвитком людини, її світоглядом, ставленням до 

віри, розумінням добра і зла, порядності, необхідності поступати по совісті. 

Слід зазначити, що сучасна медична наука лише зараз пробує хоча б 

теоретично надати відповідь на питання, а що саме спонукає людину діяти 

так чи інакше у різних життєвих ситуаціях, що спонукає її любити інших, 

жертвувати собою для спасіння інших тощо. Дійсно, усе це пов’язане з 

біохімічними процесами у мозку людини, але що активізує ці процеси, 

створює їх різновиди, залишається загадкою. Тому і виникнення 

депресійних проявів через душевні страждання та залежність від них у 

багатьох випадках залишається таємницею. Разом з тим, для лікування 

хворих існують базові, системні підходи. У той же час слід пам’ятати, що 

такі підходи будуть результативні лише у разі їх індивідуального 

застосування, виходячи з особливостей кожного хворого, рівня його 

душевного болю та рівня залежності від нього. В іншому випадку, навпаки, 

депресивна хвороба може розвинутись у новий рецидив.  

Необхідно звертати увагу й на іншу сторону проблеми душевних 

страждань. Буває так, що душевний біль, який демонструється оточуючим, 

маскує непристойні думки людини. Так, за стражданнями души може бути 

схована внутрішня цинічна потреба отримати деякі вигоди. Хоча б згадаємо 

фрагмент кінокартини Е.Рязанова «Гараж», коли одна з героїнь після 

нечесного голосування звертається до оточуючих і каже, що нам, 

інтелігентам, характерно робити підлість, а потім каятися у цьому усе життя.  

Маніпуляція демонструванням душевних мук може бути дієвою зброєю 

помсти, заставляючи інших людей відчувати свою провину, стати засобом 

для досягнення влади над оточуючими. Тому лікарі мають чітко 

усвідомлювати причини виникнення душевних страждань, залежності від 

них, їх проявів у людини.   

Висновки. Душевні страждання людини є однією з основ депресії та 

депресивних розладів, яка згодом переростає у залежність. Проблема 

дослідження душевних страждань людини, на нашу думку, потребує 

подальшого дослідження. 
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30 декабря 2016 года скоропостижно скончался 

Роман Николаевич Татаров. 

Роман Николаевич родился 25 февраля 1971 года 

в г. Северодонецке. После окончания учёбы на 

философском факультете Киевского национального 

университета им. Т. Шевченко поступил в 

аспирантуру, которую закончил в 2000 году. В 

следующем году успешно защитил диссертацию на 

соискание учёной степени кандидата философских 

наук на тему «Взаимоотношение трансцендентальной антропологии и 

онтологии в феноменологии». С 2001 г. Роман Николаевич преподавал 

философские дисциплины в Северодонецком филиале МАУП, затем в 

Северодонецком технологическом институте, который впоследствии стал 

филиалом Восточноукраинского национального университета имени 

Владимира Даля. В 2005 году Р.Н. Татаров получил учёное звание доцента. 

Последнее время Р.Н. Татаров работал доцентом кафедры философии ВНУ 

им. В. Даля. 

Р.Н. Татаров автор около ста работ, опубликованных в украинских 

философских изданиях. Его работы отличает широкая эрудиция, глубина 

проникновения в проблематику, виртуозное владение научным стилем 

изложения. В последнее время Роман Николаевич занимался изучением 

логико-гносеологической сферы современного философского знания, также 

его интересовали вопросы философского анализа понятия собственности. 

Р.Н. Татаров принадлежал к когорте самоотверженных искателей 

истины. Наука была не только его профессией, но и призванием. Если кто и 

отличался истинно философским складом ума, то это Роман Николаевич. 

Человеческие и профессиональные качества Р.Н. Татарова снискали 

ему неподдельное уважение среди коллег и студентов. 

Память о Романе Николаевиче Татарове – замечательном человеке и 

учёном – всегда будет жить в наших сердцах. 
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