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Preface 

 
Dear colleagues! We have prepared the following 38th issue of our journal. In this issue we 

propose you 55 research papers which were represented by the authors from various fields. We 

hope you will be interested in them. 

The founder of the journal is a scientific public organization “Sobornist”. Our aim is the 

promotion of science, education and culture to enrich the world-wide spiritual potential and the 

revival of the society moral foundations and consolidation of the scientific community for the 

implementation of joint scientific projects, preparation of textbooks, monographs, training manuals, 

development and improvement of educational multimedia and online courses on actual problems of 

modern science.  

One of our main projects is conduction of the annual international scientific and practical 

conferences: “Labyrinth of Reality”, “Religion, religiosity, philosophy and the Humanities in the 

Modern Information Space: National and International Aspects”, “Human Virtual: New Horizons, 

"Topical Issues, Problems and Prospects of Development of Humanitarian Knowledge in Modern 

Information Space: National and International Aspects". About 4,000 scientists and researchers 

took part in the work of these conferences. 

We are constantly working on development and popularization of our journal, and it gives us the 

opportunity to get into prestigious international scientometric databases. 

In April 2016 the contract on scientific cooperation and a joint edition of our journal with the 

Centre of Modern Pedagogy “Learning Without Boarders” was signed. The cooperation of canadian 

and Ukrainian scientists and researchers has opened additional opportunities for the development 

of the scientific journal “Virtus”. This event promoted also the implementetation of joint 

projects,namely the development of author courses and seminars and trainers. 

Since 2017 the journal will be published 10 times a year. We are encouraged that the editorial 

board is constantly updated with new scientists (experts) from different countries of the world. 

Today, the editorial board includes scientists from 15 countries: Azerbaijan, Hungary, Italy, Ireland, 

India, Canada, Lithuania, Poland, Romania, Serbia, Slovakia, Switzerland, Turkey, Czech Republic, 

Ukraine. 

According to the decision of the journal editorial board, we print the e-mail addresses of the 

authors of the publications that enables the interested readers to contact them personally. 
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We pay special attention to the review of the submitted materials, which is a necessary 

prerequisite for modern editions. The peer review process consists of three stages: 

I stage. Firstly the received publication is checked for compliance with technical requirements 

and assessed of its compliance to subject of the journal. Also, this stage involves checking articles 

for plagiarism, however, in accordance with the terms of publications, full responsibility for the 

borrowing of material and copyright violation lies on the author of the publication. 

II stage. The manuscript goes through two types of review process – an open peer review and / 

or blind peer review. The first is an open peer review by the external reviewers is when both the 

reviewer and author are known to each other during the peer review process. Many scholars 

believe open peer review is the best way to stop plagiarism and encourage open, honest reviewing. 

The second is a blind peer review by the members of the editorial board of the journal for relevant 

areas: neither the authors nor the reviewers do not know each other. 

III stage. The second review is carried out by the scientific organization “Sobornist”. After the 

completion of the whole review process and receiving the positive result, the journal is considered 

on editorial council of the scientific journal. Only after the decision of the editorial board about 

printing of the scientific journal Virtus it is passed to the publisher. 

We address with the words of sincere gratitude to all who responded to our projects in this hard 

time who supported them by submitting materials, readiness for collaboration. Thank you for your 

help, useful advices, a wide response, interest in the declared range of problems! We hope that this 

experience will have continuation for more years and our new project – journal Virtus will be also 

productive.  

Dear colleagues! We pay your attention that the edition of the journal is carried out on 

democratic principles and consequently each scientist has the right to express his opinion on 

various questions, sometimes sharp enough and debatable. Pay attention that sometimes the 

editorial board may not share the position on various questions expressed stated by the authors.  

The editorial staff of the journal Virtus is ready for expansion of colloboration with Ukrainian and 

foreign partners and invite heads of higher educational establishments and their structural divisions, 

chairs, faculties for the common continuation of the started work. 
 

 

 
Best regards, 
Ph.D., professor, Editor-in-Chief  
Scientific Journal «Virtus»                       M. Zhurba 

 

  

http://virtus.conference-ukraine.com.ua/
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Ставить точку всегда очень трудно.  

Особенно когда понимаешь, что, 
сколько бы ты ни нашел доказательств, 
их будет недостаточно, чтобы сломать  
наши привычные представления о мире. 

Кранц Ганс-Ульрих фон 

Постановка проблемы. В истории современной 

европейской мысли Фридрих Ницше занимает одну из 

самых провокационных и парадоксальных позиций: 

провокационную, потому что он бросил вызов всем 

традиционным идеям, верованиям и ценностям; пара-

доксальную, потому что его труды представляются как 

вводящие в заблуждение и, в то же время, стимули-

рующие на творческую активность. Сама его личная 

судьба была парадоксом, драматический характер 

которого усиливался тем фактом, что после пренебре-

жения к его творчеству на протяжении всей его жизни, 

Ницше внезапно приобрел популярность, сделавшая его 

имя чем-то вроде идеологического боевого клича над 

Европой. Впрочем, исследователь Р. Голуб утверждает, 

что Ницше сознательно приложил усилия, чтобы 

представить себя как «несвоевременного» мыслителя. 

Свидетельством являются его четыре «Несвоевременные 

размышления» – попытка «представить то, чем по праву 

гордится век – его историческую культуру – как 

ошибку» [1, с.4]. 

Философские идеи Ницше были интерпретированы в 

различных вариациях, зачастую не имевшие ничего 

общего с оригиналом. Но более всего репутацию 

«самого аморального философа» Ницше приобрел в свя-

зи с прочно укоренившимся мнением, будто его этические 

взгляды легли в основу появившейся в начале XX в. 

нацистской идеологии. Последствием стал строгий запрет 

на труды Ницше в СССР, доступ к которым имели лишь 

представители научного коммунизма. Если Хайдеггеру 

суждено было стать живым философом Третьего рейха, 

то Ницше был сочтен его предшественником, человеком, 

укоренившим режим в двойном идеале фашизма и 

«расовой гигиены» [2]. 

Цель работы – проанализировать, на самом ли деле 

имеет место быть утверждение о Ницше как о праро-

дителе нацистского мировоззрения, или его идеи были 

искажены самими фашистскими лидерами. Сегодня 

благодаря открытому доступу к научным архивам и 

библиотекам ответить на многие вопросы представ-

ляется нам сравнительно легкой задачей. Феномен 

Ницше, получив новое переосмысление с учетом многих 

социальных и исторических факторов своей эпохи, 

которые тем или иным образом отражались на его 

творчестве, становится более доступным для понимания.  

Изложение основного материала. Начиная со 

второй половины XIX в. германские страны переживали 

значительные перемены: объединение в единую 

империю и ее последующее превращение в сильнейшую 

промышленную страну Европы, а также нарастающее 

рабочее движение за свободу и власть не могли не 

повлиять на мировоззрение Ницше. Однако новая Евро-

па, на его взгляд, строилась на старых обветшалых 

традициях христианской религии, которые мешали ее 

духовному развитию.  

Идейной сущностью философии Ницше, которую 

активно использовали последователи фашизма, является 

воля к власти. Ее Ницше рассматривал с антирелигиоз-

ных позиций. Христианство, согласно ему, с самого 

своего основания вело борьбу с сильным человеком, с 

его свободной волей, основными инстинктами, взрастив, 

таким образом, самый лукавый и лицемерный тип 

человека. Христианская мораль все ценности вывернула 

наизнанку, понятия «истинного» и «ложного» в корне 

извратила [3, с.126]. Потому первостепенную задачу своей 

философии Ницше видел в низвержении довлеющей над 

массами морали самоотречения. В «Генеалогии морали» 

он впервые изложил два противоположных понятия – 

рабской морали противопоставил аристократическую 

мораль, как абсолютное нет христианству. Аристокра-

тическая мораль говорит нет всему, что олицетворяет 

слабость, подчинение и жизнеотрицание. 

Основатель национал-социалистического движения 

Германии, а в будущем и ее фюрер Адольф Гитлер, 

несмотря на то, что родился в католической семье, также 

рассматривал христианство как чуждую своей доктрине 

идею. Вот как оценивал религию его соратник Гиммлер: 

Статья посвящена исследованию феномена Фридриха Ницше как прародителя нацистского 

мировоззрения. Основными методами явились анализ и сравнение идей Ницше и Гитлера в вопросах религии, 

морали и нации. В ходе работы было выявлено, что философия Ницше, будучи кардинальным отклонением 

от всех традиционных ориентиров, породила самые разнообразные и противоречивые толкования, его 

взгляды были искажены как самими фашистскими лидерами, так и последующими исследователями.  

Ключевые слова: мораль, воля к власти, антисемитизм, чистота расы, национализм. 
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«Христианский мир есть самая большая болезнь, которая 

только могла поразить нас в истории, она ослабляет нас 

в любом конфликте» [4]. Но если Ницше рассматривал 

религию исключительно с нравственных позиций, отож-

дествляя ее с моральной деградацией человечества, то 

для Гитлера христианство явилось камнем преткновения 

в осуществлении его расистских идей против евреев и 

славян. На деле же Гитлер постепенно уничтожал все 

религии и религиозные течения по всей Германии, ибо 

хотел восстановить древнюю германскую ирминисти-

ческую религию. То есть, в отличие от Ницше, Гитлер 

не отрицал бога: он был убежден, что «борясь за уничто-

жение еврейства, борется за дело божие» [5, с.54]. Более 

того, критика еврейства Ницше была направлена вовсе 

не против современного еврейского народа как такового, 

а против христианства: он ставил в вину евреям основа-

ние рабской морали. К тому же, некогда дружественные 

(хотя и достаточно натянутые) отношения с сестрой 

Элизабет были испорчены именно в связи с ее замужес-

твом с общественно-политическим деятелем, пропаган-

дистом идеи очищения германской расы. Вот, что писал 

Ницше сестре в своем письме [6, с.54]:  

Ты стала спутницей моего антипода! Уберечь Тебя 

от этого шага должен был инстинкт Твоей любви. 

«Германство» вызывает, разумеется, мало энтузиазма, 

но еще меньше у меня желания печься о чистоте этой 

«великолепной расы». Наоборот, наоборот. 

Основным и фундаментальным, на наш взгляд, несо-

ответствием с идеями нацизма, что дает нам полное право 

опровергнуть прямую идеологическую связь между 

Ницше и Гитлером, именно то, что Ницше никогда не 

испытывал чувства благоговения перед арийской расой, 

напротив, он не выносил германцев, неоднократно 

повторяя, что «был приговорен к немцам», хотя таковым 

он себя не считал, по крайней мере, чистокровным: «я сам 

все еще достаточно поляк» [7, с.323]. Немцы, как полагал 

Ницше, омерзительны и не способны к пониманию 

величия, музыки и искусства вообще, общение с ними 

лишь унижает достоинство человека: «Когда я измышляю 

себе род человека, противоречащего всем моим инстин-

ктам, из этого всегда выходит немец» [8, с.274] – писал 

Ницше в «Ecco Home». Гитлер же твердо верил, что вся 

человеческая культура, все достижения искусства, науки 

и техники – плоды творчества арийцев. 

Но, несмотря на всю враждебность к «еврейскому 

вопросу» и арийскому народу, имя Ницше упоминается 

почти в каждом номере «Антисемитской корреспон-

денции», издаваемой Т. Фрицшем. Более того, в одном 

из номеров сподвижниками данного движения была 

опубликована своя трактовка «Заратустры» как «божест-

венного человека», что вызвало жесточайший гнев автора: 

Теодору Фрицшу в Лейпциг (Ницца, 29 марта 1887) 

[9, с.270] … Поверьте мне: эти отвратительные 

разговорчики пошлых дилетантов о ценности людей и 

рас, это подобострастничанье перед «авторитетами», 

которые всяким более или менее трезвым умом будут 

с презрением отвергнуты…, эта постоянная абсурдная 

подтасовка столь спорных понятий, как «германское», 

«семитское», «арийское», «христианское», «немецкое», – 

все это может меня всерьез и надолго рассердить 

и вывести из того иронического благодушия, с которым 

я до сих пор взирал на добродетельные причуды и 

фарисейство нынешних немцев. И наконец, что, Вы 

думаете, я испытываю, когда имя Заратустры звучит 

из уст антисемитов?... 

Без сомнений, подобное извращенное истолкование 

трудов Ницше, могло вызвать неподдельный интерес со 

стороны нацистских идеологов. Известно, что вместе с 

«Майн Кампф» и «Мифом двадцатого века» Розенберга 

книга «Так говорил Заратустра» были положены вместе 

в склеп рейхспрезидента Германии Гинденбурга. Все 

это, бесспорно, не могло не отразиться на репутации 

великого мыслителя, надолго наложив отпечаток на 

адекватное его восприятие последующими поколениями. 

Более того, воспевание Заратустрой войны еще более 

популяризировало идеи Ницше среди фашистов.  

Заратустра говорит: «Мой совет Вам – не мир, а 

война». Но война против кого, ради чего? У Ницше это 

духовная война. Война против отягощающих нравов, 

против ущемляющих достоинство «ценностей». Война 

ради самосовершенствования, за свободу мысли, за ве-

ликие дела. У Гитлера было иное восприятие войны – 

войны за чистоту расы, поскольку смесь рас не может 

породить человека, способного быть носителем культуры 

или ее творцом. Однако Ницше бы на это ответил: «Куда 

бы ни проникала Германия, она портит культуру… 

Когда на мосту между двумя столетиями decadence яви-

лась force majeure гения и воли, достаточно сильная, 

чтобы создать из Европы единство, политическое и 

экономическое единство, в целях управления землей, 

немцы с их «войнами за свободу» лишили Европу 

смысла… национализм – самая враждебная культуре 

болезнь и безумие, какие только возможны [8, с.271]. 

Ницше не признавал таких понятий, как право на свобо-

ду: человек должен руководствоваться лишь собственной 

волей, ибо признание права на свободу начисто лишает 

саму свободу всякого смысла. Человек Ницше в пос-

тоянной духовной борьбе и самосовершенствовании 

обязан преодолеть бессмысленные изжившие себя рели-

гиозные предрассудки и обычаи, он должен стать «бла-

городнейшим интеллектуалом», сверхчеловеком, гением, 

способным творить историю по своей воле.  

Не трудно догадаться, что Гитлер, повествуя в своей 

книге о путях создания национал-социалистической 

идеологии, также большое внимание уделял личности и 

ее созидательному началу. Примечательно, что в своей 

речи от 30 января 1939 г., произнесенной перед Рейх-

стагом по случаю шестой годовщины своего прихода к 

власти, Гитлер ратовал за создание нового типа человека, 

освобожденного от многочисленных предрассудков, ко-

торые есть не более чем «лживый и бессмысленный 

набор общественных моралей» [10]. Возможно, и на 

этом основании исследователи фашистской идеологии 

находили ее корни в идее о свехчеловеке Ницше.  

Но о какой морали говорил Гитлер? Неужели, как и 

Ницше, о христианской морали, которая готова прене-

бречь высшими инстинктами ради общего идеала? Нет, 

у Гитлера иная мораль. Его мораль, напротив, целиком и 

полностью строиться на конечном обосновании пользы, 

которую она приносит всему обществу. Более того, 

Гитлер высоко ценил волю к самопожертвованию со 

стороны отдельного индивидуума во имя общего блага, 
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что в корне противоречило идее о ницшеанском сверх-

человеке. Хотя мораль сверхчеловека воспевает все, что 

увеличивает силу и мощь, возвышает одних людей над 

другими, здесь, однако, нет места для благожелатель-

ности себе во вред. Напротив, его мораль направлена на 

индивида, активного, созидательного, и не ориентирована 

на приношение пользы обществу в целом, поскольку то, 

«что может быть общим, всегда имеет мало ценнос-

ти» [11, с.55]. 

И, тем не менее, как говорилось выше, Ницше жил в 

век, который болел расизмом и национализмом. Р. Голуб 

провел фундаментальное исследование места «еврейского 

вопроса» [12] в творчестве Ницше. Беря во внимание 

близость Ницше с композитором и литератором Рихардом 

Вагнером (он был антисемитом), неудивительно, что 

в начале своего творчества он начал пренебрежительно 

отзываться о евреях. Однако Голуб утверждает, что эти 

выпады были больше «бездумным украшением» его 

прозы, чем выражением глубинной антипатии. После 

разлада с Вагнером Ницше отошел от идеологии 

политического антисемитизма, найдя его вульгарным и 

нефилософским.  

Выводы. Подведя итоги, мы приходим к выводу, что 

основные лозунги Гитлера – воспевание политической 

войны и абсолютной власти, прославление «германства» 

и ксенофобия по отношению к другим нациям – были 

совершенно чужды Ницше. Он выступал против нацио-

нализма и социализма, олицетворявшие стадность и, как 

следствие, конец культуры.  

Конечно, никакими партийными идеологиями сам 

Ницше не увлекался, но, как полагают А. Дьяков и 

Б. Соколов он создал философию, которой нацизм мог 

воспользоваться в своих интересах. И нельзя сказать, 

что повода он для этого не дал. Ведь то, что большин-

ство считает злом, Ницше порой мог рассматривать как 

благо, поскольку мыслил он в совсем ином масштабе 

[13, с.87]. Учитывая реалии XIX–XX вв. – атмосферу 

войн и освобождений – в трудах практически всех 

писателей и мыслителей, так или иначе, затрагивалась 

националистическая проблематика. Среди них можно 

найти и «Речи к немецкой нации» И. Фихте, «Эссе о 

неравенстве человеческих рас» А. де Гобино; работа 

Е. Дюринга «Еврейский вопрос, как вопрос о расовом 

характере и о его вредоносном влиянии на существо-

вание народов, на нравы и культуру», чье название уже 

говорит само за себя, и многие другие. С большой 

вероятностью можно предположить, что Гитлер вдох-

новлялся трудами многих предшествующих и современ-

ных ему мыслителей. Скорее всего, и с творчеством 

Ницше он был хорошо знаком и вобрал в себя все 

«полезное» и «нужное» для создания своей идеологии. 

Но считать Ницше предтечей национал-социализма все 

же не представляется разумным, хотя бы, потому что 

сам Гитлер утверждал, что у него не было предшес-

твенников, за исключением Вагнера. В его операх и 

книгах можно было узреть и представление о герман-

ской силе, и идеи антисемитизма («Ибо я считаю 

еврейскую расу заклятым врагом чистого человечества и 

всего благородного в нѐм») [14]. Тем не менее, мировоз-

зрение Гитлера все же не стоит укоренять в каком либо 

одном источнике.  

«Философия жизни» Ницше оказала колоссальное 

влияние на все последующие философские течения, 

искусство и литературу. Не поддающаяся однозначному 

истолкованию, его философия и сегодня трактуется по-

разному, потому, не требуется особого труда, чтобы 

свести ее к ложной интерпретации нацистской идеологией, 

да и любой другой. В целом же философия Ницше есть 

кардинальное отклонение от всех привычных ориентиров. 

Именно это провокационное отклонение породило самые 

разнообразные, порой и противоречивые толкования. 

Ницше это предвидел. В своем письме Мальвиде фон 

Мейзенбуг от мая 1884 г.
 
[9, с.222] он писал:  

Кто знает, как много поколений должно смениться, 

прежде чем появятся единицы, способные по-

настоящему прочувствовать то, что сделано мною. И 

даже тут меня страшит мысль, что к моему 

авторитету будут прибегать совершенно не те и 

совершенно неоправданно. Но это – беда каждого 

великого учителя человечества: он знает, что при 

неблагоприятном стечении обстоятельств может 

стать для человечества злым гением – так же, как мог 

бы стать благословением. 
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Постановка проблеми. Християнство на початку 

третього тисячоліття завдяки своїм особливим духовно-

моральним ідеалам та поширення їх впливу на життя і 

поведінку людини та суспільства далі активніше заявляє 

про ініціативність своєї присутності у сфері економіки, 

права, мистецтва, освіти тощо. Сьогодні християнство є 

важливим чинником як соціокультурного розвитку, так і 

світових, регіональних і міжнаціональних політичних 

відносин. Така реальність спричинила перегляд політико-

правового змісту взаємозв’язків суб’єктів політичного 

процесу на всіх рівнях. Модернізація політичного і 

правового розвитку країн протягом останніх років обу-

мовлена ліберальним проектом державного будівництва, 

що передбачає реформаторські заходи з урахуванням 

самобутності як історії вітчизняних політичних і право-

вих культур, так і специфіки світового суспільно-полі-

тичного розвитку, що протікає у нових умовах. 

Активізація різних християнських конфесій, церков, 

священиків та віруючих в напрямку участі у політичних 

процесах, спричиняє як поглиблення соціальних конф-

ліктів та протистоянь, так і впливає на вирішення соці-

ально важливих проблем. В Україні відчутне формування 

інтересу до відновлення повноцінної діяльності Право-

славної та інших християнських церков, які мають 

глибокі історичні традиції та сьогодні користуються 

моральним авторитетом в українському суспільстві й 

узгоджують свою діяльність з проєвропейським курсом 

держави. 

Для сучасного релігієзнавства стає важливим вивчен-

ня досвіду сучасних політичних відносин, що складаються 

у провідних країнах світу, перш за все європейських. 

Апеляція до європейського досвіду та нинішньої легіти-

мізації політико-правих моделей державно-церковних 

відносин, де різні християнські конфесії, церкви, свя-

щеннослужителі та віруючі є учасниками політичних 

процесів, що впливають на вирішення соціально важливих 

державних та світових проблем, виникає із необхідності 

побудови нового змісту стосунків між релігією, державою 

та громадянським суспільством. 

Отже, метою роботи є осмислення світоглядних 

аспектів сучасного християнства та його практичного 

досвіду присутності у політичних процесах. З’ясування 

особливостей взаємозв’язків політики і релігії та участі 

релігійних організацій в політичних відносинах дозво-

лить краще зрозуміти підґрунтя сучасних соціально-

політичних і суспільно-економічних змін, що відбуваються 

як у світі, так і в Україні. 

Аналіз досліджень і публікацій. Нова соціальна 

реальність, що виникла на перетині ХІХ–ХХ ст. на 

Заході та активне поширення діалектичного матеріалізму, 

атеїзму, позитивізму, спричинила необхідність діалогу 

християн і філософів в осмисленні взаємовідносин Церкви 

і світу, що швидко змінюється, та сприяла виникненню 

політичного богослов’я. До сьогодні воно покликане 

вирішити два головні завдання. По-перше, протидіяти 

індивідуалізації й приватизації християнських істин та 

сприяти відповідальності богослов’я перед суспільством. 

По-друге, розробити нові богословські підходи до 

розуміння суспільних вимог сучасності, базуючись на 

взаємозв’язках нових світоглядних теорій і досвіду жит-

тєдіяльності людини. Богословські соціально-есхатологічні 

ідеї свободи, миру, справедливості, загального примирення 

повинні стати не лише предметом сподівань, а й сти-

мулом перетворення світу [8, 128-129]. Політична теологія 

XX ст. завдячує своїм розвитком таким філософам та 

богословам як: Барт К., Бонгеффер Д., Бруннер Е., 

Вільямс Р., Кокс Х., Кюнг Г., де Любак А., Лютер Кінг М., 

Мольтман Ю., Мюррей Д., Нібур Р., Ранер К., Тілліх П., 

Хейз Р., Шмітт К. та ін. 

Зростання ролі релігійного фактору в політичних 

відносинах сьогодні пов’язують не лише з феноменом 

«ісламського відродження» та його впливу на міжнародну 

безпеку, а й євангелічним і католицьким піднесенням, 

релігійним пробудженням в посткомуністичному світі, 

яким присвячене широке коло досліджень. В зв’язку 

з цим формується пласт літератури, в якому цей процес 

розглядається у світовому масштабі (Белл Д., Бергер П., 

Габермас Ю., Девіс Г., Дейві Г., Джилл Е., Казанова Х., 

Капуто Дж., Коноллі У., Олбрайт М., Півер К., Рифф Ф., 

Робертс Г., Сандлер Ш., Старк Р., Тейлор Ч., Тернер Б., 

Торфс Р., Фокс Дж., Xантер Дж. та ін.). 

Теоретичні напрацювання з історії та сьогодення 

державно-церковних відносин в Україні та світі пред-

ставлені роботами таких вітчизняних науковців як: 

Бліхар В., Бондаренко В., Бучма О., Головащенко С., 

Горкуша О., Євдокимова Т., Єленський В., Здіорук С., 

Визначено актуальність та тенденції вивчення сучасного християнства у системі світових та 

регіональних політичних відносин. З‘ясовано, що сьогодні християнська релігія стає політичним явищем, 

включаючись до кола політико значущих факторів планетарної свідомості щодо визнання релігійно-

культурної різноманітності світу. Доведено, що Християнська церква, яка зорієнтована переважно на 

задоволення духовних потреб віруючих, може у відкритому діалозі з владою та громадянами виступати 

моральним арбітром політичних суспільно важливих рішень. 

Ключові слова: політичні відносини, політичне богослов‘я, державно-церковні відносини, християнство, 

демократія. 
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Колодний А., Кралюк П., Лубський В., Маринович М., 

Мелехова О., Недавня О., Пасічний Р., Рибачук М., 

Саган О., Филипович Л., Филипчук С., Черенков М., 

Чорноморець Ю., Шевченко С., Шуба О., Юраш А., 

Яроцький П. та ін. 

Виклад основного матеріалу. Використовуючи 

матеріали з різних галузей наукових знань John Dyck, 

Paul Rowe, Jens Zimmermann в колективній праці 

«Politics and the Religious Imagination Routledge» 

приходять до висновку, що в останнє десятиліття зростає 

інтерес до розвитку зв’язків між релігією і політикою. 

Релігію недостатньо сприймати тільки через інституційні 

або кількісні показники, адже сьогодні вона стає 

серйозним стимулятором як життєдіяльності людини, 

так і побудови регіональної і глобальної політики. Для 

повноцінного розуміння взаємин релігії і політики ця 

сфера повинна стати об’єктом аналізу не лише для 

філософських дисциплін, а й для нової політичної теорії, 

щоб краще зрозуміти глибину та багатогранність 

відносин, побудованих на глибоких світоглядних осно-

вах [9]. 

Прорвати схематизм дослідних установок, які діста-

лися сучасному релігієзнавству в спадок від радянської 

епохи, і поглянути на проблеми права, політики, 

держави в їх історичному генезисі, сучасності та тенден-

ційності розвитку, побудованого на духовно-моральних 

основах, намагаються і окремі вітчизняні дослідники. 

Одним із них є відомий філософ-релігієзнавець, держав-

ний діяч, політик Віктор Єленський, який у своїй 

монографії «Велике повернення: релігія у глобальній 

політиці та міжнародних відносинах кінця XX – початку 

XXI століття» на основі глибокого аналізу сучасних 

іноземних та вітчизняних досліджень та вивченні різних 

державних та церковних документів підтверджує не 

тільки вагомість ролі релігії в світі XXI століття, а 

свідчить її «велике повернення» у сферу світової політики 

та «потужне вторгнення» у глобальні трансформації та 

процеси регіональних змін [3]. 

Християнська релігія пустила глибокі корені в бага-

тьох суспільствах, зокрема й американському, стверджує 

прагматичний політик, держсекретар США в адміністра-

ції Білла Клінтона Мадлен Олбрайт. У свій книзі «Релігія 

і міжнародна політика», вона доводить, що релігія як 

і тисячу років тому надихає людей до готовності померти і 

навіть забрати життя в іншої людини заради своєї віри. 

Сьогодні релігія заявляє про свою присутність у значній 

кількості збройних конфліктів, воєн, терористичних актів. 

Переважно вони зумовлені боротьбою за території, 

ресурси, політичні бонуси чи ідеологічні переконання, 

але, як показує її політичний досвід, на релігійному 

ґрунті протиборство сторін надзвичайно загострюється. 

Тому, на думку Мадлен Олбрайт, легковажність й 

ігнорування релігійного чинника у «великій політиці» 

неприпустиме. Політики повинні не тільки знати про 

релігію, а й враховувати релігійний фактор при форму-

ванні міжнародної політики, діяти на упередження 

конфліктів та примирення народів і країн [7, с.27]. Адже 

релігія має набагато важливіше, те, що полягає в зда-

тності стримувати й об’єднувати людей на основі 

милосердя, толерантності, любові, які стають дієвими 

там, де, здавалося б, уже всі засоби вичерпані. Релігійні 

теми звучать в патріотичних піснях, у виступах держав-

них і громадських діячів та й громадськість судить про 

лідерів і по їх релігійності [7, с.44]. 

Нинішня активність християнських організацій полягає 

у включенні людей, переважно віруючих, в зону свого 

ідейно-політичного впливу з метою духовно-моральної 

санкції політичних рішень відповідно до цінностей, що 

декларують християнські конфесії. За останні десятиліття 

вони вдаються не лише до теоретизування в цій площині, а 

й до декларування практичних кроків вирішення насущних 

соціальних та економічних проблем, збереження миру 

тощо. Ця сфера у перспективі буде логічно заповнена 

виявом лояльності Церкви до політичної системи, 

державної влади чи політичної ідеї, підтримки кон-

кретних політичних сил діячів і пошуку шляхів реальної 

участі в житті суспільства, разом з тим, залишаючись 

поза політикою. Зрозуміло, що така діяльність полягає 

не лише у прагненні зберегти свої віроповчальні істини 

в сучасному світі, а в намаганні вироблення нового 

політичного ідеалу. Адже сучасна політика потребує не 

тільки правових і адміністративних механізмів, а й 

суджень, що знаходяться за її межами і дозволяють 

оцінити політику в духовно-моральній площині. Така 

оцінка з боку християнства не є політичною, адже 

Християнська церква залишається сакральним і культо-

вим інститутом, що зорієнтований на задоволення інди-

відуальних та колективних релігійних потреб віруючих. 

В той же час вона може і повинна впливати на політичне 

життя, користуючись правом виступати моральним 

арбітром політичної активності. 

З процесами демократизації та розвитку громадянсь-

кого суспільства влада, громадяни й релігійні організації 

матимуть позитивні результати лише від діалогічної 

форми взаємодії. З огляду на вагоме місце сакральних 

мотивів в масовій свідомості політика апелює до сокро-

венних почуттів людини. Але вплив на суспільну думку, 

що відбувається через висвітлення в ЗМІ подій та її 

значення для Церкви і суспільства, де увага акцентується 

на участі в релігійних подіях державних осіб і політиків, 

незначний. Досить часто дії релігійних організацій та 

громадськості відбуваються із застосуванням традиційних, 

досить консервативних методів та засобів, що не лише 

не дозволяють вирішити нагальні проблеми, але й не 

можуть донести сучасному суспільству власні світоглядні 

й етико-філософські ідеї через їх несвоєчасність, що 

створює суперечливий образ релігії у суспільному процесі. 

Підтверджує неоднозначність розуміння повернення 

релігії в політичні відносини Хосе Казанова. Він вважає, 

що релігійний фундаменталізм та присутність релігій в 

різних соціальних конфліктах є загрозливими явищами 

для всього світу та критикує амбівалентність сучасного 

західного модернізму з його орієнтацією на демократію 

та забезпечення прав людини. В такому процесі релігії 

породжують різноманітні супротиви і дезорієнтації та 

ведуть до поглиблення соціальних, економічних та 

екологічних проблем. У своїй книзі «Страх Європи перед 

релігією» Хосе Казанова, переосмислюючи історію 

зародження світської Європи, спростовує міф про 

сучасне європейське суспільство як результат релігійних 

воєн, нетерпимості й конфліктів. Навпаки, вважає він, 

християнство сприяло Європейській секуляризації і для 
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сучасної Європи проблемою є не релігія, а ідея світсь-

кості як гарантії демократії [10]. 

Для демократії головними є кількісні показники в 

діяльності держави і суспільства. Необхідною умовою 

демократичності тієї чи іншої держави є номінальна 

більшість, що унеможливлює реальну участь громадянина 

у вирішенні важливих питань за відсутності системи 

моральних цінностей – в релігійному їх розумінні. І тому, 

на думку Олексія Величко, «якщо ми хочемо досягти 

стану свободи, то повинні повернутися обличчям не до 

соціального, а до духовного, релігійного ідеалу, назавжди 

забутого західною самосвідомістю індустріальної, правової 

та демократичної держави. Там, в забутих догматах 

древньої християнської віри, повинні шукати ми шляхи 

виходу з положення, що створилося, зрозумівши 

нарешті, що не соціальне Благо, не соціальна рівність і 

не політична свобода голослівного і безвідповідального 

виголошення своєї думки є основою людського духовного 

відродження, а любов і терпіння, самовідданість і віра, 

як їх показав Христос» [1, с.383]. В християнському 

вченні можна побачити, що демократія має глибокі 

релігійні основи, адже вона ґрунтується на політичній 

інтерпретації вчення Христа про рівність та його 

ретрансляцію на соціальну сферу. 

Найбільш дієвою силою в політичному житті є про-

тестантизм. Підстави для таких висновків Олексій Величко 

знаходить в ідеях, проголошених з часів Реформації. 

Господь визначив кожній людині долю від народження, 

але життєві обставини, що виникають по Божій волі 

спонукають до соціальної активності своїх послідовників 

для спасіння, яке можливе, якщо покликання буде 

виконано до кінця. Отже, в протестантизмі християни 

отримують істини як рівності всіх людей перед Богом, 

так і презумпцію їх порятунку. Ця істотна відмінність 

від інших, в порівнянні з католицьким або православним 

розумінням людської особистості, стала причиною 

формування нових духовних ідеалів, що поступово 

переміщується у царину матеріального світу і у всі 

сфери життєдіяльності людини, що мають абсолютно 

земний характер і вимагають впорядкованості [1, с.93, 

97]. Зрозуміло, що релігійні мотиви ідеї соціалізації 

суспільства протестантизм черпає в католицизмі. Тому 

цілісні вчення, що спрямовані на усунення соціального 

зла і створення універсальних умов для побудови щас-

ливого суспільства, потрібно розглядати через призму 

тісного взаємозв’язку «протестантизму і католицизму як 

складових єдиної релігійної культури в політико-право-

вому аспекті» [1, с.108]. 

Політика в сучасному секулярному суспільстві виконує 

практично цілепокладаючі метафізичні функції. Зусилля 

багатьох інтелектуалів концентруються на функціональ-

ному рівні суспільства і спрямовуються на виявлення і 

вирішення життєво важливих людських проблем, що 

пов’язані з новою секулярною реальністю. Тому в таких 

умовах «говорити про Бога мирською мовою – значить 

говорити про Нього політично» [5, с.241]. Харві Кокс, 

вважає, що Бог і творить у світі політику. Тому 

«проповідь Євангелія, розмова про Бога – політична 

розмова», «мова, на якій проповідується Євангеліє – це 

політика», «розмова про Бога мирською мовою – це 

політичне питання», адже вони зачіпають конкретні 

проблеми, які людині доводиться вирішувати у повсяк-

денному житті [5, с.242]. Політика включає і діяльність 

людини, і рефлексію з приводу цієї діяльності, що є 

відповіддю на дію Бога. Тому «сьогодні політика 

повинна бути такою «рефлексією в дії», за допомогою 

якої Церква зможе дізнаватися, що замислює цей Бог-

політик, і йти назустріч, діючи з Ним заодно» [5, с.242]. 

Нове бачення релігійно-конфесійної ситуації в Європі 

пропонує Жан-Поль Віллєм [2]. Сучасне європейське 

суспільство в межах національних держав має різний 

попит та потреби в релігійних цінностях. Тому для 

пояснення особливостей багатої релігійної різноманітності 

сучасної Європи, що намагається мирно будувати демо-

кратичні відносини, він використовує термін «лаїчність». 

За допомогою лаїчності Віллєм намагається вирішити 

сучасні світоглядні основи політичних взаємин, адже у 

кожній європейські країні історично склались особливі 

стосунків між релігією і суспільством та існує розмаїття 

як релігійних ідей, так і багатий філософський спадок, 

де присутні елементи критичного підходу до релігії. 

Сьогодні завдяки лаїчності європейська спільнота нама-

гається пояснити ціннісну природу релігії та її вплив на 

формування західної цивілізації, усвідомлюючи її досить 

неоднозначне історичне минуле, де мали місце релігій-

ний антисемітизм, ненависть, конфлікти тощо. 

Відчутними для всього християнства є церковні 

суперечки в православному середовищі, епіцентром 

якого є Московська Патріархія на чолі з Патріархом 

Кирилом, яка продовжує оформляти свою участь в між-

церковних відносинах та суспільній політиці у формі 

ультиматумів. З приводу такої політичної позиції та 

впливу Московського Патріархату на релігійну ситуацію 

на пострадянському просторі Віллем пише: «Відчинення 

російського простору для вітрів демократії та релігій-

ного плюралізму кидає грізний виклик Православній 

церкві, що богословськи та історично не є готовою 

опинитися в секуляризованому суспільстві. Реакція на 

євангелізаторські підступи католиків та протестантів на 

Руській землі показує, що високі православні ієрархи 

претендують на монопольне опікування російською 

душею і болісно сприймають наявність релігійного 

вибору, а відтак і плюралізм» [2, с.31]. 

Поширюючи ідеал «неполітичної участі в політиці» 

Московська церква активно сприяє розповсюдженню 

державної політичної ідеології «Русского мира», що 

характеризується уявленням про особливий шлях Росії. 

В доктринальних документах підтримується ідея само-

бутності національних культур, що склалися як унікальний 

набір і стандарт цінностей, а на практиці відбувається 

придушення будь-якої (крім російської) самоідентифікації 

за національним принципом. Таке політичне бачення 

сьогодення та майбутнього християнського світу архі-

мандрит Кирило Говорун називає «політизованими 

неортодоксальними ортодоксіями», що є викривленням 

християнських норм вірування, поведінки та спільноти, 

причинами якого стали надмірні зближення Церкви з 

державою та її загравання із секулярними переконаннями. 

Цей випадок політизації богослов’я, підміни його 

ідеологією як суміші, що набула патологічних форм, 

сьогодні є реальною проблемою світового масштабу. 

Розуміння цих явищ дає можливість краще усвідомити 
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роль Московського патріархату в підтримці російської 

агресії на сході України, що є свідченням народження 

феномену православного «богослов’я війни» [4]. Нова 

концепція війни сучасних російських богословів ґрунту-

ється на переосмисленні ідеї боротьби з людським гріхом в 

напрямку «очищення» світу від західної безбожної 

ідеології, поширення мілітаристської духовності, що 

проектується як в особисте, так і в суспільне буття. Такі 

підходи до міжособистісних та міжнародних відносин 

ставлять під сумнів соціальну еволюцію Православної 

церкви. 

Православна церква як суспільний інститут зможе 

бути реальним учасником політичного життя, заявивши 

про свою практичну дієвість у вирішенні назрілих 

соціальних питань. Без сприйняття світу таким як він є 

складно здійснювати позитивний вплив на політичні 

процеси. Тому активізація в політичні сфері, можлива за 

умови поваги до особистості та сприйняття цінностей 

демократичного плюралізму. При цьому важливо пам’я-

тати, що Церквою є люди-віряни та священство, і саме 

вони виступають із соціально-політичними ініціативами 

та відповідають за конкретні справи. Тому в цій площині 

буде важливою суспільна підтримка Церкви, а вона в 

свою чергу повинна подолати такі перепони як: з одного 

боку – політизованість, а з іншого – брак усвідомлення 

себе як справжнього суспільного інституту. Адже надто 

часто питання присутності православ’я в суспільно-

політичному просторі обмежується декількома пробле-

мами, що зорієнтовані на боротьбу з «содомітами». Така 

риторика лише відволікає увагу людей від більш 

важливих сучасних питань в сфері екології, медицини, 

освіти, харчування, безпеки, сім’ї, дитини та багатьох 

інших, що вимагають термінового вирішення. В цьому 

плані православному середовищу необхідно подивитись 

на реальний стан речей і замість ворожої риторики та 

популізму перейти до відкритого екуменічного діалогу. 

Прикладом тут можуть бути Європейські країн, де 

християни та християнські спільноти проявляють по-

літичну активність, а Церква стала більш відкритою і 

толерантною до соціальних запитів. 

Для реальної реалізації себе в соціально-політичному 

просторі Православна церква має будувати свою зовні-

шню і внутрішню політику, використовуючи форми і 

методи, зрозумілі сучасній громадськості. Першочер-

говими умовами такого процесу, на думку Олександра 

Кирлєжова, повинні бути наявність лідерів і відповід-

ного інтелектуального забезпечення. Адже судячи з по-

ведінки єпископату, його цілком влаштовує нинішній 

стан речей, що забезпечується сакральним авторитетом. 

Встановлення взаємозв’язків не тільки із «споживачами 

релігійних послуг», а й широкими суспільними масами 

та різного роду інститутами приведе до усіх можливих 

наслідків. Вони пов’язані з певними ризиками і потре-

бують постійної підтримки та зміцнення свого статусу, 

маючи справу з плюралізмом позицій і думок часто 

кардинально протилежних і несумісних з християнською 

мораллю. Тому відповідь Православної церкви на 

суспільно-політичні запити відбувається повільно і має 

характер переважно загальних офіційних заяв і декла-

рацій. Позиція очікування й невтручання та орієнтова-

ність на діяльність, що пов’язана переважно з культовою 

практикою свідчить про те, що для православної 

свідомості найістотнішими є її містичні аспекти. Тому 

реальний вплив Церкви на життя суспільства, в тому 

числі в сфері її взаємин з владою, залишається на пери-

ферії [6]. 

Висновки. Отже, сучасний рівень світових, регіо-

нальних і національних політичних процесів і трансфор-

мацій та факти взаємовпливу релігії й політики, вимагають 

нової свідомості визнання християнства як політичного 

явища. Сьогодні у політичній сфері ще присутні конф-

лікти, що виникають на релігійному ґрунті й спричинені 

тривалими розколами і різним баченням шляхів та 

засобів розв’язання суспільних проблем, а також колі-

зіями суспільно-політичної активності громадськості, 

державних та церковних лідерів. Для визначення орієн-

тирів участі християнства у політичних процесах з ме-

тою посилення діалогу із світом потрібно здійснити 

систематичне критичне богословське осмислення життя 

суспільства та діяльності церкви у політичній площині. 

Адже подальший розвиток християнства буде пов’я-

заний із здатністю знаходити шляхи розв’язання різних 

життєво важливих питань, що спричинені релігійно-

культурною різноманітністю світу і виходять далеко за 

межі теоретичних проектів. 
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The statement of a problem. Modern humanities 

demonstrate a growing interest to studies of everyday life. The 
studies increasingly focus on provincial (including urban) 
culture of the past and present; exploring the processes of 

interaction between the capital and the provinces and examining 
the peculiarities of the way of life, leisure and every day 
routines of various layers of urban society. It is therefore 
important to explore and scrutinize in more detail, the category 

―a way of life‖. From the philosophy’s point of view, a way of 
life is defined as «an entirety, having a cultural meaning, and 
conditioned by a human being’s ability to act productively» 

(E. Orlova); «a product of social and individual relationship», 
«a manifestator of mentality» [1]. In the cultural studies, it is 
viewed as a dynamic social and cultural «portrait» of members 

of a society, represented through the processes of their life 
activity under certain conditions of being. The meaning of the 
concept is revealed in representation of how people live and 
work, what types of activities and interpersonal interactions fill 

their lives [2]. 
The richest material for the research of the social and 

cultural aspects of everyday life is offered by personal data 

sources (e. g., epistles, diaries, memoirs, autobiographies, notes, 
essays, etc.) which, in comparison with official documents, 
have both an undeniable historiographical value, and a huge 

gnosiological capacity, because: 
– they are «an element of spiritual being» [4] of their 

historical time; 
– they can unveil «mental and behavioral traditions of their 

environment» [3]; 
– they project knowledge and experiences existing in 

everyday perceptions. 

The focus of our study is on the memoirs of the composer 
Leonid Lissowsky (1866–1934), devoted to one of the brightest 
and productive periods of his biography: ten years of life and 

work in Poltava (1899–1909) [5]. In the contemporary 
musicology, the name of Leonid Lissowsky remains little 
known. The multifaceted artistic legacy of the musician in the 
field of Ukrainian and Russian musical cultures has not been 

explored to this day. Meanwhile, his solid humanitarian and 
musical education, which included the Kharkov gymnasium, 
the historical and philological faculty of the Kharkov University 

(1890), the St. Petersburg Conservatory (composition class led 
by M.F. Solovyov, 1897) enabled the composer to make a 
significant contribution to the musical culture of his time. 
Having studied the biography of L. Lissowsky, one can draw 

the conclusion that the Poltava decade was one of the brightest 
and most fruitful periods in the composer’s career. 

L. Lissowsky described this decade in his memories relying on 

his personal diaries, which he maintained throughout his life. 
The purpose of this article is to paint a social and cultural 

portrait of Poltava at the turn of the 20
th
 century on the basis of 

L. Lissowsky’s memoirs «Ten Years in Poltava ...». 
The statement of the main material. In the early 20

th
 

century, Poltava was a rather developed provincial center in the 
social and cultural respect. The city could boast of several 

concert halls, such as: the hall of the Second Public Assembly, 
of the Provincial Zemstvo Office and of the Nobility Assembly. 
In 1900, the Gogol City Theater was built with a hall for 1000 

seats. State and private educational institutions led active 
educational work in the province. They included: the Poltava 
Institute of Noble Maidens, the Petrovsky Cadet Corps, the 

Theological Seminary, the Real School, the Synodal Regent 
Courses, the Commercial School of A.O. Bayer, musical classes 
of F. Bazilevich, and many private gymnasiums, musical 
classes, courses, schools of V. Ahsharumova, N. Staritskaya, 

V. Neifeld-Kopetskaya, A. Dushkova-Levitina, N. Parizhskaya, 
I. Goldberg, and F. Levitsky. The Poltava branch of the IRMO 
(emperor’s musical society) was open in 1902. 

The local intelligentsia played a particularly significant role 
in the development of the cultural and artistic life of Poltava. 
These were well-known scientists, writers, artists, musicians, 

teachers, and prominent cultural figures, such as: I. Pavlovsky, 

V. Korolenko, V. Shchepotyev, L. Yanovskaya, G. Markevich, 
I. Rizenko, D. Ivanenko, Victor and Vladimir Ogolevets, 
F. Popadich, Grigory and Ivan Myasoedovs, O. Slastion, 

A. Erofeev, I. Kozlovsky, V. Starostinetskaya and many others. 
Living in the province, they maintained close ties with the 
capital and major cultural centers. Following the lead of the 

latter, these people founded artistic and theatrical societies, 
organized music schools and courses, and delivered educational 
lectures. Local composers sought to publish their works in the 

leading publishing houses in Moscow (A. Gutheil, 
P. Jurgenson, A.F. Fedorov and Co,) and in Petersburg 
(Y. Zimmerman). In line with the traditions of the best 
European salons, the musical club organized by 

G. Myasoyedov conducted artistic events, where local amateurs 
performed the best works of the chamber repertoire of the era. 

The early 20
th
 century saw the growing number of concert 

tours in every corner of the country. As soon as construction of 
the railway section from Kyiv through Poltava to Lozovaya 
(1901–1903), which became part of the Moscow–Kyiv–
Voronezh railway, was completed, domestic and foreign guests 

poured into Poltava with their concerts. The most frequent 
visitors to the city were pianists A. Kontsky, A. Ziloti, 
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A. Arensky, I. Goffman; violinists E. Ondřichek and 
A. Gabrilovich; cellists Alois and A. Verzhbilovich; chamber 
duet of L. Auer and A. Miklashevsky. The residents of the 

province warmly welcomed and cordially greeted the soloists of 
the Mariinsky Opera Nikolai Figner and Yevgenia Mravina, a 
Finnish singer Alma Fostrom, Russian celebrities Elizaveta 

Azerskaya, Stepan Vlasov, Leonid Sobinov and Anastasia 
Vialtseva. Fans of the dramatic art in Poltava had the 
opportunity to enjoy the performances of the Korsha Theater 
(P. Orlenev, V. Komissarzhevskaya, V. Davydov, V. Dalmatov, 

A. Yuzhin), as well as the works of a famous Russian actress 
Maria Savina, who toured with the Kharkiv Drama Theater. 

It is worth noting that by that time, the rather sophisticated 

and refined Poltava viewer was not always satisfied with 
performances of the artists who came to the city in search of 
commercial benefits and at the same time did not pay due 

attention to the level of performing skills. Thus, someone called 
«Mrs. Mirgorodskaya», who performed Lel’s aria from the 
opera «The Snow Maiden» by N. Rimsky-Korsakov, elicited 

with «her squeaky mezzo soprano Homeric laughter of the 
audience» [5], whereas the concert of Moscow Opera soloists, 
the Christman sisters, could not be saved even with «increased» 
prices for entrance tickets: «At the beginning, people arrived in 

bulk, but did not capture any artistic value» [5]. As we can see, 
the social and cultural environment in the province by early 
twentieth century created good conditions for a productive self-

realization. 
L. Lissowsky moved to Poltava in January 1899 and 

literally from the first days, as he wrote in his diary, «...it made 

the most cheerless impression after the capital. Due to the 
thawing weather the city was unbearably muddy, the musical 
classes which also housed my [Lissowky‘s] apartment (3 rooms 
for me, and 2 rooms and the hallway for the classes), had no 

indoor amenities (all in the backyard) notwithstanding the semi-
official status of the establishment... <...> On the very first day 
of classes I intended to go out for a walk in the evening to get 

some fresh air (as per the Petersburg habit), but at the porch I 
flopped on the sidewalk almost into a ditch» [7]. Such 
circumstances caused irritation and the composer stayed home, 

longing for the capital’s walks despite the rain. 
Thus, suffering from repeated domestic discomfort and 

provincial lack of conveniences, L. Lissowsky continued living 
and working in Poltava for the next ten years. Several factors 

contributed to his decision. First, he could not refuse from 
prestigious posts on the provincial level, a music inspector at 
the Institute of Noble Maidens, the director of musical classes 

of F. Bazilevich, from the teaching and other, as he put it, 
«purely musical jobs», which he dreamed about, but could not 
find in the capital after graduating the conservatory. Secondly, 
accepting to move to Poltava, the composer intended to realize 

his creative plans, i.e. in 5–7 years to compose an opera and a 
symphony. Thirdly, at the time of his arrival from 
St. Petersburg, L. Lissowsky was married and was raising a 

daughter. Thus, he had to provide for the family. Obviously, all 
these circumstances made the musician, as he writes further, 
«gradually get used to Poltava» [7]. 

Soon L. Lissowsky noticed that living in the province bears 
lots of good things. «The Poltava people were by their nature 
<...> cheerful, feasting every day, now in one corner, and then 
in another <...> it was a continuous garland of lunches and 

dinners, followed by parties and balls hosted by the leader of 
the nobility, the governor in the Petrovsky Cadet Corps, in The 

Institute of Noble Maidens, and so on and so forth. <...>  
And I, – L. Lissowsky, – among many, relatively new people in 
the city, gradually acquired a taste of this idle life» [8]. 

The «universal Poltava generosity» seemed 
unsurmountable [7]. The cordiality and hospitality of the 
citizens of Poltava, the desire to please a guest everywhere were 

the hallmark of all residents of the region without exception. 
«Whoever called me to visit his place» to spend an evening» or 
have «a cup of tea» – recalls L. Lissowsky – threw such a 
hearty and tasty treat, which one can only dream about these 

days ...» [7]. Both for common people and representative of 
intelligentsia, including high society, a festive meal was a must-
have of socializing, an attribute of secular conversation, an 

indispensable condition of a formal or friendly get together. In 
the Poltava musical society, gettogethers were elegantly 
disguised under a rather innocent pretext: a meeting to practice 
music. As an example, the composer describes his visits to 

Nikolay Vonsovsky, one of his colleagues and a teacher of 
music and choral singing of the Poltava Institute of Noble 
Maiden. A former student of S. Moniuszka, he liked to receive 

friends «not for the music, but for a beer, a wine and 
conversations about the old days ...» [7]. Inviting L. Lissowsky 
to visit, N. Vonsovsky always tried to pander him with «his 

menus which included potato zrazy, a root soup, chicken, 
cheese, vodka, beer, coffee, and port! ...» [6]. 

Representatives of the Poltava nobility were also eager to 
pay attention to the freshly arrived from the capital «free artist». 

Socializing with them also included lavish meals and music: 
«Once it was the headmistress of the Institute [Countess 
Apraksina] who called me for tea, and we played with her 

Italian folk songs and Tosti‘s romances (she played the 
mandolin, and I was accompanying her on the piano or 
harmonium); another time the vice-governor and his wife 

treated me to a dinner and «honored» with their presence two 
performances of my students; then the director of the Cadet 
Corps invited me to their Corps‘ ordinary concert ball; then the 
leader of the nobility S.E. Brazol paid me visits with invitations 

to their receptions (and his wife, Elizaveta Petrovna Brazol, 
sent [Lissowky] a jar of her wonderful homemade pickles) – the 
composer recalls [9]. It should be noted that L. Lissowsky’s 

companionship with representatives of the higher society was 
more pragmatic than friendly in nature. The young composer 
needed «useful connections» and influential patrons to lead a 

comfortable life in the province. In his memoirs, the musician 
explicitly states that he used high-ranking officials’ benevolence 
and loyalty to strengthen his own career positions and realize 

creative plans. 

Coming back to the topic of gastronomy in L. Lissowsky’s 
memoirs, we note that, in the author’s opinion, Poltava’s 
generosity in feasts was surpassed only by residents of the 

surrounding villages. He repeatedly convinced himself of that, 
after spending summer vacations at his sister’s in 
Messarozhevka village of Kupyansky district. «In the 

countryside, writes the composer, a guest could offend the host 
if he ate moderately. And my sister vigilantly watched that all 
the guests not only tried everything, but also had a second 
helping» [7]. 

In many rural families, the cult of food was accompanied by 
a craving for exotics. Thus, in an effort to make the daily menu 
of the already rich Ukrainian cuisine yet more diverse, the hosts 

also demonstrated a passion for other cultures’ cookery. Some 
wealthy residents of the province traditionally employed 
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Circassians as horse masters, while the latter were masters of 

the art of cooking lamb shish kebabs. «And indeed, writes 
L. Lissowsky, in the fresh country air, after a bit of the exercise, 
we all inevitably developed wolfish appetite that made us chew 
and swallow everything that was put on plates and poured. In 

addition to beer, vodka, wine (sometimes liquor), everything we 
drank and swallowed was homemade: bread, butter, milk and 
dairy products, and poultry, and crucian from the pond, and 

pork, and lamb, and corned beef. And, of course, after two shots 
of liqueur, we greedily ate two helpings of rich borsch, and 
tender lamb with a delightful porridge, and after the beer, we 

were ready to taste pork with porridge or with sour cream and 
horseradish, or cutlets with carrot sauce or with imported 
French peas. Then for the dessert we had fruits or berries. And 
washing all this down with wine and some kvass, we all went 

―to have a little nap‖ and to be ... eaten by flies that flocked 
from the courtyard to the rooms» [7]. 

At the same time, against the backdrop of a seemingly 

carefree and paced life in the province, L. Lissowsky notes the 
unusually high social activity of all residents of the region 
without exception: «The city was deeply interested in every 
public concern and thoroughly hashed it in their homes». Any 

official appointment, which a Kharkov citizen, say, runs 
through with one eye in a newspaper and shortly forgets, – in 
Poltava was discussed from all different angles, in every house 

over the evening samovar. Any county zemstvo assembly, which 
in a big city had no effect on the everyday life of citizens, like 
the moon shining in the light of electric lamps, in a relatively 

small city like Poltava filled the life of citizens with deep 
emotions and discussions. And on such days there was a great 
deal of activity even in the streets». In this sense, the author 
concludes: «The Poltava citizens» were in a sense setting an 

example for us, the residents of the capital ...» [9]. 
To challenge a statement broadly used with respect to the 

Ukrainians, like «It’s no skin off my nose ...», the residents of 

the province had an acute sense of justice, deep empathy and 
involvement in the fate of their neighbor. Lissowsky wrote in 
memoires about a high profile court case against the brothers 

Skitsky, two Poltava residents, accused of murdering 
O. Komarov, the secretary of the Poltava ecclesiastical 
consistory. The investigation that lasted almost three years had 
huge reverberations. The hearings took place in a few stages 

and each proclaimed verdict was met with vibrant and 
immediate response from the Poltava residents. L. Lissowsky’s 

says in the memoirs the following: «On May 28, the whole city 

was colossally tensed, hourly expecting news about the 
judgment of the District Court <…>. And when, finally, closer 
to the wonderful evening, an acquittal was pronounced to both 

brothers who had already spent in prison almost three years, 
the whole city, we might say, rushed to the street (the former 
Novopoltavskaya) to the apartment of the Skitskys‘ defender, a 
private attorney Moses Danilovich Zelensky, and greeted him 

with loud and enthusiastic applause» [9]. 
It is worth noting that L. Lissowsky’s memoirs to a greater 

degree characterize the way of living of the community to 

which the composer was close due to his professional activities. 
A hallmark of the city’s music life of those years were summer 
garden concerts, regularly held in the open grounds of the 
Poltava City Gardens. Participants of the concerts were mostly 

the musicians of D. Akhsharumov’s Symphony Orchestra. The 
repertoire of the garden concerts included popular symphonic 
and brass tunes of dance genres: waltzes, polka, and mazurkas. 

It is known that the orchestra members were paid little, and it is 

therefore, clear that the participation of professional musicians 
in such performances was a kind of practice during breaks 
between seasonal symphony meetings, and a possibility to earn 
additional, albeit small, honorary. L. Lissowsky recalls one of 

the curious cases that he observed during a garden concert. «... 
On June 5, our musicians played at the farewell party of the 
court prosecutor, who was saying goodbye to Poltava before 

his new appointment to another city (obviously, to a higher 
position ...). The performance of the orchestra, which began at 
2 p.m., lasted until 8 p.m., followed by the garden performance 

for the public. Fortunately, this time the garden concert 
repertoire was light consisting mostly of waltzes. So, the 
musicians could play their parts by heart, half-asleep. I was 
especially amused by the play in the half-sleep of two violinists 

Voronelya and Lipskar. They played almost all the time only the 
second and third quarters, accompanying the waltz: and they 
did it correctly, with their eyes absolutely stuck together in a 

half-sleep, or maybe in a complete sleep. Sitting beside them 
(the orchestra was playing in a restaurant for dancing), I felt a 
boyish desire to run them a «hussar» in the nose. Then I burst 
out laughing and drew attention [of those who were sitting next 

to me] to these artists and their brilliant memory. And indeed, 
to play in one‘s sleep, by heart, not a full melody, <...>) and at 
the same time not to be mistaken by a tiny bit – this is what I 

call a genius!» [9]. 
In Poltava, as the musician fairly notes, any, even the 

slightest engagement in the art was heartily admired. Love and 

the desire to learn and practice music even «without any gift to 
it» [8] caused special admiration among amateurs and 
bewilderment of professionals. Someone Semyon Grygorievich 
Zaitsev, a bank employee, with connections in almost all cities 

of Russia was well recognized by the Poltava community as a 
«music expert». For a long time he played in the 
D. Akhsharumov orchestra as an amateur. L. Lissowsky wrote 

about him: «And my dear Semyon Grigorievich loved to be in 
full public view. <...> Therefore, he always played the timpani 
standing, and his tall figure in the depth of the orchestra rose 

like the bell tower of the cathedral. And to make as little 
movement as possible, Zaitsev simply stood invariably straight 
the entire play from beginning to end. One could have thought 
that he was some kind of a ticket controller» [8, p.61]. 

Among the Poltava «insane» musical critics, as the author 
calls her, was Nadezhda Viktorovna Yanovich, a distant relative 
of N.V. Gogol. She «... was very fond of playing four hands, 

but of course, in her «snail» tempo and without agreement with 
the partner. And on the days that followed, telling someone she 
knew about her last playing, <...> she added something like this: 

«Yesterday, Maria Vladimirovna and I played Mendelssohn‘s 
violin concerto in four hands. It turned out very cute, the 
difference was only 2 times» (!) This meant that each partner 
played on her own, completely ignorant and not listening to 

what the other was playing and falling short 2 times!.. Hearing 
such statements, or else, it would be more correct to say, 
hearing such interlocutors, – L. Lissowsky writes further, I got 

bored and hellishly longed for the capital» [7]. 
The composer’s longing for Petersburg was further 

exacerbated by the guest performers visiting the province. 
Every time, as he was writing a review of the next celebrity’s 

concert, Lissowski was desperate to fly away from Poltava to 
St. Petersburg [9]. However, there were musicians in the 
province, communication with which was not only enjoyable, 
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but also served lesson even for an experienced professional. 
L. Lissowsky recalls playing a duet with Ekaterina Afanasyevna 
Chernysh: «This lady, in spite of her small deafness in one ear, 

turned out to be an ideal partner in four hands on the piano, 
<...> better than even Ekaterina Aloisovna Zaitseva, with whom 
I have played thus far. And it was a great pleasure for me to 

play with Chernysh the «Pathetic symphony» by P. Tchaikovsky 
and three parts of the symphony (C-dur) by F. Schubert». 
Moreover, a rehearsal of the concert with the violinist V. Feld, 
suddenly reminded the composer of the times of his youth in the 

conservatory and piano lessons with Professor F.F. Cherni: 
«The violinist turned out to be an exquisite musician and gave 
me hard time asking to repeat the accompaniment, forcing to 

produce all shades without exaggeration and as if «under the 
veil». I remember that at first I was «taken aback», and then I 
understood, coped with it and was pleased», writes the 
composer [9, p.69]. 

The composer speaks warmly of his colleagues at school. 
He mentions already known to us Nikolai Vonsovsky, a cellist 
in D. Akhsharumov symphony orchestra, pianists Yekaterina 

Zaitseva and Galina Semenchenko, and Julia Koshevskaya 
«who arranged at her place music evenings and morning 
parties for her little students» [7, p.7-8]. The most recognized in 

Poltava was Mikhail Aleksandrovich Miloradovich, a student of 
N.A. Rimsky-Korsakov. L. Lissowsky was fond of sitting down 
with him «for a friendly conversation and music, and sharing 
his ―giblets‖» [8, p.61], – this is how the musicians referred to 

his compositions. 
Conclusions. Memoirs of Lissowsky «Ten years in 

Poltava ...» have unconditional historiographical and cultural 

value. The source gives the reader a real opportunity to tackle 
upon the little-known pages of the cultural heritage of the pre-
revolutionary Poltava: in live pictures and vivid images it 

reproduces the artistic and cultural events of the provincial city, 
conveys an exciting atmosphere of creative sharing and 
discussions between Poltava music lovers; it depicts the 
unrivaled beauty of Poltava landscapes, the sincerity and 

hospitality of Poltava residents. 
The rich writing style of L. Lissowsky’s memoirs is a 

natural manifestation of the author’s remarkability, 

emotionality, natural sense of humor and philological talent. 
Memoirs of Lissowsky «Ten Years in Poltava ...» is a 

unique portrait of the time, represented through the prism of the 

individuality of the artist. The author in detail demonstrates the 
life-style of different layers of provincial society, highlighting 
their tastes and beliefs, the degree of social activity and 
worldview, traditions and preferences, thanks to which the 

social and cultural image of Poltava in the early 20
th
 century is 

perceived as the image of the era in general. 
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СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ ПОРТРЕТ ПОЛТАВИ ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ 

У СПОГАДАХ ЛЕОНІДА ЛІСОВСЬКОГО 

Проаналізовано маловідомі спогади композитора Леоніда Лісовського (1866–1934) присвячені одному 

з найяскравіших періодів його життя та діяльності у Полтаві на початку ХХ століття. У мемуарах відтворено 

атмосферу старої Полтави й спосіб життя її жителів, розкрито особисті, професійні й громадські зв‘язки 

Л. Лісовського, подано психологічний портрет автора і його оточення. 
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Постановка проблеми. Сучасне інформаційно-

технологічне суспільство спричиняє появу нових не-

класичних форм відчуження; а різновиди відчуження, 

які відтворюються в нових суспільних умовах, є вже не 

так соціальними, як антропокультурними, що, звісно, не 

означає їх відособлення від соціально-економічних фак-

торів. Відчуження постає як об’єктивний феномен (в кон-

тексті взаємодії людини та суспільства) і суб’єктивний 

(суперечність в свідомості людини). Ці аспекти обумов-

люють та доповнюють один одного [7, c.19]. 

Актуальність теми визначається насамперед тим, що 

в даний час відчуження людини, в різних смислових 

контекстах, є однією з найважливіших її характеристик і 

постійним симптомом тієї кризової ситуації, в якій пере-

буває сучасне людство. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У філо-

софській думці ХІХ – початку ХХІ ст. виявлено різні 

підходи щодо розгляду феномену відчуження. Зокрема, 

культурологічний підхід (Г. Марсель, Х. Ортега-і-Гассет, 

А. Швейцер, О. Шпенглер), який полягає в тому, що 

відчуження пов’язується з особливостями сучасної куль-

тури. Теоретики екзистенціального підходу (А. Камю, 

Е. Муньє, Ж.-П. Сартр, М. Гайдеггер) розглядають 

відчуження як деперсоніфікацію людини в сучасному 

знеособленому суспільстві. Актуальним в західній філо-

софії залишається розгляд відчуження в контексті 

марксистської філософії. Категорія відчуження постає 

однією з центральних у теоретиків Франкфуртської 

школи (Т. Адорно, Г. Маркузе, Е. Фромм, Ю. Хабермас), 

які розглядають поняття відчуження як тотожне поняттю 

раціоналізація. 

В радянській філософії проблема відчуження 

розглядалась переважно в парадигмі економічного 

підходу; в останні десятиліття ХХ – на початку ХХІ ст. 

відчутно домінують парадигми культурологічного та 

інтегративного характеру [7, c.4]. 

Проблема вiдчуження є однією з головних й у творчості 

філософiв-персоналістів (Ж.-М. Доменака, П. Ландсберга, 

Ж. Лякруа, Е. Муньє, М. Недонселя, П. Рікера та ін.), які 

вважали, що буття персони охоплене сплетінням антитез 

та парадоксів, й намагалися вирішувати проблему від-

чуження, в основному, через співвіднесення з найвищим 

началом – Богом. 

Прояви відчуження в різних сферах життя людини 

досліджували вітчизняні дослідники І. Буцяк, Н. Єремеєва, 

Г. Зеленько, В. Іванчук, І. Ковальчукк, Л. Облова, 

Є. Проскуликов, С. Сарновська, А. Степанов, О. Тим-

ченко, Л. Ткаченко, К. Фоменко та ін. Їхня увага зосе-

реджена на тому, як відчуження проявляється у різних 

просторах існування людини: соціальному, політичному, 

правовому, естетичному тощо. Доробок цих авторів 

створив теоретичне підґрунтя для подальшого дослід-

ження проблеми відчуження [13, c.4]. 

Мета статті – проаналізувати основні підходи до 

розуміння концепту відчуження у філософському дискурсі 

ХІХ – початку ХХІ ст. та визначити перспективи його 

подальшого дослідження. 

Виклад основного матеріалу. Аристотель у своїй 

«Риториці» стверджує: «...Ознакою ж володіння або 

неволодіння є можливість відчужувати предмети воло-

діння; під відчуженням я розумію давання й продаж. 

Взагалі ж сутність багатства полягає більше в корис-

туванні, ніж у володінні: адже операція над предметами 

володіння й користування ними й становить багатство» 

[1, с.31]. Тобто поняття відчуження Аристотель повʼязує 

його з економічною діяльністю. Латиною відчужувати – 

alienare (plebem, animos civitatis, також якусь річ), 

відчужувати від когось – ab alqo; abalienare; як і в дав-

ньогрецькій мові, відчуження синонімічне слову про-

давати – vendere. Відповідно, продаж – venditio; від-

чуження – alienatio. 

У такій же латинізованій формі це поняття вико-

ристовують і в сучасних європейських мовах. Так, 

в англійській, відчуження – alienation, estrangement; 

відчуження майна – alienation of property. Наявний цей 

термін і в німецькій мові. Хоча, саме в останній є низка 

У статті представлено розуміння феномену відчуження в інтерпретаціях філософів ХІХ – початку 

ХХІ ст. Феномен відчуження розглянуто як багатоваріантне явище, як певну парадоксальність людського 
буття, що вкорінена в саму його сутність. 

Звернуто увагу на те, що сьогодні відчуження постає універсальною характеристикою існування людини й 

має вияв у численних специфікаціях: відчуження людини від суспільства; відчуження людини від самої себе, що 
призводить до деперсоналізації особистості; відчуження людини від праці; відчуження людини від людини, 

визначене самотністю; відчуження людини від влади, від участі в управлінні спільнотою; відчуження від 

культури. Критично розглянуто позитивні та негативні інтерпретації феномену відчуження. 
В результаті дослідження визначено, що відчуження людини виступає в якості іманентної сутності 

людського життя і ґрунтується на самій природі людини. У цьому контексті подолання відчуження в його 
найбільш сутнісному вимірі вимагає радикальної духовної трансформації людини. 

Ключові слова: відчуження, концепт відчуження, різновиди відчуження, аксіологічна криза, епоха 

постмодерну. 
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термінів, що склали основний смисловий ряд поняття 

відчуження в німецькій класичній філософії. Це насам-

перед: Veräußerung, Entfremdung, Entäußerung (часто 

в значенні віддалення); Zurückgezogenheit (відчуження як 

замкнутість), Alienation, нарешті, Enteignung [6, с.57-58]. 

Широкого розповсюдження уявлення про відчуження 

отримало в християнській теології. Як зауважує 

Е. Тьювсон, в іудео-християнській традиції міститься 

ідея про те, що зв’язок людини з Богом подібний близь-

кості між двома людьми, і відчуження від Бога (як люб-

лячого Отця), що виникає в результаті гріхопадіння або 

байдужості з боку людини, на кшталт відчуженню від 

іншої людини, аналогічним чином може бути пов’язане 

з дезорганізацією «Я», почуттям провини, втратою іден-

тичності [17]. 

Сучасна традиція використання терміну «відчу-

ження» бере початок від Гегеля та Маркса. На думку 

німецького філософа Карла Маркса: «… В ході відчу-

женої праці людина перетворює свою сутність лише 

в засіб для підтримки свого існування, саме життя 

виявляється засобом до життя. Відчужена праця від-

бирає в людини можливість реалізації її «дійсної родової 

предметності» і родове життя людини стає для неї 

засобом» [9, с.566]. 

Відчуження, за Марксом, проявляється в наступних 

феноменах: 1) відчуження людини від процесу і продукту 

праці (суб’єктивна невдоволеність; відчуття вимуше-

ності діяльності; інструментальний характер діяльності 

замість творчого); 2) відчуження людини від родової 

сутності (нездатність сприймати людський смисл пред-

метів культури, «сліпота» до цінностей); 3) відчуження 

людини від предметного світу (приватна власність стає 

предметом власності, а не дійсного присвоєння); 4) фра-

гментація життя (життя людини в його різних сферах не 

має єдиної спрямованості і переживається нею як розір-

ване, чуже); 5) відчуження людини від людини (дегу-

манізація відношень, інша людина стає засобом, а не 

ціллю) [11]. 

В классово-антагоністичному суспільстві відносини 

людей стають ворожими їхній сутності, гнітять, спотво-

рюють і деформують її. Стихійний і антагоністичний 

характери цих відношень породжують форми соціальності, 

яким властива ворожість всебічному розвитку особис-

тості. Соціально-класове становище, а не вільний вибір 

визначає спосіб життя, структуру потреб, ціннісних 

орієнтацій людини. В умовах відчужених форм соціаль-

ності праця набуває нелюдських форм і стає засобом 

гніту, спустошення і деградації особистості, яка тепер 

розуміється як інструмент, як знаряддя. Згідно з Генріхом 

Батищевим відбувається уречнення (рос.– овещнение) 

особистості. Він пише, що уречнення це «такий соці-

ально-історичний процес і одночасно таке соціально-

історичне відношення, в сфері дії якого відбувається 

практичне зведення будь-якої дійсності до рівня об’єктно-

речового буття» [2, c.229]. Тоді персоналізованими 

суб’єктами такого буття (на противагу деперсоналізо-

ваним індивідам) постають як предмети економічного 

багатства, так і різні соціальні інститути [2, c.234; 4, c.99]. 

Уречнення самих індивідів відбувається тоді, коли 

в ту чи іншу епоху, в тих чи інших ситуаціях «людина чи 

цілі соціальні колективи відмовляються від вирішення 

кардинальних проблем-протиріч своєї історичної долі і 

намагаються загородитись від них, сховатись від них за 

своїми вже наявними опредмеченими результатами 

цивілізації <…>« [2, c.261; 4, c.100]. 

М. Бердяєв стверджував, що: «Процес технізації, 

механізації і процес масової демократизації призводить 

до переродження культури в технічну цивілізацію, яка 

натхненна матеріалістичним духом. Знедушення людей, 

перетворення людей в машини, а людської праці в товар 

є породженням індустріального капіталістичного уст-

рою» [3, с.494]. 

К. Ясперс пояснював сучасний стан людини кризою 

духовності, кризою власне свідомості, кризою та трагедією 

особистісного буття. «Поширилася свідомість того, що 

все стало неспроможним; немає нічого, що не викликало 

б сумнівів, ніщо справжнє не доведене; існує лише 

нескінченний кругооберт, що містить взаємний обман і 

самообман за допомогою ідеологій. Свідомість епохи 

відділяється від всякого буття і замінюється тільки 

самою собою. Той, хто так вважає, відчуває і самого 

себе нічим» [16, с.296]. 

Відчуження, на думку К. Ясперса, є існуванням 

людини в знеособленій формі, якоїсь соціальної функції, 

тоді як її справжність, її самість – це найбільш індиві-

дуалізована невідчужувана сутність індивіда. Зіткнення 

масових знеособлених форм соціальності й особистісного 

свавілля, сутності та існування – це і є боротьба людини 

із соціальними формами відчуження. Філософ наголошує 

на неусувності цього протиріччя: «Напругу між універ-

сальним апаратом існування та дійсним світом людини 

не може нівелювати» [15, с.324]. Водночас, К. Ясперс не 

вважає нинішній стан людини безвихідним, на думку 

автора, вона зобовʼязана сформувати рятівне для себе 

рішення проблеми, бо альтернатива досить гнітюча: 

«Духовна ситуація вимагає на сьогодні свідомої боротьби 

людини, кожної людини за її справжню сутність ... Вона 

повинна, зважаючи на власну незалежність, оволодіти 

механізмом свого існування або, перетворившись на 

машину, скоритися йому» [15, с.399]. Це й демонструє 

вже зазначене прагнення філософа віднайти джерело 

відчуження людини і його подолання в її власному бутті, 

її власній цілеспрямованій діяльності [6, с.75]. 

У праці «Буття і Ніщо» Ж.-П. Сартр пов’язував 

поняття відчуження (aliénation) з суб’єктивним досвідом, 

який виникає при зустрічі з Іншим: «Моє «відчужене Я», 

яке постає перед іншим як об’єкт, не співпадає з моїм 

реальним Я і я заперечую його, однак в самому акті 

заперечення я визнаю його частиною себе «і це відчу-

жене і заперечуване Я є одночасно моїм зв’язком з іншим і 

символом нашого абсолютного розділення» [10, с.307]. 

Е. Фромм розумів відчуження як суб’єктивний фено-

мен, «спосіб сприйняття, при якому людина відчуває 

себе як дещо відчужене… стає наче відстороненою від 

самої себе… не відчуває себе центром світу, рушієм 

своїх власних дій… втратила зв’язок сама із собою, як й 

із усіма іншими людьми… сприймає себе, так само як й 

інших, подібно до того як сприймають речі – за допо-

могою почуттів і здорового глузду, але в той же час без 

продуктивного зв’язку із самою собою та зовнішнім 

світом» [14, с.143]. Витоки поняття відчуження, на 

думку філософа, лежать у старозавітному уявленні про 
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ідолопоклонство, коли людина ставить себе у залежність 

від зовнішньої сили (будь то ідол, Бог, кохана людина, 

політичний лідер або держава), яку вона наділяє своєю 

життєвою субстанцією, активністю; саме в цьому сенсі 

душевнохворий – це людина абсолютно відчужена… 

вона втратила почуття самості [14, с.147; 11]. 

М. Фуко постулює відчуження як одну з основних 

характеристик людини й суспільства, він вважає, що це 

зумовлене конструюванням самої людини та її харак-

теристик у західноєвропейській філософії XVIII століття. 

Ідеться про те, що в цей період формується уявлення про 

людину як про соціальний субʼєкт і обʼєкт маніпуляцій. 

Індивід виявляється поглинутим і захаращеним соціаль-

ними структурами, які є чинниками, що відчужують 

людину від її дійсної сутності, тобто суспільство саме 

провокує відчуження, перетворюючи людину на обчис-

лювану й досліджувану істоту, зважаючи лише на 

бездоганне виконання соціальних функцій [6, с.175]. 

Довгий час філософія стояла перед проблемою 

визначення відчуження: або проголосити його наслідком 

цивілізації, або ж розглядати його як вроджену, невід’ємну 

якість людської природи. На думку К. Фоменко [12], 

відчуження має подвійний характер. По-перше, його 

можна розглядати як свідоме індивідуальне дистанцію-

вання від однобічності «цього світу» з метою здобуття 

справжньої повноти буття в якості умови творчої 

самореалізації особи. По-друге – як явище історичної 

втрати людиною своєї цілісності. 

Представники негативної тенденції асоціюють відчу-

ження з «хворобою ХХ століття», відносять до глобальних 

проблем людства. Серед негативних переживань відчу-

ження, як правило, виділяють наступні: почуття відсут-

ності смислу життя; відчуття безсилля через тиск 

зовнішніх обставин і втрати самокерування; недовіра до 

оточуючих людей через порушення ними норм пове-

дінки; неприйняття існуючих культурних цінностей; 

тугу, самотність; деперсоналізацію та самовідчуження, 

відчуття ірреальності себе або зовнішнього світу, розрив 

зв’язку з власним «Я» (позиція екзистенціалістів, пред-

ставників культурологічного та економічного підходів). 

Представляючи позитивний вимір феномену відчу-

ження, дослідники акцентують увагу на відчуженні як 

дистанціюванні; як на способі психологічного захисту 

людини; як джерела динаміки внутрішнього світу людини 

(воно не дозволяє людині зупинитися у своєму розвитку) 

(Г. Коджаспірова, А. Коджаспіров, Л. Облова та ін.). 

Функціонування феномену відчуження в культур-

ному просторі сучасної людини відображає наявність не 

лише негативної, але й позитивної позиції стосовно 

відчуження: відчуження як спосіб життя і життєва 

проблема представляє собою діалектичне протиріччя. 

Дане протиріччя лежить в основі розвитку і прогресу, і 

зняти його повністю або не можливо, або це означало б 

заміну культурного способу існування людини [13, c.13]. 

В умовах загострення аксіологічної кризи, що 

полягає у відчуженні традиційних і поширенні спожи-

вацьких цінностей та спричинює гносеологічну кризу, 

виявляється нездатність індивіда зі споживацьким світо-

глядом осягнути складні реалії сьогодення та належним 

чином відреагувати на зміни в сучасному просторі, що 

може призвести до екологічної катастрофи, третьої 

світової війни, знищення життя на Землі. Все більше 

виявляються ознаки відчуження людини – деперсоналі-

зація, внутрішнє спустошення, розмитість духовного 

світу особистості і тотальне домінування технічної 

раціональності, що відсторонює людину від можливості 

осягнути всі аспекти свого буття (фізичний, соціальний, 

духовний) та подолати його деструктивні складові. Такий 

спосіб ствердження світогляду влучно відрефлектований 

філософами екзистенціалістами як світовідчуття, в яко-

му світ і ставлення людини до нього відтворюються 

у чуттєво-емоційній формі, та гостро ставить одну з 

наріжних смисложиттєвих проблем – проблему відчу-

ження «себе від себе», відчуження чогось «свого», «рід-

ного» [8]. 

Згідно з загально-філософським розумінням сутності 

відчуження, його «зняття» відбувається в процесі пізнання 

цього феномену, його «оволодіння» шляхом мислення як 

певною об’єктивною реальністю. Формаційне мислення 

пов’язує ліквідацію відчуження з революційним чи 

еволюційним шляхом радикальних перетворень соціально-

політичних і економічних умов людського життя. Згідно 

з цивілізаційною моделлю стан відчуження людини 

(людства) змінюється шляхом вирішення глобальних 

протиріч, перш за все екологічних та енергетичних, з до-

помогою нових систем суспільного життя (цивілізм) [12]. 

Німецький письменник Герман Гессе писав, що наше 

Я – це тюрма, в якій ми сидимо. Уявлення про єдність 

«Я» – це заблудження науки, яке цінне тільки тим, що 

спрощує життя вихователям і педагогам, які бояться 

думати і експериментувати. Будь-яке «Я», пише Г. Гессе, 

навіть найнаївніше – це не єдність, а багатоскладений 

світ, це маленьке зоряне небо, хаос форм, ступенів і 

станів, наслідків і можливостей. Люди намагаються 

відмежуватись від світу, замкнутись у власному «Я», а 

потрібно, навпаки, уміти розчинитись, скинути з себе 

оболонку. Гессе пише, що відчайдушно триматись за 

своє «Я», відчайдушно чіплятись за життя – це означає 

іти вірним шляхом до вічної смерті, в той час, як уміння 

вмирати, скидати з себе оболонку, вічно поступатись 

своїм «Я» заради перемін веде до безсмертя [5, с.205]. 

Висновки. Проблема відчуження є однією з най-

важливіших і найбільш складних питань, що порушують 

мислителі різних епох. Цій темі присвячені численні 

теоретичні дослідження, зокрема не тільки в галузі 

філософії, і тим не менш, цю проблему можна вважати 

невичерпною, оскільки різні науковці мають різне 

бачення концепту відчуження. Разом з тим, в багатьох 

сучасних дослідженнях робиться акцент на соціальних, 

політичних або психологічних аспектах проблеми від-

чуження, на метафізичні засади відчуження, що, на нашу 

думку, залишає поза сферою наукового інтересу власне 

філософські виміри феномену відчуження (онтологічні, 

аксіологічні, праксеологічні та інші). 
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PHENOMENON OF ALIENATION IN PHILOSOPHICAL DISCOURSE XIX – EARLY XXI CENTURY 

The article presents the understanding of the phenomenon of alienation in the interpretations of philosophers of the XIX – 

early XXI centuries. The phenomenon of alienation is regarded as a multivariate phenomenon, as a certain paradox of human 

being, rooted in its essence. 

Attention is drawn to the fact that today alienation becomes a universal characteristic of human existence and has 

manifestation in numerous specifications: alienation of man from society; alienation of the person from himself, which leads to 

depersonalization of the individual; alienation of a person from work; alienation of man from man, determined by loneliness; 

alienation of the person from power, from participation in the management of the community; alienation from culture. Positive 

and negative interpretations of the alienation phenomenon are critically considered. 

As a result of the study it was determined that alienation of a person acts as a permanent property of human life and is 

based on the very nature of subjectivity. In this context, overcoming alienation in its most essential understanding requires a 

radical spiritual transformation of man. 
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      Постановка проблеми. Постсучасність все 

частіше звертається до практик. Суттєво змінюється, 

насамперед, людське сприймання, внаслідок виходу за 

межі його психофізичних можливостей у зіткненні 

різних форматів реальності. Зміни відбуваються у таких 

часових режимах, які або надто уповільнено, або в яких 

час значно пришвидшено за поріг сприйняття. 

В поле дослідницького інтересу потрапляє не лише 

уся образна система культури, процеси виробництва, 

трансляції та інтерпретації образів, але й нові контексти 

та змісти понять «зір», «бачення», «погляд», «нагляд», 

«невидиме», «непомічене», «візуальне несвідоме» тощо, 

проблеми самоцінності візуального, досвіду присутності 

та фасцинації.  

Формуються не лише нові ідентифікаційні стандарти, 

а й нові стратегеми опанування світу в «естетиці випад-

ковості», «естетиці фрагмента», «естетиці спонтанності», 

«естетиці відсутності» (як переосмислення «ніщо»), 

«естетиці симулякру», «естетиці сліду», «естетиці енвай-

роменту» тощо.  

Звернення до історії появи зображень, їх безпосе-

редньої участі в міфо-ритуальних практиках та вивчення 

особливостей їх візуального сприймання дає змогу реф-

лексувати власне передумови появи образів. Мімікрія, 

гібридизація та креолізація текстів, афективні колективні 

практики, трансмедійні розширення до «всебачення» і 

«всеприсутності» характеризують новий простір культури, 

що потребує переосмислення культуротворчої ролі 

візуальності в естетичних інтуїціях Постсучасності.  

Проблематизація практики у вивченні феномену 

візуальності формує потужний міждисциплінарний 

дискурс дослідження культурних практик в цілому 

(соціальних, інформаційних, дозвіллєвих, медійних, арт-

практик, Інтернет-практик, практик ідентичності та 

повсякденності тощо) та потребує звернення до їх есте-

тичного підґрунтя.  

Аналіз останніх досліджень. Актуалізація поняття 

«практика» є характерною для культурфілософських 

досліджень останніх десятиліть. Соціальні практики 

обґрунтовано у концепції Е. Гідденса, П. Бурдьє. Все 

більшої актуальності набувають теорії представників 

культуральної соціології П. Бергера, Н. Лукмана, 

А. Шютца, Дж. Александера, П. Штомпки.  

Вивчення естетики і рецепції візуального у творах 

мистецтва і культурі в цілому є предметом вітчизняних 

досліджень Т. Орлової, Ю. Легенького, Н. Барни, 

О. Павлової, С. Стоян, О. Поліщук, С. Кримського, 

О. Оніщенко, О. Колотової, Д. Кучерюка, О. Лановенка, 

О. Петрової. Культурні практики як об ՚ єкт наукового 

аналізу у контексті естетичної діяльності розглядають 

Л. Левчук, В. Панченко, Г. Мєднікова, В. Федь, О. Копі-

євська, М. Бровко, Ю. Легенький, Ж. Денисюк, Р. Шульга, 

В. Большаков, Є. Шапінська. Українські дослідники 

М. Юр, О. Аккаш, В. Бурлака, О. Соловйов, Г. Више-

славський, М. Протас, Г. Скляренко, І. Зубавіна, 

В. Сидоренко, О. Тарасенко, О. Чепелик, І. Яцик 

приділяють увагу аналізу візуальної культури у кон-

тексті сучасної арт-експертної діяльності. Естетичні 

аспекти візуальних арт-практик розглядають К. Батаєва, 

І. Живоглядова, О. Павлова, А. Тормахова. Своєрідність 

естетичного на рівні концептуалізації досліджують 

українські вчені Л. Стеценко, В. Головей, І. Бон-

даревська та ін. 

Проблемам естетизації сучасної свідомості у кон-

текстах повсякденності та мистецтва присвячено роботи 

Дж. Бергера, В. Велша, Ж.-Ф. Ліотара, Ж. Рансьєра та 

Б. Хюбнера. 

Мета статті: обґрунтувати необхідність дослідження 

естетичних практик у вимірах візуальної культури 
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відбуваються суттєві зміни у культурі. Появу нових 

міждисциплінарних дискурсивних практик, які носять 

розгалужений характер, супроводжує проблематика 

візуальності – як своєрідного «стрижня» різноспря-

У статті здійснено спробу теоретичного обґрунтування візуальності у контексті естетичних 
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актуальності вивчення естетичних практик в умовах виникнення межових феноменів між різними 

форматами реальності та змінами у функціях сучасних медіа. Вивчення естетичних практик в 

історичному аспекті, моделей чуттєвої культури робить актуальним звернення до усього діапазону 

чуттєвості та культури повсякдення, до процесу динамічного розгортання культурних форм в умовах 

нової референтності. У зв‘язку з цим розглянуто ознаки архаїзації візуальності у загальному 

культурному контексті естетизації свідомості. 
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мованих змін. При цьому інтерес здебільшого викликає 

не стільки динамічне мінливе поле нових візуальних 

образів, а саме практики, як способи оприявнення 

образів, як дійове розгортання творчого процесу. 

Міждисциплінарний дискурс cultural stadies, що 

виникає у 70-х роках ХХ ст., зосереджено на відносинах 

між культурними формами та практикою. Він поєднує 

культурну антропологію і візуальні дослідження 

(В. Беньямін, Г. Бьом Г. Андерс). Окремо формується 

візуально-антропологічний дискурс (О. Петровська, 

Г. Чміль, В. Савчук), з його акцентами на нових художніх 

об՚ єктах та артефактах, первісних практиках (А. Джелл, 

Ж. Руш, К. Янг), медіа-практиках ХХ ст. – фотомис-

тецтва (Р. Барт, С. Зонтаг), кінематографу (Ж. Дерріда, 

Ж. Дельоз), візуальних практиках Інтернет-простору 

(О. Павлова, А. Тормахова, Ж. Денисюк). Різними у дос-

лідницьких стратегіях є також методи (мистецтвознавчий – 

А. Гільдебрант, А. Рігль, К. Фідлер, Е. Панофський; 

феноменологічний – Ж.-Л. Маріон, Х.-У. Гумбрехт; 

постструктуралістський – Р. Краусс тощо). Їх різноманіття 

спонукає не лише до вивчення практик, але й до необ-

хідності їх систематизації. 

Цій проблемі приділяють увагу українські дослідники 

сучасної естетосфери культури – Є. Бистрицький, 

Д. Говорун, В. Горський, С. Кримський, В. Мазепа, 

В. Панченко, О. Петрова, В. Сидоренко, О. Павлова, 

А. Тормахова, В. Бурлака, Г. Вишеславський, І. Зубавіна, 

О. Чепелик. Регіональні культурно-візуальні практики 

вивчають В. Личковах, Т. Файзулліна, М. Загорулько. 

Увага до регіональних контекстів актуалізує архетипне 

підґрунття образного ряду (Т. Орлова, З. Алфьорова). 

У сучасному гуманітарному дискурсі поняття куль-

турних практик хоча й було введено відносно нещодавно, 

у 70-х роках ХХ ст. (Бірмінгемський центр міждис-

циплінарних досліджень культури), та воно, все ж не 

маючи чіткого визначення, поширюється та актуалізується 

у новітніх культурних феноменах. Велика кількість 

контекстів, у яких цей термін застосовується (інформа-

ційна практика, дозвіллєва практика, Інтернет-практика, 

арт-практика тощо) спонукає замислитись над універ-

сальною характеристикою культурних практик, яка 

присутня в діяльнісній та культурно-історичній пара-

дигмах мислення – практикою як, передусім, – діяльністю, 

культурною практикою, як діяльністю культуротворчою.  

На думку П. Штомпки, «реальні компоненти, з яких 

«будується» суспільство, – це події, тобто не інди-

відуальні дії або «соціальні факти», а їх тісне, конкретне 

злиття» [1, с.272]. Відповідно, «ми можемо назвати 

дійсні прояви соціальної фабрики, поточні соціальні 

події терміном «практика». Практика є «місцем зустрічі» 

операцій і дій; «діалектичним синтезом того, що відбу-

вається в суспільстві, і того, що роблять люди» [1, с.273].  

Культурні практики стають ознакою часу та розпов-

сюджуються з поширенням рецепції культури повсяк-

дення. В сучасних теоріях культуральної соціології 

намічена лінія ототожнення пізнання з діяльністю, 

у цьому їх відмінність від традиційних об’єктивістських 

теорій та загальна теоретична настанова на те, що саме 

пізнання може змінювати пізнавальний об’єкт. В ідеях 

соціального конструктивізму А. Шюца, П. Бергера, 

Н. Лукмана спостерігаємо діалектичний систематичний 

опис структур соціального світу, яким він уявляється 

індивіду в ході його діяльності. Концептуальне підґрунтя 

культурних практик визначається через дослідження 

феномену повсякденності у межах соціальної феномено-

логії. Предметом зацікавлення стає не стільки об’єктивна 

реальність, скільки сфери досвіду, переживання об’єк-

тивного існування дійсності. У А. Щюца це – тілесно-

предметне переживання реальності, тому повсякденність 

він називає «верховною реальністю», адже «світ повсяк-

денного життя є сценою й водночас об’єктом наших дій 

та взаємодій» [2, с.4]. При цьому світ повсякдення є 

лише одним з можливих світів. 

Соціальні практики демонструють величезну кількість 

різноманітних ролей людини і як споглядача і як 

учасника, динаміку, процес пізнання світу. 

Останнім часом естетичні параметри практик набу-

вають актуальності, адже «історична змінність перцеп-

тивних структур образності поширюється на всі ділянки 

іконосфери суспільства. Проте з найбільшою виразністю 

еволюція образу помітна у мистецтві, в історичному 

розвитку «естетосфери» людства [3, с.5]. Дослідження 

динаміки почуттєвого в широкому сенсі пов ՚ язано з 
аналізом форм візуальної репрезентації та є невідділь-

ним від мистецьких практик в їх історичній динаміці.  

Своєрідність естетичного досліджують українські 

вчені Л. Стеценко, В. Головей, І. Бондаревська, В. Гера-

симчук, Л. Левчук, О. Оніщенко, О. Павлова, В. Панченко, 

Р. Шульга. Естетичне позначає чуттєвий і ціннісний 

аспекти буття, що дозволяє до великого масиву визна-

чення практик (культурно-дозвіллєві (М. Бровко) соціальні 

арт-практики, Інтернет-практики, мистецькі практики, 

художні практики) включити ідею естетичних практик, 

яка певною мірою знімає протиставлення між високим 

мистецтвом і повсякденністю, включає в себе практики 

ідентичності та новітнього мистецтва.  

Важливим аспектом вивчення культурної практики є 

візуальна практика. Візуальні практики окрім культуро-

творчого потенціалу мають в основі ідею готового 

візуального образу як певної усталеної присутності, що 

може бути сформована як у віддаленому минулому 

(архетипна основа), так і у презентизмі теперішнього 

(стереотипна основа).  

Естетична інтенсивність повідомлень в умовах 

трансмедійності зростає за принципом геометричної 

прогресії. В сучасній медіакомунікації сенсорна синесте-

зійність (цілісність комплексу почуттів) реалізується з 

позицій самого суб᾿єкта сприймання (якій відповідають 

Homo-somaticus, Homo-sentiens тощо). Відбувається 

ослаблення безпосередніх відчуттів, тому контексти 

медіакомунікації звернено до підґрунтя візуальних 

практик, до тілесного досвіду.  

Актуальності набуває ідея культурного формо-

утворення, адже сучасна людина отримує в готовому 

вигляді не лише інформаційні блоки та візуальні синкрети, 

а й зразки ідентичності. Важливими для пояснення цієї 

особливості візуальних практик є ідеї «розгортання 

культурної форми» (І. Іонін) та «культурної інсценівки» 

(М. Юрій).  

Український вчений М. Юрій зазначає, що «першим і 

найважливішим етапом становлення нових культурних 

форм виявляється їх інсценування» [4, с.231] та пояснює 
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це через «процес руйнування традиційних систем осо-

бистісних ідентифікацій» [4, с.231]. Нові культурні прак-

тики пропонують альтернативні можливості ідентифікації. 

Саме тому зовнішні ознаки ідентифікації набувають 

важливої ролі і, відповідно, розповсюджуються візуальні 

практики.  

Візуальні практики дозволяють встановити іденти-

фікаційні стандарти миттєво, на кшталт кайросу. Відносно 

візуального мислення йдеться про процес схоплення 

поглядом та миттєвого впізнавання, або раптової появи. 

Ідея візуальних практик останнім часом перетво-

рюється у новітній концепт медіареальності, дозволяє 

акцентувати увагу на тотальній візуалізації та тотальній 

естетизації свідомості (В. Бичков, Н. Маньковська), самому 

процесі образотворення («образ-дія» у М. Бровка, 

Ю. Легенького, З. Алфьорової). Отже, важливим аспектом 

вивчення культурної практики є встановлення співвід-

ношення між культурною практикою та візуальними 

практиками. 

Естетика звертається до практики. Культурні практики 

естетичного і художнього освоєння світу розглядаються 

В. Большаковим, Є. Шапінською, Г. Мєдніковою. Є. Ша-

пінська звертає увагу на неможливість застосування 

традиційної естетичної оцінки до сучасної масової 

культури та до феноменів оточуючого світу взагалі [5]. 

Дж. Бергер акцентує увагу на самій мові зображень в 

умовах масової візуалізації. У 70-х роках з’являються 

мистецькі арт-практики та енвайроментальний підхід. 

Ідея нового повороту естетики до практики від-

різняється від пошуків культурно-історичної школи та 

діяльнісного підходу. Тут вже немає розділення мис-

тецько-художнього та повсякденного, естетичне являє 

себе як дещо самоцінне, повертаючись за визначенням 

Ю. Борєва, до естетики дійсності, коли естетичне було 

розчинене у сакралізованій повсякденності. 

Маємо дослідити такі форми сакралізації та естети-

зації повсякденності (Г. Мєднікова, М. Бровко, Р. Шульга).  

Українські дослідники В. Панченко, О. Павлова, 

Л. Левчук, О. Петрова, вивчаючи сучасні форми есте-

тичного досвіду, позначають кризові явища у мистецтві і 

культурі, входження в естетичний досвід явищ принци-

пово не естетичних. Ці експерименти втілено в сучасному 

мистецтві та різноманітних арт-практиках – естетичне 

стає зоною експерименту. Відбувається перехід до про-

цесуальності, вивчення перцептивних властивостей світу 

з одного боку, з іншого – віртуалізація, величезна 

кількість мистецьких напрямів від неоекспресіонізму до 

концептуалізму та мінімалізму, дизайнерських практик, 

фотографії, появи нової образності креолізованих текстів, 

що утворюють нові контексти віртуалізованої соці-

альності. 

Архаїзація візуальності якраз пов ՚ язана з пере-
хідними процесами культурних практик, які, зливаючись 

у гомогенний простір культури, деякою мірою 

нагадують первісний синкретизм – естетична практика 

як базова набуває також більш універсального значення. 

Українська дослідниця Л. Стеценко використовує 

концепт «почуттєві практики» для означення специфіки 

сучасного культурного поля, у якому, з одного боку, 

естетичне проблематизовано внаслідок руйнування 

сфери ідеального та розмивання меж мистецтва, з 

іншого – воно стає як ніколи актуальним. Як зазначає 

Л. Стеценко, «поліметодологія в естетиці, з одного боку, 

дає можливість звертатися до найрізноманітніших 

концепцій, з іншого боку, робить теоретичні дослід-

ження надзвичайно строкатими…» [6, с.56]. На думку 

дослідниці причина полягає «в специфічній особливості 

предметного поля естетики, яке постійно пов’язане з 

динамікою розуміння природи людини, зі зміною поло-

ження людини в бутті, зміною способів розуміння її 

зв’язків з природою, культурою, соціумом, іншими 

людьми, з собою» [6, с.56]. Відповідно, «поняття кало-

кагатії, катарсису, емпатії, поетики, контамінації, синес-

тезії, гедонізму потребують продовження дослідження в 

межах як некласичної естетики, так і сучасних арт-

практик» [6, с.56-57]. 

 Специфічні форми естетизації світу спонукають 

звернутися до усього поля культури. Як зазначає Ж.-

Ф. Ліотар, «ми не зазнаємо недоліку в словах, крити-

куючи притаманну нашій культурі естетизацію: інсцену-

вання, сенсаційність, медиатизація, симуляція, гегемонія 

артефактів, засилля мімезису, гедонізм, нарцисизм, 

самодостатність, самоафектація, самоустрій – не пере-

лічити. Усі вони свідчать про втрату об’єкта і перевагу 

уявного над реальністю» [7, с.86]. 

В естетичних практиках актуалізовано поняття 

досвіду. Їх концептуальне обґрунтування викликано ес-

тетикою спонтанності, мімікрії, взаємодії, енвайромента, 

фрагмента, еко- та етноестетикою. Тут вже є певні 

результати практики у їх дієво-практичному форматі. 

Проте, поняття «естетична практика» більш ширше. 

Воно включає саму трансформацію чуттєвості у взаємодії 

культурного поля й перцептуальних можливостей людини. 

Сучасний естетичний досвід пов ՚ язаний з тотальною 
естетизацією світу (В. Бичков). Про всеосяжність есте-

тичного та усіх сфер життєдіяльності людини говорив 

ще А. Канарський. Але поява постмодерністських 

концепцій «глобальної естетизації» (В. Велш, Ж.-

Ф. Ліотар), «відкритої естетики» (М. Валліс), «відкритого 

твору» (У. Еко) тощо призвело до ситуації «розім-

кнення» форми, або її своєрідного «звільнення». 

Проблемам естетизації сучасної свідомості у кон-

текстах повсякденності та мистецтва присвячено роботи 

В. Велша, Ж.-Ф. Ліотара, Ж. Рансьєра Б. Хюбнера – всі 

вони твердять про всезагальну естетизацію. Ж. Рансьєр 

пропонує відійти від розуміння «історії мистецтва» як 

сукупності творів і шкіл, адже «це історія режимів 

художньої думки, де під режимом художньої думки 

розуміємо специфічний спосіб зв’язку між різними 

практиками і спосіб зримості й осмислення цих практик, 

тобто, в кінцевому рахунку, уявлення про думку як 

таку» [7, с.46-47]. Ж. Рансьєр зауважує, що в історії 

західної культури відбувається перехід від «міметичної» 

(чи «поетичної») до «експресивної» (чи «естетичної») 

художньої системи: «відтепер завданням творчості є не 

відтворення реальності мистецькими засобами і кодами, 

а творення самої реальності, що проявляється у тканині 

свідомої/несвідомої чуттєвості творів» [7, с.79-83]. 

У подібних теоріях мобільної трансформації межі 

мистецтва розмиваються, що має прояв у різних формах 

акціонізму й абстракціонізму. У концепції Р. Інгардена 

присутня ідея естетичної ситуації, саме як мобільного 
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стану, як зустрічі, що містить значний потенціал розгор-

тання. М. Голашевська, розвиваючи цю думку, звертає 

увагу на принципову синестезію людського досвіду, що 

має нероздільний характер.  

Один з фундаторів сучасної «естетики взаємодії» 

А. Берлеант, визначає естетику як глобальне явище, 

адже вона дає кращу модель для «стандарту досягнення 

у досвіді», та «має служити фундаментальною концеп-

цією у спробі сформувати кращий світ» [8, с.190]. Він 

досліджує естетичний досвід, й не лише пов’язаний з 

характером розвитку діяльності та формами участі, а й 

естетичні випадки «миттєвих подій» та «конкретних 

деталей» [8, с.164]. А. Берлеант робить акцент на різних 

типах середовищ як контекстах естетичного та висуває 

ідею «естетичного поля», згідно з якою нівелюється 

різниця між художніми та прикладними мистецтвами, 

тому що «естетичний досвід є досвідом, який здій-

снюється заради самого себе, і увесь наявний досвід, 

відповідно, є естетичним» [8, с.144]. Суб’єктом естетичної 

ситуації є будь-яка людина, здатна до сприйняття й дії у 

сфері чуттєвої дійсності, об’єктом – будь-який предмет, 

проте перебування суб’єкта і об’єкта в одному смисловому 

полі не є ситуацією, якщо відсутнє естетичне відношення.  

Зв’язок історичних моделей чуттєвості з практиками 

стає предметом культурологічних досліджень Т. Кривошеї. 

Вивчаючи естетико-виховний дискурс, дослідниця 

помічає певну культуротворчу тенденцію переорієнтації 

«від моделі виховання на модель сприяння, самороз-

витку та вдосконалення (виховування)» [9, с.5]. Людина 

перестає бути об’єктом естетичного впливу як у прос-

вітницькій моделі і стає його суб’єктом. Відповідно, 

«саме чуттєва адеквація, або чуттєвий супровід, як міра 

особистісної небайдужості виконує роль критерію 

збереження цілісності в постійно зростаючому надлиш-

ковому інформаційному потоці» [9, с.13]. 

«Естетика існування» М. Фуко є процесом моделю-

вання суб’єктом самого себе, що поєднує досвід культури 

але й досвід існування. Дослідження самих механізмів 

чуттєвості є основою дослідження практик, які акуму-

льовано не лише у мистецтві, але й у повсякденні, 

включає психологічні, соматичні, афектівні, моральні 

фактори, «коли чуттєвість естетизується, перетворюючись 

на загальнозначущі естетичні чуття, відбувається її 

культурна фіксація та культурне опосередкування» [9, 

с.16]. Дослідниця говорить про розгортання чуттєвої 

культури від афектованої чуттєвості архаїки, утилітарну 

чуттєвість античності, безпосередньо духовну чуттєвість 

Середньовіччя, моральну чуттєвість Нового часу до 

новітніх її форм. 

Новітні форми чуттєвості не лише виражають зміну 

ставлення людини до світу, але й відповідають новому 

статусу тіла у дигітальних технологіях розповсюдження 

медіа, де людське сприймання коливається між різними 

режимами бачення в інверсійних моделях, або тяжіє до 

неможливого «одночасного бачення». Практика виступає 

як рух до нової образності – як творче розгортання від 

тактильного та тілесного сприймання до осмисленого 

переживання, що актуалізує досвід присутності і 

фасцинації. Не випадково, увагу дослідників все частіше 

привертають «прото-естетичні практики архаїчної 

людини» (В. Бичков). 

Естетичні практики у ХХІ ст. покликані віднов-

лювати цілісність досвіду, розвиваються за принципом 

паралельного співіснування та взаємної детермінації. 

Так, розповсюдження Інтернет-практик призводить до їх 

проекції в сучасні арт-практики. Людина за допомогою 

Інтернет-практик впливає на віртуальні образи, але 

віртуальна реальність, в свою чергу, впливає на повсяк-

дення та утворює певні феномени у змішаних моделях 

реальності поза межами звичайної аналогії. Сьогодні ми 

помічаємо нові феномени соціокультурного буття, які 

виникають усупереч віртуалізації, наприклад, – «такти-

лізацію» мистецтва, сучасних арт-практик (без застосу-

вання віртуальної реальності) та світосприймання в цілому. 

Висновки. Отже, статусу категорії культурфілософ-

ського аналізу набуває поняття естетичної практики, 

що є виразом сучасних тенденцій культуротворчості. Ця 

дослідницька настанова дає змогу залучати до кон-

текстів дослідження не лише художню діяльність, а й усі 

сфери людського досвіду – релігійного, політичного, 

економічного тощо, феномени культури повсякденності, 

що дозволяє виявити і якнайглибше дослідити меха-

нізми утворення певної історичної моделі чуттєвості.  

У недостовірному світі зникає сакральний вимір 

повсякденності, тому радикально нові естетичні практики 

роблять помітним вплив етнопсихологічних та етно-

культурних чинників (що мають прояв в етноархетипах) 

на їхні форму та режими бачення.  

Естетика тут постає як чуттєва культура в цілому без 

претензій на універсалістські теорії, що спонукає звер-

нутися до першооснов формування ціє культури, підґрунтя 

чуттєвості людини, її мислення, зокрема візуального. 

Естетика виступає як спосіб буття людини у світі та 

певною мірою повертається до естетики дійсності 

(Ю. Борєв), до різоморфного та тотемного мислення 

(Т. Орлова), до діарамного середовищного бачення 

(З. Алфьорова), де актуалізуються синкретичні властивості 

художніх практик, їх принципова незавершеність й 

акцентування на дійових аспектах та партиціпації. 

Сучасні естетичні практики виступають самоцінним 

досвідом становлення візуальності як «образотворення», 

звертаючись до синергії культурних практик у цілому, 

як поєднання різних сфер досвіду у динаміці почуттєвого. 

Іншими словами, акцентування на естетичних практиках 

дозволяє відійти від ерзацних форм візуального у на-

прямі власне отримання досвіду (відчування, «утробного 

бачення» тощо). Саме таке «занурення» сприяє віднов-

ленню цілісності досвіду, спроможності знаходитись 

водночас у різних світах.  

Дослідження естетичних практик дає можливість 

розглядати більш ширше коло феноменів, які є 

експериментальними та межовими.  
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AESTHETIC PRACTICES IN THE DIMENSIONS OF POST-PRESENT VISUAL CULTURE 

The article attempts to theoretically substantiate the visuality in the context of aesthetic practices, which is an expression of 

current trends in culture formation. The closest contexts of the concept of aesthetic practice are explored: cultural practices, 

social practices, visual practices and their connection with polymethodology in the field of aesthetic research. The focus is on 

the relevance of the study of aesthetic practices in the face of boundary phenomena between different formats of reality and 

changes in the functions of modern media. Studying aesthetic practices in the historical aspect and models of sensual culture 

makes it urgent to appeal to the whole range of sensuality and culture of everyday life, to the process of dynamic unfolding of 

cultural forms in the context of new referentiality. In this connection, the signs of archaization of visuality in the general 

cultural context of the aesthetization of consciousness and changes in the sensual culture of man have been considered. 
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Постановка проблеми. Якщо із численних визна-

чень філософії спробувати обрати таке, що дозволить 

більш повно розкрити її евристичні можливості 

рефлексії стосовно окремішнього специфічного об’єкту, 

наприклад, відносно сфер права, культури, релігії тощо, 

то продуктивним буде трактування філософії «мислячим 

ставленням до предмету», як вважав Г. Гегель. Тоді 

об’єкт та суб’єкт пізнання стають начебто тотожні. 

«Завдання філософії – осягнути те, що є, адже те, що є, є 

розум», – пише німецький мислитель [1, с.55]. Сучасні 

аналітики права, таким чином, мають рацію, вказуючи, 

що основою правової форми життя суспільства є розум. 

О. Гьофе додає, що виправдання права посиланням на 

загальнолюдський розум не потребує особливих куль-

турних аргументів [2, с.10].  

Інша річ – не можна перебільшувати долю розуму 

у праві, наприклад, право на фізичне покарання жінок 

у мусульманському праві, повсякденно реалізоване 

халіфатом ІДІЛ (ІДІД) у край спотвореній формі, супе-

речить розумності ідеї природної рівності, достоїнства 

людини та поступу цивілізації [3]. Символічно, що у від-

родженому демократичному Судані одним із перших 

законів, прийнятим восени цього року, відмінено тілесні 

покарання жінок. Справді приходиться згодитись з тим, 

що «існує тільки розумне». 

Рефлексивний аналіз дозволяє підвести певні підсум-

ки філософсько-правових розвідок «диференції-специ-

фіки» природи галузей права, які складають етапи 

поступового саморозвитку та здійснення ідеї права. 

Вона реалізується у позитивному, внутрішньодержав-

ному праві, далі у моральності, зрештою у міжнарод-

ному праві, заснованому на традиціях, моралі, домов-

леностях між державами (народами). Й. Гейзінга відмічав, 

що на традиціях моралі виростала система міжнародного 

права. В роботі «Homo Ludens» пише: «виникла й 

виросла на античній й християнській основі система 

міжнародного права. А ці дві ідеї – лицарства й між-

народного права стали родючим ґрунтом для ідеї чистої 

людськості» [4, с.108]. Але чи не втрачається у остан-

ньому випадку правова природа міжнародного права, яка 

від первісної моралі переходить у державне моральне 

зобов’язання? 

Актуальність проблеми. В сучасному світі, напов-

неному складними проблемами сумісного життя народів 

та збройними конфліктами не визначеного характеру, 

звернення до підвалин міжнародного права, регулюючих 

відносини між народами, стає фактором стабільності та 

миру. Серед важливих галузей слід назвати право прав 

людини, право міжнародної безпеки і міжнародне гума-

нітарне право. Перший президент України Л. Кучма 

вимушений був визнати перед самітом «Нормандської 

четвірки», що нашу країну, м’яко кажучи, обдурили при 

підписанні Будапештського меморандуму 1994 року. 

Значення останнього ми вбачаємо у тому, що це була 

міжнародна угода світових держав екзистенційного смислу 

для України, показовою для архітектоніки безпеки 

Європи. 

Згаданий як специфічний предмет- міжнародне право – 

визнаний у «Філософії права» Гегеля явно не випадково 

«не дійсним право», бо «дійсним» у цього мислителя 

постає внутрішньодержавне право. Звідси міжнародне 

гуманітарне право, молода галузь правових відносин 

між державами щодо гуманітарного захисту всіх страж-

даючих у вирі збройного насильства, тим більше викликає 

сумніви відносно її правової дійсності та онтологічного 

значення. 

Актуальність проблеми у онтологічному аспекті 

випливає з того, як визнав російський правник-міжна-

родник В. Пустогаров, що майже за 50 років після 

підписання РФ Женевських конвенцій (1949–1999 рр.) 

не було жодного випадку в його країні засудження особи 

за їх порушення [5]. Додамо, що у наступні 20 років 

Міжнародний суд, створений на основі Римського 

Статуту, провів лише 4 засідання, зауважили у МИД 

Росії у контексті можливого виходу із взятих міжна-

родних зобов’язань. 

Якщо опуститись із захмарних висот філософських 

розвідок (на цьому наголошують знані правники 

Р. Ціпеліус, Л. Фуллер) до життєвих, вкрай актуальних 

питань реалізації (здійснення) міжнародного гуманітар-

У статті проводиться рефлективний аналіз сумнівів, закладених традицією гегелівської філософії 

права, підтриманої юридичним позитивізмом, щодо правової природі міжнародного права, яке визначалось 

ними «взаємним моральним зобов‘язанням» держав. Не стабільність правових засад міжнародних відносин 

мала витоки, таким чином, у природі «не справжнього» міжнародного права. Обґрунтовується теза 

подальшого розвитку ідеї права, яке реалізується у міжнародному праві, що має «ідеальну силу», 

зростаючу мірою того, як поступово встановлюється право народів, в центрі якого знаходиться людина, а 

не держава. 

Ключові слова: філософія права, міжнародне право, внутрішнє державне право, юридичний 

позитивізм, природне право. 
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ного права, то можна сміливо стверджувати, що світову 

спільноту турбують його низька дієвість, поглиблена 

намаганнями низки африканських країн вкупі з Росією 

(вплив тієї у політичній площині доведений втручанням 

у вибори більш ніж 20 країн континенту) вийти з числа 

підписантів Римського Статуту 1999 року, а далі із 

положень Додаткових протоколів 1977 р. до Женевських 

Конвенцій 1977 р.  

Нещодавно при обговоренні у четвертому Комітеті 

ООН питання щодо порушення РФ прав меншин у 

Криму в листопаді 2019 р. її представник погрожував 

виходом із Додаткових Протоколів, спеціально розра-

хованих на країни «третього світу». Такі міркування 

стають дороговказом у інтенсифікації аналітичної роботи в 

галузі міжнародного права. 

У теоретичному відношенні значення проблеми 

визначено тим, що юристи, намагаючись заглибитись 

у природу права, знаходять там лише суперечності, або, 

кажучи сучасною мовою, «не сумісні положення» 

джерел, які слід привести у несуперечливу систему. Але 

зміст джерел не дозволяє мати судження щодо природи 

права. Завдання філософії права полягає у охопленні 

думкою «свого часу» всієї тотальності прояву ідеї права, 

яка виражає свою епоху і час [1, с.65]. 

У цьому зв’язку доцільно нагадати думку Жана 

Тускоза, що питання абстрактного штибу постають 

також із приводу національного права, але без міркувань 

саме філософського характеру щодо проблем міжна-

родного права не обійтись [6, c.25]. Філософський підхід 

відрізняється від аналітичного тим, що його результати є 

висновком синтезу історичного та логічного підходів, 

практичних і теоретичних аспектів міжнародного права, 

розмірковувань щодо його правосильності, дієвості, 

зрештою – ефективності. Такі думки випливають із 

осмислення тези щодо «здійснення» філософії міжна-

родного права. Вважається що у роботі «До критиці 

гегелівської філософії права» Марксу не вдалось довести 

«зняття філософії через її здійснення», тому нідерлан-

дський професор Сібе Шаап у аналізі ідеї «здійснення» 

філософії, як форми духовної культури та ідеології 

зауважив, «щоб розвивалась та удосконалювалась філо-

софія шукає такого місця, котре саме по собі вимагає 

доповнення та вдосконалення» [7, с.7]. Такою ділянкою 

є міжнародне право: воно буває розтоптаною, закинутою, 

романтично-ідеалістичною, але ми висуваємо гіпотезу, 

що міжнародне право набуває «ідеальну силу», посту-

пово стаючи «правом народів», а не суверенних держав. 

Аналіз літератури та історії розробки проблеми. 

Вітчизняна наукова традиція мало що може допомогти у 

цій справі, згідно роз’яснення з прикметного твору 

Б. Кістяковського «На захист права», на який в поле-

мічному революційному запалі навколо загальної ідейної 

спрямованості збірника статей «Віхи» не звертали особ-

ливої уваги.  

Їм вказувалось: «У нашій «багатій» літературі мину-

лого немає жодного трактату, жодного етюду про право, 

які б мали суспільне значення». Як не схожий наш 

духовний розвиток, пише автор, на досвід інших циві-

лізованих народів: у англійців ми зустрічаємо трактат 

Т. Гоббса «Про громадянина», твори Мільтона на захист 

свободи слова і друку; у французів освіта визначалась 

«Духом законів» Ш.-Л. Монтеск’є та «Суспільним 

договором» Ж.-Ж. Руссо, а представники німецької кла-

сичної філософії Кант, Гегель та Фіхте ставили філософію 

права у центр філософських систем. У нас з представ-

ників півтори сотень університетських кафедр ніхто не 

надав не тільки книги, ні навіть правового етюду, який 

мав би широке суспільне значення та вплинув би на 

правосвідомість нашої інтелігенції [8, с.109, 112]. 

Нам видається, що Б. Кістяківський дуже суворий до 

вітчизняної науки права, адже і Платон був розкрити-

кований за те, що виховання воїнів забирало більше його 

уваги, ніж міжнародні угоди того часу. Крім того, твір 

П. Юркевича «Філософія права» заповнює прогалину 

філософських розвідок, завдання яких український 

мислитель вважав у тому, щоб «знайти єдність для юри-

дичних знань». Такою єдністю вважаємо, за античної 

філософською традицією, пошук фундаментальної основи 

всього різноманіття проявів права у житті народів. Тоді 

філософія і стає «пошуковою» наукою. 

У другій половині XX століття з’являються переклади 

творів американських аналітиків права Т. Оноре, 

Л. Фуллера, Х.-Л. Харта та інших. Демократичні 

перетворення політично-правової сфери України сприяли 

зверненню до глибинних підвалин різних модусів права, 

але поверховість висновків кидається в очі. Так, 

правник-міжнародник Л. Тимченко вважає, що дієвість 

міжнародного права забезпечується міжнародними санк-

ціями, на відміну від міжнародної ввічливості і т. п. [9].  

Але санкції також мають характер тимчасового 

економічного та дипломатичного зобов’язання. На опти-

містичному тлі відсутності сумнівів щодо дієвості між-

народного права в Україні сформувались перебільшені 

очікування впливу на Росію – порушницю міжнародного 

морського права, міжнародного гуманітарного права, 

майнових прав установ – дієвих санкцій згідно рішень 

міжнародних судів. 

Виклад основного матеріалу. Правова система сус-

пільства включає взаємодіючі між собою елементи не 

рівнозначної правової сили: конституційне право за 

американською правовою традицією є фундаментом, 

тоді як судова система може сумніватись стосовно 

окремих фундаментальних положень, як це відбулось 

у дискусії щодо застереження (свободи слова) до 

Конституції судді Верховного Суду США О. Холмса. 

Х. Харт доречно вказує, що міжнародне право хоча й 

узгоджується із загальним терміном «право», але у нього 

відсутнє єдине фундаментальне джерело, як-то: природа 

людини, сакральні принципи чи наказ суверена [10, 

с.211]. Суперечлива морально-правова природа міжна-

родного гуманітарного права дійсно спричиняє чимало 

сумнівів щодо його правового характеру, тоді як 

гуманітарна спрямованість беззаперечна. Вони почали 

бути предметом спеціального аналізу недавно, але їх 

передумови ми знаходимо ще у «Філософії права» 

Г. Гегеля. 

Коли Херберт Харт пише, що в праві як системі є 

багато загально відомого, загально прийнятого та 

водночас ним виявлені «сумнівні випадки», це при-

мітивне право та міжнародне право, а отже, він 

коливається, чи можна включити міжнародне право на 

рівних умовах у загальну правову систему? Спробуємо 



   
36 
 

 

 

 

 

Scientific Journal Virtus, November # 38, 2019 
 

більш конкретно проаналізувати основні «сумнівні точки» 

та зробити синтетичний висновок щодо їх обґрунтованості. 

Принцип сумнівів можна висловити риторичним 

запитанням: чи має правовий характер власне міжна-

родне право? Адже воно по суті є «взаємне зобов’я-

зання», тобто моральне відношення суверенних сторін. 

Дане питання виникає від несприятливого порівняння 

природи міжнародного права з правом національним 

(внутрішньодержавним), яке вважається за ясний, стан-

дартний приклад того, чим повинне бути право. 

Перший крок сумнівів має глибокі корені у тих 

концепціях права, зокрема, Дж. Остіна, де головним 

чинником права є дія наказів Суверена, підкріплених 

погрозами, що протиставляє характер норм міжнародного 

права нормам національного права. Позитивне право 

ототожнює себе з чинним законодавством і тому може 

вважатися атрибутом розвиненої цивілізації, але не 

високої правової культури громадян. Адже вони можуть 

бути самі творцями права: так у сучасній Чилі про-

тестуючи вимагають прийняття «народної конститу-

ції» 2020 р. 

Як відомо, сутність вимог гуманітарного права 

виражається в узгодженості, в добровільному та сумлін-

ному дотриманні їх всіма суб’єктами міжнародного 

права принципів гуманізму та людяності в умовах війн 

та збройних конфліктів. Йому властиве поступове узгод-

ження воль суверенних держав, в основі якого лежить 

усвідомлення відповідальності та публічне вираження 

своєї волі шляхом голосування на міжнародних 

форумах.  

Природне право більшою мірою відповідає його 

природі міжнародного гуманітарного права, яке різниться 

від чинного законодавства, припускає релігійно-метафі-

зичні і морально-етичні підстави, що поглиблюють його 

морально-правовий зміст, пов’язують настанови з бага-

тьма цінностями світової культури. З цього приводу 

виникла суперечка між теологічним та світським обґрун-

туванням гуманітарного права, підсумки яких намагався 

осмислити Люк Фері в книзі «Людинобог» (1996 р.). 

Другий крок сумніву виходить з мовчазного чи 

висловленого переконання, що держави принципово 

неспроможні бути суб’єктами правового зобов’язання, 

до яких може бути застосований примус через рішення 

судів, завдячуючи державному суверенітетові. Тим самим 

протиставляються характер суб’єктів міжнародного права 

суб’єктам національного права. Зупинилось детальніше 

на цьому пункті. 

Держави у Гегеля самостійні, не залежні одна від 

одної. Вони, за гегелівською «Філософією права», став-

ляться одна до одної як незалежні, вільні індивідуальності. 

[1, с.336]. Між державами, – вважає німецький мислитель, – 

немає претора, в кращому випадку їх відносини регу-

люються суддями і посередниками, до того ж від 

випадку до випадку. Тому найчастіше держави в умовах 

конфліктних протистоянь звертаються до війни. А це, за 

його переконанням, «загальний стан безправ’я та на-

сильства». У наших попередніх публікаціях ми детально 

аналізували цей пункт сумнівів. 

Держави – не приватні особи, їх відносини складаються 

інакше, ніж «чисто моральні приватновласницькі відно-

сини» [1, с.364]. Регуляція останніх полегшена тим, що 

над ними стоїть суд і влада, котрі реалізують абстрактне 

право через звернення до законодавства. Відносини між 

державами мають бути правовими, але оскільки не існує 

влади, яка б здійснювала таку регуляцію, то міждер-

жавні відносини залишаються, в основному, відносинами 

взаємного «зобов’язання» («должествования» дослівно, 

з російського перекладу ) [1, с.335].  

Третій крок. Міжнародному гуманітарному праву не 

вистачає чітко визначеного законодавчого органу, який 

би видавав (надсилав) відповідні його природі норма-

тивні акти. Резолюції Генеральної асамблеї ООН, Рішення 

міжнародних судів слабко заповнюють цей проміжок, 

вони носять або рекомендаційний характер, або 

вузькоспеціальний та стосуються, як правило, покарання 

військових злочинців, дотримання прав людини за умов 

воєнного стану.  

У міжнародному праві не склалась ефективна центра-

лізована система санкцій у цілому, у міжнародному 

гуманітарному праві, зокрема. Міжнародні кримінальні 

суди, створювані згідно рішень Ради Безпеки ООН, 

зіштовхуються з труднощами у взаємодії з національним 

законодавством. Пройшло більше 70 років з часу завер-

шення Нюрнберзького трибуналу, але частина німецьких 

правників вважає його не правовим, а додатковим пока-

ранням фашистських керівників. 

Вироки Міжнародних кримінальних трибуналів можна 

вважати примусовою силою, проте вона обмежена 

реакцією суверенних держав. Зокрема, США не визнають 

юрисдикцію Трибуналів і не надають військових злочинців 

для справедливого суду: останні випадки були пов’язані 

із знущанням в таборі Абу Грейб Іраку над полоненим, 

захопленими у «війні з міжнародним тероризмом».  

Отже, міжнародне право немає твердого примусу до 

реалізації настанов. Його можна назвати крихким, – 

вважав директор Фонду науки і політики у Берліні 

Кристоф Бертрам, – тому що виконання залежить від 

підтримки найбільш могутніх учасників міжнародних 

справ, виникає криза якщо вони свої обов’язки ставлять 

під сумнів [12]. Дж. Орвелл, есе якого «Данина Каталонії» 

актуалізоване з політично-правих причин сучасної Європи, 

з сумом примітив, що воєнний переворот генерала 

Франко у 1936 році відбувався при мовчазному спос-

тереженні майже 50 країн. 

Проста логіка міжнародних зобов’язань приводить до 

висновку, що двох та багатосторонні міжнародні угоди 

стосуються або всіх, обов’язкових для виконання згідно 

ідеї «права взаємного зобов’язання», або всі вільні їх не 

дотримуватись. Отже, можна сумніватись, чи дійсно 

міжнародному праву притаманний діяльнісний аспект 

права, проведений «ідеальною силою», адже угоди (як і 

закони у внутрішньому праві) являються джерелом 

права, а не самою субстанцією права. Крім того, слід 

зважати на принципово обмежену роль третейського 

суду при вирішенні міждержавних суперечок. Правникам-

міжнародникам добре відома слабкість міжнародних 

судів, яка випливає з того, що конфліктуючі сторони, 

представлені державами, мають підтвердити юрисдикцію 

судів, трибуналів та погодитись принципово на розгляд 

конкретної справи. 

Всякого роду «докази» існування «Cвітового уряду» 

є політичними спекуляціями, явно не доведеними тезами, 
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тим паче, світовий лад стає все більш хаотичним, тому 

держави приділяють значну увагу вигідним лише для 

двох та багатостороннім домовленостям, при цьому 

віддаючи належне введенню неоднозначних термінів: 

«вищі національні інтереси», «неподільність суверенітету» 

та інші.  

Принцип взаємного зобов’язання держав наголошує 

на важливості дотримання принципу римського права: 

«Угоди мають виконуватись», але зауважимо, що 

Віденська угода 1969 року щодо виконання умов 

міжнародних договорів так і не увійшла в міжнародно-

правовий простір всіх держав-членів ООН, хоча й 

ратифікована через 11 років після її прийняття біль-

шістю суверенних держав (близько 110). 

Подолання сумнівів щодо «справжності» міжнарод-

ного права лежить на шляху діалектичного саморозвитку 

ідеї права, воно не припинилось із втіленням її у пози-

тивне право, а продовжено у набутті міжнародним правом 

все більшої «ідеальної сили». У зв’язку із створенням не 

баченого раніше в історії Союзу європейських держав 

ЄС після 200 років суворої критики проекту І. Канта 

«Всесвітнього союзу», з’ясувалось, що держави по 

відношенню одна до одної «мають права та обов’язки». 

Правова форма організації відноситься не тільки до 

суспільства, держави всередині його, а й до світової 

спільноти, народів, котрі можуть мати взаємні претензії 

та взаємне обмеження прав одне одному. За цих умов 

Міжнародні Трибунали, третейські суди, інші міжнародно-

правові форми гармонізації, синтезу протилежних інтересів 

залишаються єдиним способом відновлення справедливих 

правових відносин.  

Вчений-правник Федір Мартенс у центр міжнарод-

ного життя замість абстрактного суб’єкта ставив реальний – 

людську особистість, обсяг правосуб’єктності якої доз-

воляв стати справжнім міжнародним суб’єктом. Він 

логічно доводив, що якщо в державі особистість – це 

джерело прав, то в міжнародних відносинах як вищій 

ступені розвитку права , права особистості повинна бути 

на підхмарній висоті [12, с.78]. Нещодавнє схвалення 

президентом США 2-х законопроектів на підтримку 

борців за права людини у Гонконгу стало можливим із-

за тиску Конгресу та за підтримки народу. 

Аналогічна думка тільки у літературній формі була 

висловлена англійським письменником парадоксально 

названого роману «Всі люди – вороги» Р. Олдінгтоном: 

аби держава відала нас нам самим, ми були б щас-

ливі [13, 162].  

У сучасному світовому співтоваристві до міжнарод-

ного права відношення стає іншим, ніж було передбачене 

Г. Гегелем, воно не тільки є дійсним, але й має у певних 

випадках має пріоритет над національним позитивним 

правом, або принаймні рівносильним нормам національ-

ного законодавства. Так, у ст. 9 Конституції України 

1996 року вказано, що міжнародні договори, згода на 

прийняття яких надана Верховною Радою, є частиною 

національного законодавства. 

Отже, хоча сумніви цілком природні, зважаючи на 

звернення філософської рефлексії до сутнісної сторони 

міжнародного права, а не до джерельної бази чи 

нормативних приписів, однак діалектичний підхід до 

саморозвитку ідеї міжнародного права вимагає нового 

погляду на нього. Міжнародне право, реалізоване у 

конкретній галузі гуманітарного права, виражає ступінь 

розумного обмеження державами насильства гумані-

тарними нормами, виходячи із самоцінності кожної 

людини з її природним чи наданим Богом правом на 

життя. 

Висновок. Перебільшений сумнів щодо правової 

природи міжнародного права у представників юридичного 

позитивізму та аналітиків права був навіяний роздумами 

Георга Гегеля у епоху наполеонівських воєн, коли 

міжнародні угоди повсюди порушувались, а суб’єктами 

міжнародного права були виключно держави. Дійсно, 

суверенність держав веде до того, що наддержавне 

право є добровільно взяті на себе взаємні зобов’язання 

надати відносинам правової форми, а міжнародні суди 

обмежені волею урядів держав, однак моральні вимоги 

доброчесності є Універсаліями та спільним інтересом 

світової спільноти. В наш час пробиває шлях тенденція 

закріплення у міжнародному житті передбачення 

Ф.Ф. Мартенса, що центральним суб’єктом міжнарод-

ного права визнається людина, народи стають вирішаль-

ним фактором правових відносин між державами. 

Реалії міжнародно-правового життя, ігнорування 

яких не піддається принциповому нігілістичному запере-

ченню, потребують визнання вищість концепту правового 

міжнародного устрою над будь-якими конфліктними 

станами міждержавних відносин. Все виразніше прояв-

ляється тенденція взаємодії міжнародного права з націо-

нальними системами («справжнім правом») у юридичних 

термінах гармонізації, апроксимації, інкорпорування 

міжнародних приписів в національне законодавче поле, 

формується і механізм примусу до всезагальних форм 

правової організації життя.  
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Key worlds: philosophy of law, international law, domestic state law, legal positivism, natural law. 
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Постановка проблеми. В кризових умовах сього-

дення суспільство висуває жорсткі вимоги до підготовки 

і становлення особистості фахівця з соціальної роботи як 

суб’єкта професійної діяльності, здатного якісно і творчо 

реалізувати професійні функції у сфері соціальної роботи з 

оптимальними психологічними витратами, володіти 

засобами, методами і методиками саморозвитку, самоор-

ганізації і саморегуляції на шляху до самореалізації як 

професіонала протягом професійного шляху.  

Професійна підготовка фахівців з соціальної роботи у 

закладах освіти потребує опанування не лише профе-

сійних знань, умінь і навичок, але й формування толе-

рантності як ціннісної детермінанти його культури, 

терпимості до думок інших, опанування знаннями і 

вміннями професійної комунікації, вміннями адекватно 

їх застосовувати у відповідній сфері і ситуації, уміти 

використовувати увесь набір «засобів, орієнтованих як 

на розвиток суб’єкт-суб’єктних продуктивних особистіс-

них сторін спілкування, так і його суб’єкт-об’єктних 

репродуктивних, нераціональних складових (компонен-

тів)» [3].  

Соціальна робота як професійна діяльність перед-

бачає появу особливих ситуацій, протиріч, вирішення 

яких потребує професіоналізму та особистісно профе-

сійного зростання фахівця, який постійно має прагнути 

досягнути високого рівня кваліфікації, свідомо змінювати і 

розвивати себе в ході професійної діяльності, вкладаючи 

індивідуальний творчий внесок у професію, розуміти 

індивідуальне призначення в ній та орієнтуватись на 

високі досягнення [12]. Тому комунікативна толерантність 

набуває особливої актуальності саме у сфері соціальної 

роботи, оскільки спілкування є одним з найважливіших 

інструментів професійної діяльності фахівця. Варто 

зазначити, що толерантність є наскрізною складовою 

життєвої компетентності фахівця з соціальної роботи, в 

тому числі і професійної, а саме: здатності до автоном-

ної діяльності, що уможливлює захист та піклування 

стосовно прав і потреб інших людей та життєдіяльності 

в цілому, здатності інтерактивно використовувати мовні 

та інші комунікативні засоби (різноманітні інтерактивні 

технології, вміння і навики функціонування в соціально 

гетерогенних групах), що сприяє успішній взаємодії, 

співробітництву та вирішенню проблем і конфліктів у 

сфері соціальної роботи [2]. Саме тому одним з головних 

питань професійної підготовки і становлення особистості 

фахівців в цілому є толерантність як підґрунтя ефектив-

них взаємовідносин і діяльності у сфері соціальної роботи, 

а це, у свою чергу, зумовлює потребу теоретичного й 

емпіричного дослідження проблеми формування толерант-

ності як професійно-важливої якості майбутнього фахівця 

на етапі професійної підготовки у закладах вищої освіти.  

У дослідженнях висвітлено загальнотеоретичні проб-

леми толерантності та її вплив на формування і розвиток 

механізмів державного управління (В. Князєва, П. Надо-

лішній, М. Пірен, В. Ребкало, Л. Шкляр та ін.), особли-

вості педагогічної взаємодії та взаємовідносин (Р. Вайнола, 

В. Баранюк, Я. Коломінський, О. Матієнко, С. Ярмійчук 

та ін.), комунікативності (О. Асмолов, В. Бойко, О. Грива, 

Л. Журавльова та ін.), професійної підготовки (О. Бон-

дарчук, О. Саннікова, Ю. Тодорцева, О. Чебикін та ін.) 

тощо. Водночас, проблема дослідження толерантності як 

професійно-важливої якості майбутнього фахівця з со-

ціальної роботи, попри її актуальність, не виступала 

предметом спеціального розгляду. 

Метою статті є дослідження толерантності як про-

фесійно-важливої якості майбутнього фахівця з соціальної 

роботи на етапі професійної підготовки у закладах вищої 

освіти. 

У статті проаналізовано толерантність як професійно-важливу якість особистості майбутнього 

фахівця з соціальної роботи на етапі професійної підготовки у закладах вищої освіти, оскільки спілкування 

є одним з найважливіших інструментів його майбутньої професійної діяльності. Наведено результати 

емпіричного дослідження рівня комунікативної толерантності та рівня інтолерантності студентів 

спеціальності «Соціальна робота» за методикою В. Бойка. За результатами дисперсійного аналізу 

встановлено статистично значущі відмінності щодо показника толерантності майбутніх фахівців із 

соціальної роботи залежно від статі і віку досліджуваних.  

Ключові слова: фахівець з соціальної роботи, толерантність, інтолерантність, комунікативність. 
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Виклад основного матеріалу. Толерантність як одна 

з найважливіших цінностей існування у суспільстві, якість 

характеризується ставленням до іншої людини як до 

рівно вартісної особистості й виявляється у свідомому 

пригніченні відчуття неприязні, викликаного всім тим, 

чим відрізняється інший (зовнішність, манери мовлення, 

смаки, спосіб життя, переконання тощо) [11]. Крім того, 

толерантність сприяє формуванню готовності фахівця до 

реалізації професійної діяльності у сфері соціальної 

роботи, співіснування з іншими людьми, взаємодії з 

клієнтами, прийняття їх такими, якими вони є на основі 

згоди. У контексті соціальної роботи актуально розглядати 

толерантність як світоглядну та морально-психологічну 

установку особистості на те, наскільки для неї важливо 

приймати різні ідеї, звичаї, традиції, норми поведінки, 

культуру та ін. [15]. Варто також погодитись з думкою 

Г. Бардієр, який трактує толерантність як «повагу – 

розуміння – прийняття», як свідоме прагнення до злагоди 

[4]. Науковець, розглядаючи толерантність у межах 

соціальної психології, визначає її як: соціальну установку; 

ставлення особистості, включаючи ставлення до себе, до 

людей, до професії; причину або результат захисних 

механізмів особистості, її ціннісну орієнтацію та світо-

гляд [10].  

Науковці С. Бондирєва та Д. Колесов запропонували 

опозицію понять «толерантність – інтолерантність» і 

сформулювали поняття в контексті базових категорій 

психології як головних прояві небайдужості [6].  

Набуття толерантності припускає не лише орієнтацію 

у визначенні сутності понять, але й у реалізації змісту 

через її складові (емпатію, довіру, уяву, співчуття та ін.), 

долаючи стереотипи, забезпечуючи бережливе ставлення 

до «іншого», його культури тощо. Варто також заз-

начити, що толерантність не лише не зводиться до 

індиферентності, нехтування власними інтересами, а й 

передбачає взаємність і зацікавленість в активній позиції 

усіх взаємодіючих сторін. Так, у Декларації принципів 

толерантності визначено, що «толерантне ставлення 

один до одного, солідарність, діалог і взаєморозуміння 

мають стати нормою поведінки і дій усіх людей без 

винятку, соціальних груп, політичних партій, громадських 

організацій і рухів, адже толерантність є не тільки важ-

ливим принципом, а й необхідною умовою соціально-

економічного розвитку людства» [9]. Як зазначає 

Е. Виноградова, «комунікативна толерантність є основною 

якістю особистості, що виявляється в терпимості, без-

конфліктності, а також стійкості, довірі і здатності 

спокійно і без роздратування приймати індивідуальності 

інших людей» [7, с.23].  

Науковець О. Грива запропонувала структуру толе-

рантності, до якої включила когнітивну (знання, розуміння 

процесів сучасності та ін.), аксіологічну (ціннісні уста-

новки, соціальна відповідальність, полікультурність та 

ін.), інструментальну (вміння спілкуватися, взаємодіяти, 

саморегуляція) та якісну (терпіння, емпатійність, відсут-

ність тривожності, критичність мислення тощо) складові 

[8]. Толерантність передбачає повагу, усвідомлення, 

правильне розуміння і прийняття різних культур сучасного 

світу, форм самовираження особистості і способів прояву 

людини. Це одна з основних передумов подальшого 

самовдосконалення фахівця на особистому і професій-

ному рівні. 

За результатами дослідження, в якому взяли участь 

194 майбутніх фахівців зі спеціальності «Соціальна 

робота» Чернівецького національного університету імені 

Ю. Федьковича. Під час дослідження використовувались 

такі методи: аналіз науково-методичної літератури у 

галузі освіти та соціальної роботи, діагностична методика 

комунікативної толерантності В. Бойка. Статистична 

обробка даних і графічна презентація результатів здій-

снювалася за допомогою пакета статистичних програм 

SPSS (версія 23.0). 

За результатами дослідження встановлено високий 
рівень толерантності лише у 45,2% досліджуваних (табл. 1).  

Таблиця 1 

Розподіл досліджуваних за рівнями комунікативної толерантності 

Показники толерантності 

Рівні комунікативної толерантності  

(кількість досліджуваних у %) 

інтолерантний середній толерантний 

адаптивні здібності у взаємодії з людьми 9,3 49,5 41,2 

категоричність або консерватизм в оцінках людей 5,1 46,4 48,5 

уміння вибачати іншому його помилки 4,2 46,9 49,0 

уміння приховувати неприємні почуття при взаємодії 11,5 49,0 39,5 

уміння розуміти та приймати індивідуальність іншого 1,0 43,8 55,2 

нетерпимість до емоційних станів оточуючих 4,1 42,3 53,6 

схильність перевиховувати оточуючих 5,2 42,3 52,5 

схильність підганяти оточуючих під себе 8,3 41,7 50,0 

тенденції оцінювати інших, орієнтуючись на себе в якості 
еталону 

2,1 35,0 62,9 

Загальний показник комунікативної толерантності 1,1 53,7 45,2 

При цьому варто враховувати, що це одна з найголов-

ніших рис особистості фахівця з соціальної роботи, яка 

виявляється у «ставленні особистості до інших людей, 

їхніх психологічних станів, до їхніх якостей і вчинків у 

ситуаціях комунікативної взаємодії з домінантною 

спрямованістю свідомості на терпиму, безконфліктну 

комунікативну поведінку, на особливий, доброзичливий 

тип взаємодії індивіда з іншими людьми» [1;13]. 

Як видно з таблиці 1, комунікативна толерантність 

розвинута недостатньо. Високий рівень виявлено лише у 

45,2% досліджуваних, середній – у більше ніж половини 

осіб (53,7%,) а низький – у 1%. Це свідчить про те, що 

більшість досліджуваних студентів мають труднощі 

у взаємодії з клієнтами. Зокрема, це виявляється 

у недостатньому вмінні приховувати неприємні почуття 

при взаємодії (11,5%), нетерпимі до емоційних станів 
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клієнта (4,1%), категоричні й консервативні в оцінках 

оточуючих людей (в тому числі і клієнтів), здебільшого 

оцінюючи їх, орієнтуючись на себе в якості еталону 

(5,1%). Це ймовірно зумовлено слабко розвинутими 

адаптивними здібностями у взаємодії з людьми (9,3%), 

уміннями вибачати іншим їхні помилки (4,2%), схильні 

підганяти партнерів (клієнтів) під себе (8,3%) та пере-

виховувати їх (5,2%).  

Отже, можна стверджувати, що формування комуні-

кативної толерантності особистості майбутнього фахівця 

з соціальної роботи є складним, неперервним процесом 

активної взаємодії особистості та професійного середо-

вища, є основою професійного саморозвитку, самоосвіти, 

самовдосконалення й самореалізації, що «проявляється в 

робочій обстановці, у взаємодії з тими людьми, з якими 

доводиться мати справу за родом діяльності» [14].  

За результатами дисперсійного аналізу виявлено 

особливості комунікативної інтолерантності фахівців 

соціальної роботи залежно від статі, віку досліджуваних. 

Так, зокрема встановлено, що майбутні фахівці чоловічої 

статі характеризуються вищим рівнем комунікативної 

інтолерантності, ніж фахівці жіночої статі (рис.1).  

 
Рис. 1. Особливості комунікативної інтолерантності майбутніх фахівців з соціальної роботи залежно від статі 

 

Як видно з рис. 1 у чоловіків середній показник 

комунікативної інтолерантності вище і складає 59,7 бали 

проти 45,7 балів у жінок (p ≤ 0,01). Отримані результати 

підтверджують, що фахівці чоловічої статі більше, ніж 

жінки схильні оцінювати інших, орієнтуючись на себе в 

якості еталону; є більш категоричними або консерва-

тивними в оцінках людей; нетерпимими до їхніх неспри-

ятливих емоційних станів (p ≤ 0,01); менш, ніж жінки 

здатні вибачати інших за помилки (p ≤ 0,05); мають 

нижчі адаптивні здібності у взаємодії з людьми (p ≤ 0,01). 

Натомість, жінки менш, ніж чоловіки виявляють уміння 

приховувати неприємні почуття у процесі взаємодії з 

клієнтами (p ≤ 0,01). Крім того, встановлено статистично 

значущі відмінності комунікативної толерантності май-

бутніх фахівців з соціальної роботи залежно від віку 

досліджуваних (рис. 2).  

Як видно з рис.2, показник комунікативної толеран-

тності розвинутий недостатньо, особливо це стосується 

майбутніх фахівців жіночої статі у 17 років і чоловіків 

у 22 роки (31,75 і 41,33 бали у середньому). 

Натомість найвищі показники виявлено у жінок у віці 

22 років, а у чоловіків – у 18 років (50,25 і 78,0 бали 

у середньому) (p ≤ 0,01). Отже, показники комуніка-

тивної толерантності у жінок в цілому зростають з віком, а 

у чоловіків, навпаки, знижуються. Це, на нашу думку, 

свідчить про те, що майбутні фахівці з соціально роботи 

жіночої статі є більш здатними до взаємодії, комунікації, 

краще розуміють інших людей, відчувають їхні емоції і 

відчуття, а чоловіки є більш інтолерантні, що може свід-

чити про їхню принциповість.  

Висновки. Отже, толерантність є однією з найважли-

віших цінностей існування у суспільстві, якість, що 

характеризує ставлення до інших людей як до рівно 

вартісної особистості й виявляється у свідомому пригні-

ченні відчуття неприязні, викликаного всім тим, чим 

відрізняються інші люди; наскільки для неї важливо 

приймати різні ідеї, звичаї, традиції, норми поведінки, 

культуру тощо. За результатами дослідження толеран-

тності як професійно-важливої якості майбутніх фахівців з 

соціальної роботи встановлено недостатній рівень її 

розвитку. У більше ніж половини досліджуваних осіб 

виявлено середній рівень комунікативної толерантності. 

Це свідчить про те, що більшість досліджуваних студентів 

мають труднощі у взаємодії з клієнтами, а саме: мають 
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недостатньо сформовані вміння приховувати неприємні 

почуття при взаємодії, нетерпимі до емоційних станів 

клієнта, категоричні й консервативні в оцінках оточу-

ючих людей (в тому числі і клієнтів), здебільшого оці-

нюючи їх, орієнтуючись на себе в якості еталону. Це 

ймовірно зумовлено слабко розвинутими адаптивними 

здібностями у взаємодії з людьми, уміннями вибачати 

іншим їхні помилки, схильні підганяти партнерів (клієнтів) 

під себе та перевиховувати їх. Отже, можна стверджувати, 

що формування комунікативної толерантності особис-

тості майбутнього фахівця з соціальної роботи є складним, 

неперервним процесом активної взаємодії особистості та 

професійного середовища, є основою професійного са-

морозвитку, самоосвіти, самовдосконалення й саморе-

алізації. Тому актуальним є сприяння розвитку толеран-

тності фахівців, що сприятиме успішній самореалізації 

особистості майбутнього фахівця у сфері соціальної 

роботи. Це можливо лише при умові, коли працівник 

свідомо спрямовує власну діяльність на саморозвиток 

упродовж життя, удосконалення власних здібностей, 

комунікативних навичок і професійних якостей щодо 

вивчення й аналізу проблем різного характеру, розви-

ваючи й збагачуючи власну комунікативну толерант- 

ність. 

 
Рис. 2. Особливості комунікативної толерантності майбутніх фахівців 

 з соціальної роботи залежно від віку досліджуваних 
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TOLERANCE AS A PROFESSIONALLY IMPORTANT QUALITY FUTURE SOCIAL WORKER 

The article analyzes tolerance as a professionally important quality of personality of a future social work specialist at the 

stage of vocational training in higher education institutions, since communication is one of the most important tools of his/her 

future professional activity. The results of the empirical study of the level of communicative tolerance and the level of 
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variance, statistically significant differences were found regarding to the tolerance index of future social work professionals, 

depending on the gender and age of the subjects. 

Key words: social work specialist, tolerance, intolerance, communicativeness.   



   
44 
 

 

 

 

 

Scientific Journal Virtus, November # 38, 2019 
 

УДК 159.9:005 (075.8)  

Ващенко І.В.,  

професор, д.психол.н., професор кафедри загальної психології  

Київського національного університету імені Тараса Шевченка, ORCID: 0000-0003-4424-5790, jarinavv62@gmail.com 

Зубрицька В.О.,  

студентка 2 курсу магістратури факультету психології  

Київського національного університету імені Тараса Шевченка, ORCID: 0000-0002-5750-2971, 

veronika.zubrytska@gmail.com 

Україна, м. Київ 

ЕМПІРИЧНІ РЕФЕРЕНТИ ПСИХОЛОГІЧНОЇ 

ГОТОВНОСТІ МЕНЕДЖЕРІВ СЕРЕДНЬОЇ ЛАНКИ 

ДО УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
   Постановка проблеми. Розвиток ринкових від- 

            носин на тлі інтеграції у Європейський простір 
актуалізує потребу в управлінцях, здатних стратегічно 
мислити, успішно працювати в умовах реформування 
галузевої сфери діяльності, використовувати різноманітні 
ресурси для покращення результативності управлінської 
діяльності, формувати професійний імідж та ін. Це висуває 
підвищенні вимоги до особистісних якостей управлінців, 
серед яких на особливу увагу заслуговує психологічна 
готовність до здійснення управлінської діяльності. 

Проблему психологічної готовності до діяльності 
порушували у своїх дослідженнях чимало науковців, тому 
діапазон підходів досить широкий. Так, представники 
функціонального підходу визначають готовність до дія-
льності як певний стан психіки, який будучи сформо-
ваним, забезпечує фахівцю високий рівень досягнень [7-
8 та ін.]. Прихильники особистісного підходу [1 та ін.] 
розглядають психологічну готовність як невід’ємний і 
суттєвий компонент розвитку особистості в цілому, як 
цілісний стан особистості в певних умовах життя і 
діяльності, для якого характерна спрямованість свідомості 
на заплановану діяльність, налаштованість на певну 
поведінку, мобілізованість всіх сил на активну і доцільну 
дію. Тобто, науковці розуміли психологічну готовність 
як складний психічний стан, що виникає у людини без-
посередньо перед діяльністю і залежить від її характеру, 
а також особистісних властивостей та якостей особистості. 
У межах особистісно-діяльнісного підходу [2-6; 9 та ін.] 
психологічну готовність трактують як прояв індивідних, 
особистісних та суб’єктивних особливостей, властивостей 
та якостей в їх цілісності, що забезпечує людині можли-
вість ефективно реалізовувати діяльність. 

Варіативність наукового вивчення феномену «психо-
логічна готовність менеджера до управлінської діяльності» 

надала можливість висвітлити наше розуміння цього 
феномену як інтегративного особистісного утворення, 
що забезпечує професійну та управлінську компетентність 
і визначає міру реалізованості повноцінного функціо-
нування менеджера через самореалізацію в професійній 
сфері, соціальних зв’язках та особистісному зростанні. 

Попри численну наявність сучасних досліджень з про-
блеми психологічної готовності менеджера до управ-
ліньської діяльності, осмислення суб’єктно-менеджер-
ського компоненту психологічної готовності менеджерів 
середньої ланки не отримало належного висвітлення. 

Метою статті є дослідження суб’єктно-менеджер-
ського компоненту психологічної готовності менеджерів 
середньої ланки. 

Виклад основного матеріалу. Дослідження суб’єктно-
менеджерського компоненту психологічної готовності 
досліджуваних передбачало акцентування уваги на виз-
наченні мисленнєвих навичок, вмінні вирішувати різно-
манітні управлінські завдання, управляти людськими 
ресурсами, скеровувати суб’єктну активність, що вияв-
ляється у відповідальності, розумінні себе як активного 
діяча професійної діяльності, адекватному розумінні 
власного місця і ролі в управлінській діяльності та пози-
тивному ставленні до неї, формуванні власного стилю 
роботи менеджера та ін. Це, в свою чергу, потребувало 
визначення показників суб’єктно-менеджерського ком-
поненту (прогностичності, невербальної та вербальної 
чутливості, цілісності аналізу ситуацій управлінської 
взаємодії щодо вжиття заходів з метою створення ат-
мосфери відвертості та взаємної довіри між суб’єктами 
управлінської діяльності, нетерпимості до недоліків, 
байдужості й пасивності; професійно-важливих якостей 
управлінця (відповідальності, гнучкості під час вирішення 
управлінських завдань, творчості, професійної спрямо-
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ваності мислення, комунікабельності, самостійності й 
здатності до результативного вирішення нетипових 
управлінських ситуацій).  

Крім того, на нашу думку, важливими є вміння 
обґрунтовувати висновки із запропонованих засад, 
професійна здатність до аналізу, роздумів і умовиводів; 
суб’єктна активність тощо.  

Експериментальну вибірку склали 82 менеджери се-
редньої ланки віком від 27 до 36 років та 10 експертів – 
менеджери вищої ланки управління ТОВ «Делойт 
Україна». За результатами експертного опитування дос-
ліджуваних поділено на 2 групи. Достовірність даних 
забезпечувалася тим, що жоден із експертів не знав, 
представником якої групи виступає менеджер. Для екс-

пертизи був обраний метод індивідуального оцінювання. 
Діагностика суб’єктно-менеджерського компоненту 

психологічної готовності до управлінської діяльності 
проводилося за методикою «Оцінка комунікативних та 
організаторських здібностей» (Б. Федоришин), опиту-
вальником «Локус контроля» (О. Ксенофонтова) та 
авторською анкетою для управлінців.  

За результатами емпірико-діагностичного вивчення 
суб’єктно-менеджерського компоненту психологічної 
готовності менеджерів середньої ланки до управлінської 
діяльності виявлено у менеджерів 1 групи середній 
рівень (10,5 бали) як за шкалою комунікативних здіб-
ностей, так і за шкалою організаторських здібностей 
(11,4 бали) (табл. 1).   

Таблиця 1 
Порівняльний аналіз показників суб’єктно-менеджерського компоненту 

 психологічної готовності до управління менеджерів 

Методики діагностики Показники 
1 група 2 група 

р 
середнє (Хср) 

Оцінка комунікативних та 

організаторських здібностей 

організаторські здібності 10,5 17,9 р≤0,01 

комунікативні здібності 11,4 16,7 р≤0,01 

Локус контролю 

інтернальність професійної діяльності 10,2 13,7 р≤0,01 

інтернальність у здійснені діяльності й відповідальність за неї 5,3 6,8 р≤0,01 

готовність до діяльності, пов’язаної з подоланням труднощів 5,1 6,9 р≤0,01 

загальна інтернальність 26,4 33,9 р≤0,01 

Анкета для управлінців 

професійна інтуїція 2,2 3,9 р≤0,05 

здатність до прогнозування 3,3 3,9 – 

гнучкість мислення 2,6 2,2 – 

конкретність мислення 2,4 8,2 р≤0,01 

винахідливість 2,6 3,5 – 

моделювання операцій 3,2 7,1 р≤0,01 

професійна спостережливість 3,3 2,7 – 

мисленнєве планування своїх управлінських дій 2,5 9,4 р≤0,01 

дія за аналогією 5,2 0,8 р≤0,01 

уміння орієнтуватися в управлінських ситуаціях 3,5 4,1 – 

функція мотивації 14,7 20,1 р≤0,01 

функція планування 12,6 20,3 р≤0,01 

функція організаційна 12,5 25,6 р≤0,01 

функція оцінки 10,5 16,4 р≤0,01 

функція контролю 11,9 19,7 р≤0,01 

ідеальний управлінець 36,7 66,9 р≤0,01 

типовий управлінець 28,2 41,8 р≤0,01 

самооцінка управлінця 30,1 56,7 р≤0,01 
 

*Примітка: р – рівень значущості відмінностей за t-критерієм Стьюдента 
Значущі відмінності виявлено у показниках щодо 

оцінювання комунікативних здібностей, а це свідчить 
про те, що менеджери 2 групи порівняно з менеджерами 
1 групи є більш ініціативними в спілкуванні, впевне-
ними в собі у нових обставинах, постійно прагнуть 
розширювати коло власних знайомств, займаються гро-
мадською діяльністю, відстоюють точку зору і домага-
ються її прийняття колегами.  

Високий рівень виявили менеджери 2 групи (17,9 бали) 
як щодо комунікативних здібностей, так і організатор-
ських здібностей (16,7 бали).  

Так, отримані показники організаторських здібностей 
свідчать про те, що менеджери 1 групи здатні до прий-
няття управлінських рішень, але не виявляють наполег-
ливість у відстоюванні власної думки, образливі, мало-
ініціативні, а менеджери 2 групи спроможні швидко 
орієнтуватися у складних обставинах, приймати самостійні 
управлінські рішення, ініціативні, наполегливі у діяль-

ності, яка їх приваблює, самостійні у пошуку справ, що 
задовольняли б їх потребу в управлінській діяльності. 

На другому етапі нашого дослідження вивчалася 
інтернальність у професійній діяльності, готовність до 
самостійного планування, реалізацію діяльності й від-
повідальність за неї, готовність до діяльності, пов’язаної 
з подоланням труднощів та загальна інтернальність 
в управлінській діяльності за опитувальником «Лока-
лізація контроля» О. Ксенофонтової. Як видно з табл. 1, 
за всіма шкалами опитувальника у менеджерів 1 групи 
виявлено середній рівень, а у менеджерів 2 групи – 
високий рівень. Крім того, рівень загальної інтерналь-
ності у менеджерів 1 групи – середній, а у менеджерів 
2 групи – високий. Це, на нашу думку, свідчить про те, 
що менеджерів 1 групи характеризують прояви інтерна-
льного типу особистості меншою мірою, ніж менеджерів 
2 групи. Тому вони є менш самостійними у плануванні 
діяльності, під час її виконання потребують зовнішнього 
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контролю, особливо якщо ця діяльність здійснюється в 
екстремальних умовах, коли відбувається динамічна 
зміна обстановки та має місце обмеження часу.  

Відтак, менеджери 1 групи менше орієнтовані на 
отримання зворотного зв’язку від колег і старших 
менеджерів, більше схильні до впровадження в управ-
лінську діяльність думок інших, поступливі зовнішньому 
впливу, причому спостерігається безпосередня залежність 
від статусу особи, яка продукує думки: чим вище її 
статус, тим швидше і значніше відбуваються зміни в 
установках. У них менше розвинута здатність регулювати 
події в часі та їх упорядковувати; невизначеність 
професійних цілей у них може призвести до нижчої 
змістовності управлінської діяльності.  

Менеджерів 2 групи характеризує високий рівень 
інтернальності, що вказує на їх відповідальне ставлення 
до виконання поставлених завдань і самостійність в 
управлінській діяльності, підвищену ефективність її 
результатів за відсутності зовнішнього контролю з боку 
старших менеджерів. Вони орієнтовані на виконання 
завдань, в яких поєднуються орієнтації на себе і на 
взаємодію, демонструють високу стійкість до зовнішніх 
соціальних впливів. Тому якщо і змінюють свою точку 
зору, то роблять це досить вибірково і через значні 
причини; здатні ефективно використовувати свій час, 
мають конкретні цілі професійної діяльності, у досяг-
ненні яких більше, ніж менеджери 1 групи, впевнені, 
наполегливі й послідовні, через що їх професійне життя 
більшою мірою наповнене професійним змістом.  

Менеджерам 2 групи притаманне також успішне 
використання різної інформації у процесі реалізації 
управлінської діяльності, адекватна самооцінка, незначна 
залежність від зовнішніх обставин. Внаслідок вищої 
інтернальності менеджерам 2 групи властива інформа-
ційно-пошукова активність, що надає їм можливість 
бути більш обізнаними в навколишній робочій обстановці. 
Фахівці переконані, що відповідальне ставлення до 
управлінської діяльності зумовлює підвищення її про-
дуктивності і, як результат, – сприяє більш високій 
загальній задоволеності професійною діяльністю; у мен-
шому ступені переконані в тому, що рушійні сили (їх 
зусилля, старання, здібності та здатності), які визначають 
їх життєві позиції, є їх особистісними властивостями, 
хоча і виявили інтернальний локус контролю. Вони 
почуваються «господарями власної долі», відрізняються 

впевненістю в собі і характерним високим рівнем роз-
виненості саморегуляції життєдіяльності. 

За отриманими даними анкетування виявлено такі 
тенденції: 1) у всіх досліджуваних домінують показники 
конкретності мислення, моделювання дій та гнучкість 
мислення; 2) показники здатності до прогнозування, 
мисленнєвого планування власних управлінських дій, 
професійної інтуїції, вміння орієнтуватися в управлінь-
ських ситуаціях і професійної спостережливості посіли 
друге місце; 3) найменший ранг – 9 і 10 – частіше за інших 
займали показники винахідливості та дії за аналогією.  

У контексті нашого дослідження нас цікавив ступінь 
виразності функцій управління у досліджуваних. Так, 
у менеджерів 1 групи виявлено, що: показники мотива-
ційної та планувальної функцій управління (відповідно 
14,7 і 12,6 бали) свідчать про середній рівень їх прояву, а 
організаційна, контрольна та оцінювальна функції упра-
вління (відповідно 12,5, 11,9 і 10,5 бали) мають невисокий 
рівень їх вияву. 

У менеджерів 2 групи мотиваційна функція управ-
ління оцінювалась у 20,1 бали, планувальна – у 20,3 бали, 
організаційна – у 25,6 бали, контролю – у 19,7 та 
оцінювальна – у 16,4 балів, які характеризують високий 
рівень прояву. Крім того, встановлено, що показники 
самооцінки менеджерів 2 групи показують рівень вище 
середнього, що, на нашу думку, пов’язано з кращими 
досвідом та підготовкою, на відміну від менеджерів 1 
групи, яких характеризує середній рівень власної 
самооцінки. Отримані показники підтверджують принцип 
ранжування за значущістю і виразністю, що передбачає 
зіставлення особистих домагань з результатами власної 
діяльності або порівняння себе з оточуючими людьми, а 
також зіставлення образів реального та ідеального «Я». 
Показник самооцінки підраховувався (коефіцієнт рангової 
кореляції К. Пірсона), а його кількісне значення свідчило 
про її рівень та адекватність.  

Отже, самооцінка, по-перше, має, в основному, об’єк-
тивний характер; по-друге, в цілому, позитивно впливає 
на управлінське мислення та успішність управлінської 
діяльності особистості. Задля визначення наявних взає-
мозв’язків між показниками суб’єктно-менеджерського 
компоненту психологічної готовності менеджерів се-
редньої ланки до управлінської діяльності викорис-
товувався кореляційний аналіз (коефіцієнт кореляції 
К. Пірсона (табл. 2).  

Таблиця 2 

Кореляційні зв’язки показників суб’єктно-менеджерського компоненту психологічної готовності менеджерів 

середньої ланки до управлінської діяльності (коефіцієнт кореляції Пірсона) 

Показники 

управлінського 
мислення 

Вирішення 

управлінських 
ситуацій 

Самоконтроль 

в діяльності 

Комунікативні 

здібності 

Організатор-

ські здібності 

Загальна 

інтернальність 

Самооцінка 

управлінця 

Вирішення 
управлінських ситуацій 

1 0,632
*
 0,246 0,631

*
 0,595

*
 0,626

*
 

Самоконтроль в 
діяльності 

0,632
*
 1 0,362 0,621

*
 0,349 0,359 

Комунікативні 
здібності 

0,246 0,362 1 0,611
*
 0,681

*
 0,421 

Організаторські 
здібності 

0,631
*
 0,621

*
 0,611

*
 1 0,472 0,471 

Загальна інтернальність 0,595
*
 0,349 0,681

*
 0,472 1 0,761

**
 

Самооцінка управлінця 0,626
*
 0,359 0,421 0,471 0,761

**
 1 

 ** Кореляція значуща на рівні 0.01 (2-стороння).  
 * Кореляція значуща на рівні 0.05 (2-стороння). 
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З даних табл. 2 видно безпосередні позитивні значущі 
зв’язки, наявні між показниками: вирішення управлінь-
ських ситуацій із самоконтролем у діяльності, організа-
торськими здібностями і загальною інтернальністю 
(р≤0,05); самоконтролем у діяльності з вирішенням 
управлінських ситуацій і організаторськими здібностями 
(р≤0,05); комунікативні здібності з загальною інтер-
нальністю та організаторськими здібностями (р≤0,05); 
організаторські здібності з вирішенням управлінських 
ситуацій, самоконтролем у діяльності і комунікативними 
здібностями (р≤0,05); загальною інтернальністю з ви-
рішенням управлінських ситуацій, комунікативними 
здібностями (р≤0,05) і самооцінкою управлінця (р≤0,01); 
самооцінкою управлінця з вирішенням управлінських 
ситуацій (р≤0,05) та загальною інтернальністю (р≤0,01). 

Як видно з даних табл. 2, безпосередні позитивно 
значущі зв’язки наявні між показниками: вирішення 
управлінських ситуацій із самоконтролем у діяльності, 
організаторськими здібностями і загальною інтерналь-
ністю (р≤0,05); самоконтролем в діяльності з вирішенням 
управлінських ситуацій і організаторськими здібностями 
(р≤0,05); комунікативні здібності з загальною інтерналь-
ністю та організаторськими здібностями (р≤0,05); орга-
нізаторські здібності з вирішенням управлінських ситуа-
цій, самоконтролем у діяльності і комунікативними здіб-
ностями (р≤0,05); загальна інтернальність із вирішенням 
управлінських ситуацій, комунікативними здібностями 
(р≤0,05) і самооцінкою управлінця (р≤0,01); самооцінка 
управлінця з вирішенням управлінських ситуацій (р≤0,05) 
та загальною інтернальністю (р≤0,01). Коефіцієнт коре-
ляції Пірсона щодо нявних взаємозв’язків свідчить про 
обґрунтованість вибору критеріїв діагностики суб’єктно-
менеджерського компоненту психологічної готовності 
менеджерів середньої ланки до управлінської діяльності 
та надають можливість виявленню показників, котрі 
потребують визначення засобів корекції. 

Висновки. Отже, психологічна готовність менеджера 
до управлінської діяльності як інтегративне особистісне 
утворення, забезпечує професійну та управлінську ком-
петентність і визначає міру реалізованості повноцінного 
функціонування менеджера через самореалізацію в про-
фесійній сфері, соціальних зв’язках та особистісному 
зростанні є важливою особистісною якістю сучасного 
менеджера. Одним із компонентів психологічної готов-
ності менеджера середньої ланки до управлінської діяль-
ності є суб’єктно-менеджерський. Конкретизація резуль-
татів щодо його прояву в структурі психологічної 
готовності менеджерів середньої ланки дає змогу зазна-
чити, що запропонований емпірико-діагностичний варіант 
його вивчення є важливим для встановлення природної 
логіки становлення цього феномену, передбачення причин 
можливого порушення та викривлення, а в перспективі й 
визначення засобів корекції. Зважаючи на те, що одні 
показники у своєму позитивному розвитку зумовлюють 
розвиток інших, у підсумку це дасть можливість отримати 
більш якісний позитивний ефект розвитку змістовних 
характеристик психологічної готовності менеджерів до 
управлінської діяльності. 
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Постанова проблеми. Трансформаційні процеси, що 

відбуваються в суспільстві, ведуть до переосмислення 

цінностей, установок стосовно поведінки чоловіка та 

жінки у соціумі, але зрушення незначні та повільні 

зумовлюють те, що більшість людей залишається на 

традиційному рівні сприймання себе та свого ген деру. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Саме ці 

стереотипи є бар’єром у встановлені справжньої гендерної 

рівності в нашому суспільстві. Засоби масової комунікації 

є найпотужнішим чинником формування суспільної 

свідомості, вони закріплюють в громадській думці певні 

поняття і уявлення. Гендерні стереотипи в засобах масової 

комунікації невіддільні від образу жінки, а також ідеї 

призначення жінки, пануючої в тій або іншій період. Так 

наприклад, спорт у рекламі безсоромно експлуатують 

жіночу привабливість у корисливих цілях [1, 3]. 

Значну увагу гендерним проблемам у суспільстві 

приділяли багато зарубіжних (С. Бем, Ш. Берн, К. Джеклін, 

Е. Еріксон, Л. Колберг та ін.) та вітчизняних вчених 

(В.О. Васютинський, Т.В. Говорун, І.В. Дубровіна, 

О.М. Кікінежді, І.С. Кльоцина, І.С. Кон, Т.А. Репіна, 

Т.М. Титаренко та ін.) [1, 5]. 

Метою дослідження є з’ясування ролі і значущості 

спорту як чинника формування та прояву гендерних 

стереотипів. 

Виклад основного матеріалу. Стать є первинною, 

якою, на думку багатьох вітчизняних вчених (О. Асмолов, 

М. Боришевський, Т. Титаренко та інші) треба починати 

характеризувати будь-яку людину, дорослу чи дитину. 

Чим менше ми знаємо людину, тим більша роль 

гендерних стереотипів, що опосередковують її оцінку. 

Статева належність у свідомості людини тісно пов’язана 

з певними очікуваннями статево відповідної поведінки. 

Гендерні стереотипи пов’язані з гендерними ролями 

(наборами очікуваних зразків поведінки (норм) для 

чоловіків і жінок які мають погодитись) і служать для їх 

підтримки і відтворення. Отже гендерні стереотипи – це 

стійкі форми сприйняття й оцінки особистісних якостей 

та поведінки чоловіків і жінок. 

Маючи складну структуру, гендерні стереотипи 

поєднують у собі чотири компоненти – які вважають 

чоловічими, або жіночими (особистісні якості), типові 

для статті відносно їх виду професійної діяльності 

враховуючи статеві співвідношення та соціальні ролі, 

а також оцінку зовнішніх даних. Гендерні стереотипи 

для чоловіків і жінок є своєрідною вказівкою на їхнє 

призначення у суспільстві на те, як їм жити та діяти 

в ньому. Виокремлюють три основні групи гендерних 

стереотипів: стереотипи маскулінності-фемінінності: сте-

реотипи, що стосуються розподілу сімейних і професійних 

ролей між чоловіком і жінками:стереотипи щодо спе-

цифіки змісту праці чоловіків і жінок (експресивна і 

інструментальна сфера діяльності) [2].  

Особливо яскраво гендерні стереотипи виявляються 

в рекламі. У більшості рекламних роликів на теле-

баченні жінка, перш за все, виступає в двох ролях: мати і 

домогосподарка та сексуальний об’єкт. Сама по собі 

жінка не має а ні найменшого значення, вона є про-

дуктом чоловічого сприйняття, тобто проекцію тих 

відчуттів, які вона здатна вселити чоловіку, спонукаючи 

його діяти так, а не інакше. Жінки ж у більшості своїй 

всіма силами підтримують свою роль секс-символу, 

прагнучі привернути увагу і подобатися чоловіку. 

Необхідно відзначити, що ситуація останнім часом 

починає змінюватися у засобах масової інформації про 

активних і успішних жінок стали частіше з’являтися 

матеріали, так і про чоловіків які займаються домашнім 

господарством і виховують дітей. Гендерні стереотипи – 

рецидив патріархальної свідомості, що культивується 

в наших засобах масової інформації, явище, яке спотворює 

суспільну свідомість і, дійсно, гальмує демографічний 

розвиток суспільства в цілому. Тому дуже важливо, щоб 

засоби масової комунікації не змінювали ці стереотипи, 

а допомагали їх змінювати [2].  

Зараз у моді жінки спортивного типу, що володіють 

стрункою фігурою і розвиненими психомоторними якос-

тями. Досягненню такого ідеалу сприяють заняття фізик-

ними вправами. 

З наукових позицій вивчення жінок, що займаються 

спортом, дозволяє визначити невідомі донедавна граничні 

можливості жіночого організму при виконанні різних за 

характером фізичних навантажень і вправ. Цьому сприяє 

і та обставина, що в останні роки жінки стали займатися 

різними видами спорту, які розглядалися як чисто 

чоловічі [2]. 

Варто звернути увагу, характеризуючи знаменні риси 

світового спортивного руху на розгорнуту в ньому фемі-

ністську тенденцію. У цьому, виявилося прогресування в 

світовому співтоваристві тієї ідеологічної течії, яка 

надихалася і надихається ідеями емансипації жінок. 

Правда, навіть гуманні діячі відродженого олімпій-

ського руху не відразу зважилися порушити традиційне 

відлучення жінок від спорту. Як відомо, їх участь 

в олімпійських змаганнях не передбачалося у програмі 

В статті висвітлюється роль і значення спорту, як чинника формування та прояву гендерних стереотипів. 

Розглянуті морфологічні ознаки жіночого організму та його можливості при заняттях різними видами 

спорту. 

Ключові слова: гендерні стереотипи, жінки, чоловіки, спорт. 
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ігор першого олімпіад нового часу. Лише в 1924 р., після 

багаторічних дебатів, МОН офіційно зафіксував у своїй 

хартії право спортсменок самостійно брати участь в 

іграх олімпіад в частині видів спорту. Перелік таких 

видів від олімпіади до олімпіади розширювався в 1924 р. 

допущено участь жінок у 7 дисциплінах олімпійської 

програми, 1928 р. – в 9, в 1936 р. в 10, а в 1948 р. – в 19 і 

т.д.). Однак ще до цього, не чекаючи офіційного 

рішення, відважні поборниці жіночої рівноправності в 

спорті домоглися виходу на олімпійську арену (вже на 

іграх ІІ Олімпіади, в 1900 р., 11 спортсменок брали участь 

у змаганнях з гольфу та тенісу). В олімпіадах останніх 

десятиліть спортсменки, як відомо, виступають в змаган-

нях з більшості розділів олімпійської програми, а частка 

жінок у загальному складі учасників сучасних олімпій-

ських ігор (як літніх, так і зимових) перевищує 20% [6].  

Активні представниці в сучасному спорті тих, кого 

нерідко все ще називають «слабкою статтю» прагнуть, 

начебто, довести, для них посильні будь-які з освоєних 

чоловіками видів спорту. В останні десятиліття почали 

практикувати жіночі першості і по таких спортивних 

дисциплінах, як марафонський біг, потрійний стрибок і 

стрибки з жердиною, метання молота, стрибки з трам-

пліну на лижах, піднімання штанги, футбол, хокей, 

регбі, дзюдо, і по інших, здавна вважається суто чолові-

чими [6].  

Ставити перепони захопленням жінок тим чи іншим 

видом спорту в принципі неприпустимо. Їх відношення 

до спорту не може бути цілком однаковим (хіба не ясно і 

те, що жінки – це не чоловіки). Є, звичайно, безліч видів 

спорту, придатних в якості предмета спортивного 

вдосконалення як для чоловіків, так і для жінок, проте і 

тут рівень спортивних досягнень і регламентація спор-

тивної діяльності закономірно диференціюються залежно 

від статті. Тому було б необачно, якщо не сказати 

легковажно, закликати жінок наздогнати і перегнати 

чоловіків [6]. 

Зберігаючи повну повагу до жінок, не можна не 

помітити, що вони трохи зробили для пристосування 

окремих видів спорту до відмінностей свого організму, а 

також пов’язаним з ними системами тренувань. Не 

можна не помітити, зростаючу творчу активність жінок 

в спорті та їх наслідування чоловіками. Воно вира-

жається в тому, що жінки почали займатися видами спорту, 

якими досі займалися тільки чоловіки (наприклад 

боротьба, бокс, кікбоксінг, культуризм, важка атлетика, 

хокей з шайбою, стрибки з трампліну на лижах, стрибки 

з жердиною). Звичайно, деякими з них вони можуть 

займатися. 

В останні роки все більше вчених висловлюють 

думку, що серед спортсменок всіх вікових груп (дівчатка, 

дівчата, жінки) виражені ознаки, що свідчать про більшу 

маскулінності, ніж у жінок, які не займаються спортом. 

Це насамперед морфологічні ознаки: соматотип (ширина 

плечей більше ширини тазу, змінене співвідношення між 

жирової і м’язової тканиною на користь останньої, 

гірсутизм (чоловічій тип оволосіння, тобто поява 

волосся в зонах, не властивих жінці:груди, живіт, стегна, 

особа), гіпоплазія (недорозвинення) грудної залози і 

матки. Є і функціональні порушення (порушення менс-

труального циклу). Це свідчить про підвищений вміст 

в організмі спортсменок тестостерону і його похід-

них [5].  

Як пояснення цього висуваються дві точки зору. Одні 

вчені вважають, що це результат постійно виникає після 

навантажуючої гіперандрогенії. Інші ж вважають, що це 

результат відбору в спорт дівчат чоловічого соматотипу. 

Проте думка, що спортсменки все більше стають 

маскулінні, розділяють не всі вчені. Так, Р. Колкер і 

К. Уайден (R. Colker, C. Widom. 1980) виявили, що 

спортсменки менші фемінінних, ніж не спортсменки, але 

не більше маскулінні, ніж останні [5].  

Жіночі досягнення впродовж століття суттєво набли-

зилися до чоловічих якщо спочатку в ряді видів спорту 

вони відрізнялися на 20% і більше, до теперішнього часу 

ця різниця зменшилася приблизно вдвічі, що вказує на 

більш високі темпи приросту спортивних досягнень 

жінок. Ця тенденція дала декому стверджувати, ніби 

жіночі рекорди у спорті в перспективі зрівняються з 

чоловіками і навіть перевершать їх [5, 6]. Такий прогноз 

є підстава вважати малоймовірним. По всій видимості, 

хоча тенденція наближення жіночих рекордів до 

чоловічим ще остаточно не зникла, у другій половині 

поточного століття вона явно убуває і в останні деся-

тиліття в ряді видів спорту змінилася тенденцією до 

стабілізації різниці між жіночими та чоловічими досяг-

неннями, а в окремих випадках навіть до деякого її 

зростанню. Примітне також, що якщо зіставляти в цьому 

ж аспекті не тільки рекордні досягнення, але і більш 

часто демонстровані спортивні результати чоловіків і 

жінок ( тобто в більш широкий вибірці), то різниця між 

ними виявляється більш значною, ніж при зіставленні 

рекордів. Очевидно, коли зіставляються лише рекордні 

досягнення, сильніше позначається їх залежність від 

індивідуальних особистостей рекордсменів і рекордсме-

нок, при більш широкої вибірковою виразніше виявля-

ється загальна лінія відмінностей (в даному випадку 

статевих). Загалом можна з достатньою підставою вважати, 

що якась різниця між чоловічими та жіночим спортив-

ними досягненнями природна, закономірна і тому завжди 

буде існувати в силу насамперед природних функціо-

нальних і морфологічних особливостей жіночого і 

чоловічого організму. 

Висновки. 

1. Вважаємо, що роль засобів масової інформації має 

полягати в тому, щоб закріплювати і транслювати гендерні 

стереотипи, а навпаки – запроваджувати принципи рівних 

прав і рівних можливостей жінок і чоловіків. 

2. Жіночий організм обмежений у своїх фізіолог-

гічних показниках для сильних фізичних навантажень, 

він призначений для відтворення роду людського. 

Існують різні фізіологічні критерії, які не дозволяють 

жінкам займатися істинно «чоловічими» видами спорту 

не шкодячи здоров’ю. Але все ж є і такі показники, 

в яких жінки перевершують чоловіків, у таких видах 

спорту, в яких немає великих фізичних навантажень. 

3. Ділення спорту на види в яких приймають участь 

чоловіки і види в яких жінки обґрунтовано, тому що 

жінки повинні займатися спортом, враховували свої 

фізичні та інші особливості, а чоловіки відповідно свої. 

Але в сучасному світі жінки починають конкурувати 

з чоловічою статтю у всьому і навіть у спорті. І в цьому 
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в основному винне суспільство. Ніхто не виграє, якщо 

тут не будуть прийматися в розрахунок статеві відмін-

ності, включаючи і ті, які спонукали чоловіків назвати 

жінок «кращою половиною роду людського». 
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   Постановка проблеми. Сучасний етап розвитку 

           вищої освіти в Україні характеризується значними 

реформами, змінами як на рівні соціально-політичних, 

освітніх відносин, так і на рівні окремих закладів, спіль-

нот в умовах сьогодення. Зокрема, відбувається актуа-

лізація духовного досвіду українського народу, його 

традицій, цінностей, смислотворчих основ його буття, 

пошук шляхів формування цінностей, ціннісних 

орієнтацій особистості, які спрямовують і вмотивовують 

життєві прагнення та перспективи самореалізації сту-

дентської молоді. На виконання зазначеного завдання 

спрямовано нормативні документи, в яких визначено 

державну політику в галузі освіти (Закони України «Про 

вищу освіту», «Про освіту», Концепція громадянського 

виховання в умовах розвитку української державності, 

Концепція національно-патріотичного виховання дітей і 

молоді, Національна доктрина розвитку освіти України у 

ХХІ столітті, державні стандарти освіти та ін.). 

Пошук шляхів, нових форм і методів формування 

духовно-моральних цінностей студентської молоді у 

процесі життєвого і професійного вибору зумовлює зро-

стання уваги науковців щодо вивчення й аналізу доробку 

педагогів, психологів, практики сімейного виховання як 

провідних засобів проектування майбутнього життєвого 

шляху. Тому нині особливої уваги заслуговує проблема 

формування духовно-моральних сімейних цінностей у 

здобувачів вищої освіти (студентський вік) як світогляд-

них уявлень й установок, підґрунтям яких є громадян-

ська зрілість і правова самосвідомість, відповідальне 

ставлення до себе й до іншої людини, що забезпечують 

дії, правила, норми і принципи моральної поведінки 

особистості в сім’ї.  

Вагомий доробок у вивчення шляхів, чинників і фак-

торів формування сімейних цінностей внесли: О. Виш-

невський, В. Долженко, М. Євтух, О. Сухомлинська 

(формулювання мети виховання), Т. Галич, Т. Кравченко, 

О. Потаповська, І. Сіданіч, В. Фазан (вплив сім’ї на 

духовний розвиток особистості та ін.), Л. Войно-

Ясенецький, Л. Москальова, О. Олексюк, І. Сіданіч, 

О. Хорошайло (виявлення духовних потреб та вікових 

особливостей морально-духовного розвитку і формування 

духовного досвіду особистості у процесі виховання 

тощо) та ін. 

Водночас, наявність наукового доробку у визначенні 

сутності, ролі, особливостей формування сімейних ду-

ховно-моральних цінностей у підростаючої молоді 

свідчить про потребу подальшого вивчення особливос-

тей підготовки здобувачів вищої освіти до формування 

сімейних духовно-моральних цінностей.  

Метою статті є теоретично обґрунтувати й експе-

риментально дослідити сімейні духовно-моральні цінності 

та особливості формування сімейних духовно-моральних 

цінностей у здобувачів вищої освіти. 

Виклад основного матеріалу. Особливої актуальності 

нині набуває питання про науково обґрунтовану стра-

тегію пошуку концептів, підходів, що дають змогу 

задіяти весь комплекс виховних установок і ціннісно-

особистісних орієнтацій на підготовку зростаючої молоді 

до створення родини, виконання ролі відповідальних 

батьків у вихованні дітей. Як зазначає О. Сухомлинська, 

сучасні цінності є актуальною ідеологічною проблемою, 

що передбачає «формування світогляду і виступає 

інтегративною основою діяльності як окремої особистості, 

так і будь-якого члена малої (великої) соціальної групи, 

колективу і суспільства загалом» [10, с.106].  

Пошук найбільш ефективних психолого-педагогічних 

підходів у формуванні сімейних духовно-моральних 

цінностей студентів в освітньому процесі потребує, 

у першу чергу, з’ясування сутності поняття «цінності». 

Нині узагальнено виокремлюють два підходи до 

визначення поняття «цінність»: відповідно до першого, 

цінність існує незалежно від особистості, тобто є об’єк-

тивним терміном; згідно з другим, цінність існує лише 

в рамках співвідношення суб’єкта й об’єкта, тобто вис-

У статті проаналізовано особливості формування сімейних духовно-моральних цінностей у 

здобувачів вищої освіти як світоглядних уявлень й установок, підґрунтям яких є громадянська зрілість і 

правова самосвідомість, відповідальне ставлення до себе й до іншої людини, що сприяють формуванню 

дій, правил, норм і принципів моральної поведінки особистості в сім‘ї. За результатами дослідження 

виявлено основні пріоритети в житті більшості студентів як на даний момент (фінансове 

забезпечення, народження дітей та ін.), так і на найближчі три роки (підвищення кваліфікації 

(перекваліфікації), релігійний (духовно-моральний розвиток), громадянська активність, захист 

національних інтересів України та ін. Заклади вищої освіти виконують важливу аксіологічну функцію: 

формують ієрархію цінностей за допомогою якої особистість здатна оцінювати соціальну ситуацію, 

явища, вчинки інших людей як з позицій сенсу життя, життєвих цінностей, так і з позицій морально-

етичної парадигми даного соціального середовища. 

Ключові слова: цінність, сімейні духовно-моральні цінності, ціннісні орієнтації моральність. 
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тупає суб’єктивно-об’єктивним поняттям. Зокрема, за 

словами І. Беха, «поняття «особистісні цінності» пов’я-

зуються з освоєнням конкретними індивідами суспільних 

цінностей, а отже, за ними закріплюється значущість, 

особистісний смисл для людини певних об’єктів, подій 

тощо» [3]. Науковець зазначає, що «цінності людини 

об’єднуються в єдину систему, володарем якої виступає 

особистість. Ціннісна система має свою специфічну 

організацію» [1, с.19]. Дослідниця С. Анісімова стверджує, 

що загальновідомі цінності розподіляються залежно від 

ступеню їх значущості для людини, особливостей її 

існування і прогресивного розвитку. Так, відомою є 

своєрідна класифікація цінностей, що підпорядкована 

принципу субординації, де кожна цінність відносно до 

тієї, яка є вище за неї, виступає засобом, умовою або 

наслідком, що випливає з неї. Цінність не є форма-

лізованим атрибутом у структурі особистості, а виступає 

дієвим фактором, що забезпечує її самореалізацію. 

Науковці підкреслюють, що особистісні цінності не 

можуть бути лише у внутрішньому світі особистості, а 

можуть являти собою такі психологічні засоби, які 

допомагають зробити цей світ більш доступним, 

відкритим, перш за все, для інших людей й до всього, що 

є в довкіллі. Ціннісні орієнтації слугують вибірковою, 

відносно стійкою системою спрямованості інтересів, 

запитів і потреб здобувача вищої освіти, зорієнтованими 

на конкретний аспект соціальних цінностей [6, с.357]. 

Отже, об’єктивними є тільки властивості предмета 

оцінювання, а цінності є категорією суб’єктно-об’єктною. 

Оскільки цінність детермінована двома аспектами цін-

нісного ставлення, то її значущість і характер залежать 

від розуміння, трактування суб’єкта, і від властивостей 

об’єкта, що виступає носієм цінності. Отже, можна 

стверджувати, що цінність є функцією двох змінних й 

одночасно є і предметом, і відношенням до даного 

предмету. 

Саме поняття «цінність» уже містить виражене певне 

ставлення до предметів, явищ або їх властивостей. 

У результаті сформованої у суспільній практиці певної 

оцінки явище набуває статусу цінності. Цінності й ті 

оцінки, на основі яких вони формуються, виконують 

роль соціального регулятора в історії людського 

суспільства і є складним результатом впливу історичних 

і соціальних причин на індивідуальну й суспільну 

свідомість. Аналізуючи визначення цінності, можна 

дійти висновку про те, що цінності формуються людьми 

в реальних умовах їхнього життя і заклади вищої освіти 

роблять посильний вклад в усвідомлення особистістю 

цінності того чи того явища, що є результатом роботи її 

свідомості. При цьому цінності особистості є суб’єктивно-

об’єктивними за походженням і мають загальнозначу-

щий характер. Цінності не тотожні природним якостям, 

психологічним станам і елементам індивідуального дос-

віду, хоча, безсумнівно, що ці якості та стани беруть 

участь у формуванні цінностей.  

У нашій державі поширеними є різноманітні 

концепції, підходи, теорії, парадигми щодо виховної 

діяльності, які виступають підґрунтям формування 

сімейних духовно-моральних цінностей у здобувачів 

вищої освіти. Так, О. Вишневський звертає увагу на 

системно-ціннісний підхід та визначає наступні аспекти 

змісту виховання: громадянський, родинний, особистіс-

ний, моральний, національно-патріотичний та емоційно-

вольовий [4, c.12].  

Ми підтримуємо точку зору видатного педагога 

І. Беха стосовно «того, наскільки змістовно багата й 

різноманітна ціннісна система особистості, залежить не 

лише міра її участі в справах суспільства, а й те, з чим 

вона має справу, наскільки її різновиди суспільно 

значущі. Це дійсно так, адже кожна мета, яку ставить 

перед собою людина, і відповідно її поведінка, перш ніж 

реалізуватись, співвідносяться з системою її особистісних 

цінностей, зважуються на її терезах. Як результат цього 

й стає можливою ціннісно збагачена відповідь суб’єкта 

на власні запитання, наприклад, щодо того, як він 

ставиться до іншої людини, ким вона для нього є, які 

моральні дії можна на неї спрямовувати, а від яких 

утриматись» [3, с.20]. 

Нині актуальною видається ідея формування загаль-

них базових цінностей. На думку О. Вишневського, який 

розробив «Кодекс цінностей», вони мають поєднувати: 

«абсолютні вічні цінності (християнські): добро, совість, 

правда, віра, надія, любов, доброта, чесність, справед-

ливість, милосердя тощо» [5, c.4-47]. До основних націо-

нальних цінностей варто віднести: готовність студентської 

молоді до захисту Батьківщини, патріотизм, історичну 

пам’ять, почуття національної гідності, пошану до 

державної та національної символіки, дбайливе відно-

шення до національних багатств країни, навколишнього 

середовища та ін.  

Основні громадські цінності проявляються у праг-

ненні до соціальної гармонії й справедливості, високій 

повазі до закону, правах людини на життя, захисті інди-

відуальних прав і свобод, гідності, рівнях можливостей, 

безпеці, правах на свободу думки, совісті, виборі конфесії, 

правах на самовираження, толерантному ставленні до 

чужих поглядів, які не є суперечливими щодо загально-

прийнятих норм тощо. До цінностей сімейного життя 

відносять: вірність, довіру, піклування й турботу про 

дітей, піклування про людей старшого і похилого віку, 

батьків, злагоду між усіма членами родини, повагу прав 

особистості дитини і прав старших членів сім’ї, здоровий 

спосіб життя, охорону і відродження традицій та ін. 

Цінностями особистого життя вважають орієнтацію на 

пріоритетне задоволення вищих потреб (в т.ч. й духовних), 

внутрішню свободу, волю (самоконтроль, самооргані-

зацію, самодисципліну), здоровий глузд, мудрість, 

виваженість, розум, лагідність, доброзичливість, оптимізм, 

досягнення гармонії в душі і зовнішньої поведінки, 

креативну активність, ініціативність, працездатність, 

цілеспрямованість тощо.  

Основу християнської культури виховання складають 

християнські цінності, до яких поряд із високою вірою 

в Бога, працелюбністю і патріотизмом відносяться ще й 

цінності морально-етичні. Основними з них є любов до 

людей і милосердя, глибока повага до батьків і старших 

[9, с.38]. Через доброчинність, творення добра розвива-

ється не лише любов до Бога, а також до власної родини, 

народу, Батьківщини. Акценти на добротворення 

у вихованні молодої особи сприяють розвитку добрих 

почуттів, виховують у неї альтруїстичні прагнення і 

позбавляють її егоїстичних нахилів. Взагалі культ 
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милосердя завжди був притаманний українцям. Участь 

у доброчинній діяльності: допомога людям похилого 

віку, хворим, догляд за молодшими братами і сестрами, 

догляд за тваринами та ін. Доброчинність бере початок 

у щоденному спілкуванні з людьми, умінні розуміти їх, 

допомагати у скрутну хвилину, вміти ставити себе на їх 

місце. Тобто, своєю метою християнство ставить орієн-

тацію особистості на неперехідні цінності, що сприяє 

духовно-моральному вдосконаленню особистості [7, 

с.65]. Духовність є регулятором відповідного ставлення 

до навколишньої дійсності, а не лише зводиться до 

свідомості. Духовність охоплює світ, проникає у нього 

розумом, освоює почуттями, відтворює волею. Істинна 

людська життєдіяльність здійснюється лише на засадах 

глибокої духовності, складовими якої є почуття віри, 

надії, любові. Особливе значення у формуванні майбут-

нього мають духовні цінності – сукупність ідей, норм 

поведінки, дій, за допомогою яких відбувається задово-

лення духовних потреб особи, внутрішньою духовною 

якістю людини є моральність як основа особистості, 

складовими якої є моральні знання, моральні переко-

нання і моральна потреба. 

З метою визначення рівня сформованості сімейних 

духовно-моральних цінностей та особистісних пріоритетів 

життєвого шляху здобувачів вищої освіти, а також 

чинників, що забезпечують їх формування, було проведено 

емпіричне дослідження, в якому взяли участь 74 здобувачі 

вищої освіти віком від 23 до 43 років. Основний метод 

дослідження – опитування. За результатами дослідження 

виявлено, що основними для студентів пріоритетами в 

житті є сімейне щастя (74,3%) та кар’єрне зростання 

(47,2%) (табл. 1).  

Таблиця 1 

Розподіл досліджуваних  

за результатами відповідей щодо питання 

«Чого саме ви прагнете досягнути у житті»), % 

Відповіді здобувачів вищої освіти Кількість, % 

сімейного щастя 74,3 

кар’єрного зростання 47,2 

свободи і незалежності у власних 

рішеннях та діях 

38,0 

можливість реалізувати особистісний 

потенціал і здібності 

33,9 

набути багатства 32,0 

стати висококваліфікованим фахівцем 19,7 

приносити користь країні, де ти живеш 12,2 

спокійно жити та мати можливість ні в що 

не втручатися 

11,6 

влади 5,3 

слави 3,9 

важко дати відповідь 0,8 

нічого 0,7 

інші відповіді 0,3 

Крім того, значну увагу у своїх вподобаннях молодь 

відводить свободі й незалежності у власних рішеннях та 

діях (38,0%), а також можливості реалізувати особистісний 

потенціал, здібності (33,9%), набути багатства (25,0%). 

З даних таблиці 1 видно, що досліджувані виявили 

низький рівень щодо прагнення стати висококваліфі-

кованим фахівцем (19,7%), приносити користь країні, де 

ти живеш (12,2%), досягнути спокою та мати мож-

ливість ні в що не втручатися (11,6%). При цьому 

встановлено, що лише 5,3% досліджуваних прагнуть до 

влади, 3,9% – отримати славу. Виявлено незначну частину 

досліджуваних, яким взагалі було проблематично відпо-

відати на запитання (0,8%), які нічим не цікавляться (0,7%).  

Аналіз результатів щодо власних цінностей у най-

ближчі три роки, здобувачі вищої освіти надають 

перевагу і вважають найбільш актуальними майже ті 

самі життєві цінності, однак народження дітей та їх 

виховання стає домінантною цінністю. Окрім цього, для 

молоді на найближчі 3 роки стає запотребованим 

підвищення кваліфікації (перекваліфікації), релігійний 

або духовний розвиток, громадська активність, захист 

національних інтересів України, а також важливим є 

зробити щось важливе, значуще для українського народу, 

його волі та єдності, майбутнього нашої країни (табл. 2).  

Таблиця 2  

Розподіл відповідей досліджуваних на запитання 

«Які з перерахованих нижче тверджень для вас 

будуть найважливішими у найближчі 3 роки?», % 

Відповіді здобувачів вищої освіти 
Кількість, 

(%) 

фінансовий стан, гроші, достаток  50,1 

народження і виховання дитини 45,2 

здоров’я (здоровий спосіб життя, 

відсутність хвороб) 

42,4 

досягнення окресленої мети 41,7 

соціальний статус, кар’єрний ріст 40,5 

мирне небо та спокій на українській 

землі (відсутність збройних конфліктів) 

33,8 

отримання від життя побільше 
приємностей, задоволень (розваг) 

25,9 

наявність хороших і вірних друзів 26,8 

пошук коханої людини, люблячої 
дружини (чоловіка), створення сім’ї 

25,0 

самовдосконалення й самоствердження  22,8 

пошук роботи відповідно до фаху 23,3 

здобуття ступеню вищої освіти 13,0 

особистісний внесок у розвиток країни 12,9 

пошук будь-якого підробітку чи роботи 14,5 

підвищення кваліфікації 

(перекваліфікація)  

12,7 

громадянська активність 11,5 

релігійний (духовно-моральний) 

розвиток 

8,3 

воля та єдність українського народу 9,5 

актуалізація звичаїв, традицій 
української держави 

6,8 

захист національних інтересів України 8,7 

щастя сім’ї  0,4 

Як видно з табл. 2, здобувачів вищої освіти на най-

ближчі три роки цікавить фінансовий стан, гроші, достаток 

(50,1%), народження та виховання дітей (45,2%), здоров’я 

(здоровий спосіб життя, відсутність хвороб) (42,4%), 

досягнення окресленої мети (41,7), соціальний статус, 

кар’єрний ріст (40,5%), мирне небо та спокій на україн-

ській землі (відсутність збройних конфліктів) (33,8%).  

Викликають певну суперечність найнижчі показники 

щодо пошуку роботи відповідно до фаху (23,3%), 

здобуття ступеню вищої освіти (13,0%), особистісний 

внесок у розвиток країни (12,9%), пошуку будь-якого 
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підробітку чи роботи (14,5%), підвищення кваліфікації 

(перекваліфікація) (12,7%), громадянська активність 

(11,5%), релігійний (духовно-моральний розвиток) (8,3%), 

воля та єдність українського народу (9,5%), актуалізація 

звичаїв, традицій української держави (6,8%), захист 

національних інтересів України (8,7%), щастя сім’ї (0,4%). 

Достатньо низько студентська молодь оцінює осо-

бисті можливості щодо впливу на вирішення актуальних 

проблем, прийняття рішень стосовно життя і розвитку 

рідного міста (села) (40,3%), отримання (за необхідності) 

соціального і правового (судового) захисту (41,6%), 

можливості відкрити власний бізнес, підприємство 

(37,6%), доступ до висококваліфікованого медичного 

обслуговування (36,1%) та влаштуватися на гідну роботу 

за своєю спеціальністю (32,1%) (табл. 3).  

Таблиця 3 

Розподіл відповідей на питання «Як Ви сьогодні оцінюєте свої можливості?» 

Твердження 
вище 

середнього 
середній 

нижче 

середнього 
не знаю 

отримати високоякісну освіту, спеціальність, кваліфікацію 

міжнародного взірця 
30,2 41,2 22,4 6,3 

влаштуватися на гідну роботу за своєю спеціальністю 25,8 36,6 32,1 5,5 

досягти для себе (своєї родини) фінансового благополуччя, добробуту 33,4 36,4 30,1 0,1 

мати можливість вільно та публічно висловлювати власні політичні 

погляди, ідеї, вимоги 
28,1 42,6 22,7 8,7 

доступне інформаційне середовище 32,5 43,3 20,6 3,7 

діяти відповідно до власного сумління та переконань 33,9 44,9 18,1 3,1 

відкрити власний бізнес, підприємство 18,8 37,3 37,6 6,3 

доступ до висококваліфікованого медичного обслуговування 21,5 40,1 36,1 2,3 

реалізувати креативні (творчі) здібності 21,5 43,4 30,8 4,3 

дотримуватися і відроджувати українські звичаї, традиції  34,4 45,8 15,5 4,3 

соціальний і правовий (судовий) захист 18,0 35,9 41,6 4,5 

впливати на вирішення актуальних проблем, прийняття рішень стосовно 

життя і розвитку рідного міста (села) 
12,3 37,0 40,3 10,5 

Крім того, нас цікавило питання наскільки часто 

досліджувані відвідують храм (церкву, костел, мечеть, 

молитовний будинок, синагогу, кірху (табл. 4). 

Таблиця 4  

Розподіл відповідей досліджуваних на запитання 

«Як часто Ви відвідуєте храм (церкву, костел, мечеть, 

молитовний будинок, синагогу, кірху)?», % 

Кількість відвідувань храму % 

декілька разів на рік 29,5 

лише на свята 28,4 

раз на місяць 8,6 

щотижня 9,1 

2-4 рази на тиждень 11,0 

не відвідую взагалі 13,4 

Зокрема, лише майже третя частина досліджуваних 

відвідує храм декілька разів на рік. При цьому 13,4% 

досліджуваних взагалі не відвідують храм. Варто зазна-

чити, що філософсько-богословські науки, будучи аксіо-

логічною системою, виконують роль інтерпретатора 

цінностей. Духовність – якісна характеристика свідомості 

людини і не лише свідомості, до якої варто віднести й дії 

людини, її вчинки, життя. Духовність – це атрибут 

людини як суб’єкта. На противагу бездуховності – втрати 

людиною її суб’єктивних якостей і перетворення люди-

ни в простий об’єкт. 

Висновки. Отже, результати проведеного дослідження 

актуалізують потребу духовного відродження України, 

а заклади вищої освіти зобов’язані сприяти формуванню 

сімейних духовно-моральних цінностей у майбутніх фа-

хівців, наповнювати всі ланки освітнього процесу духовно-

моральним змістом, який би допомагав професорсько-

викладацькому колективу закладу освіти виховувати 

духовність в особистості здобувача вищої освіти. 

Духовність, моральність, морально-духовні цінності, 

духовна культура є підґрунтям професійної культури 

майбутнього фахівця, яка знаходить своє відображення в 

навчальній діяльності і житті загалом, а також є 

реальною альтернативою для бездуховності та засобом 

для подолання моральної кризи в сучасному суспільстві.  
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PECULIARITIES OF THE FORMATION OF FAMILY SPIRITUAL AND MORAL VALUES IN HIGHER 

EDUCATION STUDENTS 

The article analyzes the peculiarities of the formation of family spiritual and moral values in higher education students as 

worldviews and attitudes, the basis of which are civil maturity and legal consciousness, responsible attitude to oneself and to 

another person, contributing to the formation of actions, rules, norms and principles of moral personality in the family. 

According to the results of the research, the main priorities in the life of the majority of students were revealed both at the 

moment (financial support, birth of children, etc.), and for the next three years (advanced training (retraining), religious 

(spiritual and moral development), civic activity, national interests of Ukraine protection, etc. Higher education institutions 

perform an important axiological function: form a hierarchy of values by which a person is able to assess the social situation, 

phenomena, actions of other people from the point of view of life, the values of life, and from the standpoint of the moral and 

ethical paradigm of the given social environment. 
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Постановка проблеми. Актуальність теми healthcare 

management, або управління здоров’ям, набирає обертів, 

але кожна кампанія приділяє цьому питанню увагу у різ-

ній кількості. Втім, протягом останніх років спостеріга-

ється позитивний тренд уваги до цієї теми. В сучасних 

умовах багато аспектів виробничої діяльності несуть 

негативний вплив на стан здоров’я персоналу: це і пос-

тійний стрес, і недосипання, і погана екологія, а також 

погана мотивація, яка призводить до психологічних 

проблем робітників. Проблеми управління здоров’ям 

персоналу для збільшення ефективності праці на під-

приємствах висвітлювались у публікаціях Касаєвої Т.В., 

Карпович Ю.В., Лепихиної Т.Л., а також на дану тему 

було присвячено багато економічних форумів та тренінгів. 

Саме поняття управління здоров’ям є досить широким в 

тлумаченні, саме тому в цій статті ми зупинимося на 

деталях використання ідеї управління здоров’ям всере-

дині кампанії, як ефективного інструмента управління 

персоналом організації. 

Мета робити – проаналізувати та розкрити основні 

фактори впливу на ефективність праці робітників стану 

їх здоров’я та умов праці; запропонувати можливі 

способи вдосконалення системи організації управління 

здоров’ям робітників на підприємствах України. 

Виклад основного матеріалу. Поняття health 

management або управління здоров’ям в загальному виг-

ляді можна поділити на дві основні складові. Перша – це 

всестороннє дослідження медичних ризиків, мета якого 

полягає в тому, щоб виявити та групувати за вагомістю 

фактори, що негативно позначаються на здоров’ї праців-

ників. Або, більш детально, фахівці мають проаналізувати 

та вивчити виробничі процеси, а потім виділити саме ті 

гострі кути, які погано впливають на працю робітників, а 

отже і на їх здоров’ї. На цій стадії вивчається статистика 

по найбільш частих захворюваннях, встановлюються їх 

причини та наслідки, проводять стрес-аудит по підпри-

ємству задля отримання даних, на основі яких будуть 

організовані спеціальні заходи компанії, до яких можна 

віднести регулярні медичні огляди, вакцинації, а також 

корпоративні спортивні заходи, а саме фітнес програми, 

що мотивують працівників відмовитися від куріння, 

почати здорове харчування та інше. Також важливим 

заходом буде поліпшення умов праці, а саме мікроклімат 

в офісі, дотримання правильного температурного режиму, 

регулярні провітрювання кабінетів, вологе прибирання, 

достатня кількість світла в робочих кабінетах [1].  

Задля того, щоб процес мотивації працівників був 

ефективним, потрібно пов’язати кар’єрний ріст та еконо-

мічний добробут зі станом здоров’я. Прикладом даного 

заходу може бути те, що вже у багатьох західних ком-

паніях давно стали звичним виплати премій робітникам, 

які перестали палити, і почали вести здоровий спосіб 

життя. Керівництвом страхової компанії Humana Inc. 

Було проведено опитування серед своїх працівників з 

метою з’ясувати, чи використовували вони тютюнові 

вироби протягом одного року. Робітники, які відмовилися 

від паління, отримували щомісячну доплату до заробіт-

ної платні в розмірі $5. А, наприклад, компанія General 

Mills Inc. щомісячно стягувала у працівників, які не 

подолали шкідливу звичку та продовжували палити $20 

з посібників по хворобах [2].  

Важливу роль грають не лише бонуси та медичні 

заходи, але й певні міри, організовані керівництвом ком-

панії, направлені на впровадження ідеології здорового 

способу життя на підприємстві. Але дуже складно від-

стежити чи дійсно людина відмовилася від поганих 

звичок, або ж він не огородив себе від паління у неро-

бочий час. Чи дійсно він займається фітнесом, щоб 

поліпшити самопочуття, або відвідує спортзал переважно 

для відмітки. Важливим є створення цілісної ідеології 

здорового способу життя. На ступінь ефективності про-

ведення даної програми має вплив поширення інфор-

мації всередині компанії шляхом плакатів та листівок, 

а також корпоративні спортивні заходи на конкурсній 

основі. Така програма буде дуже гарним ходом для 

керівників на посаді HR-менеджерів, тому що вони не 

тільки стимулюють своїх робітників вести активний та 

здоровий спосіб життя, але й завдяки організації низки 

У статті підлягає дослідженню проблеми впливу на ефективність праці стану здоров‘я робітників 

підприємств. Шляхом вивчення та аналізу даних, отриманих після проведення власного опитування 

авторами статті виділяються фактори впливу на психологічний стан робітників та їх стимулювання у 

сфері збереження здоров‘я в залежності від їх важливості для людей. Надається низка шляхів розв‘язання 

визначеної проблеми серед працівників підприємств на національному ринку праці, серед яких є організація 

спеціалізованих заходів щодо поліпшення обізнаності людей у визначеній темі.  
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корпоративних спортивних заходів поліпшити моральний 

клімат всередині компанії, а отже укріпити командний 

дух робітників підприємства [2].  

Карпович Ю.В. та Лепихина Т.Л. у своїй роботі задля 

проведення опитування виділили перелік питань [3], 

базуючись на яких авторами даної статті було проведено 

власне дослідження протягом вересня 2019 року серед 

працюючих людей у м. Дніпро, Україна, що надало нас-

тупні результати: бути здоровим для більшості опитаних 

(68%) означає бути активним, успішним в справах, бути 

молодим у будь-якому віці; 32% вважають, що бути 

здоровим означає не мати хронічних захворювань. При 

цьому здоровий спосіб життя ведуть тільки 25% 

опитаних, 35% вважають, що не ведуть здоровий спосіб 

життя, 40% не змогли чітко надати відповідь на поставлене 

питання. 

Наступним дослідженням було виставлення людьми, 

які працюють на підприємствах, факторів, які мають 

вплив на мотивацію робітника сучасного підприємства, 

відносно їх важливості для кожного з опитуваних. 

Виходячи з цього, гарне здоров’я займає аж четверте 

місце після матеріального достатку, гарних умов праці, 

та, як не дивно, довіри та поваги серед керівництва 

підприємства. Оцінка самопочуття склалась наступним 

чином: тільки 10% вважають себе здоровими, мають 

активну життєву позицію та відмінне самопочуття, 70% 

респондентів мають гарне самопочуття, але час від часу 

мають почуття перевтомлення на роботі, через що мають 

іноді недосипання, 20% мають постійне почуття втоми 

та виходячи зі стилю робити мають хронічне недосипання. 

При цьому 80% серед опитаних нами людей відмічають, 

що мають погіршення самопочуття тільки після закінчення 

робочого дня [3].  

У завершальній частині опитування людям було за-

пропоновано поставити заходи щодо поліпшення діяль-

ності підприємства у сфері здоров’я на їх розсуд. Отримані 

результати можна представити наступним чином: за 

періодичне проведення колективних соціально-культурних 

заходів проголосували 30% опитуваних; за створення на 

підприємстві кімнати відпочинку – 38%, створення на 

підприємстві медичного кабінету – 22%; часткова оплата 

абонементів у басейн, фітнес-клуб та інше – 10%. Серед 

найважливіших вимог людей до місця роботи переважна 

кількість опитуваних відмітила, що високий рівень при-

бутковості є найважливішим фактором (50%), комфортні 

умови праці, відсутність шкідливих чинників на робо-

чому місці є наступним по важливості (30%), а налагод-

жені взаємовідносини у колективі на третьому місці 

(20%) [3]. 

Після проведення опитування керівництвом певних 

європейських компаній, яке було проведено, наприклад, 

Business Week European Leadership Forum, довів, що 

кампаніям треба ставити пріоритетом добробут власних 

робітників, ніж турботу про клієнтів. Цікавим можна 

назвати те, що концепція розвитку людей являється 

найважливішим фактором, що впливає на успіх бізнесу. 

Керівники компаній повідомили, що наявність талано-

витих, ініціативних службовців-професіоналів є більш 

важливим, ніж знання потреб клієнтів. Компанії можуть 

зробити клієнта щасливим, тільки якщо їх співробітники 

наділені повагою та мають почуття важливості й 

турботи зі сторони менеджерів. Якщо бути точними, то 

зрештою саме службовці відповідають за стосунки з 

клієнтами та надають певні результати організації, в якій 

вони працюють. За даними британської страхової 

компанії BUPA, люди з міцним здоров’ям у середньому 

на 20% ефективніше, ніж люди зі слабким здоров’ям [2]. 

Висновки. Після проведення досліджень, опитування 

та анкетування співробітників різних підприємств, а та-

кож проаналізувавши отримані результати, можна зробити 

висновки про те, що здебільшого, для робітників сучасних 

підприємств поняття здоров’я означає поєднання фізич-

ного стану, в якому знаходяться працівники компаній, з 

моральною частиною, а саме психологічним станом 

людей на роботі. Було спостережено, що через недостатню 

кількість інформації, яку отримують робітники, виникає 

проблема не застосування певних заходів щодо подолання 

поганого стану їх здоров’я та впровадження заходів, які 

будуть підтримувати на постійній основі стабільно гарне 

самопочуття та комфортне внутрішнє середовище на 

підприємстві. Якщо розглядати з боку суб’єктивної оцінки 

для збереження здоров’я робітників необхідно додатково 

надавати можливості зайняття спортом, підтримки здо-

рового харчування та інше. Але також потрібно вдоско-

налювати умови праці людей. З точки зору об’єктивної 

оцінки, потрібне підвищення інформованості робітників 

про діяльність адміністрації підприємств у сфері реалі-

зації програм зі забезпечення охорони здоров’я [3].  

В цілому результати дослідження свідчать про неви-

сокий рівень культури щодо збереження здоров’я як на 

рівні робітника, так і на рівні працедавця, що є основою 

ефективної праці на підприємствах та ефективною 

роботою самої організації. Знання в цій сфері формують 

певну корпоративну етику, що впливає на поведінку 

людей, культуру праці, а також на моделі управління 

взагалі [4].  

Навчання робітників підприємств основам збереження 

здоров’я та формування самої культури, базуючись на 

набутих знаннях, виховає активність серед людей та 

створить процес вдосконалення ефективності праці з ці-

ннісними орієнтирами суспільства в цілому [3]. Проте 

результативність цього процесу, який можна назвати 

сформованим управлінням здоров’ям має і визначений 

економічний ефект. У зв’язку з цим логічною являється 

розробка на сучасних підприємствах програм з підтрим-

ки здорового способу життя робітників враховуючи 

заходи з підвищення персональної відповідальності пра-

цівників щодо збереження власного здоров’я. Необхідним 

є проведення низки заходів з інформування поведін-

кових факторів ризику і стимулювання робітників до 

зайняття фізичною культурою, створення інфраструк-

турних умов для самостійного збереження та укріплення 

персоналом свого здоров’я. Активним напрямком профі-

лактичної роботи на підприємстві повинно стати попе-

редження шкідливих звичок. Комплекс заходів щодо 

профілактики, збереження та підтримки професійного 

здоров’я повинен включати оцінку рівня здоров’я, 

формування цінності здоров’я як елементу впливу на 

ефективність праці, забезпечення компенсації можливих 

випадків зміни здоров’я робітників або його відновлення. 
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Проблема психолого-педагогічного вивчення 

розвитку дітей молодшого дошкільного віку стійко зали-

шається актуальною. Вихідною тезою для обґрунту-

вання актуальності є теоретично і практично доведене 

значення педагогічного впливу для подальшого розвитку 

дитини з раннього віку. Особливої значущості проблема 

розвитку з раннього віку набуває тоді, коли йдеться про 

дітей з психофізичними порушеннями (за сучасною 

термінологією – з особливими освітніми потребами). 

Фахівці з галузі спеціальної освіти без перебільшення 

наголошують на доленосному значенні раннього і дош-

кільного віку для подолання і компенсації недоліків/ 

труднощів розвитку таких дітей [4;5;6;11;16]. 

Така позиція корекційних педагогів і спеціальних 

психологів ґрунтується на даних експериментальних 

досліджень та результатах багатолітнього досвіду спеці-

альної освіти: наявність порушень (сенсорних, моторних, 

мовленнєвих, інтелектуальних, аутистичних тощо) ус-

кладнює розвиток дитини, породжує специфічні труд-

нощі й обмеження. Названі порушення по різному 

позначаються на перебігу психічного розвитку дитини і 

можуть, як зазначає Н.Я. Семаго, призвести до спотво-

рення, «своєрідної зміни його напрямку». Наслідком 

таких «змін» може бути відставання, уповільнення, 

затримка або відхилення від загальновизнаного у сус-

пільстві як нормативного або умовно нормативного 

розвитку, а в подальшому – соціально-психологічна 

дезадаптація і недостатня суспільна інтеграція [20]. 

Водночас практичний досвід навчання дітей з пору-

шеннями в розвитку підтвердив теоретично обґрунтоване і 

оптимістичне передбачення Л.С. Виготського [5], що 

ускладнення, труднощі і обмеження можуть не виникати 

за умови рано розпочатого системного і цілеспрямованого 

корекційно-розвиткового педагогічного впливу. Раннє 

педагогічне втручання не лише сприяє розвитку дитини, 

але й у багатьох випадках повністю або певною мірою 

знімає ризики виникнення специфічних ускладнень уш-

кодженого розвитку (вторинних порушень), або бодай 

помітно послаблює тяжкість їх віддалених наслідків 

у стані загального когнітивного і особистісного розвитку 

(наприклад, у дітей із затримкою психічного розвитку, 

з тяжкими порушеннями мовлення, при деяких формах 

дитячого церебрального паралічу). Більше того, вчасно 

розпочата корекційно-розвиткова робота може запобігти 

виникненню небажаних ускладнень психічного розвитку. 

Так, у дітей із затримкою психічного розвитку не 

виникає особливих труднощів у здобутті освіти, у дітей 

з кохлеарними імплантами мовлення розвивається при-

роднім шляхом, діти з порушеннями зору оволодівають 

просторовим орієнтуванням, у дітей з інтелектуальним 

порушенням легкого ступеня виникає сюжетно-рольова 

гра, у нечуючих – формується мовленнєве спілкування, 

у дітей з тяжкими порушеннями мовлення – не виникає 

дисграфія тощо [6;11;21]. 

При цьому також слід підкреслити, що педагогічний 

вплив на розвиток дітей з особливими освітніми потре-

бами може бути результативним (тобто забезпечувати 

загальний психічний розвиток) лише завдяки враху-

ванню їхніх індивідуальних психофізичних особливостей і 

застосування адекватних корекційних заходів. Без враху-

вання індивідуальних особливостей пізнавальної діяль-

ності досягнення належних освітніх результатів у них не 

відбувається, більше того – розвиток їх може штучно 

стримуватися. 

Метою статті є розкриття технології психолого-

педагогічного вивчення індивідуальних особливостей і 

якісної оцінки розвитку молодших дошкільників з 

психофізичними порушеннями. Стаття адресована прак-

тичним психологам закладів дошкільної освіти та 

інклюзивно-ресурсних центрів і спрямована на розши-

рення їхньої професійної компетентності у виборі діаг-

ностичного інструментарію з’ясування індивідуальних 

здатностей дитини з порушеним розвитком до засвоєння 

знань на двох рівнях – актуальних і потенційних 

можливостей.  

Виклад основного матеріалу. Реалізація завдань 

освіти дошкільників з порушеннями розвитку ґрунтується 

передусім на здійсненні психолого-педагогічного вив-

чення (діагностики). За нашим визначенням психолого-

педагогічна діагностика – це один з напрямів профе-

У статті висвітлюється значення, завдання і методи психолого-педагогічного вивчення розвитку 

дітей молодшого дошкільного віку з порушеннями розвитку. Пропонується методика психолого-

педагогічного вивчення і якісної оцінки виконання навчально-ігрових завдань. Методом вивчення виступає 

навчально-діагностичний експеримент. Предметом вивчення – навчуваність (здатність дитини до 

виконання логічних завдань). Описується комплекс показників, що забезпечують здійснення 

інтелектуальної діяльності: здатність дитини до перцептивного узагальнення, сприйняття допомоги, 

повторного виконання завдання. 

Ключові слова: молодші дошкільники, діти з особливими освітніми потребами, психолого-педагогічне 

вивчення, якісна оцінка розвитку дитини, інтелектуальні порушення, перцептивне узагальнення, 

навчально-діагностичний експеримент, навчуваність, складові навчуваності. 
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сійної діяльності практичного психолога, предметом 

якої є психологічне вивчення індивідуальних особли-

востей психічного розвитку дитини з метою врахування 

їх в освітньому процесі, визначення освітніх потреб та 

вибору адекватних засобів освітньої та корекційно-роз-

виткової роботи, розробки рекомендацій щодо формування 

навчальних компетентностей, що в сукупності забез-

печує здобуття дитиною якісної освіти. 

Вивчення і оцінка психічного розвитку дітей з пору-

шеннями розвитку молодшого дошкільного віку має свої 

специфічні труднощі. Їх специфіка зумовлена не лише 

хронологічним віком дитини, але й особливостями роз-

витку, які привносяться фактом ушкодження: затримкою 

(порушенням) розвитку моторики, мовлення, орієту-

вально-пошукової і предметно-практичної діяльності, 

дій сприймання як провідного пізнавального процесу, 

властивого для молодших дошкільників тощо. 

Досвід численних експериментальних наукових дос-

ліджень підтверджує, що при порушеннях розвитку 

середньовікових норм практично не існує. У зв’язку 

з цим застосування психометричних методів, зорієнто-

ваних на вікові нормативи, є щонайменше малоефек-

тивним і сумнівним діагностичним засобом, оскільки 

вони лише підтверджують часто вже відомий факт 

наявності відставання чи порушення в розвитку. Тому у 

вивченні розвитку дітей з особливими освітніми потре-

бами молодшого дошкільного віку не можна обме-

жуватись кількісними показниками. Вони мають допов-

нюватися психолого-педагогічним вивченням дитини, 

спрямованим на виявлення реальних умінь і навичок, 

стану сформованості здатностей, важливих для здійснення 

освітнього процесу. Така діагностика, передбачає якісну 

(описову) оцінку досягнень дитини і можливостей, 

загальних навчальних (інтелектуальних) здатностей, кіль-

кості і якості змін у виконанні доступної їм діяльності. 

В організації психолого-педагогічного вивчення 

індивідуальних особливостей розвитку, загальних здат-

ностей до навчальної діяльності, у тому числі – 

інтелектуальних, ми виходимо з позицій навчального 

діагностичного експерименту. Названий метод наукового 

дослідження ґрунтується на ідеях Л.С. Виготського, 

В.І. Лубовського, А.І. Іванової, З. Калмикової, Н.М. Стад-

ненко і є альтернативним психометричному [5;9;16;18; 

21;22]. Сутність цього підходу полягає в орієнтації на 

зону найближчого розвитку дитини і активному наданні 

їй допомоги під час взаємодії в умовах доступної 

діяльності. 

Зміст методу «навчальний діагностичний експеримент» 

розкривається у тому, що дитина у співпраці з дорослим, 

навчаючись, успішно починає виконувати, те, що досі 

було їй недоступно самостійно. При цьому головним 

критерієм оцінки виступає навчуваність як інтегральна 

(загальна) здатність до оволодіння способами дій, нав-

чальних знань та умінь (компетентностей) і можливос-

тей їх застосування у власній практичній діяльності [5; 

9;16;18;21;22]. 

Багато психологів вважають вивчення навчуваності 

дитини з порушеннями розвитку найбільш адекватним і 

продуктивним, оскільки процедура його проведення 

створює сприятливі умови, по-перше, для включення її у 

процес виконання діагностичних завдань, по-друге, для 

отримання достатньої і достовірної інформації не лише 

про її актуальні, але й потенційні можливості, які 

об’єктивуються в особливостях процесу виконання 

доступних для її віку пізнавальних завдань під впливом 

короткотривалого експериментального навчання, коли її, 

навчаючи, цілеспрямовано вивчають [1;3;4;5;9;16;20;22; 

23]. 

Вивчення навчуваності вимагає розробки спеціальної 

методики і чіткої технології її застосування. На сьогодні 

розроблена методика і технологія її використання у вив-

ченні навчуваності дітей молодшого дошкільного віку. 

Методика являє собою добірку спеціально розроблених 

навчально-ігрових завдань, виконання яких передбачає 

всебічну підтримку активності дитини дорослим. Слід 

зазначити, що для оцінки розвитку дитини фахівцю бажано 

використовувати певний обраний ним інструментарій 

постійно. За таких умов отримані дані під час обстеження 

дитини будуть легше ідентифікуватися і співвідноситись 

з типовими характеристиками, що виступають індика-

торами певного інтелектуального порушення. 

Обґрунтовуючи методичні засади та добираючи 

конкретний діагностичний інструментарій ми виходили 

із уявлень про властиві молодшому дошкільному віку 

особливості психічного розвитку, дотримуючись позиції, 

що діагностику навчуваності дитини необхідно здійсню-

вати в діяльності, під час розв’язання нею посильних 

завдань, постійно підтримуючи її власну активність та 

надаючи строго дозовану, спеціально продуману допомогу 

тобто створюючи штучно навчальну ситуацію. При 

цьому об’єктом психологічного вивчення мають бути 

особливості діяльності дитини; предметом аналізу – весь 

процес виконання завдання. Якісна характеристика 

особливостей діяльності під час виконання завдань має 

не менше значення для діагностики, ніж досягнення чи 

недосягнення кінцевого результату [15;16;22]. При 

цьому з’ясовується широкий спектр навчальних здібностей 

дитини (компетентостей), які в кінцевому рахунку виз-

начають навчальні потреби.  

Успішність розв’язання пізнавальних задач дошкіль-

ника в ситуації навчання залежить від таких складових 

інтелектуальної діяльності: рівня загальної обізнаності, 

особливостей взаємодії з дорослим, сформованості 

предметно-практичних дій та дій сприймання, навичок 

цілеспрямованої діяльності [2;3;7;16;22]. 

Вивчення особливостей навчуваності у дошкільників 

молодшого віку передбачається шляхом добору в діаг-

ностичну методику завдань, які доступні дітям дослід-

жуваного віку, а їх зміст, способи розв’язання від-

повідають властивим даному віку розумовим діям. 

Численними дослідженнями встановлено, що істотним 

надбанням цього періоду життя дитини є сформованість 

дій сприймання та дій наочно-дійового й наочно-

образного мислення [2;7;8;14;19]. На основі активного 

розглядання, обмацування, вслуховування, просторового 

комбінування діти молодшого дошкільного віку здатні 

не лише розпізнавати, ідентифікувати між собою, 

моделювати об’єкти сприймання, але й в уявному плані, 

тобто на мисленнєвому та зоровому рівнях здійснювати 

перцептивний аналіз, порівняння, узагальнення, що 

виявляється в уміннях систематизувати, групувати, 

класифікувати предмети за зовнішніми ознаками (ко-
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льором, формою, величиною, матеріалом, просторовими 

зв’язками) та елементарними смисловими значеннями 

(функціональним призначенням). 

У названих діях розкривається доступний молодшому 

дошкільному віку рівень узагальненості мислення, який 

складає ядро навчуваності і ґрунтується на розвитку і 

вдосконаленні провідного для даного віку психічного 

процесу – сприймання. У своєму інтегральному вигляді 

ці дії складають внутрішній компонент навчуваності 

дитини, передумови до розв’язання доступних її вікові 

практичних і логічних задач, до оволодіння новими 

знаннями, системою сенсорних еталонів, способів орієн-

тування тощо. 

На початку дошкільного віку такі дії ще не досконалі, 

вони лише формуються, в процесі цього формування 

відбувається поступовий перехід дитини від практичного 

орієнтування до перцептивного, а згодом – мисленнєвого, 

тобто в умі, за допомогою згорнутих логічних дій. Саме 

названі дії відбивають суть розумового розвитку дітей 

молодшого дошкільного віку. Від їх сформованості 

залежить успішність виконання ними діагностичних 

завдань. У зв’язку з цим саме ці дії мають виступати 

предметом вивчення під час діагностичного обстеження. 

З’ясування специфічних особливостей їх функціонування 

є суттєвим для оцінки стану розумового розвитку – має 

він характер відставання від середньовікових норм 

розвитку здорової дитини чи порушення, недорозвиток. 

Виявлення навчуваності потребує особливої технології 

застосування методичних завдань: певної послідовності 

пред’явлення (від простих до складніших), використання 

різних інструкцій і прийомів для обов’язкового включення 

дитини у процес взаємодії з дорослим, планомірного 

надання допомоги. При цьому об’єктом оцінки виступають 

складність завдань і узагальнень, яких потребує їх 

виконання, сформованість тих чи інших властивостей 

психічної діяльності (обсягу, довільності сприймання, 

уваги, операцій мислення, просторових уявлень), уміння 

оперувати зразками, керуватися вказівками. За таких 

умов використання діагностичних завдань головними 

критеріями оцінки потенційних можливостей дітей є: 

ступінь самостійності дитини під час виконання 

завдання і чутливість дитини до мір допомоги. 

В доборі завдань перевага надавалась тим із них, 

виконання яких передбачає не одномоментність, а 

розгорнутість його перебігу, пов’язану з практичними і 

образними діями, не потребує мовленнєвого спілкування. 

До таких завдань належать завдання практично-дійового 

типу з одноманітною повторюваністю різного роду дій, 

що створює умови для самонавчування, оволодіння 

навичкою способу дії, її узагальнення в межах одного 

завдання. 

Критеріально важливим моментом вивчення нав-

чуваності є виконання аналогічних (повторних) завдань. 

Процедурою обстеження передбачається повторне вико-

нання завдання при незадовільному його перебігу на 

попередньому етапі виконання. Завдяки цьому вдається 

відстежити зміни, які відбуваються в якості виконання 

завдання під впливом сумісної з дорослим діяльності. 

Істотне значення для оцінки розумового розвитку 

молодших дошкільників має сформованість навичок 

взаємодії дитини й дорослого, усвідомлення дитиною 

значення ролі дорослого, орієнтування на його реакції, 

застосування різних способів стимулювання дорослого 

до оцінки, підказки тощо. В особливостях контакту 

дитини й дорослого, в навичках їх взаємодії між собою 

розкриваються як реальні, так і потенційні можливості 

розумового розвитку дитини. Коли дитину заохочують, 

підтримують, відповідним чином організовують практичні 

дії, направляють сприймання, активізують мислення, 

вона одержує можливість здійснювати недоступні само-

стійному виконанню дії із сторонньою допомогою. Таким 

чином вдається компенсувати недостатню самостійність 

інтелектуальної діяльності, властиву дітям цього віку, й 

нівелювати негативний вплив несприятливих умов 

розвитку, що ускладнили чи порушили його. 

Передумовами співпраці є позитивне ставлення 

дитини до дорослого, визнання нею значущості ролі 

останнього в акті взаємодії та сформованість навичок 

спілкування з ним: вміння слухати, орієнтуватися на 

вимоги, виконувати вказівки, наслідувати дії, реагувати 

на зауваження, використовувати набуті в сумісній 

діяльності знання та досвід для розв’язання аналогічної 

задачі. В нашій інтерпретації особливості взаємодії 

дитини й дорослого, як уже зазначалось вище, 

складають зовнішній компонент навчуваності. 

Сформованість навичок взаємодії розкривається 

в адекватності, раціональності та продуктивності прак-

тичних дій дитини в ході виконання нею проб-завдань і 

об’єктивується в характеристиках цього процесу: особ-

ливостях прийому завдання, обдумування та вибору 

способу розв’язання логічної задачі, характері труднощів 

та достатніх мірах допомоги для їх подолання, праце-

здатності, аргументації результату, а також у співвідно-

шенні активності дорослого та дитини. 

Названі показники покладені в основу якісного 

аналізу одержаних експериментальних даних, який спи-

рався на врахування виділених нами процесуальних 

характеристик діяльності та складових навчуваності, до 

яких ми відносимо: узагальненість, гнучкість, стійкість, 

усвідомленість, самостійність мислення. Показниками 

для характеристики узагальненості мислення виступали 

особливості здійснення перцептивних та наочно образних 

дій під час виконання завдань різної складності (під 

кутом зору закладених в них узагальнень), узагаль-

неність способу дії, темп виконання завдання. Глибина 

мислення оцінювалась здатністю дитини збагнути смисл 

завдання, вимоги дорослого, встановити узагальнююче 

значення зразків, схем, символів, уміння діяти зосеред-

жено, заглиблено, раціонально і цілеспрямовано. Гнучкість 

мислення розкривалась в здатності дитини змінити 

попередній спосіб дії в залежності від зміни умов задачі, 

встановити нову суттєву ознаку, у вмінні дитини спи-

ратися одразу на дві суттєві ознаки в процесі розподілу 

об’єктів. Стійкість мислення досліджуваних визначається 

здатністю утримувати в свідомості актуалізовані істотні 

ознаки, орієнтуватися на закладені в змісті завдань 

наочні опори, якими можуть бути: малюнки-зразки, 

схеми, знаки-символи, еталони. Усвідомленість мислення 

оцінювалась через адекватність практичних дій вимогам 

завдання та вмінням дитини пояснити їх. За основу 

оцінювання самостійності мислення бралася міра втру-

чання експериментатора в процес виконання завдання 
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для досягнення позитивного результату: доступність 

самостійного розв’язання логічної задачі, сприйнят-

ливість до допомоги, розгорнутість допомоги, яка стала 

достатньою для подолання труднощів; необхідність 

у керівництві процесом виконання завдання дорослим. 

Нижче подаємо для прикладу опис змісту одного із 

завдань методики. 

Завдання на дослідження просторових уявлень. умінь 

діяти цілеспрямовано, самостійно, навичок співпраці з 

дорослим (вміння слухати, орієнтуватися на вимоги, 

виконувати вказівки, наслідувати дії, використовувати 

допомогу). 

Назва завдання. Панель-вкладка (типу дошки Сегена). 

Зміст: заповнення заглибин на панелі у вигляді 

геометричних фігур(класична форма) відповідними 

вкладками. 

Матеріал: дошка з прорізями та вкладки у вигляді 

геометричних фігур(трикутник, квадрат, коло, півкуля, 

ромб). Панель білого кольору, фігурки-вкладки різно-

кольорові, що робить їх контрастними щодо один одного 

та панелі. 

Задача для досліджуваного полягає в ідентифікації 

(відповідності) форми вкладки та відповідної заглибини 

на панелі. 

Дитині пропонують панель та окремі фігури до неї і 

заохочують її (жестом, словами) до розміщення на панелі. 

Здійснювані дитиною дії проходять у плані наочно-

дійового мислення. Логічні дії – дії сприймання, виділення 

ознак, на їх основі ідентифікації окремих вкладок та 

форми заглибини. 

Міри допомоги: 

 зразок способу дії – заповнення експериментатором 

однієї-двох заглибин, 

 керівництво діями вибору та співвіднесення впро-

довж усього виконання завдання; 

 якщо дитина має значні труднощі у заповненні 

прорізей, їй пропонується повторне виконання завдання 

(без допомоги). 

Можливі варіанти виконання. 

 Самостійне правильне безпомилкове співвіднесення 

форм на рівні зорового орієнтування. 

 Виконання завдання з раціональними пробами, 

практичним примірюванням в ході орієнтовно-пошукових 

дій, які завершуються правильним результатом. 

 Виконання завдання після демонстрації зразка 

способу дії, наявність неадекватних дій, силових прийомів. 

 Виконання завдання у співпраці з дорослим, під 

його активним контролем дій дитини. 

 Повторне виконання завдання, яке завершується: 

а) якісно кращим виконанням; 

б) таким самим. 

Далі подаємо інтерпретацію виконання вище наве-

деного прикладу виконання діагностичного завдання 

досліджуваними з різним станом інтелектуального 

розвитку. 

Експеримент показав, що це завдання належить до 

нескладних за способом виконання для дітей з нор-

мальним інтелектуальним розвитком. Основні розумові 

дії – ідентифікація та співвіднесення форм фігур з про-

різями панелі доступна дітям молодшого дошкільного 

віку. Відмінності між дітьми в межах норми при вико-

нанні цього завдання виявилися переважно у: особли-

востях встановлення контакту з дорослим; в освоєнні 

ними ситуацією взаємодії з ним; у способі орієнтування 

та виконання завдання. 

Більшість з них (близько 74%) з особливим задово-

ленням знаходили таку ж фігуру (ідентифікація) і розмі-

щували її на панелі. Вони сприймають запропонований 

матеріал та пропозицію розкласти фігури стримано, 

дещо насторожено. Безпосередньому включенню дитини 

у виконання завдання передує як правило дворазове 

виголошення інструкції та емоційна стимуляція до 

практичних дій: «Дивись яка цікава гра. Давай сховаємо 

фігурки». Це свідчить про те, що вже на етапі сприй-

мання інструкції та наочного матеріалу ці діти усвідом-

люють завдання, яке перед ними постає. В їх зосеред-

женості на інструкції експериментатора виявляється 

намагання зорієнтуватися у її вимогах. Дуже часто їхнім 

практичним діям передує етап ознайомлення з мате-

ріалом – «робоча пауза», під час якої діти на рівні 

зорового співвіднесення співвідносять деталі з панеллю. 

Їм притаманна самостійність, але й, водночас, обереж-

ність у виборі перших двох фігур та їх розміщенні на 

панелі, стосовно ж решти трьох – спостерігається помітне 

прискорення темпу розкладання, яке відображається 

у високому рівні зорового сприймання. При цьому діти 

починають проявляти зовнішні ознаки послаблення 

напруження: посміхаються, полегшено зітхають, на 

обличчі з’являється вираз задоволення. Власний успіх 

піднімає їх емоційний тонус, провокує висловлювання 

типу: «Все», «Я закінчив», «Я вже зробив».,»Я вмію так 

гратися». Частина дітей з нормальним розвитком 

виявляє практичне орієнтування в умовах задачі. Це 

виявляється в тому, що вони беруть одну з фігур і 

послідовно підносять її до прорізей фактично примі-

ряючи в такий спосіб її форму з формою заглибини, 

іноді злегка накладають (приміряють) не випускаючи з 

рук, без намагання силою її туди помістити. Отже дії 

співвіднесення цієї групи дітей ще не набули високого 

рівня довільності, хоча й відбуваються як логічна 

(наочно-образна дія, але з опорою на раціональну дію – 

перцептивно-практичне примірювання, що свідчить про 

ще недостатню сформованість довільності просторового 

сприймання. Дітям з нормальним розвитком зразок, як 

допомога, був потрібний незначній кількості дітей, 

головним чином щоб подолати надмірну скутість, 

сором’язливість, які зумовлювали труднощі встанов-

лення контакту на початку взаємодії з дорослим. Далі 

виконання відбувалося за однією з описаних схем. 

Аналіз виконання, наведеного для прикладу завдання, 

дітьми із затримкою психічного розвитку (ЗПР) дозволив 

виділити такі основні його особливості: труднощі 

(скутість, несміливість) контакту, які не дозволяють їм 

одразу включитися в практичну діяльність; недосконалість 

орієнтування; потреба в організації виконавської діяль-

ності, в стимуляції й скеровуванні пошуково-порів-

няльних дій: «Бери фігурку. Знайди, де така ж дірочка? 

Поклади. Бери іншу фігурку. Давай подивимось, чи 

підходять сюди. Шукай, де її місце?» і т. ін. та в пос-

тійному емоційному підкріпленні її успіху: «Молодець. 

Вірно сховав фігурку». Фактично експериментатор у 

такий спосіб навчав дитину орієнтуватися в наочному 
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матеріалі, застосувати практично-пошукові дії, яких їм 

бракувало. Названі особливості взаємодії необхідні були 

впродовж процесу виконання завдання. Однак при 

повторному його виконанні помітними ставали зміни, 

що було результатом навчуваності дитини у процесі з 

дорослим. Наприклад, Артур Б., після двох разів виго-

лошення інструкції не включався виконання завдання, 

продовжував уважно дивитися на експериментатора. 

Після заохочення: «Бери фігурку, яку тобі хочеться», 

взяв трикутник, але не розміщує його на панелі, і не 

обводить його поглядом, тобто ні зорового, ні прак-

тичного орієнтування не здійснює. Експериментатор 

почав знову стимулювати його до практичного 

співвіднесення: «Давай знайдемо, де такий же отвір? 

Шукай очками, куди сховаємо трикутник? Знайшов?» 

Експериментатор знов перехоплює спрямований погляд 

дитини на відповідну форму заглибини підсилює вибір 

позитивним схваленням: «Молодець. Покажи пальчиком. 

Вірно. Ось вона. Поклади туди фігурку. Тепер бери 

іншу. Яку хочеш взяти?» Помітивши, що погляд дитини 

зупиняється на кружечку, знову підтримує її вибір: 

«Бери кружечок. Куди він підходить? Вже знайшов 

очами? Молодець. Поклади. Правильно сховав». По 

закінченню розкладання в такій спосіб хлопчикові 

запропоноване повторне виконання завдання: «Ти вже 

навчився, як розкладати, а зараз сам все швидко зроби, а 

я тобі іншу гру підготую». 

Повторне виконання завдання хлопчиком відбувалося 

вже самостійно, без стимуляції діяльності, жваво, а го-

ловне, адекватно і без помітних примірювальних дій, 

переважно на рівні зорового співвіднесення, тобто 

продуктивне навчування (научіння) в даному разі 

відбулося як за зовнішніми так і внутрішніми його 

компонентами. 

Серед досліджуваних з порушенням інтелекту легкого 

ступеня спостерігаються дві групи дітей за особливос-

тями взаємодії з дорослим. Одні з них діють подібно до 

дітей із ЗПР, тобто потребують організації практично-

пошукової діяльності та постійного контролю їхніх дій. 

Однак, на відміну від дітей із ЗПР, дітям з порушенням 

інтелекту властиві помилки у співвіднесенні фігур, зас-

тосування виразних силових прийомів. Тобто контро-

люючі та організуючі зусилля дорослого мало поліпшують 

якість виконавської діяльності дитини, способу її діяння. 

Стимуляція, виражена словами: «Пошукай очками, покажи 

пальчиком», як правило не мала результату. Такі діти 

зовнішню організацію діяльності сприймали, але реагували 

на зауваження «не правильно», «не підходить», своєрідно. 

Це не зупиняло їх дій, але й не поліпшувало подальше 

діяння. Повторне виконання завдання ніяких позитивних 

змін в уміннях дитини не відображало. Отже коротко-

тривалого навчання їм виявлялось недостатньо. Інша 

група дітей з порушенням інтелекту легкого ступеня 

з самого початку виявила помітну нечутливість до 

організаційно-контролюючих впливів експериментатора. 

Вони не зважали на його зауваження, поради, стимуляцію і 

не наслідували способу дії. Тому і при повторному 

виконанні завдання вони залишалися безпорадними, 

часто полишали його виконувати, відволікалися, тягнулися 

до інших предметів, тобто виявили ознаки несформо-

ваності цілеспрямованої діяльності в цілому. 

Висновки. Апробація розробленої методики здійснена 

на трьох категоріях дітей молодшого дошкільного віку: 

з нормативним розвитком, із затримкою психічного 

розвитку, порушенням інтелектуального розвитку легкого 

ступеня. Порівняльний аналіз результатів експеримен-

тальних даних підтвердив здатність методу навчально-

діаностичного експерименту: а) включати дітей зазна-

чених категорій у процес активної взаємодії з дорослим 

під час виконання діагностичних завдань; б) виявляти 

характерні відмінності в особливостях актуальних здат-

ностей виконання діагностичних завдань за різними 

параметрами (контакту, інтересу, орієнтувально-пошу-

кових дій, вибору способу дії, сприйняття допомоги, 

повторного виконання завдання); в) розкривати вплив 

короткотривалої педагогічної допомоги на результа-

тивність научіння (навчуваності); г) диференціювати 

потенційні загальні здатності до засвоєння нових умінь і 

навичок; д) визначати першочергові завдання індивіду-

альної траєкторії розвитку кожної дитини. 

Опис завдань, технологія її використання детально 

висвітлені у посібнику «Консультативно-діагностичний 

супровід дітей з особливими освітніми потребами 

в діяльності психолого-медико-педагогічних консуль-

тацій» [13, стор.49-123]. 
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Постановка проблеми. Для розробки і впровад-

ження програм розвитку динамічних соціотехнічних 
систем діяльності (СТСД) важливими вбачаються 
психологічні засади формування спонтанної відобра-

жально-моделюючої активності проектування. Мова йде, 
перш за все, про формування зовнішньої взаємодії 
соціуму і природи як сукупності відносин, включаючи 
форми, зміст і характер взаємодії і взаємовпливу 

компонентів систем «людина – природа» та «людина – 
людина». У зв’язку з цим найбільший інтерес для 
дослідників представляє пошук інтегральних соціально-

економічних і психологічних параметрів, що характе-
ризують здатність людини протистояти несприятливим 
ефектам, що супроводжують екологічні зміни. Найбільш 

уразливими у цьому відношенні є жінки, в організмі яких 
страждають практично всі функціональні системи, що 
потребує розробки психологічного забезпечення 
соціальної підтримки їх життєдіяльності.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Зміни 
навколишнього середовища несуть значну економічну 
загрозу для людства в цілому. Особливо це відноситься 

до антропогенних змін [1, c.615]. Сценарії таких змін як 
основну міра компенсації несприятливих зрушень 
передбачають мобілізацію зусиль населення на проведення 

заходів економічного, технологічного і соціального 
характеру, спрямованих на збереження здоров’я, праце-
здатності і життєдіяльності людей [2, c.365]. 

Використання загальноприйнятих характеристик, 

розроблених для оцінки станів окремо узятої людини 
(функціональний стан, адаптаційні можливості, стійкість 
особистості і ін.) явно недостатнє. Потрібні нові підходи 

до пошуку інтегральних критеріїв, що визначають 
здатність суспільства в цілому протистояти наступаючим 
змінам навколишнього середовища. Один з можливих 
підходів бачиться в парадигмі психологічного потенціалу 

індивідуума і популяції. Це поняття запропоноване при 
розгляді проблем психології праці, що виникають при 
переході до ринкових відносин [3;4].  

Формулювання мети статті та завдань. Метою 
статті є з’ясування особливостей соціальної підтримки 

життєдіяльності жінок в умовах динамічної соціотехнічної 

системи управління природокористуванням. За допомогою 
методів електрокардіографії та електроокулографії 
вирішено завдання профілактики зростаючого стомлення 

при роботі досліджуваних з дисплейними відеорядами 
автоматизованої соціотехнічної системи «Моніторинг 
природоохоронної діяльності». 

Виклад основного матеріалу. На етапі експеримен-

тальної оцінки дисплейних відеорядів досліджувані пра-
цювали в режимі розроблених сценаріїв, які імітували 
зміни екологічної обстановки на рівні регіону, що від-

бивались на інформаційній моделі. 
Період навчання роботи з відеорядами був тривалим 

(2 години), оскільки досліджувані поступово засвоювали 

режим діалогу з комп’ютером. 
Досліджувані курсором відзначали вірні відповіді із 

запропонованих на вибір. Швидкодію вирішення завдань з 
оцінки екологічної ситуації фіксували програмним спо-

собом, показники точності і надійності оцінювалися 
після експерименту. Апріорна надійність дисплейних 
відеорядів наведена у табл. 1. 

Динаміка якості та надійності виконання управлін-
ських завдань показала, що вірогідність надійних рішень 
поступово динамічно знижувалась у досліджуваних 

в ході розвитку роботи з безперервними інформаційними 
потоками, причому високозначимо (p<0,01) швидше у 
«апріорно ненадійних» відеорядів підсистеми «Моніторинг 
ґрунтів». 

В ході експерименту підтримувався нав’язаний режим з 
установкою на надійність виконання завдань управління 
ситуацією, що моделювалася 

Зміна наростаючого стомлення при роботі дослід-
жуваних з дисплейними відеорядами АСУ «Моніторинг 
ПОД» була наступною: істотна зміна функціонального 
стану практично не виявляється при роботі з відеорядом 

протягом однієї години діалогу з комп’ютером. Значне 
стомлення виявляється після закінчення двох з 
половиною годин безперервної роботи за дисплеєм при 

статистично значущих (Р<0,05) відмінностях з доробочим 
рівнем для показників кардіореспіраторної системи та 

У статті з‘ясовано особливості соціальної підтримки життєдіяльності жінок в умовах динамічної 

соціотехнічної системи управління природокористуванням. За допомогою методів електрокардіографії та 

електроокулографії виявлено зміну зростаючого стомлення при роботі досліджуваних з дисплейними 

відеорядами автоматизованої соціотехнічної системи «Моніторинг природоохоронної діяльності». 

Обстежено 350 досліджуваних (оператори, фахівці, студенти, що мають навички роботи з 

комп‘ютером) у віці від 18 до 36 років (всі жінки) до, під час і після роботи з дисплейними відеорядами 

динамічної автоматизованої системи управління.  

Ключові слова: соціальна підтримка, психологічний стан, управління природокористуванням, 

психологічне забезпечення, соціотехнічна система діяльності. 
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електроокулограми. Відзначаємо статистично істотне 

зменшення тривалості кардіоінтервалів для відеорядів 
обох підсистем, що, разом з динамікою зміни показ-

ників ЕОГ, свідчить про встановлення вираженого 

стомлення безвідносно з «апріорною надійністю» 

відеорядів (табл. 2).  
Таблиця 1 

Апріорна надійність безперервних дисплейних відеорядів  

динамічної соціотехнічної системи природоохоронної діяльності 

Параметр 
Оптимальні (О) та допустимі (Д) 

значення параметра 
Відеоряд «Моніторинг 

атмосфери» 
Відеоряд «Моніторинг 

ґрунтів» 

Насиченість відеорядів 
безперервної інформації 

 
О-6-8 

 
Д<14 

 
5 

 
7 

Кодування інформації О-5 Д-18 5 7 

Характеристики коду: 
оформлення 
величина 
контраст 
спрямованість 
лінійність 
миготіння 

 
О-9 
О-3 
О-3 
О-3 
О-3 
О-3 

 
Д-18 
Д-6 
Д-6 
Д-9 
Д-7 
Д-12 

 
10 
1 
7 
5 
6 
5 

 
9 
3 
4 
4 
6 
7 

Апріорний (Капр), бал О-4-5 Д-3-4 4,5 3,5 

Таблиця 2 

Дані ЕОГ і ЕКГ в різні періоди роботи досліджуваних (М±m) 

Показник Відеоряд 
Перед початком 

періоду 

Під час роботи Після 
роботи 

Період роботи 
на початку в середині в кінці 

ККО МАС 
 

МГР 
 

14,0 
3,5 

17,5 
5,5 

13,6 
2,0 
16,3 
6,5 

17,3 
1,0 
23,0 
0,8 

25,0 
0,6 

28,2 
2,5 

21,2 
2,8 
20,5 
1,0 

Протягом 1-ої 
години 

R-R, с МАС 
 

МГР 

0,70 
0,25 
0,68 
0,10 

0,75 
0,15 
0,75 
0,15 

0,73 
0,18 
0,80 
0,10 

0,72 
0,10 
0,65 
0,11 

0,70 
0,15 
0,70 
0,12 

ККО МАС 
 

МГР 

24,6 
3,5 

27,5 
5,0 

23,6 
2,0 
28,3 
6,0 

20,3 
1,0 
29,0 
0,8 

27,0 
0,6 

30,2 
2,3 

28,2 
2,8 
29,5 
1,0 

Протягом 2-ої 
години 

R-R, с МАС 
 

МГР 

0,72 
0,20 
0,78 
0,10 

0,73 
0,10 
0,77 
0,15 

0,70 
0,15 
0,81 
0,10 

0,73 
0,10 
0,77 
0,11 

0,73 
0,15 
0,76 
0,12 

ККО МАС 
 

МГР 

24,5 
3,0 

37,5 
5,0 

23,6 
2,5 
36,3 
6,0 

24,3 
1,0 
43,0 
0,8 

25,0 
0,6 

44,2 
2,5 

31,2 
2,8 
42,5 
1,0 

Протягом 3-ої 
години 

R-R, с МАС 
 

МГР 

0,75 
0,25 
0,73 
0,10 

0,76 
0,15 
0,74 
0,15 

0,69 
0,18 
0,72 
0,10 

0,76 
0,10 
0,71 
0,11 

0,75 
0,15 
0,72 
0,12 

Примітка: ККО – кількість «кроків» ока ЕОГ, R-R-тривалість кардіоінтервалів; МАС – для відеоряду 

моніторингу атмосфери, МГР- для відеоряду підсистеми моніторингу грунтів. 

Виділяємо особливість взаємодії досліджуваних, пра-
цюючих в системі АСУ «Моніторинг ПОД» в порівнянні 

з операторами-прокатниками: тривалість відновчого 
періоду початкових показників функціонального стану у 
них в середньому значимо (p<0,05) довше, що пов’язано 
з більшим ступенем стомлення у зв’язку з відсутністю 

заздалегідь виробленої системи формування та підтри-
мання працездатності у вигляді професійних тренінгів.  

Останнє пов’язано з тим, що навіть після трьох годин 

роботи за дисплеєм з «апріорно ненадійними» відеоря-
дами інтегральний показник лише наблизився до межі 
допустимих змін. 

Отримані результати підтвердили можливість вико-

ристання психологічних і психофізіологічних критеріїв 
для психологічного забезпечення якості дисплейних 

відеорядів і для розробки режимних заходів діяльності з 
ними в контексті реалізації програм розвитку СТСД. 
Особам, що працюють з дисплейними відеорядами АСУ 
«Моніторинг ПОД», як і операторам аналогічних дина-

мічних соціотехнічних систем, можна рекомендувати 
тривалість безперервної роботи за дисплеєм при вирі-
шенні оперативних завдань не більше двох годин, роз-

ділених 15-хвилинною перервою. 
За наслідками теоретичних і експериментальних 

досліджень дисплейних відеорядів АСУ «Моніторинг 
ПОД» отримані характеристики їх якості, що дозволяють 
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прогнозувати ефективність роботи осіб, що приймають 
вирішення на основі інформаційних моделей цього типу 
і можливі зміни ФС. У випадку з «апріорною ненадій-

ністю» дисплейних відеорядів з підсистеми «моніторингу 
ґрунтів» своєчасно (на передпроектній стадії) було 
проведено їх психологічне вдосконалення шляхом при-

ведення у відповідність показників «апріорної надій-
ності» нормативним вимогам. 

Висновки та перспективи подальших досліджень 

у даному напрямку. В ході проведених досліджень 

стосовно реалізації програм розвитку динамічної соціо-

технічної системи встановлені результати, важливі для 

психологічного забезпечення як з точки зору проек-

тувальників (розробників), так і користувачів, а саме: 

1. З точки зору підсистеми відображально-моделю-

ючої інформаційної активності проектувальника підви-

щенню уваги до інформаційного повідомлення сприяє 

його техніко-естетична привабливість, що безпосередньо 

вливає на сприйняття користувача. 

2. Існує в тенденції позитивний взаємозв’язок між 

техніко-естетичною привабливістю і запам’ятовуваністю 

інформаційного повідомлення. 

3. Привабливіші в естетичному відношенні інформа-

ційні повідомлення здатні викликати інтерес до себе у 

користувача, найкращим чином виконуючи інформативну 

і інформаційну функції. 

В підсистемі психологічного забезпечення визначена 

роль критерію техніко-естетичної привабливості на всіх 

етапах інформаційної комунікації. Естетичний критерій, 

або критерій досконалості дизайну може виступати як 

пріоритетний при інженерно-психологічному проекту-

ванні, ранжуванні потреб, оцінці, вдосконаленні і реа-

лізації програм розвитку зразків як у формальному так і 

у змістовному плані що важливо для інженерно-психо-

логічного проектування на ранніх його етапах. 

В підсистемі інтегральної регуляції встановлені фас-

цинативні засоби впливу інформаційних повідомлень на 

різних етапах психологічного забезпечення комунікатив-

ного процесу, які дозволяють у перспективі ефективніше 

використовувати особливості формування споглядальної 

сторони інформації, що складає окремий напрям подаль-

ших розвідок. 
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Постановка проблеми. Інклюзивне навчання ціле-

спрямовано утверджується в Україні, як відносно нова 

форма здобуття освіти дітьми з особливими освітніми 

потребами на принципах рівності можливостей, неди-

скримінації і взаємної поваги до індивідуальних особ-

ливостей і відмінностей кожної дитини, а не обмежень 

чи порушень. Державна політика у сфері розбудови 

інклюзивної освіти сприяє створенню належних умов 

для здобуття освіти дітьми з особливими освітніми по-

требами з урахуванням їхніх індивідуальних потреб, 

можливостей та інтересів, потреб їхніх сімей: забезпе-

чення захищеності у соціально-правовому полі, створення 

безбар’єрного середовища, забезпечення спеціальним 

пристосуванням, надання корекційно-розвиткових послуг 

дітям в умовах інклюзивного навчання на всіх рівнях 

освіти (дошкільної, початкової, середньої, профільної, 

вищої) та психолого-педагогічний супровід їхніх сімей. 

Разом з тим впровадження інклюзивного навчання по-

требує зміни акцентів у напрямку створення ефективних 

моделей та технологій для реалізації комплексного 

психолого-педагогічного і медико-соціального супроводу 

дітей з особливими освітніми потребами, інноваційних 

підходів у побудові педагогічного процесу, орієнтованого 

на врахування індивідуальних особливостей і реалізацію 

потенційних можливостей розвитку кожної дитини. 

Оскільки розширення індивідуалізації навчання мож-

ливе тільки на основі виявлення актуальних і потен-

ційних можливостей розвитку дитини та визначення 

особливостей її освітніх потреб, реалізації цього зав-

дання слугує поглиблена психолого-педагогічна діагнос-

тика дитини з особливими освітніми потребами (зокрема, 

дитини із тяжкими порушеннями мовлення), яку покладено 

на новостворені інклюзивно-ресурсні центри (відповідно 

до Положення про ІРЦ – комплексна оцінка розвитку 

дитини) [11]. 

Метою даної статті є представлення деяких аспектів 

поглибленого діагоностичного вивчення загального, 

психічного і мовленнєвого розвитку дітей із тяжкими 

порушеннями мовлення для створення ефективних умов 

їх усебічного розвитку з урахуванням індивідуальних, 

вікових та психофізіологічних особливостей, а також 

актуальних (зона актуального розвитку) та потенційних 

можливостей (зона найближчого розвитку) кожної 

дитини [1]. 

Виклад основного матеріалу. Адекватна корекція 

недостатнього мовленнєвого розвитку починається з хо-

рошої диференційної діагностики, що має стати частиною 

профілактики, раннього втручання, власне корекційного 

впливу, орієнтованого на індивідуальні особливості 

дитини. На сьогодні фахівці володіть широким інстру-

ментарієм диференційної логопедичної, психолого-

педагогічної оцінки розвитку дітей з порушеннями мов-

лення [2;3;4;5;6;7;10;12;13;14;15;16;19;20].  

Одним із першочергових практичних завдань у про-

цесі здійснення фахового психолого-педагогічного суп-

роводу є забезпечення вивчення рівня мовленнєвого 

розвитку дітей дошкільного віку на відповідність віковій 

нормі, виявлення дітей з порушеннями мовленнєвого 

розвитку та відмежування від інших порушень психо-

фізичного розвитку. Сенс такої диференціації полягає 

в тому, щоб дітям, які виявили недостатній мовленнєвий 

розвиток, надати необхідної корекційно-розвивальної 

допомоги, яка найбільш актуальна саме в дошкільному 

віці. 

Слід зазначити, що у здійсненні комплексної діаг-

ностики мовленнєвого розвитку дитей різного віку за 

наявності мовленнєвого порушення та його структури 

важливою стає інформація про стан інтелектуального 

розвитку дитини, стан слухового, зорового аналізатора 

тощо (порушення мовлення у такому випадку буде 

носити вторинний характер) та відповідність віковим 

особливостям розвитку (можливість фізіологічної норми 

розвитку мовлення). У першому випадку порушення 

мовлення буде структурним елементом іншого порушення 

психофізичного розвитку. Ідеться про дітей із порушен-

ням інтелектуального розвитку, порушеннями слуху та 

зору, дитячим церебральним паралічем, аутизмом. Відомо, 

що порушення мовлення у цих дітей носить системний 

характер на тлі дефіцитарного розвитку. У випадку 

фізіологічної (вікової) норми порушення мовлення має 

тимчасовий характер, обумовлений фізіологічною віковою 

несформованістю певних функцій. 

У статті висвітлюються деякі аспекти поглибленого діагоностичного вивчення загального, психічного і 

мовленнєвого розвитку дітей із тяжкими порушеннями мовлення. Наголошено на необхідності оцінки 

мовленнєвих компетенції з урахуванням індивідуальних, вікових та психофізіологічних особливостей, 

актуальних і потенційних можливостей дитини. Важливою діагностичною метою визначено виявлення 

компенсуючої ролі збережених ланок мовленнєвих умінь, співставлення рівня розвитку мовленнєвих засобів з 

актуальним їх використанням в мовленнєвому спілкуванні. 

Ключові слова: тяжкі порушення мовлення (ТПМ), загальний недорозвиток мовлення, комплексна оцінка 

мовленнєвого розвитку дитини, структура порушення, інклюзивно-ресурсний центр, соціальна інтеграція. 
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Одночасно слід зважати, що значні мовленнєві труд-

нощі так чи інакше позначаються на загальному психіч-

ному розвитку дитини. Вони можуть спричинити виник-

нення, похідних від первинного, вторинних порушень 

розвитку, що ускладнюють структуру самого порушення 

та поглиблюють мовленнєве недорозвинення. До вто-

ринних порушень відносять особливості формування 

сенсорної, когнітивної, емоційно-вольової сфери, освітньої 

діяльності, фізичного розвитку. Недорозвинення їх або 

своєрідність їх розвитку обумовлені патогенезом, глиби-

ною та характером первинної мовленнєвої патології [19]. 

Діти із порушеннями мовлення при неповноцінності 

мовленнєвої діяльності мають ряд психологічних особ-

ливостей, що ускладнюють їхню соціальну адаптацію і 

також вимагають цілеспрямованої корекції. Визначення 

таких особливостей у процесі взаємодії із дитиною є 

важливим завданням діагностичного вивчення, на чому 

так само ми акцентуємо увагу далі. 

Діагностичні цілі вимагають враховування та аналізу 

стану не лише всіх компонентів мовленнєвої діяльності, 

а й немовленнєвих функцій, що й зумовлює специфіч-

ність логопедичної роботи. В процесі оцінки важливо 

виявити та обстежити об’єм мовленнєвих навичок, спів-

віднести його з віковими нормами, рівнем психічного і 

мовленнєвого розвитку, визначити співвідношення по-

рушення із компенсаторним фоном мовленнєвої та 

пізнавальної активності. Важливо виявити компенсуючу 

роль збережених ланок мовленнєвих умінь, співставити 

рівень розвитку мовленнєвих засобів з актуальним їх 

використанням в мовленнєвому спілкуванні. 

Оцінка мовленнєвого розвитку дитини вцілому 

передбачає визначення стану мовленнєвого розвитку та 

використання вербального і невербального мовлення, 

наявності, або відсутності мовленнєвого порушення та 

його структури. Вона присвячена констатації актуального 

рівня розвитку мовленнєвої діяльності дитини і визна-

ченню зони її найближчого мовленнєвого розвитку. Слід 

зазначити, що метою первинної диференційної діагнос-

тики мовленнєвого розвитку дитини є визначення наяв-

ності або відсутності мовленнєвих проблем, обсягу 

надання корекційної-розвиткових послуг дитині, реко-

мендацій щодо освітньої програми, потреби в побудові 

Індивідуальної програми розвитку (визначення конкрет-

них навчальних стратегій і підходів до навчання, реко-

мендацій щодо організації освітнього процесу), для 

адміністрації, педагогів закладу (створення сприятливого 

розвивального середовища з урахуванням особливостей 

психічного розвитку, можливостей та потреб дитини), 

батьків. 

Врахування особливостей формування мовленнєвої 

функції у дітей дошкільного віку з порушеннями мовлення, 

психологічних механізмів порушень, структурних скла-

дових мовленнєвої діяльності та закономірностей їх 

компенсації дозволило виокремити компетентності, не-

обхідні для забезпечення мовленнєвоїдіяльності. А саме: 

 комунікативно-мовленнєва сфера (емоційність, 

зацікавленість, мотивація, невербальне спілкування, 

використання мовленнєвих засобів, просодичнй бік мов-

лення: тембр голосу, модульованість, загальна розбірли-

вость мовлення, інтонаційна виразність мовлення); 

 загальна, дрібна, ручна, артикуляційна і мімічна 

моторика, дихання, слухові та зорові сприймання, увага, 

пам’ять, контроль (фізіологічні передумови мовленнєвої 

діяльності); 

 розуміння слів, словосполучень, речень, текстів 

(імпресивне мовлення); 

 розрізнення голосних і приголосних у чужому і 

власному мовленні, звуковий аналіз і синтез слів, скла-

довий аналіз і синтез, відтворення слів різної складової 

структури; вимова голосних і приголосних звуків ізольо-

вано, у словах, словосполученнях, реченнях (фонетико-

фонематичний слух); 

 узгодження різних частин мови у роді числі, відмінку, 

словотворення (граматична правильність мовлення); 

 якісний та кількісний склад активного і пасивного 

словникового запасу (лексична сторона молення); 

 власне довільне мовлення, вміння скаладати розповіді 

за картиною, серією сюжетних картин, переказувати 

(зв’язне мовлення). 

Зауважимо, що дотримання зазначеної послідовності 

вивчення мовленнєвих компетентностей у процедурі 

оцінки мовленнєвого розвитку (або вивчення кожної 

компетентності у процесі діагностичного заняття) не є 

обов’язковим. Логопедичне обстеження не може бути 

стандартним стосовно дітей із різними рівнями загаль-

ного недорозвитку мовлення. Оцінка тієї чи іншої 

комптенції дає інформацію про стан сформованості 

іншої. З метою уточнення або поглибення вивчення 

можна використати додаткові завдання. 

Варто враховувати і той факт, що при пред’явленні 

діагностичного матеріалу та аналізі отриманих відповідей 

у дітей з тяжкими порушеннями мовлення (моторна 

алалія, анартрія, дизартрія) можуть не співвідноситися 

рівні експресивного та імпресивного мовлення [16; 17; 

18]. Тому залежно від збережених та порушених функцій, 

мовленнєвих можливостей, рівня знань та умінь дитини 

у процесі оцінки стану мовленнєвого розвитку доцільно 

варіювати вербальні та невербальні завдання. Для дітей, 

які не в змозі дати словесну відповідь, матеріал при 

обстеженні необхідно пред’являти за таких умов, щоб 

дитина змогла показати, або дібрати необхідні картинки. 

Відповідно до дитини немовленнєвої доцільно застосо-

вувати завдання на вивчення імпресивного мовлення 

(рівня розуміння зверненого мовлення, розуміння інст-

рукцій, правил). 

Формулювання попереднього логопедичного припу-

щення щодо стану розвитку мовлення дитини починається 

із збору анамнестичної інформації стосовно розвитку 

дитини (перебіг вагітності, пологів, наявність хронічних 

захворювань, травм, особливості домовленнєвого та 

мовленнєвого розвитку зі слів батьків). 

У бесіді з батьками виявляються: 

1) коли виникли передмовні реакції дитини (гуління, 
лепет); 

2) в якому віці з’явились перші слова; 
3) яке кількісне співвідношення слів у пасивному та 

активниму словниках; 

4) коли з’явились двослівні речення; 
5) яка мовленнєва активність, бажання встановлю-

вати контакт з навколишніми; 
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6) в якому віці виявлено чи виникла підозра відста-

вання у розвитку мовлення; 

7) чи отримувала вже дитина фахову допомогу, її 
тривалість та результативність. 

Важливо також з’ясувати і деякі факти сімейного 

життя: стосунки між членами сім’ї, умови виховання 

(надмірна суворість, гіперопіка, педагогічна занедбаність, 

непослідовність, нерівність вимог дорослих), виявити 

якість комунікативного середовища (одно-, двомовність, 

багатомовність, наявність мовленнєвих порушень у ін-

ших членів сім’ї). Враховуючи особливості сімейного 

виховання, зазаначимо, що обстеження дитини бажано 

здійснювати тією мовою, якою вона спілкується у ро-

дині (російською чи українською), особливо, коли вона 

уперше проходить первинне обстеження. Це вкрай 

важливо для того, щоб правильно налаштувати дитину 

на спілкування та одержати достовірні і точні результати 

виконання завдань та проб. 

Цінною для подальшої організації цілеспрямованого 

психолого-педагогічного вивчення мовленнєвого розвитку 

дитини буде інформація про характер та інтереси 

дитини, особливості спілкування зі знайомими та нез-

найомими людьми, реагування на ті чи інші ситуації. 

Доцільним також буде з’ясувати мету звернення та 

очікування батьків, потреби родини, ставлення батьків 

до труднощів дитини і їхні наміри щодо участі у корек-

ційному процесі. Недостатнє усвідомлення батьками 

наявних комунікативних труднощів дитини у типових 

ситуаціях спілкування в сім’ї, штучне форсування мов-

леннєвого розвитку, надмірність корекційного наванта-

ження будуть вагомим критерієм оцінки потреб родини 

дитини з порушеннями мовлення. Сім’я втаких випадках 

портебуватите консультативно-роз’яснювальної, прос-

вітницької роботи спеціаліста. 

Особливу увагу слід звернути на результати медичних 

обстежень, якщо такі були (енцефалограм, аудіограм, 

генетичні аналізи, виписки від лікаря-отоларинголога, 

невропатолога, психіатра, офтальмолога, педіатра). У ра-

зі виникнення підозри щодо недостатності слуху, зору 

тощо уже в процесі психолого-педагогічного вивчення, 

слід рекомендувати батькам пройти необхідні медичні 

дослідження. 

Вивчення продуктів діяльності дітей передбачає 

оцінку сформованості зорово-просторових уявлень, 

мисленнєвих операцій, графо-моторних навичок, емо-

ційних особливостей, уяви. Такими продуктами можуть 

бути малюнки, предмети ліплення, поробки з паперу тощо. 

На цьому організаційному етапі у логопеда формується 

первинне узагальнене уявлення про проблеми самої 

дитини та її сім’ї. Ця інформація дозволить спланувати 

діагностичне обстеження дитини та окреслити приблизну 

послідовність та зміст завдань. 

Процедура логопедичної оцінки має виявити не лише 

не сформовані або порушені компоненти мовленнєвого 

розвитку. Тому його слід доповнити психолого-педаго-

гічним вивченням. Необхідно виявити уміння і навички, 

оцінити стан сформованості мислиннєвих операцій і дій. 

Важливо з’ясувати чи не обтяжене мовленнєве порушення 

затримкою загального психічного розвитку. 

Зазначимо, що одним з важливих діагностичних 

показників на початку взаємодії з дитино буде емоційна 

реакція дитини на факт спілкування (обстеження). Тут 

слід оцінити адекватність поведінки дитини. Можна 

виділити кілька її варіантів в такій ситуації. Найбільш 

природна реакція – хвилювання, яке відчуває більшість 

дітей в незвичних умовах. У цьому випадку дитина може 

триматися дещо насторожено, напружено, відсторонено. 

Іноді може спостерігатися збудження, надмірна веселість, 

фамільярність з дорослим. Байдужість, безпричинний 

сміх, недотримання дистанції можуть бути показником 

нерозуміння ситуації дитиною, або свідчити, зокрема, 

про низький інтелектуальний розвиток. Важливими будуть 

не лише отримання інформації, а й її інтерпретація. 

Труднощі спілкування дітей із порушеннями мовлен-

ня виявляються у несформованості основних форм 

комунікації, зміщенні мети спілкування, зниженні потреби 

у ньому, недостатній сформованості комунікативних 

умінь та засобів, особливостях поведінки (незацікавленість 

у контакті, негативізм, імпульсивність, швидка втрата 

інтересу) [8;9]. Дефіцитарність вербальних засобів спіл-

кування позбавляє можливості взаємодії. Комунікативна 

діяльність характеризується недостатністю використання 

мовних засобів і обмеженим досвідом соціальної взаємо-

дії, швидкою виснажуваністю, короткотривалістю вер-

бальних контактів. Можна спостерігати такі особливості 

комунікації: здатність вступати в контакт лише за зов-

нішньою ініціативою, зниження інтересу до спілкування, 

домінування ситуативного спілкування. Діти із зазна-

ченими особливостями потребують налагодження емо-

ційного контакту з дорослим, формування зацікавленості 

у спілкуванні з дітьми та дорослими. 

Рівень сформованості та ступінь розуміння емоцій, 

експресивно-мімічних засобів спілкування дітей з 

порушеннями мовлення може знаходитися у межах 

вікової норми, або за рахунок компенсаторних процесів 

навіть перевищувати її [8;9]. Міміка дитини є виразною, 

точно передає емоційний стан. Водночас і реагування на 

природні прояви емоцій з боку дорослого матиме 

адекватний характер. У такому випадку можна говорити 

про наявність компенсаторних можливостей у дітей за 

рахунок розвитку емоційних засобів спілкування. У ди-

тини з обмеженими засобами вербального спілкування 

часто можна спостерігати домінування, поміж невер-

бальних засобів, кінетичних видів спілкування, тобто 

жестів. Дитина активно використовуватиме жестикуляцію, 

щоб пояснити дорослому своє бажання чи прохання, для 

привернення уваги. Це може бути тупання ногою з різ-

ним змістовим забарвленням (незгода, привернення 

уваги, нетерпіння), використання вказівного жесту рукою, 

імітування певних дій (наприклад, жест відкручування 

кришки на пляшці з водою – «відкрий», стискання та 

розтискання долоні – «дай», обведення пальчиком кишені 

на одязі дорослого – «дістань» тощо). Саме використання 

експресивно-мімічних засобів у мовній поведінці дитини 

забезпечують розуміння дитини близькими людьми. 

Емоційні прояви спілкування у дитини з тяжкими 

порушеннями мовлення можна вважати психодіагнос-

тичним індикатором мовленнєвого розвитку. Тому у ви-

падках грубого порушення мовлення або його відсутності 

може бути необхідним поглиблення діагностичної 

інформації про рівень розвитку невербальної поведінки. 

Дані про невербальну поведінку дитини можуть бути 
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основою для подальшого визначення стратегії виховної і 

корекційної роботи з нею. 

Вивчення ж особливостей сформованості засобів 

спілкування, особливостей поведінки та активності у ко-

мунікації серед дітей із порушеннями мовлення дозволяє 

виділити таких, що мають низький рівень комуніка-

тивної мотивації (не сформованість цілей спілкування, 

порушення їхньої ієрархії), грубе порушення мовлен-

нєвих засобів спілкування, пасивність. Інші діти можуть 

не виявляти ініціативи у спілкуванні, однак з інтересом 

реагувати на спроби дорослого спілкуватися або надмірно 

активно привертати увагу до себе з метою налагодження 

контакту. Є діти з тяжким ступенем мовленнєвого недо-

розвитку, для яких характерні позитивні особисті риси, 

прагнення до спілкування. Очевидно, що на взаємини 

дітей впливає як вираженість мовленнєвого дефекту, так 

і особливості особистісного розвитку дитини з порушен-

ням мовлення, що слід розглядати у структурі мовлен-

нєвого порушення. Усвідомлення дефекту у цих дітей 

може виклакати негативне відношення до мовного спіл-

кування, іноді афектні реакції на нерозуміння словесних 

інструкцій або неможливість виказати своє побажання. 

В процесі логопедичного вивчення, слід враховувати 

особливості фізичного розвитку обстежуваної дитини з 

огляду на те, що займаючись будь-якою діяльністю діти 

з порушеннями мовлення доволі швидко виснажуються. 

Це виявляється у дратівливості, підвищеній збудливості, 

труднощах всидіти на місці, ходінні, або навпаки – 

руховій загальмованості, в’ялості, зниженні уваги, мис-

лення. Дітям важко підтримувати працездатність та увагу 

протягом усього часу виконання діагностичних завдань. 

Стомлюваність відбивається на поведінці дитини, її 

самопочутті. Утім, під час виконання дитиною діагнос-

тичних завдань часто можна спостерігати проблеми 

запам’ятовування, дотримання послідовності інстукцій, 

неможливість виконати складні інструкції, не пов’язані 

із загальним фізичним розвитком або втомою дитини. 

Такі особливості можуть бути проявом мовленнєвого 

порушення і потребують подальшого вивчення в напрямку 

розуміння дитиною звереного мовлення. 

Для дітей із порушеннями мовлення характерні особ-

ливості розвитку загальної моторики, що виявляються 

у дискоординації рухів, їх сповільненості або розгаль-

муванні, зниженні моторної активності, недостатньої 

ритмічності, порушенні статичної та динамічної рівноваги, 

утрудненні довільних рухів, зниженняі швидкості і 

спритності при їх виконанні [12]. У частини дітей 

відзначається соматична ослабленість і сповільнений 

розвиток моторних функцій. Найбільші труднощі вияв-

ляються при виконанні рухів за словесною інструкцією. 

Серед особливостей розвитку дрібної моторики зустрі-

чається недостатня координація рухів пальців, кисті 

руки, недорозвинення дрібної моторики.  

Перехід до наступного етапу – діагностики з вико-

ристанням предметів та зображень – слід здійснювати 

лише за умови встановлення контакту з дитиною. З ме-

тою визначення актуального рівня мовленнєвого розвитку 

обстеження дітей має проводитися за показниками, що 

відповідають їх віку. Якщо дитина виявляє нездатність 

виконати запропоноване завдання, необхідно використати 

матеріал, що відповідає попередньому віковому періоду. 

Інші особливості комплексної оціни рівня мовлен-

нєвого розвитку можуть бути предметом подальшого 

вивчення. Представлені тут аспекти діагностичного вив-

чення мовленнєвого розвитку дозволять оцінити стан 

сформованості тих чи інших необхідних компетенцій та 

визначити фізіологічні, компенсаторні, когнітивні та 

особистісні «опори», на яких у подальшому мають бути 

побудовані корекційні заходи. 
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SOME ASPECTS OF A COMPREHENSIVE ASSESSMENT OF THE SPEECH DEVELOPMENT OF 

CHILDREN WITH SEVERE SPEECH IMPAIRMENT 

The article covers the matters of some aspects of in-depth diagnostics of general, mental and speech development of 

children with severe speech disorders. The author proposes necessity of assessment of speech competence taking into account 

individual, age, psychological and physiological features, actual and potential ability of the child. An important diagnostic 

goal is to determine the compensatory role of the retained units of speech skills. Speech therapist must also compare the level 

of development of speech means with their actual use in speech communication. 
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speech development, structure of the disorder, inclusive resource center, social integration. 
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   Постановка проблеми. Як відомо одним із  

            найважливіших елементів в системі дистанційного 

навчання є тестування, яке потребує правильного фор-

мування з урахуванням особливостей здобувачів освіти 

дистанційних курсів, специфіки предметної галузі нав-

чання і вимог щодо забезпечення якості знань. Необхідно 

звернути увагу на той факт, що освітній і контролюючий 

етапи в системах дистанційного навчання залишаються 

абсолютно ізольованими процесами, тобто механізми 

чіткого зворотного зв’язку відсутні. Спостерігаємо зви-

чайну практику: здійснюється оцінювання знань по 

всьому навчальному курсу без вектору диференційно-

ваних оцінок по розділах курсу. Таке становище суттєво 

знижує як достовірність результатів тестувань, так і 

можливість цілеспрямованого управління процесом нав-

чання (оптимізації траєкторії індивідуального навчання). 

Навчальний потенціал тестових завдань є величезним, 

але він практично не досліджений.  

Мета статті. Теоретико-методологічний аналіз та 

огляд практичного застосування технології дистанцій-

ного тестування для оцінки, моніторингу, контролю знань 

та якості навчання здобувачів освіти в сучасних умовах 

розвитку українського освітнього простору. 

Стан розробленості проблеми. Теоретичні і практичні 

аспекти дистанційного навчання (в тому числі, моніто-

ринг та оцінка знань здобувачів освіти шляхом дистан-

ційного тестування та моніторинг як інструмент визна-

чення якості освіти), інтерактивні технології в освіті 

дорослих розглядалися у працях як зарубіжних, так і 

вітчизняних вчених. Із вітчизняних авторів зазначимо: 

А.А. Андрєєва, В.Ю. Ващенка, В.Ю. Бикова, В.О. Куклєва, 

В.М. Кухаренка, Т.О. Лукіну, А.Ф. Манако, Є.С. Полат, 

О.В. Рибалкo, С.О. Семерікова, Н.Г. Сиротенко, С.О. Си-

соєву, П.В. Стефаненка, А.М. Стрюка, А.В. Хуторського 

та ін. Проблемами використання новітніх ІКТ в освіт-

ньому процесі займались: М.І. Жалдак, Т.І. Коваль, 

О.Г. Колгатін, Н.В. Морзе, С.А. Раков, та ін. Питання 

інформатизації і комп’ютеризації освітнього процесу 

у середній і вищій школі розглядали: А.М. Коломієць, 

О.В. Співаковський, Ю.В. Триус та ін. Проблеми фор-

мування інформаційно-комунікаційної компетентності 

здобувачів освіти різних спеціальностей розглядали 

О.М.Гончарова, Л.А.Карташова, А.П.Кудін, О.В.Овчарук, 

К.П. Осадча, О.М. Cпірін та ін. В роботах В.Ю. Бикова, 

Л.Л. Ляхоцької, В.В. Олійника, Є.С. Полат, Н.Т. Твере-

зовської, Б.І. Шуневича, обґрунтовано доцільність та 

можливість використання технологій дистанційного 

навчання як у закладах вищої, так і загальної середньої 

освіти.  

Виклад основного матеріалу. Насамперед, зазначимо, 

яке місце займає дистанційне тестування в освітньому 

просторі України. Якщо дистанційне навчання визнача-

ємо як освітню технологію відповідно до нового Закону 

України «Про освіту», то дистанційне тестування є педа-

гогічною технологією із своїми специфічними функціями. 

Враховуючи, що кожна із форм здобуття освіти (від-

повідно до статті 9 зазначеного Закону) [1], – інституційна, 

індивідуальна, дуальна, – передбачає педагогічний кон-

троль та оцінювання, передовсім, тестування, то відпо-

відно, дистанційне тестування визначаємо як педагогічну 

технологію. 

Предмет педагогічного оцінювання, тобто, що підлягає 

оцінюванню: рівень засвоєння знань і вмінь здобувачів 

освіти, успішність їхнього просування в навчанні, нав-

Сьогодні поняття он-лайн-навчання (освіта за допомогою веб-ресурсів) міцно закріпилося у 

свідомості сучасних здобувачів освіти, а мережа Інтернет перетворилася на освітній простір, 

надаючи оптимальні можливості для доступу до освітніх інформаційних ресурсів та співпраці. 

Стрімкими темпами розвиваються інноваційні підходи до навчання: дистанційне навчання, мобільне 

навчання, он-лайн-навчання, комбіноване (змішане, гібридне) навчання. У провідних світових закладах 

освіти активно запроваджується дистанційне навчання, що базуються на основі використання 

сучасних ІКТ та технологій дистанційного навчання і передбачає створення максимально зручних умов 

для здобувачів освіти.  

Не став, нарешті, виключенням в зазначеному питанні, і український освітній простір, що перестав 

бути в ролі наздоганяючого, і, на наш погляд, в деяких аспектах, перетворився на модерновий 

викладацький он-лайн-потяг. Дана робота присвячена одній із технологій дистанційного навчання, — 

дистанційному тестуванню. 

Ключові слова: дистанційне навчання, дистанційне тестування, платформи дистанційного 

навчання, веб-ресурси в освітньому процесі. 
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чальні досягнення, рівень володіння певною системою 

людських цінностей. 

Під педагогічним тестуванням ми розуміємо систему 

тестових завдань, упорядковану за певною логікою 

(стратегією) їх подання, яка забезпечує інформативність 

оцінювання рівня і якості освітніх результатів, здобутих 

здобувачами освіти в навчальному процесі. Тобто як 

результат оцінювання виступає не лише кількісний по-

казник, але і якісний. Контрольно-оцінювальна діяльність 

педагога в сучасних умовах реалізації компетентнісного 

підходу в освітньому просторі України акцентується на: 

з’ясування рівня засвоєння учнями предметної системи 

знань і вмінь та компетентнісному підході до навчання: 

на з’ясуванні сформованості тих чи інших ключових і 

предметних компетентностей як освітнього результату. 

Приблизно до початку ХХІ століття, використання 

тестування зводилося до так званого «бланкового», пись-

мового тестування. З початком використання в освітньому 

процесі, як світовому, так і вітчизняному, комп’ютерної 

техніки, тести були цифровані, та використовувалися на 

змінних, зовнішніх носіях, що були сумісними до викорис-

тання із комп’ютером: компакт-диски, дискети, флеш-

пам’ять. Початок ХХІ століття ознаменувався появою 

нового поняття на теренах інформаційно-комунікаційних 

технологій: так звані «хмарні» технології, що передба-

чають віддалене розміщення, зберігання та використання 

інформації на спеціалізованих технічних майданчиках, так 

званих Data Center, зрозуміло, що і в освітніх цілях, також. 

Під дистанційним тестування ми розуміємо автома-

тизоване тестування в освітньому процесі (англ. Automated 

testing in educational process) ˗ проведення опитування та 

контроль успішності з використанням веб-додатків або 

прикладних програм. Тобто, фактично, реалізація дис-

танційного тестування може відбувати як із застосуванням 

як програмного забезпечення на фізичних носіях інфор-

мації, так і за допомогою програмного забезпечення 

«хмарного» розміщення. 

Відмітимо основні функції, що виконує дистанційне 

тестування [2]:  

– діагностична (можливість моментального виявлення 

рівня знань, оцінка когнітивного компоненту освітнього 

процесу), 

– контролююча (тестування на початку освітнього 

процесу, моніторинг на певному відрізку освітнього про-

цесу, рубіжний, заключний, оцінювальний, підсумковий 

контроль), 

– навчальна (удосконалення знань здобувача освіти, 

їх систематизація при декількох спробах тестування), 

– мотиваційна (заохочення до кращих результатів у 

здобувача освіти, розвиваючий компонент), 

– виховна (можливість / неможливість розвинути 

волю, характер здобувача освіти, звичку до регулярної 

діяльності, дисциплінованість, акуратність, чесність, 

відповідальність), 

– прогностична (інформація як для здобувача освіти, 

так і для викладача: чи достатньо сформувалися певні 

знання, навички, уміння для засвоєння наступної частини 

інформації, прогноз змін у навчанні, з’ясування, які за-

питання тесту викликали найбільші труднощі при наданні 

відповіді, відповідне корегування освітніх програм та 

тем викладачем). 

Попередньо, необхідно зупинити на характеристиках 

та вимогах щодо створення дистанційного тесту, що 

мають бути виконаними, якщо ставиться за мету ство-

рення дійсно професійного освітнього тесту. 

– Валідність тесту – це комплексна характеристика, 

яка визначається як параметрами засобу та процедури 

вимірювання, так і властивостями ознаки, яка дослід-

жується. Отже, валідність методу — це відповідність 

того, що вимірюється даним методом, тому, що потрібно 

вимірювати. 

– Надійність методу вимірювання – це міра стійкості 

результатів, що впливає на точність, з якою можна вимі-

ряти ту чи іншу конкретну ознаку. Перевірка надійності 

методу стосується насамперед відновлення результатів 

при повторних вимірах. 

– Ефективність – порівняльний критерій, що дозволяє 

порівняти тести. Ефективним можна назвати тест, за 

допомогою якого краще, ніж за допомогою інших тестів, 

вимірюються знання здобувача освіти потрібного рівня 

підготовки, з меншим числом завдань, якісніше, швидше, 

дешевше, і все це – по можливості одночасно.  

Глобально, всі веб-ресурси (іншими словами, так 

звані «хмарні», он-лайн ресурси), що стосуються вико-

ристання дистанційного тестування в освітньому просторі 

України (при цьому, наголосимо, умовно-безкоштовно, 

тому що інтернет-з’єднання потребує угоду з інтернет 

провайдером, а це, звісно, не безкоштовно), можна поді-

лити на чотири великі групи: 

1) використання спеціальних веб-додатків для ство-

рення опитувальників та тестування на базі великих он-

лайн платформ (типу Google або Microsoft Office 365). 

Дані веб-додатки, звісно, як і самі он-лайн платформи, 

можна використовувати не лише в освітніх цілях; 

2) використання он-лайн-платформ навчальних курсів 

(так званих LMS-платформ, (англ. Learning Management 

System), за допомогою яких будується весь процес дис-

танційного навчання з усіма функціями управління 

освітнім процесом, із так званим «відкритим кодом», – 

тобто можливістю доопрацювання в подальшому процесі 

експлуатації, виникненні необхідності певного вдоско-

налення та доробки, в тому числі, тестів);  

3) використання он-лайн-платформ, що стосуються 

виключно дистанційного тестування (в тому числі он-

лайн тренажери) із власною бібліотекою тестів та кон-

структором тестів; 

4) використання великих освітніх он-лайн платформ 

та порталів, що вже мають окремо вбудовані сервіси із 

переліком тестів за конкретними освітніми напрямками 

(здебільшого, лише із бібліотекою тестів). 

Розглянемо окремо кожну групу, акцентуючи увагу 

на українських веб-ресурсах. 

Активним популяризатором дистанційного навчання 

з використанням сучасних технологій є ДЗВО «Універ-

ситет менеджменту освіти». Особливості процесу про-

ведення навчання для слухачів курсів підвищення ква-

ліфікації (КПК) зумовили створення спеціальних 

інформаційно-комунікаційних умов для бажаючих 

отримати знання післядипломної освіти. Основною 

формою підвищення кваліфікації слухачів у ЦІПО 

(Центральний інститут післядипломної освіти) є очно-

дистанційна. В ЦІПО використовуються дві платформи 



   
76 
 

 

 

 

 

Scientific Journal Virtus, November # 38, 2019 
 

дистанційного навчання: LMS Efront (основна) та LMS 

Moodle.  

Всі Слухачі КПК (на дистанційному етапі навчання) 

забезпечуються необхідним, спеціально розробленим 

комплексом навчальних електронних посібників, що 

також передбачає самоперевірку слухача у формі са-

мотестування. Кожен зі Слухачів може скористатися 

електронними носіями навчального матеріалу. Контроль 

якості знань може відбуватися за змішаною схемою, що 

передбачає і дистанційне тестування, і написання ви-

пускної роботи практичної спрямованості. 

Для отримання доступу до матеріалів дистанційного 

етапу навчання на курсах підвищення кваліфікації за 

допомогою платформ ДН (LMS Efront та LMS Moodle) 

необхідна реєстрація нового користувача (Слухача КПК) 

на відповідній платформі ДН, лише після цього Слухач 

КПК отримує доступ до матеріалів занять та вбудованого 

веб-сервісу – дистанційне тестування. Звертаємо увагу, 

що зазначені веб-сервіси дистанційного тестування 

є складовою частиною платформ дистанційного 

навчання. 

Зазначимо, що в сучасних умовах застосування он-

лайн платформ для післядипломної освіти, LMS Moodle 

та Е-Front вже виявили свої недоліки та, зважаючи на 

неможливість технічного оновлення, потребують заміни. 

Постало питання створення Відкритого університету 

післядипломної освіти, побудованого на оригінальній 

он-лайн платформі дистанційного навчання із залученням 

до розробки освітнього контенту викладачів не лише 

«Університету менеджменту освіти». Он-лайн платформа 

наразі перебуває на етапі активного розгортання. 

Крім зазначених платформ, що використовуються 

для забезпечення проведення дистанційного навчання, 

викладачі ЦІПО використовують також можливості 

«хмарних» платформ – MS Office 365 та пакету G Suite 

for Education (попередня назва Google Apps for Education) , 

які також містять вбудовані веб-сервіси, що забезпечують 

проведення дистанційного тестування: MS ―FORMS‖, 

Google Форми. 

Отже, розглянемо по-перше, можливості дистанційного 

тестування за допомогою вбудованого веб-сервісу на 

платформі Google G Suite for Education. 

GOOGLE форми [3]. Google Форми – частина 

офісного інструментарію Google Drive. Мабуть, це один 

з найшвидших і простих способів створити своє опи-

тування або тест: необхідно лише написати завдання та 

вибрати тип відповіді (вибір з кількох варіантів, декілька 

варіантів правильних відповідей, написання власного 

варіанту). Одержаний тест можна відправити автори-

зованим користувачам зазначеного сервісу електронною 

поштою або надати доступ на свій Google Disc. Для 

прискорення роботи рекомендовано додати пагін 

Flubaroo − він автоматично перевіряє відповіді корис-

тувачів і ставить оцінки відповідно до заданих критеріїв. 

Google Форми абсолютно безкоштовні − для викорис-

тання ресурсу потрібно лише мати акаунт Google, що є 

основним аргументом між вибором між Google Форми 

та Microsoft Forms. 

Недоліком виступає невелика варіативність створення 

відповідей до тесту (всього п’ять варіантів відповідей). 

В ДЗВО «Університет менеджменту освіти» впровад-

жено програмне забезпечення Microsoft Office 365  це 

новий програмний продукт, що поєднує набір веб-

сервісів, який поширюється на основі передплати за 

схемою «програмне забезпечення плюс послуги» (англ. 

Software plus services). Набір надає доступ до різних 

програм і послуг на основі платформи Microsoft Office, 

електронною поштою бізнес-класу, функціоналу для 

спілкування та управління документами. 

В переліку основних сервісних програм на платформі 

Office 365 є конструктивний елемент під назвою Forms. 

За допомогою зазначеного сервісу існує можливість 

створювати тести для перевірки знань, різноманітні 

анкети та опитувальники. 

Так званий «конструктор» для створення тестів 

досить зручний у користуванні і не потребує значних 

додаткових знань з інформаційних технологій  необхідно 

заповнити запропоновану форму за такими складовими: 

текст запитання, варіанти відповідей, вибір однієї пра-

вильної відповіді чи відповідей з множини, зміна переліку 

питань для кожного наступного тестування. Існує мож-

ливість перегляду індивідуального результату кожного 

протестованого слухача. Результати дистанційного тес-

тування можна надіслати електронною поштою, або 

розмістити для сумісної роботи (перегляду) в «хмарин-

ці» «OneDrive» MS Office 365. 

Далі розглянемо українські самостійні он-лайн 

ресурси дистанційного тестування (не в рамках LMS 

платформ дистанційного навчання) – це або самостійні 

тест-платформи, за допомогою яких можна перевіряти 

рівень знань, або безпосередньо брати участь у розробці 

та створенні тестових запитань і тестів в межах дис-

танційного курсу навчання, або відокремлені веб-сервіси, – 

за визначеними напрямками освітнього процесу.  

Зауважимо, що всі розглянуті нижче веб-ресурси та 

веб-платформи побудовані на основі технології «web-

2.0», тобто є можливість як використовувати бібліотеки 

тестів, що генеровані модератором ресурсу, або створю-

вати он-лайн тести, використовуючи вбудований кон-

структор. 

МАЙСТЕР-ТЕСТ. Майстер-Тест [4] – це безкош-

товний освітній інтернет-сервіс, що дає змогу створювати 

інтерактивні тести. 

За допомогою запропонованого веб-ресурсу можливо 

створювати як онлайн тести (із так званим «відкритим 

кодом доступу»), так і «скачати» та використовувати 

тест без підключення до Інтернету із запропонованого 

каталогу вже створених тестів (без можливості внесення 

змін до них). Для цього не потрібно встановлювати на 

комп’ютер додаткове програмне забезпечення.  

Перевагою виступає безкоштовність при реєстрації, 

простий та надійний конструктор тестів (5 варіантів 

створення відповідей), можливість спілкування та отри-

мання результатів тестування використовуючи електронну 

пошту, наявність українського інтерфейсу. 

Недолік: дуже не надійний перелік вже інтегрованих 

модератором тестів з точки зору правильності складення 

тестових питань та відповідей на них, крім цього, – 

зовсім неструктурований каталог тестів за напрямками 

освітнього процесу. 
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Online Test Pad [5]. Власне український веб-ресурс із 

можливістю створення інтерактивних тестів (14 типів 
запитань тесту: один вибір, мультивибір, введення числа, 
тексту, відповідь у вільній формі, встановлення послі-
довностей, відповідностей, заповнення пропусків, – числа, 

тексту, інтерактивний диктант, послідовне виключення, 
слайдер (повзунок), завантаження файлу, службовий 
текст). Крім цього, веб-ресурс містить досить значну базу 

тестів для використання в освітніх цілях, а також психо-
логічний блок тестування та розважальні тести. Вражаюча 
варіативність типів запитань в конструкторі тестів вказує, 

що новостворені тести можна і потрібно використовувати 
не лише для контролю та оцінки відтворення знань, а і 
для розвитку, вдосконалення безперервного процесу 
пізнання та освіти. Можемо стверджувати, що зазначений 

веб-ресурс майже ідеальний он-лайн сервіс для створення 
та використання вже готових, надійних, валідних тестів 
для освітнього простору України. 

Be Smart [6]  веб-ресурс, створений з метою допо-

могти кожному здобувачеві освіти закладу загальної 
середньої освіти успішно скласти зовнішнє незалежне 
оцінювання (ЗНО) та вступити до закладу вищої освіти. 
Кожен учень отримує безкоштовний доступ до комплексу 

навчальних матеріалів та тестів.  
ClassTime [7]. Національний доробок платформи 

дистанційного навчання для закладів загальної середньої 

освіти. Платформа виступає помічником для вчителя 
закладу загальної середньої освіти, що збагачує урок 
миттєвою візуалізацією рівня розуміння та прогресу 

усього класу в живому часі. Зручно відстежувати усі 
відповіді в он-лайн вигляді, що дає миттєве розуміння 
продуктивності учнів. Оптимізується викладання матеріалу 
за лічені секунди. Учні приєднуються до навчальної сесії 

без реєстрацій або з власним Google/Microsoft акаунтом. 
Автоматизоване оцінювання. Автоматично генеровані 
Excel та PDF звіти – це найшвидший спосіб зберігати та 

поширювати результати сесій з учнями, батьками чи ад-
міністрацією закладу освіти. Платформа, після реєстрації, 
безкоштовна. Власне, сервіс з дистанційного тестування 

є елементом платформи дистанційного навчання.  
Всеосвіта [8]. «Спільнота активних освітян». Зага-

льноосвітня національна онлайн-платформа із вбудованим 
сервісом «Тести». Даний сервіс включає в себе як вже 

створену бібліотеку тестів за освітніми напрямками та 
рівнем класу загальної середньої освіти, так і конструктор 
тестів. Можливість створення тестів заявляється після 

інтуїтивно простої реєстрації на зазначеній платформі. 
На урок [9]. Освітній проект – он-лайн освітня 

платформа, що також має вбудований сервіс «Тести»: 
бібліотека тестів за предметом навчання та рівнем класу 

закладу загальної середньої освіти та конструктор тестів 
після нескладної реєстрації. 

Висновки. Відгуки про продуктивність є важливою 

частиною освітнього середовища, оцінка результатів 
навчання є одним з найбільш важливих заходів у галузі 
освіти. Іноді важно визначити, які трансформації відбу-

ваються в свідомості здобувачів освіти, тому педагог 
повинен знайти шлях для того, щоб дізнатися, що вони 
розуміють або не розуміють. Правильно розроблений та 
складений тест може дати критичну інформацію про 

навчальну роботу здобувача освіти. Завдяки швидкому 
зворотному зв’язку, дистанційний тест може також стати 

важливим інструментом для здобувачів освіти, що забез-

печить оцінку їхньої власної діяльності та допоможе їм 
стати більш успішними. 

Отже, тестування в системі дистанційного навчання 

є одним із найважливіших елементів, що вимагає пра-
вильного формування з урахуванням ментальних особ-
ливостей дистанційних здобувачів освіти, специфіки 
предметної галузі навчання і вимог щодо забезпечення 

якості знань. Важливою умовою дистанційного тесту-
вання, як універсального педагогічного інструмента, є 
частота його проведення, яка залежить від дисципліни, її 

ролі і місця в навчальному плані, особливостей засво-
єння знань. Слід зробити тестування звичною і зручною 
формою регулярного контролю знань здобувачів освіти.  

Необхідно пам’ятати, що дистанційне тестування – 
це не самоціль, а ефективна форма засвоєння знання – 
узагальнення і впорядкування вивченого. Контрольно-
оцінювальна функція навчання, що направлена на пере-

вірку відтворення знання – це лише елемент добре 
організованого і технологічно продуманого освітнього 
процесу. Не потрібно забувати і про інші основні функції 

дистанційного тестування (мотивуючу, навчальну, вихо-
вну, прогностичну), – в такому випадку воно перетво-
риться на цікавий та ефективний засіб усвідомленого 

розвитку та вдосконалення особистості здобувача освіти 
протягом всього життєвого шляху та забезпечить якість 
освітнього процесу в сучасних умовах глобальних 
викликів для української освіти. 

Література 
1. Стаття 9. Форми здобуття освіти. Закон України «Про 

освіту» від 05.09.2017 № 2145-VIII. URL: https://kodeksy.com.ua/ 
pro_osvitu/statja-9.htm (дата звернення 23.11.2019 р.). 

2. Андрос Мирослав. Тестування як елемент ефективності 
проведення дистанційного навчання. URL: https://www.ourboox. 
com/books/розвиток-інформаційно-комунікаційно/ (дата звернення 
23.11.2019 р.). 

3. Google форми. URL: https://docs.google.com/forms/d/1_h-
wdUO21Ul2ZJ02hBN5i7N3QQQLxTTqJiP-ZhtsQL8/edit 

4. Веб-ресурс Майстер-тест. URL: http://master-test.net/uk 
5. Веб-ресурс Online Test Pad. URL: https://onlinetestpad.com/ 

ua/tests 
6. Веб-ресурс Be Smart. URL : https://besmart.study/ 
7. Веб-ресурс ClassTime. URL: https://www.classtime.com/uk/ 
8. Веб-ресурс Всеосвіта. URL: https://vseosvita.ua/test 
9. Веб-ресурс На урок. URL: https://naurok.com.ua/test 

References 
1. Stattya 9. Formy` zdobuttya osvity`. Zakon Ukrayiny` «Pro 

osvitu» vid 05.09.2017 # 2145-VIII. URL: https://kodeksy.com.ua/ 
pro_osvitu/statja-9.htm (data zvernennya 23.11.2019 r.). 

2. Andros Myroslav. Testuvannya yak element efekty`vnosti 
provedennya dy`stancijnogo navchannya. URL: https://www.ourboox. 
com/books/rozvy`tok-informacijno-komunikacijno/ (data zvernennya 
23.11.2019 r.). 

3. Google formy`. URL: https://docs.google.com/forms/d/1_h-
wdUO21Ul2ZJ02hBN5i7N3QQQLxTTqJiP-ZhtsQL8/edit 

4. Veb-resurs Majster-test. URL: http://master-test.net/uk 
5. Veb-resurs Online Test Pad. URL: https://onlinetestpad.com/ 

ua/tests 
6. Veb-resurs Be Smart. URL : https://besmart.study/ 
7. Veb-resurs ClassTime. URL: https://www.classtime.com/uk/ 
8. Veb-resurs Vseosvita. URL: https://vseosvita.ua/test 
9. Veb-resurs Na urok. URL: https://naurok.com.ua/test 

https://docs.google.com/forms/d/1_h-wdUO21Ul2ZJ02hBN5i7N3QQQLxTTqJiP-ZhtsQL8/edit
https://docs.google.com/forms/d/1_h-wdUO21Ul2ZJ02hBN5i7N3QQQLxTTqJiP-ZhtsQL8/edit
http://master-test.net/uk
https://onlinetestpad.com/%20ua/tests
https://onlinetestpad.com/%20ua/tests
https://besmart.study/
https://www.classtime.com/uk/
https://vseosvita.ua/test
https://naurok.com.ua/test


   
78 
 

 

 

 

 

Scientific Journal Virtus, November # 38, 2019 
 

 

 

 

Andros M.E., 

Senior Lecturer of the Department of Open Educational Systems and Information and Communication Technologies  

of the State Higher Education Institution «University of Educational Management»,  

ORCID: 0000-0002-6651-1853, androsme72@ukr.net 

Ukraine, Kyiv 
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Today, the concept of online learning (web-based education) has become entrenched in the minds of modern-day education 
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modern teaching on-line train. This work is devoted to one of the technologies of distance learning – distance testing. 

Key words: distance learning, distance testing, distance learning platforms, web resources in the educational process. 

 

  



  
79  

 

  

 

 

 

Scientific Journal Virtus, November # 38, 2019 

УДК 37.02:343.8-057.8(477) 

Аніщенко В.О., 

к.т.н., доцент, професор кафедри педагогіки та гуманітарних дисциплін 

 Академії Державної пенітенціарної служби,  

oceansoulvik111@gmail.com 

Україна, м. Чернігів 

ЗАСТОСУВАННЯ СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ ТРЕНІНГІВ 

ДЛЯ ФОРМУВАННЯ СУЧАСНИХ ПРОФЕСІЙНИХ 

КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ МАЙБУТНІХ 

ОФІЦЕРІВ-ПЕНІТЕНЦІАРІЇВ УКРАЇНИ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

    Постановка проблеми. Необхідність вдоско- 

               налення професійної підготовки майбутніх  

               офіцерів Державної кримінально-виконавчої 

служби України пов’язана із розвитком процесів євроін-

теграції, змінами та реформуванням різних сфер суспіль-

ного характеру, в тому числі кримінально-виконавчої 

сфери згідно з Концепцією реформування (розвитку) 

пенітенціарної системи України [1]. 

На порядку денному стоїть питання про вдоско-

налення методології професійної підготовки майбутніх 

фахівців правоохоронних, правозахисних сфер, в тому 

числі й пенітенціарної сфери. Від рівня їх професійної 

компетентності залежить майбутнє нашої держави в галузі 

національної безпеки, оскільки саме вони в своїй діяль-

ності пов’язані з виконанням специфічних службово-про-

фесійних завдань, які містять тактичні та стратегічні задачі 

забезпечення безпеки держави й суспільства на всіх рівнях.  

Особливу увагу науковців і практиків галузі права, 

педагогіки та психології на теперішній час займає питання 

щодо вдосконалення методів, форм навчання, що сприяють 

формуванню професійних компетентностей майбутніх 

офіцерів Державної кримінально-виконавчої служби 

України (далі – ДКВС). Так проблемам вибору сучасних 

форм навчання, що створюють умови для формування 

професійних компетентностей офіцерів-пенітенціаріїв 

були приділені у працях Дж. Макгакіна [2], Э. Койла [3], 

А. Либлинга [4], Д. Прайса [4], Г. Шеффера [4], 

В. Болотова [5], І. Зимньої [6], О. Торічного [7], 

В. Синьова [8], О. Тогочинського [9] та інших. 

Однак, варто констатувати, що й досі невирішеними 

частинами загальної проблеми формування сучасних 

професійних компетентностей майбутніх офіцерів ДКВС 

України залишаються концептуально-методичні засади 

запровадження в освітній процес інтерактивних методів 

професійного навчання, що відповідають актуальним і 

перспективним потребам майбутніх пенітенціаріїв як 

особистостям і фахівцям. 

Метою дослідження є розробка та апробація засто-

сування спеціалізованих тренінгів у процесі практико-

орієнтовного навчання для формування професійних 

компетентностей майбутніх офіцерів ДКВС України 

у закладах вищої освіти зі специфічними умовами 

навчання. 

Виклад основного матеріалу. Розглядаючи питання 

вдосконалення та підвищення якості професійної під-

готовки майбутніх офіцерів Державної кримінально-

виконавчої служби (далі – ДКВС) України, необхідно 

констатувати, що сучасні умови потребують застосування 

нових та ефективних методик практико-орієнтовного 

навчання. Враховуючи важливість проблеми гідного 

забезпечення безпеки різного характеру відповідно до 

рівнів установ виконання покарань, дотримання прав 

в’язнів згідно вимог міжнародного законодавства, засто-

сування нових видів технологій безпеки та електронних 

пристроїв сигналізації, контролю вказує на актуальність 

й важливість використання у процесі підготовки май-

бутніх офіцерів ДКВС України методик спеціалізованих 

тренінгів. 

Питання вдосконалення професійної підготовки офіцерів Державної кримінально-виконавчої служби 

України знаходяться все більше набуває уваги як вітчизняних так і закордонних науковців та практиків 
галузі права, педагогіки та психології. Їх актуальність пов‘язана з процесами євроінтеграції в нашій 

країні, імплементацією європейських законодавчих актів у сферу функціонування кримінально-виконавчої 
сфери та дотримання прав людини, реформуванням в цілому всієї пенітенціарної системи України. 

Метою дослідження є розробка та апробація застосування спеціалізованих тренінгів у процесі 

практико-орієнтованого навчання для формування професійних компетентностей майбутніх офіцерів 
ДКВС України у закладах вищої освіти зі специфічними умовами навчання. 

Під час проведення дослідження були використані загальнотеоретичні методи: аналіз і синтез 

педагогічної, юридичної, спеціальної літератури з проблеми дослідження, а також узагальнення наявних 
теоретичних підходів для формування універсальних тверджень про суть та особливості професійної 

підготовки майбутніх фахівців пенітенціарної системи України. 
За результатами дослідження автором доведено, що організація спеціалізованого тренінгового 

навчання дозволяє продемонструвати учасникам тренінгу різні форми професійної поведінки (позитивні й 

негативні), засвоїти певні знання та набути практико-орієнтовані навички, новий досвід від тренера, 
вміння приймати ефективні рішення у будь-якій складній надзвичайній ситуації, що пов‘язана з 

забезпечення безпеки функціонування установ виконання покарань та в цілому пенітенціарної системи.  

Ключові слова: пенітенціарна система, офіцери-пенітенціарії, професійна підготовка офіцерів-

пенітенціаріїв, професійні компетентності, спеціалізовані тренінги.  
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Взагалі тренінг є сучасним методом активізації 

навчання, що спрямований на комплексний розвиток 

знань, вмінь та навичок, а також виступає як форма 

інтерактивності професійної підготовки майбутніх фа-

хівців в різних галузях, в тому числі й для кримінально-

виконавчої сфери. Саме тренінги є тими активними 

методами навчання, що одночасно виконують цілий 

набір завдань: аналіз певних ситуацій, отримання нових 

професійних знань та їх миттєве застосування на практиці, 

розвиток критичного мислення та вміння працювати в 

колективі (групі).  

Метою тренінгу в процесі фахової підготовки май-

бутніх офіцерів-пенітенціаріїв є розвиток їх мисленнєвої 

та практичної діяльності, професійних компетентностей 

та вдосконалення професійного спілкування й поведінки 

у різних ситуаціях, що спрямовані на забезпечення безпеки 

установ виконання покарань, а також відпрацювання 

певних професійних вмінь та навичок щодо швидкого 

реагування та прийняття рішень у ситуаціях надзви-

чайного характеру (втечі в’язнів, бунту, підпалу, нападу 

на співробітника установи виконання покарань тощо).  

Забезпечення безпеки установ виконання покарань 

є одним із основних завдань дотримання режиму, ство-

рення підґрунтя розвитку процесів ефективного пенітен-

ціарного менеджменту, дієвих соціальних послуг для 

ув’язнених з приводу їх ресоціалізації тощо. Саме тому, 

методика спеціалізованих тренінгів для формування 

спеціальних професійних знань, навичок та вмінь в 

галузі безпеки установи виконання покарань, допомагає 

забезпечити реалізацію компетентнісної моделі навчання 

майбутнього офіцера, в тому числі, набути сучасних 

професійних та професійно-спеціалізованих компетен-

КОМПЛЕКСНІ СИТУАТИВНІ ЗАВДАННЯ  

СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ ТРЕНІНГІВ 

рівні складності  

ОЦІНОЧНО-ДІАГНОСТИЧНИЙ – 

дозволяє оцінити знання фактичного матеріалу виходячи з базових 

понять; вміння правильно використовувати спеціальні терміни й 

оперувати певними категоріями (нормативно-правовими, 

спеціалізованими), що дозволяє ідентифікувати об’єкт дослідження 

стосовно конкретної навчальної дисципліни або її окремого розділу 

ОЦІНОЧНО-РЕКОНСТРУКТИВНИЙ – 

дозволяє оцінити вміння та навички здійснювати аналіз будь-якої 

проблемної ситуації, встановлювати причинно-наслідкові зв’язки, 

системно підходити до формулювання певних висновків (прийняття 

управлінських, технологічних, економічних,  

соціально значущих рішень тощо)  

КОМПЕТЕНТНІСТНО-ДІЯЛЬНІСНИЙ – 

дозволяє оцінити комплексне застосування міждисциплінарних знань, 

вмінь та навичок, виходячи з конкретного завдання  

Рис. 1. Методи реалізації спеціалізованих тренінгів та рівні складності 

завдань для формування сучасних професійних компетентностей  

майбутніх офіцерів ДКВС України (складено автором) 

МЕТОДИ РЕАЛІЗАЦІЇ СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ ТРЕНІНГІВ 

кейси – проблемні ситуації, що потребують рішення та відповідей 

ділові та рольові ігри – імітаційні дії, що відображають 

професійну сферу діяльності, та виконання певних ролей з метою 

опрацювання дій у певній ситуації 

групові дискусії – спільне обговорення та аналіз проблемної 

ситуації 

мозковий штурм – висловлення найбільшого числа ідей щодо 

знайдення раціонального рішення певної проблеми 
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тностей, передбачених кваліфікаційними вимогами до 

фахівців кримінально-виконавчої сфери. 

На базі закладу вищої освіти зі специфічними умовами 

навчання Академії Державної пенітенціарної служби 

триває процес пошуку найбільш ефективних спеціалізо-

ваних тренінгів для майбутніх офіцерів ДКВС України, в 

тому числі для офіцерів, які проходять підвищення 

кваліфікації на базі даного закладу вищої освіти. Так, 

навчальні полігони з умовними назвами: «Система нагляду 

за поведінкою ув’язнених», «Практика законного впливу 

на спецконтингент», «Фізична безпека», «Динамічна 

безпека установи виконання покарань», «Дії в надзви-

чайних ситуаціях різного характеру», «Адміністративна 

безпека», «Сигналізація та системи зв’язку», «Обшук 

спецконтингенту», «Практика застосування вогнепальної 

зброї на критичних відстанях» та інші, сприяють 

формуванню у майбутніх та діючих офіцерів ДКВС 

України принципів чіткого дотримання правил та вимог 

безпеки, відповідно до режиму установи виконання 

покарань; підвищенню знань та вмінь щодо здійснення 

нагляду, перевірки та обшуку спецконтингенту, контролю 

за його поведінкою та відпрацювання навичок комуні-

кативних зв’язків із спецконтингентом у межах дотри-

мання законодавства щодо прав людини (в’язнів), вмінь 

запобігання тортурам, забезпечення дисципліни й порядку; 

набуття вмінь користування сучасними приладами 

сигналізації та побудови технологічних схем фізичної 

безпеки, моделювання динамічної безпеки тощо. 

Досягнення задачі набуття майбутніми офіцерами 

сучасних професійних компетентностей в галузі забез-

печення безпеки установ виконання покарань можливе 

за допомогою різних педагогічних програм, технологій і 

методик.  

Одним із напрямків є отримання результату через 

диференціацію рівня завдань, коли самі завдання та 

ступінь їх складності є комплексними, у розвитку від 

простого до складного, дозволяє досягти педагогічних 

цілей щодо інтеграції знань, вмінь та навичок, отри-

маних під час вивчення спеціалізованих навчальних 

дисциплін, у єдину цілісну систему, що саме й дозволяє 

курсанту вирішити поставлені завдання. 

Спеціалізовані тренінги є диференційованими та 

спрямовані на формування вміння орієнтуватися у рівнях 

складності проблем, що виникають під час забезпечення 

безпеки установи виконання покарань, знаходити певні 

раціональні та ефективні рішення ситуацій надзвичайного 

характеру, вирішувати комплексні завдань майбутньої 

службово-професійної діяльності. Їх змістовне наповнення 

(ситуативні завдання, кейси, проекти тощо) можна розді-

лити на три рівні: оціночно-діагностичний, оціночно-

реконструктивний та компетентністно-діяльнісний.  

Методи реалізації спеціалізованих тренінгів та рівні 

складності завдань для формування сучасних професій-

них компетентностей майбутніх офіцерів ДКВС України 

схематично подані на рис.1. 

Треба зауважити, що для формування сучасних про-

фесійних компетентностей майбутніх та діючих офіцерів 

ДКВС України, які допоможуть їм гідно нести службу, 

ефективно виконувати професійні завдання, необхідно 

постійно вдосконалювати методологію викладання спе-

ціалізованих дисциплін професійного спрямування. До 

сучасних шляхів вдосконалення методики викладання та 

створення сприятливого освітнього середовища, що буде 

мати практико-орієнтований характер та сприяти підви-

щенню ефективності процесу підготовки, можна віднести: 

– введення у даний блок навчальних дисциплін вив-

чення спеціальних методів дослідження; 

– застосування навчальних макетів, що забезпечені 

електронними пристроями для створення систем техно-

логічного забезпечення певного рівня безпеки, нагляду 

та контролю в установах виконання покарань; 

– впровадження спеціалізованих тренінгів у вигляді 

кейсів, що містять завдання щодо вирішення специ-

фічних завдань у галузі пенітенціарного менеджменту, 

стратегії розвитку установи виконання покарань, ство-

рення моделей професійної поведінки та їх оцінювання, 

виконання певних ролей відповідних посад в установі 

виконання покарань, утворення команди та вибору 

мотивації саморозвитку та професійного становлення 

майбутнього та діючого офіцерів ДКВС України та ін.;  

– застосування методів гейміфікації (ігрофікації) нав-

чання, тобто використання навчальних ігор різного 

характеру та типу, а саме: мисленнево-пошукового типу, 

організаційно-діяльнісного типу, що сприяють відпра-

цюванню навичок організації заходів превентивного, 

оперативно-розшукового та тактико-спеціального харак-

теру, надання першої медичної допомоги, кваліфікованої 

психологічної підтримки постраждалим під час виник-

нення певних надзвичайних ситуацій в установі виконання 

покарань, формуванню професійних умінь та навичок 

різного характеру; 

– покращення умов для фізичної підготовки та фор-

мування культури здорового способу життя, тобто здо-

ров’язбережувальної компетентності; 

– застосування комп’ютерних технологій та програм 

для вивчення методів збору, узагальнення, обробки 

необхідної інформації різного характеру з метою фор-

мування інформаційно-комунікативних компетентностей, 

від рівня сформованості яких залежить якість виконання 

поставлених завдань у майбутній квазіпрофесійній 

діяльності. 

Висновки. Проведені дослідження показали, що ор-

ганізація сучасного процесу навчання майбутніх офіцерів 

пенітенціарної системи України вимагає застосування 

інтерактивних методів здобуття знань, вмінь та навичок.  

Формування професійних компетентностей майбутніх 

офіцерів ДКВС України потребує створення певних 

ситуацій, що дозволяють моделювати певні професійні 

дії для їх вирішення. Саме організація спеціалізованого 

тренінгового навчання передбачає активну участь всіх 

майбутніх офіцерів-пенітенціаріїв у виконанні різних за 

рівнем складності завдань ситуаційного характеру, носить 

здебільше ігровий характер, що дозволяє продемон-

струвати учасникам тренінгу різні форми професійної 

поведінки (позитивні й негативні), засвоїти певні знання 

та набути практико-орієнтовані навички, новий досвід 

від тренера, вміння приймати ефективні рішення у будь-

якій складній надзвичайній ситуації, що пов’язана з за-

безпечення безпеки функціонування установ виконання 

покарань та в цілому пенітенціарної системи.  
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APPLICATION OF SPECIALIZED TRAININGS FOR MODERN PROFESSIONAL COMPETENCIES 

FORMATION OF FUTURE PENITENTIARY OFFICERS OF UKRAINE 

The issue of professional training improvement of officers of the State Criminal-Executive Service of Ukraine is gaining 

more attention of domestic and foreign scientists and practitioners in the sphere of law, pedagogics and psychology. Its 

relevance is related to the process of eurointegration in our country, implementation of European legislative acts in the sphere 

of criminal-executive system functioning and respect for human rights, reformation of the whole Penitentiary System of 

Ukraine in general.  

The aim of the research is development and approbation of specialized trainings application in the process of practically-

oriented education for professional competencies formation of future penitentiary officers of the SCES of Ukraine in higher 

educational institutions with specific forms of training.  

General theoretical methods were used during the research, such as analyses and synthesis of pedagogical, juridical, 

special literature of the research problem, also as generalisation of available theoretical approaches for universal 

affirmations formation on the essence and peculiarities of future officers training of Penitentiary System of Ukraine.  

According to the results of the research the author makes conclusions that organization of specialized training education 

allows to demonstrate different forms of professional behaviour (positive and negative) to the participants of the training, as 

well as to acquire certain knowledge and obtain practically oriented skills, new experience from the trainer and abilities to 

make effective decisions in any difficult emergency situation, that is related to security provision of penitentiary institutions` 

functioning and penitentiary system in general. 
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Актуальність дослідження. Одним із ключових 

завдань сучасних освітніх реформ в усьому світі є ство-

рення умов для професійного розвитку вчителів. На по-

чатку ХХІ ст. світова спільнота зрозуміла, що вчительство – 

це не тільки «змінна величина», яка необхідна для 

успішного реформування освітніх систем, але й «най-

більш визначний носій змін» у реалізації реформ. Ця 

подвійна роль вчителів у освітніх реформах – бути 

суб’єктом і об’єктом реформацій – робить професійний 

розвиток вчителів зоною виклику і посиленого науково-

практичного інтересу з боку теоретиків та практиків 

освіти.  

Таким чином, актуальність проблеми обумовило тему 

нашого дослідження «Управління професійним розвитком 

учителів початкової школи в умовах Нової української 

школи». 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Для поз-

начення професійного розвитку вчителів (ПРВ) у світовій 

науковій літературі використовуються різні терміни, 

зокрема, розвиток вчителя (teacher development), розвиток 

кар‘єри (career development), розвиток персоналу (staff 

development), розвиток людських ресурсів (human 

resource development), професійний розвиток (professional 

development), неперервна освіта (continuing education), 

освіта упродовж життя (lifelong learning) та інші.  

На сучасному етапі реформування освітньої галузі 

важливого значення набуває процес удосконалення 

педагогічної та управлінської діяльності: управлінського 

і методичного супроводу розвитку професійної ком-

петентності вчителя-філолога, й на цій основі, підви-

щення рівня її сформованості в міжатестаційний період. 

Своєрідним протиріччям цільових установок системи 

підвищення кваліфікації виражається в тому, що, з одного 

боку, вона направлена на розкриття внутрішніх особис-

тих можливостей педагога (особистісно зорієнтований 

підхід), а з другого – на адаптацію до потреб і вимог, які 

ставляться перед учителем школою і державою (про-

фесійно зорієнтований підхід). 

Проблема професійної діяльності вчителя завжди 

перебувала у центрі уваги педагогічної науки і практики. 

Різні її аспекти знайшли своє відображення у працях 

таких учених: Ю. Алферова, І. Беха, Н. Буринської, 

Л. Величко, Н. Бібік, М. Бурди, О. Виговської, Л. Іванової, 

Л. Калініної, І. Зязюна, Л. Мітіної, Н. Ничкало, 

О. Пометун, О. Савченко, В. Сухомлинського, О. Сухом-

линської, Т. Сорочан, О. Топузова, Р. Шияна; зарубіжних 

дослідників: Р. Бернса, С. Корчинськи, К. Роджерса, 

Дж. Равена та ін  

Протягом останніх років значно активізувалися дос-

лідження проблеми підвищення професійної компетен-

тності фахівців різних галузей, зокрема і керівників шкіл, 

у зв’язку з гострою потребою у висококваліфікованих 

кадрах, здатних до творчої праці та професійного роз-

витку, зокрема професійної компетентності вчителя 

(Р. Вдовиченко Т. Добудько, Г. Єльникова, Л. Калініна, 

Г. Кравченко, Н. Лобанова, М. Лук’янова, А. Маркова, 

Л. Паращенко, В. Сєров, С. Сисоєва, Е. Соф’янц, Л. Хо-

ружа, Є. Шиянов та ін.). 

Зважаючи на ключову роль вчителів початкової 

школи у процесі реформування системи освіти України, 

проблема їх професійного розвитку є зоною посиленого 

науково-практичного інтересу з боку теоретиків та прак-

тиків освіти.  

Питання професійної самоосвіти, зокрема засто-

сування психолого-педагогічних знань у самоосвітній 

діяльності вчителя, самоосвіта молодого педагога як 

умова вдосконалення його професійної діяльності та 

неперервності його освіти розкриті О. Василишиною, 

О. Іоновою, Б. Зязюном, В. Стрельниковим й іншими. 

Проблема оптимізації взаємозв’язку післядипломного 

навчання й самоосвіти вчителів у системі підвищення 

кваліфікації висвітлена Г. Кравченко, Л. Лузан, Л. Пок-

роєвою, Т. Симоновою, Т. Хлєбніковою, І. Якухно та 

іншими. 

Отже, у більшості науковців і дослідників немає 

єдиного бачення змісту та підходів до формування і 

розвитку професійної компетентності вчителя початкової 

школи. 

Мета даної статті – розкрити особливості освітнього 

середовища закладу загальної середньої освіти як засобу 

У статті розглянуто управління професійним розвитком учителів початкової школи. Зазначено, що 

процес управління є циклічним і безперервним, полягає в послідовному виконанні його циклів: «мета–дія–

результат–нова мета». Головною метою управління професійним розвитком є сприяння найбільш повній 

реалізації особистісного та професійного потенціалу педагогів. З‘ясовано, що індивідуальний освітній 

маршрут професійного розвитку педагога визначається як цілеспрямована проектована диференційована 

освітня програма, що забезпечує вчителю позицію суб‘єкта вибору, розробки, реалізації освітньої програми 

при здійсненні методичним об‘єднанням підтримки його професійного самовизначення та самореалізації.  

Ключові слова: професійний розвиток, освітнє середовище, розвиток професійної компетентності.  
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управління професійним розвитком учителів початкової 

школи відповідно до вимог Нової української школи. 

Виклад основного матеріалу. За останні 10–15 років 

змінилося ставлення до якості освіти: якісною визнається 

така освіта, яка повноцінно виконує свої фундаментальні 

функції – культуровідповідного, людиноутворюючого, 

наукоємного і високотехнологічного процесу [1].  

Реалізації цих функцій освіти сприяло використання 

методологічних можливостей нових педагогічних підходів – 

феноменологічного, синергетичного та аксіологічного, 

андрагогічного. 

У зв’язку з цим змінилося і розуміння педагога-

професіонала. А. Маркова сформулювала визначення 

вчителя-професіонала як того, «хто має високий рівень 

професійної діяльності, свідомо змінює і розвиває себе 

під час здійснення праці, що вносить індивідуальний і 

творчий внесок у професію, який знайшов своє інди-

відуальне призначення, що стимулює в суспільстві 

інтерес до результатів своєї професійної діяльності та 

підвищує престиж своєї професії в суспільстві». 

Професійний розвиток педагогічних кадрів – важливий 

фактор в управлінні якістю освіти, але в діяльності 

освітньої системи цей фактор часто стає вторинним. 

Однак в режимі інтенсивного розвитку професійний 

розвиток педагогічних кадрів стає вирішальною умовою 

зростання соціальної ефективності освіти [4]. Професія 

вчителя спонукає педагога вчитися все життя. Наявність 

компетентності визначається за здатністю педагога пере-

носити досвід діяльності в умови нової проблемної задачі. 

Перехід до нової моделі професійної компетентності 

педагога має забезпечуватися оновленою моделлю уп-

равління розвитком професійної компетентності педаго-

гічного колективу, яка покликана забезпечити формування 

ключових професійно-педагогічних компетентностей 

членів педагогічного колективу [3].  

Орієнтація на розвиток учителя як особистості може 

бути реалізована в педагогічній практиці лише на науково 

обґрунтованих засадах педагогічної діяльності закладів 

загальної середньої освіти, оскільки саме вони спроможні 

створити освітнє середовище, здатне забезпечити сталий 

збалансований професійний розвиток особистості учителя.  

Ми пропонуємо під поняттям «освітнє середовище» 

розуміти цілеспрямовано організовану, керовану, відкриту 

соціально-педагогічну систему, що забезпечує розвиток 

особистості педагога, реалізацію його творчого потенціалу, 

формування фахових компетентностей.  

Створення освітнього середовища впливає на моти-

вацію педагогів, залучає їх до самоосвіти, внаслідок чого 

набувається досвід творчої діяльності, формується ціннісне 

ставлення до професійної діяльності. 

Отже, якість професійного розвитку безпосередньо 

залежить від створення освітнього середовища, яке до-

поможе розвивати учителя початкової школи самодос-

татньою особистістю, конкурентоспроможною, успішною 

та затребуваною на ринку праці, здатною до самовдос-

коналення в професійній діяльності й безперервного 

саморозвитку впродовж усього життя. Український педагог 

теж повинен розуміти, що навчатися потрібно. Та й у но-

вому Законі України «Про освіту» (ст. 59) зазначено, що 

професійний розвиток педагогічних працівників перед-

бачає «постійну самоосвіту, участь у програмах підви-

щення кваліфікації та будь-які інші види і форми про-

фесійного зростання . 

Розвиток професійної особистості та освітнє середо-

вище є взаємообумовленим процесом. Значної уваги 

заслуговує зацікавленість педагогів початкової школи 

питанням створення освітнього середовища та викорис-

тання його можливостей для всебічного розвитку 

особистості. 

Ми виділили визначальні компоненти освітнього 

середовища, складові якого покликані сприяти професій-

ному розвитку педагога початкової школи:  

– змістовий компонент визначає навчальні програми 

та плани, освітньо-кваліфікаційні характеристики суб’єктів 

освітнього середовища та вимоги до них. Він включає 

вчителя як організатора освітнього середовища, як керів-

ника навчально-пізнавальної діяльності учнів у відповід-

ному середовищі, як основний методико-педагогічний 

ресурс навчально-виховного процесу;  

– просторово-предметний компонент – це матеріальна 

база освітнього середовища (кабінети, майстерні і лабо-

раторії з відповідним обладнанням, засобами наочності, 

фаховим обладнанням тощо) та навчально-методичний 

комплекс (навчально-методична література, носії з нав-

чальними програмами комп’ютерної підтримки на дисках, 

плакати, відеофільми, відеозаписи, друкований роздат-

ковий матеріал тощо);  

– мотиваційний компонент визначається опосередко-

ваними зв’язками з реальним світом, які формуються 

у процесі професійного розвитку спеціаліста. Він харак-

теризує загальний «клімат» цієї діяльності;  

– рефлексивний компонент передбачає самооцінку 

педагогами досягнутих результатів.  

Окреслені компоненти освітнього середовища ми 

розглядаємо у взаємозв’язку. Вони являють собою ланки 

у процесі професійного розвитку вчителів.  

Створення освітнього середовища передбачає забез-

печення творчої співпраці та духовної взаємодії педагогів і 

учнів на діалогічних засадах; конструювання педагогічних 

ситуацій для активізації творчого підходу у вирішенні 

завдань, самостійності, самовдосконалення, самовира-

ження і самореалізації; використання інноваційних тех-

нологій; організацію творчої проектної діяльності педа-

гогів; варіативність професійної підготовки з орієнтацією 

на індивідуально-творчий розвиток особистості. 

Управління професійним розвитком учителів виступає 

через узгодженість дій усіх суб’єктів управління і само-

управління: директора школи, заступника директора, 

керівника методичного об’єднання, наставника, психолога, 

колег-учителів. 

Перехід до нової моделі професійної компетентності 

педагога початкової школи має забезпечуватися онов-

леною моделлю управління розвитком професійної ком-

петентності педагогічного колективу, яка покликана 

забезпечити формування ключових професійно-педаго-

гічних компетентностей членів педагогічного колективу. 

Розвиток вчителя відбувається під час його професійної 

діяльності у системі взаємодії з іншими суб’єктами закладу 

освіти і є складовою загального процесу формування 

професійної «Я-концепції» вчителя. 

Таким чином, можна зробити висновки, що профе-

сійний розвиток фахівця формується під впливом освіт-
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нього середовища. Управління освітнім середовищем 

має здійснюватися у напрямах його насичення, диверси-

фікації, створення умов для можливості побудови інди-

відуальної траєкторії формування особистості учителя, 

його самовизначення, самореалізації, задоволення освітніх 

і особистісних потреб. Створення умов для професійного 

розвитку вчителів, необхідно для успішного реформу-

вання освітніх систем.  

Професійний розвиток вчителя є прагненням особис-

тості до усвідомлення й удосконалення своїх особистісних 

якостей з метою активного, якісного перетворення внут-

рішнього світу та саморозвитку в умовах освітнього 

середовища. Саме це є рушійною силою професійного 

розвитку впродовж усього життя. 
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PROFESSIONAL DEVELOPMENT MANAGEMENT OF PRIMARY SCHOOL 

TEACHERS UNDER THE NEW UKRAINIAN SCHOOL REFORM 

The article deals with the management of primary school teacher professional development. It is stated that the process of 

management is cyclical and continuous. It is to be complied with its cycles sequentially: «goal-action-result-new goal». The 

main aim of professional development management is to promote the fullest realization of teachers‘ personal and professional 

potential. It is found that the individual educational way of professional development of a teacher is defined as a purposeful, 

projected, differentiated educational program, which provides them with the position of the subject of choice, development, 

implementation of the educational program with support of method council as for the teacher‘s professional self-determination 

and self-realization. 

Key words: professional development, educational environment, professional competence development. 
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Постановка проблеми. На сучасному етапі 
розвитку українства не викликає дискусій питання щодо 
державного статусу українського мови, її ролі та місця в 
структурі мовної освіти всіх громадян України незалежно 
від професії. Варто зазначити, що у наш час відбувається 
посилення уваги до мовної освіти вчителів. Відомо, що з 
2018 року в нашій країні відбулись докорінні зміни. 
Розпочато впровадження концепції «Нова українська 
школа». Фундаментальною ідеєю цієї концепції є те, що 
найбільш успішними на ринку праці будуть фахівці, які 
вміють ставити мету та досягати її, навчатися впродовж 
життя, співпрацювати в команді, можуть критично 
мислити, спілкуватися в багатокультурному середовищі, 
володіти сучасними технологіями. Тому інноваційні 
процеси в початковій школі потребують сьогодні 
всебічно розвиненого вчителя з високим рівнем мовної 
компетентності. Таким чином, не потребує доведень, що 
якісна лінгвістична підготовка та добре володіння 
літературною мовою є підґрунтям та обов’язковою 
умовою професійної компетентності майбутнього 
вчителя початкової школи, який закладатиме ключові 
компетентності здобувачів початкової освіти. У цьому 
контексті вкрай важливою видається проблема форму-
вання мовної компетентності майбутніх учителів почат-
кової школи саме на лексичному рівні. Адже відомо, що 
серед найпоширеніших анормативів як на рівні усного 
мовлення студентів, так і на рівні писемного є лексичні 
помилки. Порушення лексичних норм, які регулюють 
вибір слова відповідно до змісту й мети висловлювання, 
пов’язане насамперед з тим, що: «Лексико-семантична 
система – одна з найскладніших мовних систем, що зу-
мовлено багатовимірністю її структури, неоднорідністю 
її одиниць, різноманітністю відображених у них відно-
шень і відкритістю для постійного поповнення новими 
одиницями (словами та значеннями). Своєрідність її 
також в тому, що вона на відміну від інших мовних 
систем безпосередньо пов’язана з об’єктивною дійсністю, 
віддзеркаленням якої вона є. Усе це утруднює її вив-
чення» [2, с.262]. Тому одним із пріоритетних завдань 
вищої школи є формування такої мовної особистості, яка 
б відзначалася свідомим ставленням до рідної мови, 

високою культурою спілкування та мотивацією до ін-
формальної освіти в лінгвістичній галузі. 

Питання вивчення формування лексичної компетенції 
учителів початкової школи в науковій літературі варто 
розглядати в педагогічному, лінгвістичному та відповідно 
лінгводидактичному аспектах. Так, маємо значну кількість 
наукових розвідок з питання компетентнісного підходу 
в освіті (Бібік Н., Ващенко Л., Єрмаков І., Локшина О., 
Савченко О., Пометун О., Овчарук Л., Хомський Н., 
Хуторський А. та інші). Однак не меншої вартості 
у вивченні цього питання посідають праці відомих укра-
їнських лінгвістів (Антоненко-Давидович Б., Бондар О., 
Головащук С., Гринчишин Д., Демська О., Єрмоленко С., 
Кочерган М., Москаленко М., Пономарів О., Сербенська О., 
Скрипник Л., Удовиченко Г. та інші). У контексті реаліза-
ції компетентнісної парадигми сучасної мовної освіти у 
вищій школі важливими є розвідки відомих українських 
лінгводидактів (Біляєва О., Пентилюк М., Климова К. та 
інші).  

Варто наголосити, що попри те, що все ж існують 
сучасні дослідження з методики навчання української 
мови у вищій школі, які висвітлюють різні аспекти 
мовної підготовки вчителів, ґрунтовних цілісних дослід-
жень щодо проблем формування лексичної грамотності 
майбутніх учителів початкової школи вкрай мало. 
Зауважимо, що маємо значно більше наукових розвідок 
щодо питання формування лексичної компетентності 
майбутніх учителів іноземної мови. 

Мета роботи – дослідити проблему формування лек-
сичної компетенції майбутніх учителів початкової школи в 
межах вищого навчального закладу; висвітлити вимоги, 
які ставить суспільство перед сучасним учителем початко-
вої школи; з’ясувати, чи відповідає рівень мовної підго-
товки майбутнього вчителя сучасним запитам суспільства. 

Виклад основного матеріалу. Численні наукові 
дослідження стверджують, що рівень сучасної мовної 
підготовки студентів не відповідає вимогам, які ставить 
перед нами суспільство. У мовленні студентів, зокрема 
нефілологічних спеціальностей, спостерігаємо численні 
порушення лексичних норм української мови. Серед 
найбільш поширених варто висвітлити наступні.  

У статті досліджено проблему формування мовної компетентності майбутніх учителів початкової 

школи на лексичному рівні в межах вищого навчального закладу. Вивчено вимоги, які ставить суспільство 

перед сучасним учителем початкової школи. З‘ясовано, що найбільш успішними на ринку праці будуть 

фахівці, які вміють ставити мету та досягати її, спілкуватися в багатокультурному середовищі, 

володіти сучасними технологіями. Проаналізовано відповідність рівня мовної підготовки майбутнього 

вчителя сучасним запитам суспільства. Висвітлено типи лексичних помилок, які відбито в мовленні 

сучасних студентів. З‘ясовано причини порушення лексичних норм на рівні усного та писемного мовлення 

майбутніх фахівців. 
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Вживання слова в у невластивому йому значенні. Це 
означає, що обидва слова нормативні, однак варто роз-
межовувати значення цих слів і вживати у відповідному 
контексті. Здебільшого студенти плутають такі пари 
слів: вірно (кохаємо) – правильно (розв’язуємо завдання); 
відносини (здебільшого економічні, суспільні, виробничі) – 
відношення (у математиці, філософії тощо) – стосунки 
(особисті, між людьми); останній (останній у черзі) – 
решта (те, що залишилося, наприклад: решту пунктів – 
викреслити); фарба (конкретна, спеціально виготовлена 
речовина) – барва (варто вживати в таких словосполу-
ченнях: барви слова, барви музики, барви осені). 

Тавтологія – це повторення в межах словосполу-
чення чи речення однакових чи подібних за значенням 
чи звучанням слів: користь від використання, об‘єдна-
тися в єдину команду, заплатити плату, гість в гостях, 
запитати питання, білі білила, письменник описує, 
оповідач розповів, посміхнувся широкою посмішкою, 
зароблена зарплата, дзвінкий дзвінок, закінчити до 
кінця, добродушний добряк тощо. Здебільшого студенти 
намагаються уникати і не використовувати словоспо-
лучення такого типу. Саме ці помилки є не настільки 
актуальними, порівняно з порушеннями інших типів 
лексичних помилок. Проте варто відзначити, що все ж 
спостерігаємо це явище в мовленні студентів. 

Плеоназм – це повтор слів, семантика яких частково 
або цілком збігається у межах словосполучення, речення. 
Наприклад, спостерігаємо в мовленні студенів такі випадки 
слововживання, яке не відповідають лексичним нормам 
української літературної мови: моя автобіографія (норма: 
автобіографія), вільна вакансія (або вільне місце, або 
вакансія), основний лейтмотив (норма: основна думка 
або лейтмотив), перший дебют (норма: дебют або перший 
виступ), прейскурант цін (норма: прейскурант), у квітні 
місяці (норма: у квітні), проливна злива (норма: злива), 
об’єднатися воєдино (норма: об’єднатися), вишуканий 
делікатес (норма: делікатес), адреса місця мешкання 
(норма: адреса або місце мешкання), вперше познайо-
митися (норма: познайомитися). 

Калькування слів. Калькування як мовне явище вик-
ликає численні дискусії серед мовознавців. Наразі не 
маємо однозначної думки щодо цього питання. На думку 
певної групи лінгвістів, калька є позитивним надбанням, 
адже за допомогою таких запозичень збагачується лек-
сичний рівень мови. Інші ж вчені наголошують на тому, 
що таке явище становить загрозу для розвитку мовної 
системи загалом. Відомо, що калькування – це один із 
шляхів поповнення словникового запасу мови, зокрема 
копіювання іншомовного слова за допомогою свого, 
незапозиченого матеріалу. Варто наголосити, що саме 
цим кальки відрізняються від запозичень. Не викликає 
заперечень, що переважна більшість таких мовних явищ 
утворюється в українській мові під впливом російської. 
Тут необхідно пояснити студентам, що калькування 
доречне лише тоді, коли в рідній мові немає відпо-
відника на позначення того чи іншого значення слова 
або коли калька сприяє запобіганню тавтології і лаконізує 
мовлення. Однак існує достатня кількість калькованих 
слів та словосполучень, які не відповідають сучасним 
лексичним нормам української мови, зокрема: слідуючий 
(калька) – наступний (норма), приймати участь (калька) – 
брати участь (норма), керуючий (калька) – керівник 
(норма), учбовий (калька) – навчальний (норма), навко-

лишнє середовище (калька) – довкілля (норма), з тих пір 
(калька) – відтоді (норма), міроприємство (калька) – захід 
(норма). Такого типу слова та словосполучення вживають 
студенти здебільшого нефілологічних спеціальностей. 

Надмірне вживання слів іншомовного походження. 
Не викликає заперечень теза про те, що: «Запозичення 
іншомовних слів є одним із шляхів поповнення лексичного 
складу кожної мови» [3, с.97]. Проте науковці стверд-
жують, що перенасичувати мову іншомовними словами 
не варто. Навпаки потрібно надавати перевагу власне 
українським відповідникам та активно використовувати 
їх у власному мовленні. Однак масштабні глобалізаційні 
процеси сприяють активному використанню саме слів 
іншомовного походження. Тому у мовленні сучасних 
студентів дедалі більше спостерігаємо не питомі українські 
слова або запозичені набагато раніше, а іншомовні від-
повідники. Так, здебільшого спостерігаємо такі варіанти: 
прерогатива (перевага), апелювати (звертатися), доміну-
вати (переважати), бізнес-ланч (діловий обід), прас-лист 
(цінник), дистриб’ютор (розподілювач), імідж (образ), 
промоушн (заохочення, сприяння, підтримка), пресинг 
(тиск, натиск), степлер (спинач, скріплював), трейдер 
(торговець), фан (уболівальник) тощо. (У дужках подано 
слова-відповідники, яким варто було б надати перевагу 
у фаховому мовленні.) Таким чином, такі запозичені не 
є вмотивованими й утруднюють сприйняття письмового 
тексту або й на рівні усного мовлення. 

Міжмовна омонімія – це результат взаємодії близь-
коспоріднених мов. Тобто слова звучать і пишуться 
однаково, але позначають абсолютно різні поняття у різ-
них мовах. Варто наголосити, що таке явище створює 
проблеми в міжкультурній комунікації. Ця проблема 
набуває особливого значення в умовах масової російсько-
української та українсько-російської двомовності. 

Тому найбільш поширеним воно є у мовленні студентів 
східних та південних регіонів України, де вплив росій-
ської мови є більш потужним. 

Наведемо приклади міжмовних омонімів в межах 
російської та української мов.: пильний (рос.: від пилу) – 
пильний (укр.: ретельний); наглий (рос.: нахабний) 
наглий (укр.: раптовий); неделя (рос.: тиждень) неділя 
(укр., день тижня); мешкать (рос.: бути повільним) 
мешкати (укр.: проживати); орать (рос.: кричати) 
орати (укр.: працювати із землею).  

У цьому контексті актуальною видається робота зі 
студентами щодо виявлення міжмовних омонімів росій-
ської та української мов, їх зіставний аналіз, з’ясування 
семантики, сфери вживання, сполучуваності, аналіз причин 
лексико-семантичної інтерференції. 

Варто зазначити, що особливе місце в системі фахової 
підготовки вчителів початкових класів належить дис-
циплінам мовознавчого циклу. Студенти спеціальності 
«Початкова освіта» вивчають розділ «Лексикологія» 
в межах курсу «Сучасна українська літературна мова 
з практикумом». Тут студентам запропоновано для вив-
чення основні теми. Окрім цього, відповідно до навчаль-
ної програми з курсу «Українська мова (за професійним 
спрямуванням) передбачено вивчення мовних норм, серед 
яких відповідно є й лексичні норми. Таким чином, у ре-
зультаті вивчення зазначених дисциплін студенти повинні 
засвоїти теоретичний матеріал, знати чинні лексичні 
норми української мови, вміти розмежовувати слова за 
належністю до груп лексики за семантичними відношен-
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нями, вживати у мовленні слова різних груп, розрізняти 
питомі українські слова та іншомовні, визначати групи 
слів за стилістичним вживанням, визначати зміни, що від-
булися в лексичному значенні слів, у словниковому складі 
мови, користуватися лінгвістичними словниками тощо. 

Відомо, що згідно з новими тенденціями, упродовж 
декількох останніх років відбувається значне скорочення 
аудиторних годин. Значну частину матеріалу (приблизно 
70% відсотків) за робочими програмами розподілено на 
самостійне опрацювання. Однак не викликає заперечень 
теза про те, що саме цей матеріал варто було б вивчати в 
межах аудиторної роботи. Зокрема, важливим є опрацю-
вання матеріалу саме на лекції, де студентам ґрунтовно 
висвітлили б теоретичну складову цієї важливої теми. 
У процесі викладання таких дисциплін перед виклада-
чем постає завдання не тільки надати наукову лінгвіс-
тичну теорією, а насамперед виробити навички прак-
тичного використання мови як засобу спілкування. Тому 
не меншої вартості мають і практичні заняття, на яких 
необхідно застосовувати різні види робіт та завдань 
щодо вироблення практичних навичок студентів. З таких 
причин в сучасному освітньому просторі дедалі більше 
уваги приділяється впровадженню інноваційних педаго-
гічних технологій. Одне з чільних місць поміж них 
посідає технологія розвитку критичного мислення. Адже 
сьогодні суспільству необхідно мати вчителя, який 
здатен до самоосвіти й саморозвитку, уміє використо-
вувати набуті знання для творчого розв’язання проблем, 
опрацьовувати науково-методичну інформацію. Таким 
чином, завданням викладачів вищих навчальних закладів є 
розвиток у студентів такого типу мислення, який 
забезпечить йому можливість адекватно оцінювати нову 
інформацію, здатність застосування нових знань на 
практиці. І тому сьогодні в суспільстві визначальним є 
вміння критично мислити, тобто це здатність чітко 
усвідомити, яка лексема не відповідає нормам сучасної 
української мови, вміння самостійно обрати нормативний 
варіант та аргументувати правильність вибору.  

Одним із ефективних методів у процесі вивчення 
цього розділу є презентація. Такий спосіб взаємодії 
студента і викладача полегшує сприйняття навчального 
матеріалу, дає поштовх до формування конкретних 
уявлень, точних понять. Викладач за допомогою 
мультимедійної презентації концентрує увагу студентів 
на основних лексичних поняттях, супроводжуючи показ 
поясненнями та в такий спосіб стимулює до пізнавальної 
діяльності. Презентації дають можливість краще усвідо-

мити структуру матеріалу, створити умови для запам’я-
товування, висвітлити зв’язок теорії з практикою, 
розкрити суть та закономірність певних мовних явищ.  

Варто наголосити, що в процесі проведення заняття з 
теми «Лексикологія» не втрачають своєї актуальності й 
інтерактивні методи навчання, як-от: «мікрофон», 
«мозковий штурм», «коло ідей», «акваріум», «велике 
коло», незакінчені речення тощо. Досить ефективними 
видаються також: робота в парах, групах; проведення 
евристичних бесід, дискусій тощо; створення презен-
тацій, проведення комунікативних тренінгів. Викорис-
тання на заняттях таких методів навчання сприятиме 
реалізації напрямів словникової роботи, зокрема: роз-
ширенню, активізації та уточненню словникового запасу 
студентів. 

Висновки. Таким чином, вивчення й аналіз діяльності 
майбутніх учителів початкової школи дозволяє ствер-
джувати, що рівень сучасної мовної грамотності, особливо 
на рівні лексики, є невисоким. Це передусім створює 
протиріччя між новими вимогами до педагогічної праці 
та фаховим рівнем випускників вищої педагогічної 
школи, між потребою майбутніх фахівців у подальшому 
професійному розвиткові та можливостями традиційної 
системи навчання. У цьому контексті важливим видається 
питання перегляду та реформування сучасної системи 
мовної освіти, особливо на нефілологічних спеціаль-
ностях. У своєму дослідженні ми проаналізували тільки 
один із компонентів мовної підготовки майбутнього 
вчителя початкової школи, проте професійна мовна 
освіта не обмежується тільки цією складовою. 
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THE PROBLEM OF FORMATION OF LEXIC COMPETENCE IN THE PROCESS OF LANGUAGE 

PREPARATION OF FUTURE PRIMARY SCHOOL TEACHERS 
The article deals with the problem of forming the language competence of future students of elementary school at the lexical level 

within the higher educational institution. The requirements, which put society in front of modern teacher of elementary school, are 

studied. It is revealed that the most successful in the labor market will be professionals who can define the goal and achieve it, learn 
throughout life, cooperate in the team, can think critically, communicate in a multicultural environment, and have modern 

technologies. The correspondence of the level of linguistic preparation of the future teacher to the modern needs of society is 

analyzed. The types of lexical mistakes that are reflected in the speech of modern students are highlighted. The reasons of violations 
of lexical norms at the level of oral and written speech of future specialists are found out. 
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Постановка проблеми. Трансформації в усіх сферах 

сучасного суспільства, перехід до інших типів економіки 

висувають на перший план проблему підготовки моло-

дого покоління до соціальної та професійної самореалізації 

в постійно змінюваних, динамічних соціально-економіч-

них умовах. «Метою освіти є всебічний розвиток людини 

як особистості та найвищої цінності суспільства, її 

талантів, інтелектуальних, творчих і фізичних здібностей, 

формування цінностей і необхідних для успішної само-

реалізації компетентностей, виховання відповідальних 

громадян, які здатні до свідомого суспільного вибору та 

спрямування своєї діяльності на користь іншим людям і 

суспільству, збагачення на цій основі інтелектуального, 

економічного, творчого, культурного потенціалу Україн-

ського народу, підвищення освітнього рівня громадян 

задля забезпечення сталого розвитку України та її євро-

пейського вибору» [3].  

Мета статті – розглянути формування економічної 

культури молодших-спеціалістів-техніків як психолого-

педагогічну проблему. 

Виклад основного матеріалу. Концепція гуманітар-

ного розвитку України на період до 2020 року наголошує 

на тому, що ключовою ознакою постіндустріальної доби 

постає нове розуміння культури як феномену, що потужно 

впливає на розвиток нових технологій, на кваліфікацію 

працівників, на ефективність менеджменту, соціальні та 

політичні практики членів суспільства, мотивацію еко-

номічної діяльності людини, національну ідентифікацію 

людини і громадянина тощо. Розвинена, динамічна та 

доступна культура є живільним середовищем, в якому 

формується і реалізується креативний (творчий) потенціал 

людини – головної рушійної сили науково-техноло-

гічного та суспільного прогресу [1]. Важливою умовою 

вирішення даної проблеми в сучасному соціумі є фор-

мування в молодших спеціалістів економічної культури, 

що є однією із ключових складових поняття «культура» 

відповідно до аксіологічних підходів до освіти в цілому. 

Аналіз філософської, психологічної, педагогічної, 

соціологічної, культурологічної літератури з проблеми 

культури дозволяє зробити висновок про всезагальний 

характер даного поняття, який полягає в аккумулюванні 

в собі усіх форм людської діяльності і розвитку як 

суспільства, так і окремих індивідів. Всезагальність ку-

льтури передбачає позитивний зміст попереднього досвіду 

людської спільноти, сприяє її єднанню та розвитку. 

Тому «культурне» означає моральне, гуманне, спрямо-

ване на розвиток сутнісно людського [4]. 

 Сутності поняття «культура» присвячена велика 

кількість досліджень. При цьому предметом досліджень, 

як правило, були окремі сторони особистісної культури. 

Зокрема, формуванню естетичної культури особистості 

присвячені праці О.О. Бєляєва, Н.І. Киященко, Н.Л. Лей-

зерова, JI.М. Когана, Б.Т. Лихачова, М.Л. Лейзерова, 

О.Г. Харчева та ін. Світоглядну сферу як складне і бага-

тогранне явище культури особистості досліджували 

Р.А. Арцишевський, В.П. Бойченко, І.Г. Єрмаков, 

Е.І. Моносзон та ін. Такі дослідники, як Л.І. Божович, 

Ф.І. Гончаров, В.В. Неверов, Г.П. Праздников, Д.Х. Хац-

кевич, обґрунтували влив навколишнього середовища на 

формування духовної культури особистості тощо.  

В цілому у світовій літературі представлено кілька 

сотен визначень поняття «культура». У даному дослід-

женні ми дотримуємося традиційного визначення зазна-

ченого поняття: «Культура – історично визначений рівень 

розвитку суспільства, творчих сил і здібностей людини, 

що виявляється у типах і формах організації життя та 

діяльності людей у їхніх взаємовідносинах, а також у ство-

рюваних ними матеріальних та духовних цінностях» [5]. 

Загальні підходи до розкриття поняття «економічна 

культура» знайшли своє відображення у працях В.П. Ан-

друщенка, Є. Гідденса, В.І. Верховного, М.Ф. Головатого, 

Т.І. Заславської, Ю.Б. Миронова, В. Пилипенка, 

В.С. Рижикова, І. Танчина, І. Тимоша та ін. Економічна 

культура відповідає за економічні компетенції загально-

людської культури. Її розуміють як систему цінностей і 

засобів господарської діяльності, лояльне ставлення до 

будь-якої форми власності, поважання успіхів комерційної, 

підприємницької, фермерської чи іншої діяльності, ство-

рення рівних умов для розвитку громадянської ініціативи в 

усіх сферах економічного життя країни [3].  

У статті розглядаються питання формування економічної культури молодших спеціалістів техніків-

електриків. Економічна культура відображає характер та ступінь поінформованості, компетентності, 

усвідомленості та активності людини в її повсякденній діяльності. Вона виявляється в підході до 

розв‘язання тих чи інших економічно значущих життєвих проблем, а також в умінні застосувати 

економічні знання на практиці. Дослідники звертають увагу на те, що процес формування та розвитку 

економічної культури має суперечливий та хвилеподібний характер. Саме тому в статті ми розглядаємо 

формування економічної культури молодших спеціалістів техніків-електриків як психолого-педагогічну 

проблему.  

Ключові слова: економічна культура, педагогічні умови формування економічної культури молодших 

спеціалістів техніків-електриків, інноваційні педагогічні технології. 
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На переконання Т.І. Заславської, економічна культура є 
суспільна значущість, усвідомленість та упорядкованість 
взаємодій, адаптивність до постійно змінюваних умов, 
певна варіативність, суб’єктивна раціональність. Ці від-
носини зміцнюють організаційні та інституціоційні 
економічні зв’язки, надають їм особистісний смисл і 
творчу продуктивність, актуалізують внутрішнє життя 
людей [2].  

Виходячи із сутності поняття «економічна культура», 
В.С. Рижиков виділяє її наступні функції: 

– світоглядна: формування загального уявлення про 
економіку, про економічну діяльність; 

– трансляційна: передача з минулого в сьогодення і 
майбутнє соціальних цінностей, норм, еталонів поведінки, 
що склалися у сфері виробництва і розподілу в галузі 
економічної діяльності; 

– селекційна: вибраковування морально застарілих 
цінностей, норм, еталонів поведінки; 

– інноваційна: оновлення соціальних цінностей, норм, 
еталонів поведінки і запозичення їх з інших прогресив-
них культур; 

– гуманістична – формування активної життєвої позиції 
людини, духовно-практичне перетворення світу; 

– аксіологічна – зв’язок різних цінностей між собою, 
із соціальними і культурними факторами і структурою 
особистості; 

– адаптаційна – взаємодія особистості або соціальної 
групи із соціальним середовищем; 

– стабілізаційна – сприяння безконфліктному розвитку 
суспільства [6]. 

Як складну і різноманітну систему розвитку духовних, 
матеріальних, творчих здібностей особистості, що відо-
бражає взаємовідносини між людьми та навколишнім 
середовищем, етичні норми поведінки, гнучкість мислення, 
збереження і створення культурних цінностей або, – 
резюмує дослідниця, – можна сказати, що економічна 
культура – це сукупність матеріальних та духовних 
соціально вироблених засобів діяльності, за допомогою 
яких здійснюється соціально-виробниче життя людей 
розглядає економічну культуру Т.Е. Джагаєва [3].  

Аналізуючи економічну культуру старшокласників, 
М.В. Владика представляє дане явище як цілісне осо-
бистісне утворення, яке характеризується високим рівнем 
оволодіння економічними знаннями та вміннями; сфор-
мованим соціально-ціннісним ставленням до економіки, 
її предметам, засобам та результатам. Це передбачає 
необхідність рішення відповідних проблем у виявленні 
тих особливостей економічної культури особистості, які 
фіксуються педагогікою відповідно до її об’єктивних 
проявів, тобто як феномена педагогічного, що передбачає 
проведення досліджень, спрямованих на забезпечення 
теоретичного та практичного усвідомлення даного фено-
мену як явища у стані розвитку, а також створення 
дидактично самостійних сучасних систем її формування 
і діагностування [2]. 

У своїй роботі «Економічна культура студентів в умо-
вах ринкової економіки» С.Г. Медянцева, Н.В. Кавкаєва 
стверджують, що економічна культура – це структурна 
якість особистості, яка розвивається у процесі навчання 
та виховання, синтезує в собі глибокі і міцні знання 
основ функціонування економіки, а також уміння інди-
віда використовувати ці знання у процесі життє-
діяльності. 

За думкою Е. Борисова, Ф. Волкова, економічна 
культура відображає характер та ступінь поінфор-
мованості, компетентності, усвідомленості та активності 
людини в її повсякденній діяльності. Вона виявляється в 
подході до розв’язання тих чи інших економічно зна-
чущих життєвих проблем, а також в умінні застосувати 
економічні знання на практиці. Дослідники звертають 
увагу на те, що процес формування та розвитку еконо-
мічної культури має суперечливий та хвилеподібний 
характер. Це поясняється тим, що даний вид культури 
відображає особливості конкретного економічного про-
цесу, а також соціальних зв’язків та відносин супільства. 
За зміни цих реалій закономірно змінюється і культура. 

Поняття «економічна культура учнів загальноосвіт-
ньої школи» С.Д. Булавенко трактує як складне особис-
тісне утворення, що визначається і регулюється комп-
лексом знань, переконань, звичок, стереотипів поведінки, 
які реалізуються в економічній сфері суспільства і пов’я-
зані з економічною діяльністю, рівень сформованості 
яких визначає соціально-економічну адаптованість під-
ростаючого покоління в економічній системі з метою 
реалізації своїх інтелектуальних, моральних і фізичних 
можливостей. Дослідницею також доведено наступність 
і взаємозв’язок понять «економічна культура» – «еконо-
мічне виховання» – «економічна освіта», серед яких 
економічне виховання та економічна освіта відображають 
суть організованої педагогічної діяльності, спрямованої 
на формування економічної культури учнів. Звідси, – 
переконує С.Д. Булавенко, – можливе твердження про 
процес формування економічної культури учнів як ціліс-
ний комплекс педагогічних дій, який сприяє набуттю 
сукупності економічних знань, умінь і навичок, стерео-
типів економічного мислення, моральних норм і цінностей, 
які проявляються в стійких переконаннях особистості та 
нормах її соціально-економічної поведінки. 

Ми поділяємо думку О. Кушнірик, яка стверджує: 
«…ринкові механізми, соціально-економічні зміни, спря-
мовані на накопичення та використання людського 
капіталу, об’єктивно потребують ефективної системи 
професійної освіти, орієнтованої на ринок праці; транс-
формації професійно-технічної освіти у систему профе-
сійної освіти і навчання під впливом зовнішніх (глоба-
лізаційних та інтеграційних процесів, прискореного 
розвитку ринкової економіки, інформаційних та кому-
нікаційних технологій) і внутрішніх чинників (узгод-
ження змісту, форм і методів професійної підготовки 
з новими потребами ринку праці з метою забезпечення 
конкурентоспроможності фахівців)» [4].  

В останні десятиліття інтерес до економічної освіти 
та формування економічної культури в Україні неу-
хильно зростає. Економіка як самостійна наукова дисци-
пліна традиційно викладається на економічних факуль-
тетах вищих навчальних закладів. Цей напрямок в сис-
темі професійної освіти демонструє свої великі потенційні 
можливості. Він не лише підвищує рівень економічної 
грамотності майбутніх фахівців, а й безпосередньо 
визначає в цілому професіоналізм і конкурентоздатність 
особистості. Автор дисертаційного дослідження, прис-
вяченого питанням розвитку економічної компетент-
ності студентів вищих навчальних закладів, К.Є. Овакімян 
стверджує в даному зв’язку, що роль вищого навчаль-
ного закладу як однієї із складових сучасної системи 
економічної освіти є дуже вагомою у підготовці май-
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бутніх спеціалістів. Він закликаний сформувати достатній 
рівень системних економічних знань, умінь у прийнятті 
рішень, що складають фундамент діяльності у різних 
сферах. А при обгрунтуванні моделі розвитку еко-
номічної компетентності студентів вузів необхідно вра-
ховувати, що перехід на ринкові методи господарю-
вання, становлення ринку праці, розвиток недержавного 
сектору, включаючи приватний, і, насамкінець, об’єктивна 
необхідність інтеграції у світову економічну систему 
потребує від закладів професійної освіти підготовки 
спеціалістів, які відповідають стандартам як вітчизняної, 
так і міжнародної економіки [2]. 

До фундаментальних досліджень, у яких здійснюється 
систематизація, аналіз та узагальнення проблем еконо-
мічної культури, слід віднести дослідження Л.І. Абалкіна, 
О.Ф. Аменда, Т.В. Боровікової, М.А. Боровської, О.В. Бух-
валова, В.М. Гальперина, М.І. Горлача, М.Г. Грохольської, 
В.Г. Захаревич, Є.В. Лозгачової, В.К. Розова, І.О. Сасової, 
В.В. Селезньова, М.Г. Сергеєвої, І.А. Стребулаєва, 
В.І. Таранкова, Б.П. Шемякина, П.А. Шемякина, В.П. Ще-
тинина, А.Т. Шпака та ін. Науковці солідарні в тому, що 
основу економічної культури, економічної освіти 
становлять економічні знання, але вони повинні бути 
усвідомлені, перетворені у переконання та використані в 
економічній діяльності, тобто повинні створювати нову 
інтегральну якість особистості – економічну компетен-
тність. А вже через систему економічних знань здійсню-
ється формування емоційно-ціннісного ставлення до 
результатів діяльності людей, а також формується став-
лення людини до навколишнього світу. Дослідники 
сходяться також на тій думці, що низький рівень еконо-
мічної культури можна пояснити незначним рівнем освіти 
професійної підготовки спеціалістів, що працюють на 
сучасних підприємствах. Дійсно, без високого рівня 
професійної підготовки працівники не в змозі обслуго-
вувати новітню техніку і застосовувати інноваційні тех-
нології, не можуть задовольнити власні потреби у висо-
ких результатах праці і, відповідно, розраховувати на 
високу нагороду за неї. Тому проблема підвищення 
культурно-технічного та культурно-економічного рівня 
майбутніх спеціалістів є актуальною як для виробництва, 
так і для фахівців в умовах загрози безробіття. Це 
слугуватиме стимулом для підвищення рівня професійної 
майстерності та свого загальноосвітнього рівня. А це, в 
свою чергу, забезпечуватиме підвищення рівня культури 
праці робітників та зростання їх економічної культури. 

Висновки. Отже, процес формування економічної 
культури спрямований на становлення людини як суб’є-

кта господарювання, як соціально-активної, самостійної, 
відповідальної за свій вибір та його результати, ініціа-
тивної та креативної особистості. Прагнення людини до 
належного рівня економічної культури є цілком при-
родним показником адекватного існування в соціумі.  
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FORMATION OF ECONOMIC CULTURE OF YOUNGER SPECIALISTS OF ELECTRICAL TECHNICIANS 

AS A PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL PROBLEM 
The article discusses the formation of the economic culture of junior specialists in electrical engineering. Economic culture 

reflects the nature and degree of awareness, competence, awareness and activity of a person in his daily activities. It manifests itself 

in the approach to solving various economically significant life problems, as well as in the ability to put economic knowledge into 

practice. Researchers draw attention to the fact that the process of formation and development of an economic culture is 
controversial and undulating. That is why in the article we consider the formation of the economic culture of junior specialists of 

electrical technicians as a psychological and pedagogical problem. 

Key words: economic culture, pedagogical conditions for the formation of the economic culture of junior specialists of electrical 
technicians, innovative pedagogical technologies.  
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Постановка проблеми. Перші десятиліття ХХІ 

століття відзначилися глобальним переформатуванням 

педагогічного простору завдяки стрімкому впровадженню 

в освіту інновацій, зокрема комп’ютеризації, та засто-

сування медіатехнологій, мережевої взаємодії, модифі-

кованих й адаптованих до нових умов методів і прийомів 

навчання. Це власне й активізувало фахівців галузі до 

пошуків ефективних дидактичних засобів і моделей 

едукації. Серед останніх динамічно розвиваються й тех-

нології дистанційної освіти (далі ‒ ДО). 

Питання віддаленого доступу молоді до набуття 

знань має значні історичні підвалини. За аспекту без-

контактного психологічного й дидактичного впливу на 

особистість чи цільову аудиторію, зазначимо знані жанри 

в історії педагогічної науки: публічні заповіти, повчання, 

звернення, листи, послання нащадкам тощо: святих 

Василія Великого, Йоана Золотоустого, Ефрема Сирій-

ського, Йоана Ліствичника, Ісаака Сирійського, Варса-

нуфія та Йоана, Володимира Мономаха дітям (повчання), 

праці Кирила Туровського; «Лист про сліпих для пов-

чання зрячим» Д. Дідро (1749), Г. Сковороди до учня 

М. Ковалинського, Ф. Честерфільда, В. Сухомлинського, 

В. Стуса до синів; «Заповіт» і поема-послання Т. Шевченка 

«І мертвим, і живим…» і под. Не менш значущими є 

засадничі ідеї чеського дидакта Я. Коменського щодо 

внутрішньої готовності й самомотивації школяра [9, 

с.274]. І хоча завдяки сучасним технологіям цей відда-

лений доступ до знань став значно продуктивнішим, 

оскільки дозволяє підтримувати й динамізувати нав-

чальний діалог у синхронному й асинхронному режимах, 

проте невирішеними залишаються питання розробки й 

упровадження ефективних методик навчання учнів з ок-

ремих шкільних дисциплін. 

А тому метою статті є характеристика й аналіз 

надбань світової та вітчизняної педагогіки й психології в 

площині ґенези проблеми віддаленого доступу до знань 

загалом як підґрунтя розвитку методики літературної 

освіти школярів, з елементами дистанційного навчання 

(далі ‒ ДН) зокрема. 

Виклад основного матеріалу. У вітчизняній і зару-

біжній педагогічній теорії та практиці проблему реа-

лізації віддаленого освітнього простору порушували 

А. Абрамовський, Ю. Балашова, Ю. Біляй, Т. Гарбуз, 

І. Герасименко, О. Гнєдкова, Г. Гуреєва, І. Зарна, 

О. Єфимкіна, О. Кіріленко, М. Моцар, О. Муковоз, 

М. Топузов, Ю. Фальштинська, В. Фандей, К. Фірсова, 

Г. Фьодорова, А. Хакімова, А. Шабанов (дистанційна 

освіта в системі вищої школи); Т. Вдовичин (викорис-

тання мережних технологій); С. Литвинова (технології 

віртуального класу); Г. Дацюк (особливості використання 

ІКТ у школі); Г. Муромцова (мультимедійні засоби 

дистанційної освіти); Ю. Новіков (технології дистанційних 

Інтернет-систем навчання); Н. Діденко, В. Жильцов, 

Т. Колчук, Ю. Комаров, Н. Морозова, В. Снєгурова, 

Ю. Тихомирова, О. Хара, А Чірво, О. Шейніс, Г. Шиліна, 

С. Шокалюк (дистанційне навчання учнів з певних дис-

циплін: української та іноземних мов, географії, біології, 

математики, хімії) та ін. Зауважимо, що методика засто-

сування дистанційних технологій навчання учнів з літе-

ратури ні частково, ні комплексно в педагогічній науці 

не розроблена. 

У контексті психологічних досліджень значущими є 

висновки науковців Л. Найдьонової (вікові особливості 

школярів у взаємодії з інформаційним простором); 

М. Желдака, Ю. Ільїної, Ю. Машбиця, М. Назара, 

М. Смульсон (проектування дистанційних навчальних 

систем) та ін.  

У довідниковій літературі поняття «дистанційний», 

«дистанційно» інтерпретують як процес, що «здійсню-

ється або діє на певній відстані» та «за допомогою 

засобів зв’язку» [1, с.300]. Звідси – одне з найпоши-

реніших витлумачень явища ДН – «за допомогою 

листування, телебачення, радіо, мережі Інтернет, телефону, 

публікацій у газеті за обмеженого контакту з виклада-

У статті проаналізовано теоретичний і практичний досвід вітчизняних та зарубіжних дослідників з 

проблеми дистанційної освіти школярів і студентства як підґрунтя розвитку методики навчання 

літератури з елементами дистанційної взаємодії учнів-читачів. Вивчення й інтерпретація низки джерел 

дозволили окреслити нормативно-правову базу, особливості дистанційної освіти, специфіку навчання 

школярів з віддаленим доступом до знань. Уточнено типи комунікативної взаємодії на основі 

класифікації методів дистанційної освіти. Запропоновано авторське бачення моделі літературної освіти 

старшокласників з елементами дистанційного навчання на підставі форм онлайн та офлайн, 

самоосвітню, конструктивну, реконструктивну й творчу діяльність, навчальну комунікативну взаємодію 

в медіапросторі. 

Ключові слова: дистанційна освіта, елементи дистанційного навчання, модель літературної освіти 

школярів, інклюзивне середовище, навчальний медіапростір, учень-читач. 
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чами» [1, с.300]. Дистанційна форма освіти ще в першому 

десятилітті ХХІ ст. вітчизняними науковцями О. Веренич, 

В. Гриценком, В. Колос і С. Кудрявцевою визнана рівно-

цінною очній, заочній та екстернату й «відображає усі 

притаманні навчальному процесу компоненти (цілі, зміст, 

методи, організаційні форми, засоби навчання), що 

реалізуються через специфічні засоби» [5, с.46]. На зако-

нодавчому рівні це юридично унормовано в низці 

чинних офіційних документів [10;11;12;14]. Схаракте-

ризуємо та проаналізуємо їх від загальнозасадничих заяв 

до конкретних дій щодо впровадження системи ДН 

в освітній простір України. 

Так, у Положенні про інституційну форму здобуття 

загальної середньої освіти» (2019) дистанційна освіта 

вперше задекларована як одна з інституційних форм її 

здобуття разом з очною (денною, вечірньою), заочною 

та мережевою, а прерогатива вибору форми навчання 

тепер належить власне здобувачам чи їх батькам. У зак-

ладах загальної середньої освіти можуть бути створені 

окремі класи чи групи, а саме ДН реалізовуватися 

завдяки «застосуванню дистанційної форми як окремої» 

чи «використанню технологій дистанційного навчання» 

разом з іншими в межах різних форм освіти [14]. 

Зазначимо, що остання позиція доведена висновками 

вітчизняних науковців, які досліджують проблематику 

сучасної освіти в медіааспекті й підкреслюють, що вони 

(медіа) хоч і мають неоднозначний вплив на молодь, проте 

нерідко стають провідним чинником «її соціалізації, 

стихійного соціального навчання», «засобом дистанційної і 

джерелом неформальної освіти» [10, с.5]. 

Тому цілком логічними є дії, задекларовані в Концепції 

«Нова українська школа» (2016), зокрема реформа 

освіти на державному рівні в першій фазі реалізації 

(2016–2018 рр.) доводить потребу у формуванні націо-

нальної Е-платформи електронних курсів і підручників, 

на базі якої мають бути розроблені й представлені курси 

дистанційного навчання учнів за програмами предметів 

старшої школи [11, с.31]. 

Більш конкретні визначення щодо змісту й формату 

здобуття освіти з віддаленим доступом репрезентовано в 

«Положенні про дистанційне навчання» (2013) (далі – 

Положення), де поняття «дистанційна освіта» потрак-

товано як «індивідуалізований процес набуття знань, 

умінь, навичок і способів пізнавальної діяльності 

людини», що реалізується «в основному за опосеред-

кованої взаємодії віддалених один від одного учасників 

навчального процесу». Її мета – надання освітніх послуг 

із застосуванням сучасних інформаційно-комунікаційних 

технологій. У Положенні також подано низку значущих 

для нашої наукової розвідки термінів і понять: «асинх-

ронний режим», «веб-ресурси навчальних дисциплін 

(програм)», «веб-середовище дистанційного навчання», 

«дистанційна форма навчання», «інформаційно-комуні-

каційні технології дистанційного навчання», «психолого-

педагогічні технології дистанційного навчання», «синх-

ронний режим», «суб’єкти дистанційного навчання», 

«технології дистанційного навчання» тощо [12]. 

Визначальними є підстави, відповідно до яких здій-

снюється ДН. Це причини, зумовлені відсутністю мож-

ливості відвідувати школу за станом здоров’я, через 

надзвичайні ситуації природного чи техногенного типу, 

за умов воєнного конфлікту, проживання за кордоном чи 

на тимчасово окупованій території [12]. Останні норми в 

документ, що відбивають сучасні реалії суспільно-

політичного життя нашої країни, було внесено в 2015 р. 

Не менш важливими в цьому Положенні є тези сто-

совно проблем організації навчального процесу з дис-

танційною формою навчання. Так, основними видами 

навчальних занять уважають лекцію, семінар, урок, 

практичне й лабораторне заняття, консультацію тощо, 

деякі можуть відбуватися й у синхронному, і в асинх-

ронному режимі (лекція, консультація, семінар, урок). 

До альтернативних видів навчальних занять зарахову-

ють ділові ігри й виконання проектів у групах, а науково-

методичне забезпечення ДН має містити: 1) методичні 

рекомендації щодо розроблення й використання педаго-

гіко-психологічних та інформаційно-комунікаційних 

технологій; 2) критерії, засоби й системи контролю 

якості такої форми навчання; 3) змістовне, дидактичне й 

методичне наповнення веб-ресурсів (дистанційних курсів) 

навчального плану/навчальної програми підготовки [12]. 

Критерії, що висуваються науковцями до дистанцій-

ної форми освіти, є такими: 1) планова й системна діяль-

ність; 2) наявність спеціальних методичних прийомів, 

комунікаційних, організаційних та адміністративних 

заходів; 3) реалізація завдяки новітнім технічним засобам; 

4) сформованість у здобувачів освіти комплексу умінь і 

компетентнісний розвиток [6, с.6]. 

Поняття «дистанційна освіта» взаємопов’язане з яви-

щем безперервної освіти, яке інтерпретують як «навчан-

ня індивіда протягом усього життя, зумовлене інтен-

сивним оновленням знань і умінь, необхідних для успішної 

та ефективної професійної діяльності» [5, с.24]. Під-

ґрунтям цього процесу, на думку авторів колективної 

монографії «Дистанційна освіта: теорія і практика», є 

поняття, що стосуються трьох об’єктів і суб’єктів: осо-

бистості, освітніх програм та організованої структури 

навчання [5, с.25]. У цьому доробку визначено чинники 

[5, с.26-29], які потрібно корегувати з урахуванням 

особливостей літературної освіти старшокласників із 

залученням ІКТ: 1) навчальні програми покликані забез-

печувати опанування базовими знаннями і вміннями, 

потрібними упродовж життя; 2) навчальні заклади мають 

пропонувати більшу низку програм для учнів з різним 

рівнем попередньої підготовки, водночас, треба врахо-

вувати індивідуальні (зокрема й матеріальні, локаційні 

тощо) умови доступу до освіти, особливі потреби 

школярів; 3) повинна змінитися й набути ознак прозо-

рості процедура оцінювання якості навчання, тобто 

чіткості, зрозумілості й об’єктивності; 4) має відбутися 

інтеграція до проблемно зорієнтованих методів форму-

вання комплексу знань, умінь, навичок і ціннісних 

орієнтацій, а власне процес активізуватися відповідно до 

стрімких змін в освіті; 5) використання ІКТ варто 

спрямовувати на розвиток творчих здібностей школярів. 

Серед ознак ДО визначають такі: гнучкість (учні 

оволодівають знаннями за зручною програмою та ком-

фортних умовах місця й часу); модульність (можливість 

цілісного й комплексного сприймання навчальної інфор-

мації, з урахуванням потреб групи, окремого індивіда); 

паралельність (навчання може здійснюватися за декіль-

кома напрямами водночас); велика аудиторія (одночасне 
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застосування навчальних ресурсів значною кількістю 

учнів, зв’язок із засобами телекомунікацій); економічність 

(ефективне використання навчальних майданчиків і тех-

нічних засобів); технологічність (використання в нав-

чальному процесі нових досягнень ІКТ); позитивний 

уплив на учня (підвищення його інтелектуального й 

творчого потенціалу завдяки самоорганізації); якість 

(використання інноваційних технологій) [5, с.48-49]. 

Учень за умов активної діяльності в дистанційному 

форматі навчання індивідуально взаємодіє з навчальною 

інформацією, комунікативно співпрацює з учителем та 

іншими учнями, самостійно добирає додаткову навчальну 

інформацію [5, с.61]. Під час запровадження елементів 

ДО, як вважають автори монографії, відбувається транс-

формація педагогічних технологій: 1) знання не транс-

люють у готовому вигляді, а створюють умови для ви-

никнення потреби їх пошуку; 2) можливість охоплення 

увагою всіх учнів на засадах співпраці та взаємонавчан-

ня; 3) значне збільшення активності учнів; 4) контроль 

знань може не бути обмеженим лише тестуванням, а 

бути рівноцінно замінений висновками щодо спостережень 

за проміжними результатами чи роботами над проек-

тами; 5) зміна підходів: кооперація й співробітництво 

замість змагань; 6) оволодіння учнями різноманітним 

навчальним матеріалом відповідно до їх (школярів) 

особливостей; 7) залучення вербального мислення замість 

інтегрованого вербально-візуального [5, с.66].  

Вітчизняний науковець-педагог О. Кіріленко визначила 

ДН «як організований і керований педагогом за допо-

могою нових педагогічних та інформаційних технологій 

процес, який відбувається в умовах часового і просто-

рового роз’єднання суб’єктів навчання» [7, с.5-6]. Воно 

дозволяє: 1) активізувати самостійну роботу (завдяки вико-

ристанню новітніх інформаційних технологій); 2) індиві-

дуалізувати й диференціювати навчання; 3) оптимально 

працювати; 4) збільшити обсяг освітніх ресурсів; 5) ово-

лодівати «новими способами пізнання навколишнього 

світу»; 6) забезпечити комунікативну взаємодію між 

учасниками навчання, віддаленими один від одного 

у просторі [7, с.6]. 

Відповідно до типів комунікації проаналізуємо цю 

взаємодію на підставі класифікації методів ДО, визна-

чених українським науковцем-педагогом Л. Гавріловою: 

1) учень ↔ мультимедійний освітній ресурс (самонав-

чання з мінімальним рівнем залучення вчителя та інших 

учнів); 2) учитель ↔ учень (індивідуалізоване навчання 

«через телефон, голосову пошту, електронну пошту 

тощо»); 3) учитель ↔ учні (забезпечення школярів 

навчальним матеріалом, аудіо-, відео-, електронними 

лекціями, розповсюдженими через мережу); 4) учень ↔ 

учитель ↔ учень (активна взаємодія «усіх учасників 

навчального процесу, основу яких складають синхронні 

(online) й асинхронні (offline) аудіо-, відео- й комп’ютерні 

конференції») [2, с.280]. Створення методик ефектив-

ного використання медіазасобів у навчанні відчутно 

оздоровить вітчизняну освіту, сприятиме «широкому 

розвитку нових технологій» [3, с.70]), зокрема й дистан-

ційної форми здобуття знань. 

Отже, можливості й переваги дистанційної взаємодії вчи-

теля й учня значно розширюють часові та просторові межі 

навчання і тому сприяють інтенсифікації цього процесу. 

У психологічній науковій спадщині відзначимо 

наразі два стрижневих меседжі, що вважаємо правиль-

ними. По-перше, під час проектування дистанційних 

навчальних систем розробники мають обов’язково 

врахувати психологічні особливості користувачів 

(Ю. Машбиць [4, с.8]) і зважати, що власне процес 

здійснюється на концептуальному, технологічному рівнях і 

в площині предметної реалізації [4, с.10]; по-друге, 

дистанційний простір має для учня стати середовищем 

його саморозвитку (М. Смульсон [4, с.61]). 

Важливою в контексті наданого дослідження є низка 

положень із дисертаційної праці Г. Шиліної «Методика 

дистанційного навчання української мови учнів основної 

школи» (2016), зокрема науковцем-методистом наголо-

шено на значущості для ДН пояснювально-ілюстра-

тивного, дослідницького, репродуктивного, частково-

пошукового (евристичного) методів навчання, окремих 

методів інтерактивного навчання. З огляду на це, вико-

ристання елементів дистанційних технологій під час 

навчання зарубіжної літератури повинно враховувати 

аспект розвитку мовлення, не менш важливими видаються 

методи, що забезпечують оволодіння мовою, як-от: 

практичні, репродуктивні, проблемні, пошукові, словесні, 

наочні, дедуктивні, індуктивні [15, с.68]. На переконання 

Г. Шиліної, основою дистанційного навчання учня мають 

бути створені якісні електронні курси з навчальної 

дисципліни [15, с.78], а проектування дистанційного 

курсу здійснюватиметься на підставі циклу етапів: ана-

лізу → розробки → перевірки → оцінки → розробки, 

корекції → перевірки… [15, с.71]. 

З теоретичного й практичного досвіду цього нау-

ковця важливою для здійсненого дослідження є роз-

робка моделі структури навчального курсу для ДН. 

Виділено такі блоки: 1) теоретичний навчальний 

матеріал (структуровані навчальні матеріали; терміно-

логічний словник; мультимедійні презентації, лекції; 

додаткові електронні навчальні матеріали); 2) практичні 

роботи (мета, завдання, методичні рекомендації з їх 

виконання, інструкція щодо завантаження, критерії 

оцінювання); 3) завдання для самостійної роботи (його 

частка повинна становити 70 % часу навчання в дистан-

ційному режимі); 4) модульний контроль (індивідуальні 

завдання, тести, опитування); 5) підсумковий конт-

роль [15, с.74]. 

Дієвими, на думку Г. Шиліної, є гібридні моделі 

навчання: «змішаного» (поєднує елементи самостійного 

здобуття освіти й асинхронного / синхронного ДН, бо 

«успадковує переваги дистанційного навчання й вик-

лючає його недоліки» [15 с.83]); дистанційно-очного й 

дистанційного з учителем-куратором (найбільш опти-

мальна для учнів 8–9 класів [15, с.84]); класно-дистанційна 

(дистанційне навчання учня, учитель виконує роль кон-

сультанта, вибір продуктивних методів [15, с.84]). 

Для досягнення результативності науковцем запро-

поновано такі методи інтерактивного навчання: «Бажано. 

Обов’язково. Не можна» (створення емоційного фону 

уроку, вироблення плану, ознайомлення з алгоритмом 

роботи); «Інтерв’ю» (знайомство з класом під час про-

ведення першого уроку); «Ажурна пилка» (опрацювання 

навчального матеріалу на основі роботи з індивіду-

альними теками); «Керована лекція», «Коло ідей» [15, 
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с.86-87]. З-поміж дидактичних прийомів визначено 

бесіду, пояснення, дослідження-доведення, творче моде-

лювання, навчальний тест, тест-есе, дискусія [15, с.99]. 

На переконання української дослідниці-методиста 

Т. Колчук, яка розв’язує проблеми математичної освіти 

школярів, курси дистанційного навчання також мають 

бути спрямовані на поглиблення знань, усунення прогалин 

у знаннях, використання додаткових матеріалів, прове-

дення консультацій, навчання учнів з особливими потре-

бами [8, с.1]. 

Тому дистанційний формат навчання з літератури 

набуває особливої актуальності в інклюзивному середо-

вищі. За спостереженнями вчителя-практика С. Пелих, 

учні з особливими потребами відзначаються низьким 

рівнем пізнавальної активності, уповільненням розу-

мових дій, нестійкою увагою та сприйняттям, коротко-

тривалою пам’яттю, емоційною нестабільністю й незрі-

лістю, підвищеним рівнем стомлюваності, невмінням 

працювати самостійно, без покрокових інструкцій і 

допомоги. Учням також складно сприймати теоретичний 

матеріал без наочності [12]. З-поміж рішень, що про-

понує словесник, відзначимо ефективність предметного 

курсу з дисципліни на базі навчальної платформи Moodle. 

Його структуру С. Пелих уявляє такою: 1) довідкові 

матеріали (норми оцінювання, покликання на онлайн-

словники й довідники, тести, банк відкритих завдань); 

2) навчальна тема (лекційний виклад життєвого й твор-

чого шляху письменника, інформація з вивчення твор-

чості, тексти художніх творів, аудіозаписи, відеоматеріали, 

е-тести, у рубриці «Для допитливих» ‒ додаткові матеріали 

й джерела). Навчальний діалог відбувається завдяки 

використанню інтерактивної дошки Twidla (https://www. 

twiddla.com), що дозволяє реалізувати проблемний, 

пояснювально-ілюстративний, частково-пошуковий ме-

тоди [12]. 

Висновки. Наявний теоретичний і практичний досвід 

дозволяє вияскривити модель літературної освіти стар-

шокласників з елементами ДН, зокрема й учнів інклюзії 

і тих, хто перебуває на окупованих територіях Донеч-

чини й Луганщини, АР Крим, а тому навчаються від-

далено. Модель може бути реалізована по-різному: елек-

тронний урок (навчання онлайн та офлайн), індивідуальні 

освітні маршрути (самоосвітня діяльність), робота з вір-

туальним зошитом (конструювання, реконструювання й 

творчість старшокласників на літературному матеріалі), 

сайтами й блогами, інтерактивними плакатами (кому-

нікативна взаємодія учасників освітнього процесу) тощо. 

Подальші розвідки вбачаємо у створенні й експе-

риментальній апробації віртуального зошита для стар-

шокласників у межах інституційної форми здобуття освіти 

із зарубіжної літератури з елементами дистанційного 

навчання. 
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Постановка проблеми. Сучасна політика націо-

нальної системи освіти України потребує формування 
нової системи підготовки магістрів з управління закла-
дом освіти (УЗО). Майбутній керівник сучасного освіт-
нього закладу має бути конкурентоспроможним, про-
фесійно мислити, бути здатним до самостійної організації 
власної професійної діяльності в постійно мінливих умо-
вах та виконувати професійні функції на рівні світових 
стандартів. Такі результати забезпечує реалізація синер-
гетичного підходу, основою якого є процеси самоор-
ганізації та взаємодії в умовах нестабільності. Для ефек-
тивного функціонування та підтримання стабільності в 
постійно мінливому, як зовнішньому, так і внутрішньому 
освітньому середовищі система підготовки магістрів 
УЗО має змінюватися, зберігаючи свою сутнісну основу 
як соціального інституту. Якщо досягнутий рівень 
підготовки магістрів на визначеному етапі стає неефек-
тивним, то знову виникає необхідність у зміні діяльності 
та трансформації системи. Здатність до своєчасного 
відбиття ситуації та зміни параметрів системи у від-
повідь на зміну ситуації забезпечує адаптивність. Зав-
дяки процесам адаптації відкриваються можливості для 
здійснення вибору рішення у відповідності із заданими 
критеріями та існуючими обмеженнями, для усунення 
суперечностей. Звідси постає потреба у створенні моделі 
адаптивної системи підготовки магістрів УЗО, що 
забезпечить динамічне пристосування системи в умовах 
нестабільності. 

Аналіз останніх досліджень. Аналіз останніх дослід-
жень засвідчив, що моделюванню підготовки магістрів було 
присвячено роботи В. Кравченко [2], О. Макаренко [3], Н. 
Меркулової [4], Н. Сас [5], В. Тимцуника [7], С. Ящука [9] 
тощо. Основна увага дослідників зосереджувалася на 
створенні моделі професійної підготовки магістрів у 
різних галузях – маркетингу, технічної освіти, вищої 
педагогічної освіти, інноватики у вищій освіті. Натомість 
дотепер модель системи підготовки магістрів управління 
закладом освіти в царині адаптивності не представлена.  

З метою забезпечення цілісності та адекватного 
відтворення взаємозв’язків між суб’єктами адаптивної 
системи підготовки представимо модель внутрішньої 
адаптивної системи підготовки магістрів УЗО на основі 
механізму самоорганізації. 

Мета статті – обґрунтувати модель внутрішньої 
адаптивної системи підготовки магістрів з управління 
закладом освіти та розкрити її компоненти. 

Виклад основного матеріалу. Подана в статті модель 
внутрішньої адаптивної системи підготовки магістрів 
з управління закладом освіти, перш за все, зорієнтована 
на взаємопристосування: викладача та індивідуальних 
особливостей магістрантів; освітніх потреб магістрантів 
та насичення освітнього простору; підсистеми «викладач-
студент» та соціокультурних змін оточення; потреби 
додаткової орієнтації студентів в освітній діяльності та 
їхніх умінь самостійно здобувати знання. 

Розроблена модель внутрішньої адаптивної системи 
підготовки магістрів УЗО складається з чотирьох 
взаємопов’язаних блоків: концептуально-цільового, 
змістового, технологічного, діагностико-результативного.  

Концептуально-цільовий блок містить концептуальну 
складову, що представлена сукупністю умов, наукових 
підходів та принципів адаптації. Так, концептуальною 
ідеєю адаптивної системи підготовки магістрів УЗО є 
встановлення гнучких зв’язків між її складниками з 
урахуванням нестабільних ринкових умов, що спри-
чиняють зміни в компонентах освітнього процесу і в 
компетентності його учасників. Це має сприяти забез-
печенню адаптивності професійної підготовки магістрів 
з управління закладом освіти, підвищенню ефективності 
їх професійної діяльності на майбутній посаді керівника 
та якості освітньої діяльності його навчального закладу. 

Концепція внутрішньої адаптивної системи підготовки 
магістрів УЗО базується на наступних підходах: сис-
темному, що орієнтує на дослідження певних об’єктів як 
складних систем за допомогою дедуктивного структурного 
аналізу; синергетичному – основа розгляду складних 
систем, що самоорганізуються та саморозвиваються; 
діяльному – переводить магістрантів на позицію суб’єктів 
пізнання, співпраці та спілкування на основі викорис-
тання педагогічного прийому «рівності викладача і 
студентів», а також здійснює рефлексивне (усвідомлення 
власної ролі в спільній діяльності: я серед інших) 
навчання магістрантів; гуманістичному – сприяє станов-
ленню і вдосконаленню цілісної особистості на основі 
самоорганізації процесу навчання; особистісно-орієнто-
ваному, що дозволяє створити максимально пристосоване 
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освітнє середовище для студента, враховуючи своєрідність 
його індивідуального розвитку; диференційованому – 
дає можливість пристосувати умови навчання до особ-
ливостей різних рівнів розвитку студентів; адаптивному – 
забезпечує пріоритет розвитку суб’єктів діяльності та 
його здійснення за допомогою процесів самоорганізації. 

Розкриємо зміст принципів, що характеризують 
теоретичне підґрунтя авторського задуму внутрішньої 
адаптивної системи підготовки магістрів УЗО. Спира-
ючись на принципи адаптивного управління [1], ми 
виокремили ті, що відображають розвиток та процес 
побудови освітньої діяльності викладача та магістрантів. 

1. Принцип пріоритетного визнання розвитку 
людини і визначальності природного шляху його здій-
снення. Розвиток магістранта буде успішним якщо його 
природний шлях розвитку позбавлений будь-якого 
ступеня примусовості. Вільний розвиток дає найкращий 
результат. Природним шляхом розвитку людини є сві-
доме спрямування його (розвитку) у визначеному люди-
ною напрямі. 

2. Принцип управління через самоуправління (наприк-
лад, процесом власного розвитку) здійснюється шляхом 
активізації магістранта на управління своєю навчальною 
діяльністю. Процес самоуправління навчальною діяль-
ністю відбувається за рахунок підключення магістранта 
до самокерування вже на початковій стадії навчальної 
діяльності через виклик реакції резонансу, що свідчить 
про зацікавленість та можливість ефективно виконати 
поставлене навчальне завдання. Відгук студента на 
певну навчальну роботу можна одержати, забезпечивши 
йому вибір справи за інтересом, або делегувавши йому 
повноваження часткової відповідальності за цілевста-
новлення, планування, вибір форм, методів, засобів 
навчання, контроль і поточне регулювання при здійсненні 
навчальної діяльності. 

3. Принцип резонансу. Природний шлях розвитку 
магістрантів можливий при активізації добровільного 
виконання дій чи завдань. Це можливо тільки коли зов-
нішній вплив відповідає спрямуванню розвитку самого 
магістранта. Такий вплив викликає відгук у вигляді 
готовності до дії, а подразник, який здійснив цей вплив, 
визначається активатором, бо переводить людину в ак-
тивний стан. Усе разом складає явище резонансу. 

4. Принцип адаптивності передбачає взаємну адап-
тацію цілей викладача та магістранта, тобто проходить 
узгодження і взаємопристосування вимог та очікувань 
всіх учасників навчального процесу. Діалогічне узгод-
ження забезпечує зближення різних точок зору, що 
допомагає поєднати зусилля і запобігає виникненню 
непорозумінь та педагогічних конфліктів.  

5. Принцип мотивації полягає у формуванні такої 
основи, яка дає змогу працювати без зовнішніх важелів 
примусовості. Навчання переходить із зовні керованого 
у мотивоване і відбувається за доброю волею. Це знімає 
опір, який має місце при будь-якій мірі примусовості, 
вивільнені сили спрямовуються на підвищення якості 
навчання. Механізмом (спонукання до дій) можуть бути 
створені умови для задоволення потреб у спілкуванні, 
самовираженні, самоствердженні. 

6. Принцип постійного підвищення компетентності. 
В процесі навчання магістрантів важливо створювати 
ситуації додаткової орієнтації, коли виконання завдання 
потребує додаткових знань і умінь, розширення кола 

питань, яким володіє людина. Це задовольняє потреби і 
стимулює діяльність, як магістранта, так і викладача.  

7. Принцип спрямованої самоорганізації ґрунтується 
на свідомому визначенні магістрантом векторної моделі 
своєї діяльності, спрямованої на визначений результат, 
шляхом діалогічного узгодження зовнішніх вимог, власних 
цілей та вимог реальних обставин і природовідповідному 
виконанні цієї діяльності (наприклад, обрання способів, 
методів, форм виконання своїх дій по досягненню нав-
чальних завдань). 

8. Принцип кооперації передбачає партнерську 
взаємодію педагога і магістранта, яка спрямована на 
досягнення спільної мети. Магістранти залучаються до 
спільного вироблення моделей діяльності, прийняття 
управлінських рішень, що розширює ступінь участі 
студентів в освітньому процесі. 

9. Принцип моніторингу. Цей принцип наголошує на 
необхідності проведення поточного самоаналізу нав-
чальних досягнень та самоспрямування навчального 
процесу на заданий результат з боку магістрантів та 
зовнішній періодичний аналіз для відстеження динаміки 
змін з боку викладача. Моніторинг здійснюється за 
моделлю «вхід-вихід». На вході і виході робить виміри 
викладач. Процес відстежує студент. Факт делегування 
повноважень контролю за процесом навчання підвищує 
відповідальність магістранта за якість виконання роботи. 

10. Принцип кваліметрії полягає у кількісному 
вимірюванні якості підготовки магістрів за допомогою 
умовних балів. Інструментарієм для здійснення освітнього 
моніторингу є спеціальні факторно-критеріальні моделі 
(кваліметричні моделі). Всі розрахунки виконуються за 
правилами кваліметрії в межах одиниці, що дає змогу 
порівнювати абсолютно всі виміри між собою. 

11. Принцип спільного прогнозування подальшого 
розвитку за аналізом результату. Аналіз результатів 
діяльності здійснює сам магістрант і викладач. Визна-
чається ступінь досягнення заданого результату, вимі-
рюються певні параметри, оцінюються показники якості. 
Дістається висновок про здійснення бажаних змін і 
виправдання (чи невиправдання) сподівань. На основі 
одержаної інформації спільно (викладач-магістрант) 
коригується індивідуальний сценарій магістранта, визна-
чається подальший шлях діяльності студента. 

12. Принцип відкритості передбачає зняття психоло-
гічного захисту у всіх учасників навчального процесу. 
Це обов’язкова умова кооперації дій. Тільки у стані від-
критості можливе взаємозбагачення й природність пар-
тнерських стосунків. 

Цільовий компонент моделі розроблено з урахуван-
ням наявності соціального замовлення на підготовку 
фахівців з управління закладом освіти та завданнями, від 
виконання яких залежатиме якість кінцевого результату. 

Означена мета моделі – створення та практичне 
застосування внутрішньої адаптивної системи для під-
вищення рівня підготовки магістрів управління закладом 
освіти в умовах нестабільності. 

Виходячи з поставленої мети, ми сформулювали 
наступні завдання моделі підготовки: 

1) забезпечення індивідуального вектору розвитку 
магістранта; 

2) взаємоузгодження у процесі навчання (педагог-
студент, взаємопристосування); 

3) можливість вибору форм, методів, засобів навчання; 
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4) встановлення партнерських відносин; 
5) вихід на спрямовану самоорганізацію. 
Структура моделі включає змістовий блок, до якого 

входять детермінанти – зовнішні та внутрішні показники, 
що складають зміст адаптивної підготовки магістрів УЗО.  

До зовнішніх показників ми відносимо потреби і 
запити ринку освітніх послуг та ринку праці, державні 
стандарти, систему зовнішньої оцінки якості вищої освіти, 
імідж закладу, цінову політику. Так, останнім часом у 
сфері освітніх послуг посилилися конкурентна боротьба 
між вишами. Розвиток ринкових відносин стає сучасною 
тенденцією в освітній системі. На наш погляд, для того, 
щоб майбутній магістр зупинив свій вибір на певному 
закладі освіти, доцільним було б запропонувати йому 
такі послуги, яких немає в інших закладах освіти. 
Оновлені Державні стандарти (2019 р.) вже дозволяють 
вишам здобути автономію та запропонувати більше 
різнопланових програм за рахунок самостійного вибору 
курсів для викладання, що підкреслює гнучкість системи 
освіти та адаптацію під потреби здобувачів освіти. 
Цінова політика від цього також може варіюватися (в 
усталених державою рамках), що надасть можливість 
встановити привабливі ціни для тих, хто планує навча-
тися. Важливим показником системи підготовки магістрів 
є імідж закладу освіти. Імідж включає інформаційну 
складову, що являє собою образ закладу освіти, який 
зафіксовано в свідомості населення та оціночну складову, 
що відображає якісну оцінку населенням діяльності 
вишу. Отже, зовнішні показники змісту підготовки 
магістрів повністю впливають на успішне досягнення 
навчального результату. 

До внутрішніх показників змісту адаптивної системи 
підготовки магістрів УЗО ми відносимо якість умов 
навчання та викладання, якість процесу підготовки, 
умотивованість учасників освітнього процесу, дидактичні 
бази, освітній простір, адаптовані освітні програми. 

Якість умов навчання та викладання залежать від 
наявності необхідних ресурсів для організації освітнього 
процесу – матеріально-технічні, навчально-методичні, 
інформаційні, аудиторні; забезпечення постійного підви-
щення кваліфікації науково-педагогічних працівників; 
здійснення поточного моніторингу та періодичного 
перегляду освітніх програм тощо. Не менш важливе 
значення має і забезпечення сприятливого психологічного 
клімату в робочому та навчальному колективах – вста-
новлення довіри, доброзичливої та ділової критики, 
вільного висловлювання власної думки, відсутність 
тиску керівників, достатньої інформованості викладачів 
та магістрантів про їх завдання і стан справ під час їх 
виконання, прийняття на себе відповідальності за ре-
зультати своєї професійної діяльності.  

Якість процесу підготовки магістрів – ґрунтується 
на студентоцентричності, кооперативній діалогічній 
взаємодії викладача та магістранта щодо визначеності 
мети, очікуваних навчальних результатів та вибору 
адаптивної моделі поведінки, рівні професійної компе-
тентності викладача та підготовленості магістранта, 
залученні внутрішніх і зовнішніх зацікавлених сторін 
для спільної роботи (конференції, семінари, тренінги, 
ділові зустрічі), наявності інформаційної відкритості та 
вільного доступу до навчально-методичних матеріалів, 
наукової літератури, комп’ютерної техніки, можливість 
вибору необхідних та цікавих для магістранта навчаль-

них дисциплін (з подальшим викладанням цієї дисципліни, 
навіть якщо обрав її тільки один студент).  

Умотивованість учасників освітнього процесу – 
готовність до гнучкості у діяльності, побудови індивіду-
альної траєкторії підготовки учасників освітнього процесу; 
до змін у проведенні навчальних занять; переходу до 
нового змісту і термінів навчання; пошуку інноваційних 
форм і методів навчання, а також адаптивних механізмів 
реалізації реальної мети, самовдосконалення та само-
реалізації. 

Дидактичні бази – забезпечення зв’язку навчання 
з базами практик; уніфікація технічного, програмного і 
методичного забезпечення практичної підготовки магіс-
трантів в залежності від форм підготовки фахівців; про-
ходження практики магістрантами у структурних під-
розділах закладу освіти, в якому вони навчаються, або 
на виробництві; організація стажування магістрантів на 
посадах, пов’язаних з майбутньою роботою; створення 
онлайн закладів, сайтів. 

Освітній простір – спеціально організоване динамічне 
освітнє середовище, що формує та відображає елементи 
складної системи соціальних зв’язків закладу освіти і є 
результатом конструктивної діяльності всіх учасників 
освітнього процесу. Це місце, де забезпечується активі-
зація та розвиток творчого потенціалу учасників освіт-
нього процесу. Освітній простір характеризується обсягом 
освітніх послуг, потужністю, інтенсивністю освітньої 
інформації, освітньою інфраструктурою (якісний і кіль-
кісний склад її елементів, їх розташування у просторі та 
взаємодія) та функціонує на принципах взаємодії різних 
освітніх систем, породжених певною культурою [8].  

Насичення освітнього простору в адаптивній системі 
підготовки магістрів УЗО відбувається за рахунок гнуч-
кої організації навчання, що включає:  

а) швидку реорганізацію простору для забезпечення 
ефективного доступу магістранта до навчання (транс-
формація аудиторії на лекційну, зону практики, тренінгу, 
групової або самостійної роботи, довідкову зону, наяв-
ність мультимедійних ресурсів, інтерактивної дошки, 
ноутбуків тощо); 

б) впровадження різноманітних форми роботи, інно-
ваційних методів і засобів, інтерактивних технологій 
навчання в залежності від потреб освітнього діяльності; 

в) розроблення та використання ресурсів зворотнього 
зв’язку (насичення освітнього простору різнорівневим 
дидактичним матеріалом для вибору складності завдань, 
поведінковими моделями адаптації за складністю та за 
ступенем надання допомоги магістрантам, введення різно-
рівневих завдань, з можливістю здійснення вибору магіс-
трантом для подальшого самоконтролю та самоорганізації. 

Адаптовані освітні програми – адаптація освітніх 
програм відбувається з метою пристосування до освітніх 
потреб та індивідуальних особливостей магістрантів за 
рахунок відбору змісту та розширення навчальних дисци-
плін варіативної складової освітньої програми, оновлення 
робочих програм навчальних дисциплін, конкретизації 
навчальних задач, структурування навчального матеріалу, 
що необхідно засвоїти, варіювання розподілу кількості 
годин, що відводяться для лекцій/ практичних занять/ 
самостійної роботи на вивчення окремих тем програми. 
Адаптація освітніх програм дає викладачу змогу 
врахувати вікові та освітні потреби магістрантів, їхні 
професійні інтереси, розширити обсяг методів, форм, 
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засобів навчання. Адаптація також покликана допомогти 
окремим магістрантам компенсувати їхні фізичні, 
інтелектуальні або поведінкові відмінності й труднощі, 
надаючи рівні можливості для участі у процесі навчання [6]. 

Технологічний блок розробленої моделі реалізується 
через гнучку і динамічну підсистему навчальної діяль-
ності викладача та магістранта, що здійснюється в адап-
тованому освітньому просторі з використанням специ-
фічного педагогічного інструментарію (індивідуального 
підбору форм, методів, засобів). У результаті такої дія-
льності формується індивідуальний адаптивній сценарій 
підготовки магістра УЗО, що включає детальний план 
дій на період навчання та реалізується через набір 
різнорівневого специфічного інструментарію, що дозволяє 
варіюватися в залежності від потреб та індивідуальних 
можливостей магістрантів. Слід зауважити, що адап-
тивний сценарій підготовки магістра створюється в про-
цесі реальної взаємодії з різноманітністю освітнього 
простору, яку створюють разом магістрант із викладачем і 
правила взаємодії в ній вони теж виробляють разом. 

Педагогічний інструментарій включає:  
- форми організації пізнавальної діяльності: аудиторні: 

групові, малі групи, парні – викладач-студент або студент-
студент, індивідуальні; позааудиторні: самостійна робота, 
науково-дослідна робота, проектна діяльність, дистан-
ційна, дистанційно-стаціонарна, тренінги, семінари, май-
стер-класи, коучинг, лабораторія управлінського простору, 
школа управлінського резерву тощо. 

- методи: активні та інтерактивні методи навчання: 
метод проектів, кейс-метод, мозковий штурм, ділові ігри, 
ситуаційне моделювання, інтерактивні презентації, опра-
цювання дискусійних питань в групах; методи змішаного 
навчання тощо. 

- засоби:  
 зворотнього зв‘язку: здійснює сам студент в режи-

мах «самоконтроль», або «взаємоконтроль» (обмін 
виконаними завданнями, перевірка зіставлення з бажаним 
результатом, картки з різнорівневими завданнями, коучинг 
та самокоучинг, анкетування щодо рефлексії діяльності);  

 традиційні засоби: навчальна література, лекції, 
дидактичні засоби навчання (таблиці, плакати, відео-
фільми, програмні засоби навчального призначення, 
демонстраційні приклади), спецкурси, структурно-логічні 
схеми; електронні засоби загально дидактичного та 
практичного призначення: педагогічний програмний 
засіб, бібліотека електронних наочностей; програмно-
методичний комплекс; електронний навчальний посібник, 
комп’ютери, Інтернет, мультимедійний проектор тощо;  

 інноваційні засоби: інтерактивні лекції з викорис-
танням презентацій, інтерактивної дошки, фліпчартів; 
електронні навчальні комплекси, електронний педагогіч-
ний супровід, мультимедійний курс, мережеві програми, 
сайт викладача, індивідуальна електронна сторінка 
магістранта, ментальна карта, відео лекції, вебінари, 
віртуальні підприємства для проходження практики, 
контрольно-діагностичні схеми, навчальне програмне 
забезпечення для викладання та вивчення предмета; дис-
танційний курс; інтегрований електронний комплекс тощо.  

Діагностично-результативний блок визначає показники 
та критерії оцінювання рівнів сформованості професійної 
компетентності магістрантів, описує очікувані результати 
упровадження адаптивної технології індивідуального 
адаптивного сценарію підготовки магістра УЗО.  

В основу індивідуального адаптивного сценарію 
підготовки магістра входить підтримка гнучкого режиму 
функціонування діяльності викладача та магістранта. 
Для підтримки такого режиму необхідно здійснювати 
прогнозування особистісно-професійного розвитку ма-
гістранта за допомогою спеціально розроблених ква-
ліметричних моделей – кількісної оцінки якості підготовки 
магістрів. Проведення періодичного збору інформації 
про пріоритетність розвитку магістранта, рівень засво-
єння навчальних дисциплін, реальний вектор його актив-
ності можна зробити за допомогою заздалегідь складених 
викладачем кваліметричних моделей. Якщо діагностику 
запроваджено вміло, то взаємодія викладача і магістранта 
значно розширюється і поглиблюється.  

В адаптивній системі підготовки викладачу важливо 
вивести магістранта в систему здійснення самопізнання, 
що включає самоконтроль (рефлексію), а матеріалом для 
рефлексії вже слугують результати самоаналізу. Уміння 
аналізувати свої дії, вчинки, помилки, порівнювати себе 
із самим собою на різних етапах розвитку самодисцип-
лінує магістранта, тим самим виводячи його на спрямовану 
самоорганізацію – самоспрямування магістрантом дій на 
досягнення усвідомленої мети. Результатом контролю, 
самоконтролю, аналізу, самоаналізу є створення програми 
корекційних (самокрекційних) заходів, спільне вирішення 
професійних завдань. 

У поданій моделі вказано на результат: позитивна 
динаміка рівня підготовки магістрів управління закладом 
освіти шляхом застосування розробленої адаптивної 
системи, яка включає задоволення запитів роботодавців 
та потреб здобувачів освіти, набуття позитивної репутації 
закладу вищої освіти, підготовка конкурентоспроможного 
керівника закладу освіти. 

Отже, розроблена модель внутрішньої адаптивної 
системи підготовки магістрів УЗО має важливіші ознаки 
дидактичної системи: мету, методологічні підходи, прин-
ципи, зміст навчання, форми, методи, засоби навчання, 
компоненти, технології і результат, охоплює всі аспекти 
професійної підготовки магістрів УЗО та сприяє 
реалізації поставленої мети. 

Висновок. Отже, запропонована модель внутрішньої 
адаптивної системи підготовки магістрів УЗО дає мож-
ливість у стислій формі уявити інформацію про механізм 
адаптації освітнього процесу до індивідуальних особли-
востей магістрантів, що, насамперед, базується на навчанні 
прийомам самостійної роботи, самоконтролю, самоаналізу, 
прийомам дослідницької діяльності, розвитку і вдоско-
наленні вмінь самостійно працювати, здобувати знання. 
Результатом адаптивної підготовки є вихід на рівень 
самоорганізації та самоосвіти. Тому, ми вважаємо, що 
магістр в адаптивній системі стає суб’єктом навчання, 
який здатний самостійно здобувати необхідну інформацію, 
знання, брати участь в організації навчального процесу, 
частково планувати навчальну діяльність, включатися 
в активний розумовий процес, відповідати за результати 
навчального процесу та усвідомлювати їх значимість для 
свого розвитку. Це сприятиме підвищенню ефективності 
професійної діяльності магістрантів на майбутній посаді 
керівника та якості освітньої діяльності закладу освіти, 
в якому вони працюватимуть.  

Перспективи подальших досліджень вбачаємо у ство-

ренні загальної моделі адаптивної системи підготовки 

магістрів управління освітніми закладами.  
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Результат: позитивна динаміка рівня підготовки магістрів управління закладом освіти шляхом  

застосування розробленої адаптивної систем 

Рис.1. Модель внутрішньої адаптивної системи підготовки магістрів УЗО. 
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дидактичні бази, освітній простір, адаптовані 

навчальні програми 

Н
ас
и
ч
ен
и
й
 о
св
іт
н
ій
 п
р
о
ст
ір

 

Підсистема діяльності 

«викладач-магістрант» 

Авторська адаптивна 

технологія «Індивідуальний 

адаптивний сценарій 

підготовки магістра УЗО» 

Викладач 

Магістрант 

Форми: аудиторні: групові, малі групи, парні (викладач-

студент або студент-студент), індивідуальні; 
позааудиторні: самостійна робота, науково-дослідна 

робота, проектна діяльність, дистанційна, дистанційно-

стаціонарна 

Методи: активні та інтерактивні: метод проектів, кейс-

метод, мозковий штурм, ділові ігри, ситуаційне 
моделювання, інтерактивні презентації, опрацювання 

дискусійних питань в групах 

Засоби: зворотнього зв‘язку: здійснює сам студент в 
режимах "самоконтроль", або "взаємоконтроль" (картки з 

різнорівневими завданнями); комп’ютери, Інтернет, 

інтерактивні дошки, мультимедійний проектор, фліпчарти, 

навчальна література, дидактичні засоби навчання 

В
и
б
ір
 і
н
ст
р
у
м
ен
та
р
ію

 

 

Педагогічна кваліметрія 

 

аналіз 

(самоаналіз) 

створення програм 

корекційних 

(самокрекційних)  

заходів 
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THE MODEL OF THE INTERNAL ADAPTIVE MASTER’S TRAINING 

SYSTEM OF EDUCATIONAL INSTITUTION MANAGEMENT 

The article gives the substantiation of the model of the internal adaptive masters‘ training system of educational institution 

management, which has been created to ensure the integrity and adequate replication of interconnections between the subjects 

of the adaptive training system based on the self-organization mechanism. The developed model provides an opportunity to 

concisely present information about the mechanism of the educational process adaptation to the individual features of 

graduate students, which is, first of all, based on teaching the techniques of independent work, self-control, and self-reflection. 

The model takes into account the educational and individual needs of graduate students, shows the ways of filling the 

educational space with specific tools and ensuring the dynamic adaptation of the system in unstable environments. 

Key words: training, master, model, training system, interaction, self-organization, self-education. 
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Постановка проблеми. В сучасних умовах ре- 
          формування системи освіти України, впровад-
ження концепції Нової української школи на перше 
місце виходить формування мотиваційної та творчої 
складової учнів в освітньому процесі. В умовах реалі-
зації завдань сучасної освіти перед вчителем постає 
проблема – навчити дитину ставити перед собою цілі і 
завдання, знаходити способи їх вирішення, а головне 
знаходити потрібну інформацію для вирішення постав-
леного питання серед величезної кількості джерел ін-
формації. Нова українська школа, акцентуючи увагу на 
соціальній активності учнів, ставить перед школярами 
не лише вимоги щодо можливості використання набутих 
в процесі навчання знань, а й вміння вчитися вести 
перемовини, ухвалювати спільні рішення, нести відпо-
відальність щодо своєї ролі в команді та особисту 
відповідальність. Ці якості дають можливість побачити 
учнів у новому світлі, допомогти вчителям розвивати 
вроджені творчі здібності. Пріоритетом освіти у сучасній 
школі згідно із Концепцією загальної середньої освіти є 
посилення творчого складника у змісті всіх освітніх 
галузей і принципова орієнтація учнів на розвиток 
творчості. Саме тому Державний стандарт загальної 
середньої освіти розроблений відповідно до можливос-
тей школярів з метою їхнього самовираження у творчій 
діяльності. Зазначене надто стосується учнів основної 
школи закладів загальної середньої освіти, процес нав-
чання в яких орієнтований на розвиток певно визначених 
творчих здібностей школярів. 

Мета роботи – на основі аналізу наукових джерел 
охарактеризувати сутність поняття «творчі здібності 
учнів основної школи».  

Виклад основного матеріалу. Щодо аналізу поняття 
«творчість», то з античних часів (Аристотель, Ксенофонт, 
Платон, Сократ), через Середньовіччя (Августин Бла-
женний, Фома Аквінський), Відродження (Ф. Бекон, 
Дж. Бруно, Л. да Вінчі, Г. Галілей), період Нового часу 
(Г. Гегель) і до українських філософів (Г. Сковорода, 
І. Франко) воно розглядається як сутність буття, діяль-
ність, яка народжує довколишній світ.  

У сучасних науково-педагогічних джерелах достатньо 
уваги приділено різним аспектам творчих здібностей 
особистості: відмінностей розвитку здібностей (Л. До-
линська, Л. Заглада, С. Максименко, О. Скрипченко, 
Д. Шулікин та ін.); особливостей індивідуальної роботи 
зі здібними учнями (С. Галак, Б. Кремінський, Ю. Чува-
сова та ін.) тощо. Водночас недостатньо уваги приділено 
в наукових роботах специфіці критеріям вияву та роз-
витку творчих здібностей школярів певної вікової групи, 
зокрема – учнів основної школи.  

У сучасному психологічному словнику поняття твор-
чості визначається як «діяльність, результатом якої є 
створення нових матеріальних і духовних цінностей. 
Творчість передбачає наявність у особистості здібностей, 
мотивів, знань і вмінь [9].  

У педагогічних словниках поняття «творчість» тлу-
мачиться як така діяльність людини, що «здатна пород-
жувати якісно нові матеріальні та духовні цінності 
суспільного значення»; «явище, яке охоплює пізнавальну 
діяльність і дозволяє побачити деякі проблемні ситуації 
по-новому» [4, с.166].  

Проаналізувавши базові положення більшості сучасних 
педагогічних технологій, можна констатувати, що кон-
цептуальною засадою кожної технології є формування 
творчої особистості на основі вияву творчих здібностей 
у ранній віковий період. Проте, як на філософському, 
так і на психолого-педагогічному рівнях досі немає 
єдиного тлумачення поняття «творчості».  

В умовах сучасних ринкових відносин у суспільстві, 
творча особистість – це конкурентноздатна особистість, 
«яка не боїться конфліктів із собою і навколишньою 
дійсністю» [6, с.41].  

Відомий психолог Л. Виготський зазначав, що 
«творчою ми називаємо таку діяльність, яка створює 
щось нове, однаково, чи буде це створене творчою 
діяльністю будь-якою річчю зовнішнього світу або 
побудовою розуму або почуття, яке живе та виявляється 
тільки в самій людині». 

Сучасна психолого-педагогічна наука розглядає 
творчість як постійний супутник розвитку дитини 

У статті на основі аналізу наукових джерел охарактеризовано сутність понять «творчість», 

«учнівська творчість», «творча особистість», «творчі здібності учнів основної школи». Виокремлено 

мотиви, які спонукають учнів основної школи до творчості. Поняття «творчість» у контексті 

дослідження тлумачено як високопродуктивну діяльність, яка є природною потребою особистості, 

відповідно до якої особистість-творець вносить у результат праці дещо персональне, індивідуальне. 

Доведено, що результативність розвитку творчих здібностей учнів основної школи залежить від 

цілеспрямованої діяльності вчителя та виокремлено характерні ознаки наявності творчих здібностей в 

учнів основної школи: пізнавальний, творчий інтерес; емоційність; високий рівень розвитку уяви, 

пам‘яті, уваги, мислення.  
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(Л. Виготський); як особистісно-орієнтовану розливальну 
взаємодію суб’єктів, як похідну інтелекту, заломлену 
через мотиваційну структуру (С. Сисоєва); як діяльність, 
у результаті якої створюється щось нове, оригінальне, 
що тією чи іншою мірою відбиває індивідуальні нахили, 
здібності і досвід людини. 

Л. Горюнова підкреслює, що творчість – це вища 
форма активності і самостійності в діяльності людини, 
що містить елемент нового, передбачає оригінальну і 
високопродуктивну діяльність, здатність до розв’язання 
проблемних ситуацій, продуктивну уяву у сполученні з 
критичним ставленням до досягнутих результатів. 

У більшості авторів знаходимо тлумачення поняття 
«творчість» як потреби, необхідності буття (подібно до 
філософського розуміння), передумовою якої є наявні 
задатки, що за стимулювально-розвивальних чинників 
переростають у творчі здібності. Творчі люди – індиві-
дуальності і виділяються не лише результатом – ство-
ренням творчого продукту, а й стилем поведінки, харак-
теру, способу мислення і в цілому життя.  

Аналізуючи наукові джерела та спостерігаючи за уч-
нями основної школи, виокремили такі мотиви, які спо-
нукають їх до творчості:  

– природна схильність (потреба) до активної діяльності 
(Ш. Амонашвілі, І. Волков, О. Захаренко, В. Сухомлин-
ський, В. Тименко та ін.);  

– потреба у самовираженні та самоствердженні в очах 
дорослих (Я. Корчак, В. Моляко та ін.);  

– потреба у способі вияву творчих здібностей 
(І. Волощук, Т. Мостова, В. Паламарчук, С. Орлов, 
В. Тушева та ін.).  

Значущий вклад у теоретико-практичне обґрунту-
вання поняття «учнівська творчість» зробив видатний 
педагог В. Сухомлинський.  

Головне завдання вчителя розкривається у його нас-
танові: «Нам треба готувати до життя людей, які не 
тільки вміли б працювати, керувати машинами та 
механізмами, але й розумних творців праці, що вміють 
глибоко й тонко мислити й почувати» [10, с.232]. Твор-
чість, згідно із переконаннями В. Сухомлинського, – 
«найвище духовне багатство людини», «джерело любові 
до праці». Вона повинна спонукатися високими мотивами, 
почуттями, естетичними емоціями: «Завдяки творчості 
збагачується емоційне життя, розкриваються задатки, 
здібності, нахили особи» [10, с.278-279]. Але творчості 
треба вчити, щоб насамперед не було зворотного 
процесу розчарування невдалими спробами та пошуками 
легкого витвору, вкорінюючи у підсвідомості учня від-
чуття вкрай необхідного інтелектуального підґрунтя 
творчості – знань, умінь та навичок.  

Низка авторів вважають творчу працю школяра, 

пов’язану з перенесенням елементів нового у будь-який 

процес діяльності, складником людської діяльності поряд з 
ігровою, навчально-пізнавальною, художньо-естетичною, 
спортивною (О. Падалка, А. Нісімчук, І. Смолюк, О. Шпак 

та ін.). О. Захаренко головним своїм завданням вважав: не 

заважати дитячим творчим починанням [5, с.150].  
Вважаємо, що творчість це високопродуктивна діяль-

ність, яка є природною потребою особистості з наявними 
певними задатками, відповідно до яких особистість-
творець вносить у результат праці (новий продукт або 
удосконалення відомого) дещо персональне, індиві-
дуальне.  

Уточнимо, що не виокремлюємо творчість учнів 
основної школи в окрему категорію, тому під цим 
поняттям також розуміємо процес створення ними нового, 
так і якісний ступінь реконструкції уже відомого; як 
нову ідею, так і нові підходи до відомої ідеї.  

З педагогічної точки зору здібності, природною 
основою яких є задатки, а вищим ступенем розвитку – 
талант, – це «стійкі індивідуальні психічні властивості 
людини, які є необхідною внутрішньою умовою її 
успішної діяльності» [9]. О. Захаренко п’ятою таємницею 
творчості учителя називав «...пробудження і розпізна-
вання у дітей природної обдарованості, яку всіма силами 
і вмінням педагога слід підтримати, розвинути, досягти 
найвищого рівня творчості у вибраній галузі» [5, с.1]. 
Ще римська школа часів античності (VІІ ст. до н.е. – 
V ст. н.е.) базувалася на розвитку творчих здібностей 
[9]. Поза діяльністю здібності не можуть виявлятися, бо 
даються кожному з нас у вигляді потенцій, здатних 
реалізуватися у конкретному виді діяльності [6, с.29]. 
З цієї причини реформа радянської школи 80-х років 
минулого століття вперше гостро поставила за мету 
розвиток творчих здібностей шляхом організації творчої 
діяльності у навчанні. Девізом учителів-практиків осві-
тянських змін того періоду можна вважати слова 
І. Волкова: «Чекати, що здібності розвинуться самі, що 
талант сам проб’є собі дорогу – безглуздя» [3, с.16], а 
«...розвиток творчих здібностей стане реальністю, якщо 
принципово змінити підхід до навчання школярів..., для 
чого потрібно створити школу нового типу» [3, с.7].  

Отож, результативність розвитку творчих здібностей 
учнів основної школи залежить від цілеспрямованої 
діяльності вчителя:  

– урахування індивідуальних особливостей учнів 
основної школи;  

– створення умов для самореалізації кожного учня 
основної школи;  

– формування творчої особистості учня основної 
школи з допомогою творчої особистості учителя.  

Водночас необхідно виокремити характерні ознаки 
наявності творчих здібностей в учнів основної школи, 
щоб з’ясувати: для розвитку яких якостей учнів основної 
школи і завдяки яким дидактичним умовам цього 
процесу вдасться стимулювати подальший розвиток 
творчих здібностей школярів основної школи.  

Проаналізувавши психолого-педагогічні джерела 
цього напряму, узагальнили запропоновані дослідниками 
характеристики наявності творчих здібностей в учнів 
основної школи [9]:  

1. Пізнавальний, творчий інтерес (Л. Виготський, 
В. Тушева). Причому більшість авторів (О. Киричук, 
Г. Щукіна), у тому числі сучасних (Т. Агапова, О. Ко-
нонко, С. Огірок, О. Савченко), уже сам інтерес, як форму 
вияву пізнавальної потреби, вважають найістотнішим 
стимулом творчої діяльності.  

Враховуючи, що за роки перебування учня у старших 
класах відбуваються глибокі зміни його потреб та інте-
ресів. Закордонні науковці вважають, що потрібно не 
пригнічувати природної життєвості дітей, «не потискати» 
духу зовнішніми умовами (Р. Бабалова) [2, с.43]. У су-
часних наукових працях стимулювання творчого інтересу 
учнів, зокрема старшої школи, розглядається у контексті 
відповідності змісту та організації провідної діяльності 
учнів характеру навчальної діяльності, дотримання 
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міжпредметних зв’язків (Н. Бойко); зацікавлення учнів 
матеріалом або типом уроку (урок-подорож, урок-
засідання клубу веселих і кмітливих, урок-»брейн-ринг», 
урок-творча майстерня, урок-гра (В. Паламарчук).  

Ця характеристика передбачає формування в учнів 
основної школи умінь та навичок виділяти нові факти, 
розпізнавати невідоме, формулювати запитання для 
поглиблення знань, висловлювати оцінні судження, 
робити висновки-узагальнення.  

2. Емоційність (І. Волощук, К. Ізард, Т. Мостова, 
В. Тушева та ін.), оскільки для індивіда поза емоціями 
(психічними процесами, які виявляються у формі без-
посередніх переживань) світ не може мати жодного 
ціннісного значення. Сучасні дослідження підтвердили 
значущість для розвитку психічних процесів емоцій, які 
визначаються різноплановості сприймання у залежності 
від власного настрою; впливах на пам’ять, мислення, 
уяву, тобто пізнавальні процеси. Зважаючи на це, емоції 
називають стимулом творчої діяльності [6, с.234]. 
Процес творчості неможливий без інтенсивності пере-
живань, без позитивних емоційних реакцій.  

Вважаємо, що учні запам’ятовують тільки найяскра-
віші епізоди зі шкільного життя, які супроводжуються 
позитивними або негативними емоціями. За кількістю 
позитивних емоцій вони запам’ятовують значну кількість 
змістового навантаження уроку, за кількістю негативних 
емоцій у пам’яті залишаються не знання, а негативні 
враження про процес їхнього «неотримання». Урок без 
позитивно-емоційного вчителя, який передає і примно-
жує цей потенціал учням основної школи – урок, який 
приречений відійти в небуття пам’яті. Тому середовище 
навколо учня основної школи має бути одухотвореним 
шляхом виявлення творчих здібностей; «повернення 
уроку до школяра»; спілкування, яке відповідає праг-
ненням кожного учня основної школи; нестандартної 
організації подання навчального матеріалу.  

На нашу думку, емоційність – характеристика, яка 
передбачає формування в учнів основної школи уміння 
виявляти та передавати динаміку почуттів, отриманих 
у результаті творчої роботи з навчальним матеріалом.  

3. Високий рівень розвитку уяви (І. Волощук, 
Т. Мостова, Г. Щукіна та ін.) та фантазування як 
специфічної потреби (І. Волощук, Н. Непомняща та ін.). 
У педагогіці та психології творча уява розглядається як 
ознака творчого мислення, здатність уявляти те, чого 
раніше не було бачено.  

Ознака творчої уяви учнів основної школи – створення 
нових образів у процесі навчання.  

В. Сухомлинський свій учительський ідеал вбачав у 
тому, «щоб буквально кожна дитина побачила прекрасне, 
зачудовано спинилася перед ним, зробила прекрасне 
часточкою свого духовного життя, відчула красу слова і 
образу» [10, с.156]. Неодноразові дослідження обда-
рованості школярів, проведені на початку 90-х років 
ХХ ст., показали, що обдаровані учні – «це учні з яск-
равою уявою» [8].  

Пізнавальний ланцюжок, як відомо з гносеологічної 
точки зору, бере початок з відчуттів та сприймань, на 
основі яких формуються уявлення (образи пам’яті). 
Якщо сприйняття є образом, який безпосередньо залежить 
від наявного об’єкту відображення, то уявлення – образ, 
звільнений від цього об’єкта. Отож, уявлення можна 
абстрагувати і узагальнювати, що призводить до фор-

мування поняття, яке на стадії понятійного пізнання 
позначається словом. Причиною згасання творчої уяви, 
багатої фантазії, яскравого асоціативного сприймання 
наших школярів є повільний розвиток та гальмування 
механізмів стимулювання образного мислення у системі 
освіти [9]. У наш час педагоги-науковці аналізують ху-
дожній образ як спосіб існування творчості, що розгля-
дається з точки зору його виразності і, якщо результат 
творчої діяльності – творча робота, в основі створення 
якої, звичайно, лежить художній образ, то шляхи ство-
рення цього образу мають велике значення для розвитку 
творчих здібностей учнів основної школи [1, с.12].  

Високий рівень розвитку уяви як характеристика 
наявності творчих здібностей учнів основної школи, на 
нашу думку, передбачає формування у них умінь та 
навичок відтворювати, доповнювати, змінювати та ство-
рювати свої варіанти образів на основі запропонованих 
учителем.  

4. Високий рівень розвитку пам’яті, який виявляється 
у закріпленні, збереженні та відтворенні вивченого мате-
ріалу (Т. Мостова).  

Дослідженням Г. Щукіної було встановлено, що тво-
рчі здібності спираються на процеси пам’яті, які зв’язані 
певною мірою із попереднім досвідом. Проблема полягає у 
тому, яким чином потрібно спонукати ці процеси [10]. 
У структурі естетичної свідомості для творчої діяльності 
особистості особливу роль відіграє специфічна пам’ять 
про естетичне – про красу, яка містить досвід її спо-
глядання, сприйняття, переживання, втілення у активну 
діяльність, але цей механізм діє беззаперечно під впливом 
зовнішніх сил, насамперед – характеру інформації. Під-
тверджуючи залежність стану пам’яті людини від змісту 
та характеру її діяльності, Г. Костюк зазначав, що тим 
продуктивніше запам’ятовується навчальний матеріал 
учнями, чим активніші способи роботи над його творчим 
змістом впроваджує вчитель різними засобами [7, с.50].  

О. Леонтьєв, вивчаючи умови ефективного запам’я-
товування та відтворення пам’яті, велику увагу приділяв 
стимулам-засобам та стимулам-знакам [9].  

Високий рівень розвитку пам’яті як характеристика, 
на наш погляд, передбачає формування в учнів основної 
школи умінь та навичок користуватися найпростішими 
способами заучування напам’ять навчального матеріалу 
з подальшим його відтворенням та застосуванням у про-
цесі навчальної діяльності.  

5. Високий рівень розвитку уваги, який виявляється 
у спрямованості й зосереджуваності на матеріалі вив-
чення (Г. Щукіна).  

У процесі дослідження форм уваги О. Леонтьєв 
відзначав, що увага може посилюватися зміною кількох 
стимулів. Ситуацію, коли один стимул «перемагає» іншого, 
назвав «опосередкованою регуляцією» [9]. При цьому 
учень може створювати для себе допоміжні стимули як 
самостійно, так із допомогою вчителя [9]. Ми переконані 
у тому, що творчо здібний учень основної школи – це 
часто, так званий «непосидючий» учень, і, що стосується 
рівня уваги як характеристики творчих здібностей, то 
учитель має пам’ятати про те, що увага учня основної 
школи може бути сконцентрована на чомусь іншому, що 
приваблює його, а не на тому, що пропонує учитель на 
даний момент.  

Високий рівень розвитку уваги передбачає фор-
мування в учнів умінь та навичок активно слухати 
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читання та розповідь, виділяти у почутому головне та 
другорядне, сортувати навчальний матеріал за ступенем 
ознайомлення з ним.  

6. Високий рівень розвитку мислення: логічного – як 
здатності встановлювати закономірності (О. Любарська); 
асоціативного – як здатності встановлювати зв’язки між 
уявленнями та думками (В. Паламарчук, С. Орлов, 
В. Тушева); творчого – як здатності формулювати нове, 
ознаками якого є оригінальність (Т. Мостова, Л. Смоль-
ська); інтуїтивного – як здатності здогадуватися та 
передбачати (І. Волощук).  

Високий рівень розвитку мислення передбачає форму-
вання в учнів основної школи умінь та навичок встанов-
лювати причинно-наслідкові зв’язки подій; міркувати 
взаємозв’язними судженнями; добирати факти, які під-
тверджують думку; аналізувати, класифікувати, порів-
нювати ознаки і якості; робити висновки-узагальнення.  

Творчі здібності самі по собі не гарантують творчих 
здобутків. Для їх досягнення необхідний «двигун», який 
запустив би в роботу механізм мислення, тобто необхідні 
бажання і воля, потрібна «мотиваційна основа». 

Висновки. Отож, на основі опрацьованих нами 
науково-педагогічних джерел розглянуто в різних аспектах 
поняття «творчість», «учнівська творчість», «творча 
особистість», «творчі здібності учнів основної школи». 
Виокремлено мотиви, які спонукають учнів основної 
школи до творчої діяльності та характерні ознаки на-
явності творчих здібностей в учнів основної школи 
(пізнавальний, творчий інтерес; емоційність; високий рі-
вень розвитку уяви, пам’яті, уваги, мислення).  

Перспективу подальших досліджень вбачаємо в вио-
кремленні та теоретичному обґрунтуванні педагогічних 
умов формування творчих здібностей учнів основної 
школи.  
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CHARACTERISTICS OF THE CONCEPT «CREATIVE ABILITIES OF ELEMENTARY SCHOOL STUDENTS» 

Based on the analysis of scientific sources, the article describes the essence of the concepts of «creativity», «student 

creativity», «creative personality», «creative abilities of students of primary school». The motives that motivate elementary 

school students to be creative are highlighted. The concept of «creativity» in the context of research is interpreted as a highly 

productive activity, which is a natural need of the individual, according to which the creator-personality brings in the result of 

work somewhat personal, individual. It is proved that the effectiveness of the development of creative abilities of primary 

school students depends on the purposeful activity of the teacher and the characteristic features of the availability of creative 

abilities of primary school students are distinguished: cognitive, creative interest; emotionality; high level of development of 

imagination, memory, attention, thinking. 

Key words: creativity; creative personality; creativity; creative abilities of primary school students; motives; student 

creativity; cognitive, creative interest; emotionality; development of imagination, memory, attention, thinking. 
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Постановка проблеми. Процес навчання іноземною 

мовою (ІМ) – складна система із власними струк-
турними елементами і тісними взаємозв’язками між 
ними. Мовленнєва компетенція визначається у чотирьох 
видах мовленнєвої діяльності (аудіюванні, говорінні, 
читанні і письмі) та мовних компетенцій (фонетичної, 
лексичної, граматичної, графічної), які є необхідними 
складниками кваліфікованої підготовки філологів. Вод-
ночас актуальність проблеми формування іншомовної 
компетентності в аудіюванні зумовлюється потребою її 
дослідження в контексті особливостей розвитку мовних 
механізмів аудіювання.  

Мета статті – теоретично обґрунтувати ефективність 
методики формування аудіативної компетенції сучасними 
методами контролю, а також визначити психолого-
педагогічні основи застосування тестового контролю 
при вивченні ІМ у студентів.  

Виклад основного матеріалу. Під аудіюванням ро-
зуміють процес сприйняття, розпізнавання і розуміння 
усного мовлення. Формування аудіативної компетент-
ності здійснюється за формулою: сприйняття аудіопові-
домлення, його розуміння і подальше його активне опра-
цювання [1, с.82].  

Наукові праці І.О. Зимньої, О.Ю. Малушко, О.М. Со-
ловової, О.Б. Тарнопольського та Н.Л. Федотової 
показують, що у процесі оволодіння іноземною мовою 
як засобом спілкування, аудіювання є провідним і, 
водночас, найскладнішим серед усіх видів мовленнєвої 
діяльності.  

Психолінгвісти термін «аудіювання» (listening) від-
різняють від поняття «слухання» (hearing) тому, що 
аудіювання є завжди активним процесом і передбачає 
слухання із одночасним розумінням усного мовлення, 
тоді як слухання усного повідомлення розглядають як 
пасивну діяльність слухача [1, с.90].  

Психолог Б.В. Бєляєв стверджує, що нaвчaння aудiю-
вaння пoвиннo передувaти нaвчaнню гoвoрiння [2, с.89].  

Успішність аудіювання залежить перш за все від 
індивідуально-психологічних особливостей слухача: рівня 
розвитку у нього мовленнєвого слуху, пам’яті, наявності 
уваги й інтересу, загальних інтелектуальних передумов, 
фактичних знань, знань і вмінь у рідній мові, іншомовних 
знань, навичок та вмінь, мотивації тощо [3, с.246-247].  

Вирішення проблеми гальмування процесу сприйняття 
аудіотексту та зняття психічного перенавантаження від-
бувається через визначення власного комфортного темпу 
сприйняття аудіо повідомлення, через процес «активного і 
пасивного аудіювання» (термін І.Р. Гольперіна) [1, с.90].  

Пам’ять визначають як психофізіологічний процес 
відображення, закріплення і зберігання в мозку людини 
її минулого досвіду. Виділяють безпосередню (сенсорну), 

короткотривалу (оперативну), довготривалу (постійну), 
смислову і механічну пам’ять. Усі види пам’яті функціо-
нують при аудіюванні і взаємодіють між собою при 
сприйнятті усного повідомлення [4, с.184].  

Результати психологічного дослідження характерис-
тик пам’яті доводять, що кількість об’єму оперативної 
пам’яті людини обмежена. Вона коливається від 5 до 9 
цифр, букв, звуків, слів чи фраз. Так зване «магічне 
число 7+2» Дж. Міллера [5, с.222-224].  

Психічною передумовою професійного рівня запа-
м’ятовування тексту у студентів є перехід від механічної 
до смислової пам’яті з наступним відновленням первин-
ного тексту за частковою інформацією [6, с.205]. 

Британський дослідник Г. Бак, спираючись на роботи 
інших науковців, розрізняє тільки три види пам’яті: echoic 
memory, working memory, long-term memory [7, 26-27].  

Серед психолінгвістичних передумов формування 
англомовної компетентності в аудіюванні також виділя-
ють емоційне забарвлення аудіотексту, яке сприяє кра-
щому і швидшому осмисленню і запам’ятовуванню пові-
домлення та залежить від темпу вимови складів, адек-
ватності інтонаційного оформлення, ступеня зацікавле-
ності мовця в тому, щоб бути зрозумілим. Артикуляційні 
дані мовця разом із темпом мовлення та тривалістю 
аудіоповідомлення мають прямий вплив на процес 
сприйняття усного повідомлення слухачем [1, с.115-116].  

У процесі навчання аудіювання виникають труднощі, 
які зумовлюються характером мовних засобів та структурно-

композиційними характеристиками аудіотекстів [8, c.264].  
Як зазначають зарубіжні дослідники, мовні труднощі, 

пов’язані із синтаксисом та морфологією, збільшуються 
пропорційно довжині мовленнєвого повідомлення і 
складності синтаксичних структур у ньому. Лексичні 
труднощі виникають при кількісному збільшенні слов-
никового матеріалу, а також при вживанні слів в пе-
реносному значенні. Синоніми, антоніми, пароніми та 
багатозначні слова також спричиняють труднощі розу-
міння аудіо тексту [1, с.151-152].  

Одним з найефективніших засобів контролю в нав-
чанні вмінь аудіювання вважається тест [9, c. 268].  

Тестування перевірки рівня англомовної компетенції 
в аудіюванні є одночасно і навчальною вправою, і 
засобом контролю та виконує такі навчальні функції: 
1) коригування та вдосконалення контрольованого 
матеріалу; 2) формування мовленнєвих навичок та вмінь; 
3) стимулювання розвитку пам’яті та мислення [10].  

Проблемою розробки тестів та їх застосування на 
заняттях з іноземної мови займалися такі вітчизняні  
та зарубіжні вчені, як Л.В. Банкевич, В.О. Коккота, 
С.Ю. Ніколаєва, С.К. Фоломкіна, Л. Бахман, А. Х’юз, 
Дж. Олер, Ч. Олдерсон та ін.) дійшли висновку, що 

У статті розглянуто психофізіологічні механізми процесу аудіювання, структурну організацію та умови 

сприймання аудіотексту з постановкою тестового завдання для кожного з етапів навчання.  

Ключові слова: мовленнєва компетенція, процес аудіювання, комунікативна здібність, тестовий контроль. 
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тестовий контроль є ефективною формою контролю, яка 
відповідає цілям контролю, вимогам, що висуваються до 
нього, і забезпечує ефективну реалізацію всіх його фун-
кцій у процесі вивчення іноземної мови. Викладачі ІМ 
вважають, що тести не тільки стимулюють інтелек-
туальну активність, але також є інструментом адаптації 
у вивченні іноземної мови, оскільки матеріал тесту 
полегшує і прискорює розуміння тексту, що дає мож-
ливість у подальшому висунути великі вимоги до об’єму 
читання [9, с.116-117].  

Науковець І.А. Рапопорт головною вимогою методики 
складання тесту з перевірки рівня англомовної компе-
тенції в аудіюванні вважає дотримання принципів адек-
ватності тесту характеру тестованої мовленнєвої діяль-
ності. Об’єм тестової основи повинен бути таким, щоб 
студенти чи школярі змогли утримати в пам’яті прочи-
тане, текст повинен бути закінченим за змістом уривком, 
питання повинні містити вивчений лексико-граматичний 
матеріал, а кожне тестове завдання повинно бути авто-
номним [11, c.34]. 

Під формою тестового завдання розуміють таке роз-
ташування елементів, яке якнайкраще дає можливість 
реалізувати функцію контролю або навчання [12, c.19]. 
Тестові завдання поділяють на завдання закритої та 
відкритої форми. 

Завдання закритої форми – це форма тестового 
завдання, за якої дається кілька готових відповідей, але 
тільки одна (або обмежена кількість) з них є правильною. 
Завдання має бути завершеним реченням, стислим, 
чітким і яснім, із 7±2 слів без зайвих слів або значень. 
Зрозумілість завдання має бути стовідсотковою [13, с.233].  

Закриті тестові завдання перевіряють повноту засво-
єння лінгвістичної змістової лінії навчальної програми 
та рівень сформованості у студентів мовної компетенції. 

В рамках закритої форми для перевірки рівня 
англомовної компетенції в аудіюванні можна виділити 
кілька видів тестових завдань, серед яких:  

1). Альтернативний вибір правильної відповіді з двох 
запропонованих варіантів, «так» або «ні». Завдання з 
простим вибором одноелементних відповідей викорис-
товуються для перевірки вміння правильно відтворювати 
набуті знання. Студент, якого тестують, має прослухати 
текст тривалістю близько трьох хвилин. Твердження, що 
відображають зміст тексту, мають бути оцінені ним як 
правильні або неправильні. До недоліків можна віднести 
те, що результати тесту в більшій мірі залежать від 
угадування відповідей [14, c.34]. 

2). Завдання з вибором однієї правильної відповіді, 
яке використовуються для перевірки вміння характе-
ризувати або знаходити спільне в явищах, які вивчаються. 
Студенту, що проходить тест, пропонується сформувати 
правильну відповідь з декількох часткових відповідей. 
Принципи добору відповідей можуть визначатися за 
такими критеріями, як протилежність, однорідність, ку-
муляція, поєднання, градуювання, суперечність, подвоєне 
протиставлення. Оцінювання результатів швидке, об’єк-
тивне. Завдання структуровані, неправильні варіанти 
відповідей дають діагностичні відомості про рівень 
сформованості знань і вмінь. Результати менше залежать 
від угадування порівняно із завданнями з альтерна-
тивними відповідями [16, c.12].  

До завдань на вибір відповіді також належать зав-
дання на встановлення відповідності, завдання розши-

реного вибору відповідей та завдання на встановлення 
правильної послідовності [16, c.19-21].  

3). Тестові завдання логічних пар або завдання з пе-
рехресним вибором багатоелементних відповідей вико-
ристовуються при поточному, тематичному контролі і 
самоконтролі для перевірки уміння узагальнювати, 
виділяти, застосовувати знання при розв’язанні конкретних 
практичних завдань. У відповідях завдань можуть бути 
не одна, а дві, три правильні відповіді. Оцінювання ре-
зультатів легке, об’єктивне й надійне. Запитання мають 
компактну форму та перевіряють кілька подібних оз-
нак [15, c.103].  

4). Тестові завдання розширеного вибору (множин-
ний вибір) використовуються для перевірки вміння розу-
міти основний зміст, головні ідеї, деталі, а також розріз-
няти мовленнєві функції, наміри, почуття і думки, вислов-

лені викладачем. Студент, якого тестують, повинен прослу-
хати кілька уривків монологічного або діалогічного 
мовлення, не пов’язаних один з одним змістовно, кожен 
з яких триває 30 секунд. До кожного уривка ставлять 
запитання множинного вибору у письмовому вигляді з 
трьома опціями. Кожен уривок звучить двічі [14, c.36]. 

5). Завдання на встановлення правильної послідовності 
використовуються для перевірки вміння аналізувати і 
синтезувати факти, визначати послідовність подій. Від-
повіді можуть бути одноелементними або багатоелемен-
тними. Результати менше залежать від угадування, ніж у 
завданнях з однією правильною відповіддю [15, c.104].  

6). Завдання на заповнення пропусків застосовуються 
для перевірки чіткого, однозначного розуміння явищ, 
процесів, понять. У цих завданнях пропускаються ключові 
слова або символи, які необхідно вставити самостійно, 
або обрати з декількох запропонованих [15, c.105].  

Завдання відкритої форми – це ті, відповіді до яких не 
подаються. Завдання відкритої форми вимагають від 
студентів самостійно сформулювати правильну відповідь на 
поставлене запитання та відповідно її оформити (записати 
одним словом, цифрою, буквою, словосполученням або 
підготувати розгорнуту відповідь на кілька сторінок). До 
завдань відкритого типу належать: завдання з пропусками; 
завдання на доповнення; завдання з короткою відповіддю; 
завдання з розгорнутою відповіддю. Завдання з короткою 
відповіддю відзначаються високим ступенем регулювання 
відповіді. Результати навчання, які оцінюються – знання 
фактів, правил, термінів тощо. Завдання з розгорнутою 
відповіддю характеризують високий ступінь вільності у 
відповідях, оцінювальні результати навчання – розуміння, 
застосування, аналіз, синтез, оцінювання [17, c.53-54].  

Американські текстологи для рівня перевірки компе-
тенції в аудіюванні розрізняють об’єктивні тести (закритої 
форми) та суб’єктивні тести (відкритої форми). До 
об’єктивних належать тести, що містять наступні завдання: 
вибрати відповідь із низки запропонованих; об’єднати за 
певною ознакою запропоновані мовні одиниці; визначити 
факт наявності певної ознаки в запропонованих мовних чи 
мовленнєвих елементах; скласти речення з його частин, 
запропонованих у довільному порядку. 

Найбільш розповсюдженим видом суб’єктивних тестів є 
подання власного завершення запропонованого тексту; 
заповнення пропусків; написання твору; участь в інтерв’ю 
тощо [9].  

Ми поділяємо думку англійського дослідника А. Х’юза, 
який при розробці тестових завдань для перевірки умінь 
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рецептивних видів мовленнєвої діяльності у загальному 
вмінні аудіювання виділяє такі вміння [18, c.138]:  

– глобальне – розуміння головного змісту, розпізна-
вання ставлення мовця; 

– інформаційне – розуміння фактичної інформації, 
розуміння й виконання інструкцій, вміння слідкувати за 
змістом тексту, розпізнавання і розуміння висловлювання 
поглядів тощо; 

– інтеракційне – розуміння привітання, висловлювання 
згоди/незгоди, розуміння/нерозуміння, прохання пояснити, 
вміння розуміти на слух. 

Тестові завдання з аудіювання, спрямовані на вимірю-
вання названих вище умінь, реалізуються, на нашу думку, 
за допомогою таких прийомів тестування, як зіставлення; 
перетворення інформації; послідовне розташування; 
множинний вибір; заповнення пропусків тексту тощо.  

Треба зазначити, що у зарубіжній практиці серед 
існуючої множини тестових завдань для перевірки вмінь 
аудіювання найбільш поширеними А. Х’юз вважає 
множинний вибір, заповнення пропусків, перенесення 
інформації, нотування, частковий диктант, транскрибу-
вання [18, c.139].  

Дослідивши контроль сформованості вмінь розуміння 
мовлення на слух, ми визначаємо такі функції тестового 
контролю знань, вмінь та навичок, як перевірочну, нав-
чальну, мотиваційно-стимулюючу, оцінювальну, виховну, 
розвиваючу тощо.  

Тестові завдання по темі «Travelling» були розроб-
лені нами згідно учбового плану на основі підручника 
Т.Г. Гужви «Англійська мова. Розмовні теми» (2003 р.) 
[19] та виконані студентами 2 курсу 1 групи факультету 
іноземної філології НПУ ім. М.П. Драгоманова при про-
ходженні асистентської практики с 2 по 13 квітня 2018 р.  

Подаємо фрагменти тестових завдань закритої форми 
з різних прийомів тестування як засобів контролю рівня 
сформованості вмінь аудіювання студентів 2 курсу. 

1. Тестові завдання на основі прийому «Зіставлення», 
у яких відбувається зіставлення двох елементів на основі 
перехресного вибору для вирішення лінгвістичних або 
екстралінгвістичних завдань, виявляються ефективним 
засобом вимірювання умінь глобального, детального та 
критичного рівнів розуміння аудіотексту, вміння оціню-
вати зміст повідомлення, розуміючи підтекст [20, c.101]. 

Пропонується наступний фрагмент тестового завдання 
із застосуванням прийому «Зіставлення» [19, c.288-289]: 

Match the words with their definitions  
1) railway 
2) hitch-hiking 
3) suitcase 
4) cruise  
a) a sea-voyage, from port to port especially as a pleasure trip. 
b) portable flat-sided case for clothes, used when travelling. 

c) travelling by getting free rides in passing automobiles 
and walking between rides. 

d) wheeled vehicle for passengers on a railway train. 
2. Тестові завдання на основі прийому «Перетворення 

інформації» передбачають трансформування запропоно-
ваної інформації. Для перевірки аудитивних умінь сту-
дентів, що проходять тести ми будемо використовувати 
такий різновид цього прийому, як пригадування назви 
предмета, явища за його описом. Цей прийом в аудію-
ванні застосовується для вміння відокремлювати головне 
від другорядного у повідомленні на рівні глобального, 
детального рівнів розуміння [20, c.73]. 

Пропонується наступний фрагмент тестового завдання 
із застосуванням прийому «Перетворення інформації» [19, 
c.267-269]:  

Listen to the descriptions of travel items and write their 
names: 

a) it shines at night for the safety of ships (lighthouse); 
b) a coastal water area, adapted for the berth of ships 

(harbor); 
c) a safety device designed to hold the passenger of the 

vehicle in the event of an accident or a sudden stop (seat belt); 
d) a office at a port or frontier where customs duty is 

collected (custom house); 
e) a working place of the pilot and flight mechanic (cockpit); 

3. Тестові завдання на основі прийому «Відповіді на 
запитання» передбачають відповідь студента на конк-
ретне запитання з використанням різновидів цього прий-
ому, таких як «Множинний вибір відповідей» та «Коро-
ткі відповіді». Такі тести є доцільними для вимірювання 
вмінь визначати головну думку і тему повідомлення, 
вмінь визначати підтеми, розуміючи підтекст [20, c.104]. 

Пропонується наступний фрагмент тестового завдання 
із застосуванням прийому «Відповіді на запитання» [19, 
c.272-273]:  

Choose the best answers. 
1. Why Americans are traveling? 
a) to have fun and drink 
b) to earn 
c) to take a photo for memory 
2. Why are Germans traveling? 
a) to take a photo for memory 
b) to eat their favorite dishes  
c) to check up on his guide-books 
4. Тестові завдання на основі прийому «Послідовне 

розташування» вимагають від студентів розміщення 
фактів повідомлення у послідовності, яка передає логіку 
інформації аудіо тексту [20, c.103]. 

Ми пропонуємо наступний фрагмент тестових завдань 
із застосуванням прийому «Послідовне розташування», 
на основі тексту [19, c.285-286]:  

Listen to the information and arrange the steps in the 
correct order.  

He arrived at the airport 2 hours before departure (2) 
He had already bought a plane ticket (1) 
He checked his baggage and paid for excess weight (3)  
Запропоновані тести розглядаються як форма 

контрольно-тренувальних завдань для визначення рівня 
англомовної компетенції при аудіюванні і характери-
зуються стандартністю процедури виконання, дозуванням 
навчального матеріалу, легкістю здійснення зворотного 
зв’язку та можливістю безпосередньої фіксації результатів.  

Висновки. Дослідивши засоби контролю розуміння 

прослуханого тексту: невербальні засоби та вербальні 

засоби (рецептивні або рецептивно-репродуктивні та репро-

дуктивні), треба відзначити, що рівень сформованості 
комунікативної компетенції в аудіюванні визначається за 

допомогою вимірювання аудіативних умінь і встановлю-
ється опосередковано за допомогою тестових завдань.  
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Постановка проблемы. Развитие общества в нашей 

стране тесно связано с необходимостью решения инно-

вационных реформ, среди которых значительную роль 

играют реформы образования, которые требуют совер-

шенствования подготовки студентов к будущей педаго-

гической деятельности. Сегодня проблема педагогических 

кадров является одной из самых актуальных. В совре-

менных законодательных актах и государственных доку-

ментах по модернизации образования (Законы Украины 

«Об образовании», «О высшем образовании», Стратегия 

развития педагогического образования и т.д.) акценти-

руется на практической подготовке будущих педагогов 

всех профессиональных отраслей, в том числе и будущих 

специалистов дошкольного образования.  

Анализ психолого-педагогических исследований по 

проблеме готовности к педагогической деятельности 

позволил сделать вывод о том, что готовность выпус-

кника вуза к профессиональной педагогической деятель-

ности является целостным образованием, как результат 

профессиональной подготовки будущих воспитателей в 

высшем учебном заведении и включает в себя мотивы 

педагогической деятельности; черты характера, адек-

ватные требованиям профессии; педагогические способ-

ности; знания и умения, необходимые для успешного 

выполнения педагогической деятельности; а также «нас-

тройка» на осуществление этой деятельности. Педаго-

гическое заведение высшего образования – это учебное 

заведение, которое готовит педагогические кадры. Учебная 

деятельность его строится в соответствии с основными 

нормативными документами, определяющими работу 

высшей школы. Профессиональная подготовка в педаго-

гическом заведении высшего образования – это подго-

товка к разнообразной педагогической деятельности в 

условиях образовательных учреждений различных типов 

и уровней. Несмотря на многообразие профилей педа-

гогических профессий, общее у них одно – подготовка 

компетентного, обладающего необходимыми теоретичес-

кими и практическими знаниями, умениями специалиста. 

Историко-педагогические и современные научные 

исследования свидетельствуют, что для определения 

понятия «подготовка» авторы используют различные 

интерпретации и обоснования. Проблема подготовки 

может рассматриваться во многих аспектах: психоло-

гическом (учет склонностей, индивидуальных особен-

ностей); нравственному (положительное отношение к 

педагогической профессии) практическом (овладение 

системой профессионально-педагогических знаний, уме-

ний и навыков.  

Анализ работ, посвященных проблеме подготовки 

педагогических кадров в учреждении высшего образо-

вания (А. Абдуллина, С. Архангельский, Ю. Бабанский, 

Г. Бокарева, Е. Бондаревская, Н. Кузьмина, С. Кульневич, 

В. Сластенин, Ю. Фокин, свидетельствует о неоднознач-

ности понятия «подготовка», широту и многообразие его 

трактовок. 

В исследованиях ученых (В. Андрущенко, Г. Атанов, 

В. Бондарь, И Зязюн, Б. Королев, А. Мороз, С. Сысоева 

и др.) отмечается необходимость подготовки специалистов 

нового поколения, способных адаптироваться к быстрым 

изменениям в профессиональной деятельности, самосто-

ятельно пополнять профессиональные знания и обогащать 

собственный профессиональный опыт на протяжении 

всей жизни. Качество профессиональной подготовки 

педагогов дошкольного образования обуславливает 

уровень образованности и воспитанности будущего 

поколения. На этом акцентируют внимание ученые, 

рассматривая различные аспекты проблемы совершен-

ствования содержания подготовки специалистов дош-

кольного образования и профессионального становления 

будущего воспитателя (Л. Артемова, Г. Беленькая, 

А. Богуш, С. Борисова, Н. Голь, Н. Грамма, Т. Жаровцева, 

Л. Загородная, Н. Денисенко, Е. Карпова, Н. Лысенко 

и др. [3]. 

Профессионально-педагогическая деятельность вос-

питателя дошкольного учреждения – это вид трудовой 

деятельности, которая направлена на развитие, воспитание 

и обучение детей дошкольного возраста, содержание 

которой составляет Базовый компонент дошкольного 

образования со всеми его сферами жизнедеятельности. 

Готовность к профессиональной деятельности определя-

В статье расматривается подготовка студентов к повышению профессионального мастерства, что 

возможно только на основе познавательных интересов, которые возникают в период профессионального 

обучения; связаны со способностями, установками, отношениями, ценностями. Формирование 

познавательных интересов происходит в учебно-познавательной и учебно-практической деятельности. На 

этот процесс оказывают влияние содержание, формы и методы обучения, а также активное включение 

студентов в организацию и проведение занятий в вузе, в проведении дискуссий, и в организации 

инспекторско-методической практики.  

Ключевые слова: высшее образование, будущие педагоги по дошкольному образованию, познавательный 

интерес, мотив, профессиональная подготовка. 
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ется как умение выполнять определенные операции и 

творчески подходить к их выполнению. 

Современному детскому саду нужен педагог, способ-

ный не только давать знания, умения, навыки детям, но 

и создавать условия для их всестороннего развития, ос-

нованные на гуманном отношении с реальным учетом 

их индивидуальных и возрастных особенностей; прогно-

зировать дальнейшее развитие каждого ребенка, твор-

чески решать проблемы, стоящие перед дошкольным 

образованием. 

Проблема формирования интереса как мотива про-

фессионального обучения и профессиональной деятель-

ности чрезвычайно важная и актуальная в современных 

условиях реформирования существующей практики выс-

шего педагогического образования. 

Выделяя в качестве объекта интересов сферу дош-

кольного образования в целом, важно подчеркнуть, что 

будущий специалист по дошкольному образованию 

потенциально будет работать не только в качестве вос-

питателя, но и организатора, методиста, заведующего 

учреждением дошкольного образования. 

Поэтому, обогащая объект интересов управленчес-

кими знаниями, умениями, навыками, особое внимание 

следует уделить способностям. В период профессио-

нального обучения формируются как способности к 

познанию, так и способности к профессиональной 

деятельности. Поэтому профессионально-познавательные 

интересы можно рассматривать как условие и результат 

общих и специальных способностей, выраженных в 

направленности на профессиональную деятельность, 

успешном овладении профессиональными знаниями, 

умениями, навыками, в проявлении педагогических 

способностей уже в процессе обучения в учреждениях 

высшего образования. 

Цель работы – раскрыть сущность, структуру и 

специфику профессионально-познавательных интересов 

студентов на основе выявления точек сопряженности 

профессиональных и познавательных интересов. 

Интерес (от лат. Interest – имеет значение, важно) – 

форма проявления познавательной потребности, обес-

печивающая направленность личности на осознание 

целей деятельности и тем самым способствует ориен-

тации, ознакомлению с определенными фактами, более 

полному и глубокому отражению действительности» [1, 

с.147]. Проблема интересов в педагогике является клю-

чевой проблемой, поскольку именно они активизируют 

все психические процессы человека, побуждают личность 

к постоянному преобразованию действительности. 

Изложение основного материала. Ученые Б. Ананьев 

и С. Рубинштейн в своих работах отметили связь ум-

ственных потребностей и интересов. Они, вместе с тем, 

считают, что интерес вызывает желание ознакомиться с 

предметом интереса. Это означает, что потребность в 

знаниях нельзя отождествлять с познавательным инте-

ресом, поскольку последний возникает на основе пот-

ребностей, но не равен им. Интерес проявляется в ак-

тивной самостоятельной деятельности и тем самым 

приобретает значение стимула этой деятельности. Под 

его влиянием студент в процессе самостоятельной 

учебно-познавательной деятельности стремится узнать 

новое, понять и усвоить его. По учебным предметам в 

заведении высшего образования, познавательный интерес 

выступает как результат объективных и субъективных 

факторов реализации учебно-познавательной деятельности 

студента. Например, Г. Щукина, рассматривая познава-

тельный интерес с дидактической позиции, обращает 

внимание на сложную природу познавательного интереса 

как личностного образования, выделяет его объективно-

субъективную основу, выборочную направленность поз-

нания мира, психологическую насыщенность умствен-

ными и эмоционально-волевыми процессами, которые 

существенно способствуют интенсификации процесса 

учения объекта обучения. Таким образом, Г. Щукина 

определяет познавательный интерес как реально дей-

ствующий мотив учения. Поэтому «познавательные 

мотивы, потребности, интересы, стремления, цели, идеалы, 

составляющие основу в учебно-познавательной деятель-

ности для достижения в ней существенных успехов» [5]. 

Специальные исследования посвящены проблеме 

формирования познавательного интереса, показывают, 

что интерес во всех его проявлениях и на всех этапах 

развития характеризуется тремя обязательными момен-

тами: положительной эмоцией по отношению к деятель-

ности; наличием познавательной стороны этой эмоции; 

наличием непосредственного мотива, который идет от 

самой деятельности 

Понятие «мотив» (от «motiv» – приводить в движение, 

толкать) означает побуждение к деятельности, связанные с 

удовлетворением потребностей субъекта; совокупность 

внешних или внутренних условий, вызывающих актив-

ность субъекта и определяющих ее направленность [2]. 

Под мотивами педагогической деятельности понима-

ются побуждения, связанные с ее осуществлением. Это: 

внутренняя потребность работать в области определенного 

предмета; потребность работать с людьми (воспитывать 

их, учить), основанная на самосознания своих способ-

ностей, характера, призвание; необходимость, связанная 

с выполнением роли, обусловленной вынужденным 

выбором профессии и тому подобное. Мотивы педаго-

гической деятельности рассматриваются в единстве с ее 

компонентами. Н. Кузьмина [2]. выделяет в структуре 

педагогической деятельности три компонента: конструк-

тивный, организаторский, коммуникативный. Для осу-

ществления этих видов деятельности необходимы соот-

ветствующие способности, проявляющиеся в умениях. 

При этом, конструктивная деятельность (связана с отбо-

ром, композицией, проектированием учебно-воспита-

тельного материала, созданием планов и т.д.) включает 

проектирование: 

а) содержания будущей деятельности; 

б) системы и последовательности собственных дей-

ствий; 

в) системы и последовательности действий студентов. 

Кроме того, конструктивный компонент педагогичес-

кой деятельности может быть представлен и как внут-

ренние взаимосвязанные функции: аналитическая, прог-

ностическая и проектная [4] 

Анализ исследований Н. Кузьминой [2], В. Сластенина 

[4] по мотивации показал, что для студентов педагоги-

ческих вузов характерны следующие мотивы обучения: 

 интерес к профессии;  

 любовь к детям, стремление работать с ними; 
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 интерес к предмету, который будет преподавать 

специалист; 

 влияние близких, дорогих людей, семейные тра-

диции; 

 стремление иметь диплом о высшем образовании; 

 творческий характер труда. 

От педагога нужны умение организации таких 

главных средств воспитания (одновременно и основных 

видов человеческой деятельности) как: игра, учение, 

труд, знания и общения. 

С. Рубинштейн, рассматривая интересы в структуре 

мотивации, выделил следующие случаи его возникно-

вения: интерес к содержанию предмета или деятельности, 

которая в нем отражается; интерес вызван характером 

умственной деятельности (познавательной активностью); 

интерес подкреплен способностями и склонностями; 

опосредованно интерес обуславливается связью его с 

практической деятельностью. Познавательный интерес в 

силу его специфики обуславливается направленностью 

на практическую деятельность, так как интерес к про-

фессии опосредован в период обучения познавательным 

интересом. 

Использование активных методов и приемов на лек-

циях способствует формированию основ профессио-

нально-познавательных интересов, поскольку эта форма 

аудиторных занятий выполняет функцию первичного 

источника информации, облегчает восприятие нового 

материала, устанавливает взаимосвязь с ранее полу-

ченным запасом знаний, с другими учебными дисцип-

линами. Естественно, здесь важно учитывать личность 

преподавателя как организатора комфортных условий 

для занятий, психологического микроклимата, бесконф-

ликтного и доброжелательного взаимодействия всех 

участников педагогического процесса. Применение им 

элементов театрализации обучения создает определенный 

настрой в учебной деятельности и позволяет снять 

психологические барьеры, преодолеть страх, стеснение, 

смущение, которые снижают эффективность обучения. 

Если материал излагается эмоционально, привлекаются 

примеры из практики, если студент является активным 

участником педагогического процесса, то лекция побуж-

дает к дальнейшему изучению излагаемого вопроса, к 

критическому взгляду на разные точки зрения по 

исследуемой проблеме, дает возможность задуматься 

над своими способностями, над своим характером. То 

есть, лекция как форма обучения может воздействовать 

на мотивы обучения, на направленность интересов и на 

предпочтение студентами активных способов познания. 

Если лекции дают первичные предпосылки для воз-

никновения профессионально-познавательных интересов, 

то практические занятия углубляют это личностное 

образование, делают его более устойчивым. Так же в 

учебном процессе широко используются активные 

методы обучения (деловые игры, дискуссии, проблемные 

ситуации, творческие задания и т.д.), помогающие интен-

сифицировать учебный процесс, активизировать поз-

навательную деятельность студентов, максимально при-

близить учебную деятельность к профессиональной. 

Целенаправленная работа по формированию познава-

тельных интересов предполагает практическое апроби-

рование теоретических положений и это позволяет 

сделать учебная педагогическая практика будущих 

специалистов по дошкольному образованию. Это помогает 

студентам адаптироваться к условиям будущей про-

фессии, осознать свои возможности к воспитанию и 

обучению детей, утвердиться в профессиональных 

намерениях, встать в позицию воспитателя, методиста, 

заведующего учреждение дошкольного образования. 

Также педагогическая практика имеет диагностическое 

значение, поскольку в естественной обстановке позволяет 

пронаблюдать проявления -познавательных интересов у 

будущих специалистов по дошкольному образованию. 

Выводы. Организация педагогического процесса 

в современном заведении высшего образования имеет 

широкие возможности, позволяющие студентам осущес-

твлять свободный выбор, где каждый студент сознательно 

ставит себе цель, выбирает средства, стремится к дости-

жению и оценки своего индивидуального результата на 

основе творческого подхода к любой решаемой проблемы. 

Изучение человека в течение его жизненного пути пока-

зывает, что образование и проявление в ней качеств 

активного субъекта деятельности продолжаются до тех 

пор, пока эта деятельность продолжается. Прослеживая 

особенности саморазвития личности как субъекта дея-

тельности, можно выделить значение профессиональной 

деятельности как оптимальной условия ее творческого 

развития. 

Таким образом, активные методы и формы обучения 

имеют большие возможности в активизации познавате-

льных интересов будущих специалистов по дошкольному 

образованию. А педагогам необходимо направить свою 

работу на применение такого содержания, форм, методов, 

приемов и средств обучения, которые способствовали 

бы повышению познавательного интереса, активности, 

творчества, самостоятельности в получении знаний. 
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Постановка проблеми. Якість вітчизняної доктор-

ської підготовки у контексті світових інтеграційних 

процесів все більше набуває актуальності і соціальної 

значущості. Орієнтація на поступове запровадження 

європейських норм і освітніх стандартів до змісту вищої 

освіти вимагає відповідності потребам сучасного ринку 

праці. Останні дослідження ринку праці відображають 

помітну тенденцію значної зацікавленості роботодавців 

до розвинених загальних компетентностей («generic 

competences», «soft skills»). Успіх будь-якої компанії має 

базуватися на економіці довіри, який опирається на 

комунікацію, соціальні навички і рівень емоційного інте-

лекту. Більшість роботодавців вважають їх так само важ-

ливими, як і професійні знання та вміння. Все більше 

уваги надається розвиткові нового професійного мис-

лення з урахуванням світової тенденції – універсалізації 

так званих м’яких навичок, більш розповсюджених для 

системи бізнесу [1].  

Формулювання мети статті і завдань. Вивчення 

вітчизняних і зарубіжних наукових джерел щодо підго-

товки здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня 

вищої освіти уможливили виявлення недоліків у розвитку 

таких компетентностей. Ми розглядаємо актуальність 

дослідження сучасних технологій з точки зору вимог 

європейських роботодавців до загальних компетентностей 

здобувачів вищої освіти. 

Виклад основного матеріалу статті. Входження 

України до європейського та світового освітнього прос-

тору супроводжується інтеграційними процесами і поси-

ленням стратегічної орієнтації у контексті поширення 

навчання впродовж життя на рівних можливостях в ін-

формаційному суспільстві. Саме тому пріоритетного 

значення в умовах світових глобалізаційних процесів 

набуває підготовка конкурентоспроможних фахівців на 

засадах компетентнісного підходу з урахуванням цін-

ностей і принципів рівності, доступності, прозорості, 

простоти, якості та відповідності для подальшої інтег-

рації на європейському ринку праці.  

Докторська освіта отримала підвищений інтерес та 

значення у європейському просторі вищої освіти (англ. 

European Higher Education Area, EHEA). Наразі серед 

останніх трендів є зростання попиту на універсальність 

підготовки здобувачів докторських (PhD) програм до 

вимог ринку праці, на особистісну зорієнтованість освіт-

нього процесу, його інформатизацію. Проте, незважаючи 

на те, що європейські університети постійно покращують 

свій власний шлях до поліпшення якості докторських 

(PhD) програм, вони стикаються з обмеженнями та 

викликами, що виникають з боку внутрішніх та зовнішніх 

зацікавлених сторін (стейхолдерів).  

Наше дослідження спрямовано на аналіз вітчизняних 

і зарубіжних практик університетів щодо розвитку 

загальних компетентностей у здобувачів вищої освіти. 

За результатом порівняння кращих практик щодо 

розвитку загальних компетентностей здобувачів третього 

(освітньо-наукового) рівня вищої освіти у вітчизняних 

університетах та університетах зарубіжних країн нами 

буде зроблено рекомендації щодо покращення та удос-

коналення таких навичок.  

Як показали результати порівняння кращих практик 

щодо розвитку загальних компетентностей здобувачів 

третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти у віт-

чизняних університетах та університетах зарубіжних 

країн, то можна зробити такі висновки.  

Вищим навчальним закладом Укоопспілки «Полтавсь-

кий університет економіки і торгівлі» розроблена Страте-

гія розвитку університету на 2017–2022 роки. Однією зі 

стратегічних цілей є впровадження лідерської управлін-

ської парадигми. Мета програми: формування та розвиток 

soft skills (м’яких, гнучких навичок). Завдання програми 

передбачають забезпечення формування таких умінь: 

комунікації, бути переконливим, знаходити підхід до 

людей, вести переговори, вміти працювати в команді, 

неконфліктність, стресостійкість, тайм-менеджмент, кре-

ативність, постійного особистісного розвитку, відкритості 

до навчання та готовність ділитися знаннями, прагнути 

до інновацій, готовності до викликів, ініціативності, пос-

тавлених цілей, досягнення результату, прийняття рішень, 

розвитку таланту. 

Заходи реалізації програм включають такі форми 

навчання студентів: майстер-класи, ворк-школи, семінари, 

тренінги, фільмо-кейси. Реалізаційним механізмом впро-

вадження програми є: науково-дослідна робота та нав-

чально-тренінгова діяльність. Остання здійснюється у 

рамках роботи «Школи лідера» (реорганізований клуб 

«Лідер»).  

У статті проведено аналіз вітчизняних і зарубіжних практик університетів щодо розвитку загальних 

компетентностей у здобувачів вищої освіти. За результатом порівняння кращих практик щодо розвитку 

загальних компетентностей здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти у вітчизняних 

університетах та університетах зарубіжних країн зроблено рекомендації щодо покращення та 

удосконалення таких навичок.  

Ключові слова: загальні (універсальні) компетентності, доктори філософії, технології розвитку, кращі 

практики. 
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Отже, фактично ця програма орієнтована на три 

категорії слухачів: І категорія – студенти, ІІ категорія – 

науково-педагогічні працівники, ІІІ категорія – управ-

лінський персонал.  

Львівська Бізнес Школа УКУ з 2019 року впроваджує 

комплексну програму «Soft Skills Marathon», під час 

навчання слухачі мають змогу освоїти різні навички 

комунікації, командної роботи, розвиток емоційного 

інтелекту. Програма складає серією п’яти одноденних 

воркшопів: «Публічний виступ та презентація», «Управ-

ління часом та персональна ефективність», «Бізнес-

комунікація та емоційний інтелект», «Результативні 

переговори», «Взаємодія у команді», «Конфлікти», 

«Лідерство» [2]. 

КНТЕУ з 2018 р. впроваджує тренінг для студентів 

старших курсів. Разом зі студентами викладачі виз-

начають soft skills і аналізують важливість кожного блоку 

та стадії їх розвитку, зокрема навичці «Активного 

слухання». До контенту програми ввійшли наступні теми: 

комплексне вирішення проблем, критичне мислення, 

креативність, управління людьми, спілкування, емоційний 

інтелект, орієнтація на сервіс, когнітивна гнучкість. У про-

цесі тренінгу відпрацьовуються прикладів з практики [3]. 

У Луцькому національному технічному університеті 

є позитивний досвід викладання курсу «Soft skills для 

інженерів», який був розроблений в рамках реалізації 

міжнародного проекту TEMPUS «Професійно-орієнтовані 

магістерські програми в області інжинірингу в Росії, 

Україні, Узбекистані». Також навчання за напрямом soft 

skills пропонує міжкорпоративний відкритий ІТ-універ-

ситет BIONIC University.  

У Вінницькому національному технічному університеті 

діє розгалужена мережа таких організацій, зокрема 

найуспішнішими з них BEST (Board of European Students 

of Technology) – Рада студентів технічних університетів 

Європи; студентське самоврядування; осередок міжна-

родної молодіжної організації AISEC; студентське наукове 

товариство і рада молодих учених; студентський клуб та 

інші. Представники цих організацій планують, організо-

вують та проводять інженерні змагання, ярмарки кар’єри, 

наукові конференції та конкурси, різноманітні круглі 

столи, урочисті концерти, неформальні навчання тощо.  

Крім того, певна частина студіюючої молоді задіяна в 

консультативно-дорадчих та неурядових об’єднаннях 

громадян місцевого та загальнодержавного значення 

(громадські організації, благодійні фонди, політичні партії 

тощо). В цьому процесі проактивні студенти здобувають 

досвід та уміння, які більшою мірою і відносяться до 

«м’яких» навичок. 

На увагу заслуговують Програма «Skills Lab» 

(Організатори програми: Центр «Розвиток КСВ», Фонд 

ООН у галузі народонаселення і Міністерство молоді та 

спорту України). Програма має на меті розвиток і 

вдосконалення навичок, які необхідні молодим людям 

для побудови успішної кар’єри або початку власної 

справи. Кожен з учасників та учасниць обирають собі 

той чи інший напрям програми, а навчання проходить у 

форматі майстер-класів soft skills від компаній-підписантів 

Пакту заради молоді, місцевих роботодавців, експертів 

та підприємців.  

Серед основних тематичних напрямків тайм-менед-

жмент, фінансова та юридична грамотність, ведення 

переговорів, складання резюме, підготовка до співбесіди, а 

також складання канвасу бізнес-ідеї. У якості фінальних 

робіт програми, учасники та учасниці презентують свої 

проекти, які вони розробили під час Skills Lab. За 

напрямком «успішна кар’єра» розробляють соціальні 

проекти для міста та громади, а на «власній справі» – 

бізнес-проекти для самозайнятості, в тому числі товари 

та послуги власного виробництва [4]. 

П. Гріффін, засновник дослідницького проекту ATС21S 

і директор Центру дослідження оцінки в Університеті 

Мельбурна, зазначив, що «в кожній країні набір [навичок] 

різниться, але завжди це має відношення до навиків, 

необхідних в XXI ст. – критичне мислення, навички 

комунікації і спільної роботи, творчий підхід, навички 

поведінки в цифровому середовищі». Ці навички також 

отримали назву 4 C’s: Creative thinking (креативність), 

Collaborating (співробітництво), Communicating (спілку-

вання), Critical thinking (критичне мислення) [6].  

Аналітики World Economic Forum склали прогноз, 

в якому позначили десять ключових компетенцій, які 

будуть затребувані роботодавцясм в 2022 році. Згідно 

з їхнім прогнозом, найбільш значимою компетенцією 

буде вміння вирішувати складні завдання. Другий за 

значимістю компетенцією є критичне мислення, а третій – 

креативність. Після названих компетенцій слідують 

компетенція управління людьми, навички координації та 

взаємодії, емоційний інтелект, судження і прийняття 

рішень, клієнтоорієнтованість, вміння вести переговори і 

когнітивна гнучкість [1]. 

Досвід Фінських університетів щодо розвитку зага-

льних компетентностей свідчить про те, як університети 

швидко реагують на виклики, викликані швидкими 

змінами у світі праці та суспільства по всій Європі, 

особливо стосовно розвитку загальних компетентностей. 

Було проведено експеримент (протягом 2018 р.) і дані 

були зібрані за допомогою індивідуального та групового 

інтерв’ю у трьох фінських вищих навчальних закладах, 

включаючи два університети та один університет 

прикладних наук. В інтерв’ю брали участь 63 особи, 

відповідальні за управління, розвиток та викладання у 

цих інститутах.  

В результаті якісного аналізу даних було визначено 

чотири моделі для відображення розвитку загальних 

навичок, які назвали (1) Модель Спеціаліста, (2) Модель 

оновлення на основі наукових досліджень, (3) Інтегративна 

модель на основі проекту та (4) Модель мережевої куль-

тури. Ці моделі служать аналітичними інструментами, 

які допомагають ЗВО вивчити існуючу практику та 

розробити нові формі і методи для розвитку загальних 

компетентностей: бажані загальні навички та вміння для 

випускників: усне та письмове спілкування; вирішення 

проблеми; аналіз; критична оцінка; інформаційна 

грамотність; командна робота; проведення незалежного 

навчання протягом усього життя; ініціюючі та провідні 

підприємства; взяття на себе відповідальності та прий-

няття рішень; прийом на роботу або подальше навчання 

на національному та міжнародному рівнях; і демон-

страція високих етичних стандартів.  
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Серія досліджень, які були проведені у Великобри-

танії щодо оцінки важливості та розвитку 15 «м’яких 

навичок» засвідчили, що високий рівень володіння 

загальними компетентностями у студентів передбачали 

успішність у навчанні. Вивчення середніх відмінностей 

між факультетами (гуманітарними, науками про життя, 

точними науками) виявило більш високі рейтинги 

м’яких навичок у «м’яких» курсах. У дослідженні було 

включено захід IQ. Результати підкреслюють те, що 

стосуються різних неакадемічних навичок та їх суттєві 

зв’язки з освітніми індивідуальними відмінностями [6]. 

Гонконгський університет проводив анкетування для 

502 студентів старших курсів (інженери і ІТ-бізнес) для 

дослідження їхньої усвідомленої важливості підвищення 

рівня своїх загальних навичок, а також їх мотивацію до 

розвитку цих навичок. Наслідки дисциплінарних відмін-

ностей для розробки навчальної програми з загальних 

навичок також залишаються невивченими. Результати 

студентів-інженерів та бізнесу були порівняні, що 

виявило деякі дисциплінарні відмінності. Суттєві відмін-

ності були виявлені у оцінці важливості та компетен-

тності щодо ІТ-навичок, а студенти бізнесу давали значно 

більшу оцінку важливості більшості загальних навичок, 

ніж студенти-інженери. Це дослідження допоможе орі-

єнтуватися на розробку навчальних програм, що 

використовує переваги міждисциплінарних програм та 

включає загальні навички як частину результатів 

навчання у дисциплінарних контекстах [8]. 

Наразі поняття «загальні компетентності» («generic 

competences», «soft skills»). є відносно новим та недос-

лідженим. Хоча, реагуючи на запити ринку праці, деякі 

університети пропонують різноманітні програми, спря-

мовані на розвиток таких компетнтностей, але в абсо-

лютній більшості закладів вищої освіти не приділяють 

належної уваги розвитку у студентів їх «generic skills». 

Проте навчальні програми перенавантажені навчальними 

дисциплінами, які розвивають у студентів «hard skills», 

тобто «тверді» навички, пов’язані зі знанням фундамен-

тальних та спеціальних дисциплін, здобуттям практичної 

підготовки тощо. Про те, як взаємодіяти у колективі зі 

співробітниками, з клієнтами, з партнерами – не навчають, 

хоча ці навички дуже сильно впливають на ефективність 

роботи співробітника.  

Отже, перспективним напрямом для вітчизняної сис-

теми вищої освіти є розробка індивідуальної освітньої 

траєкторії розвитку загальних компетентностей докторів 

філософії з урахуванням наступних технологій:  

 самонавчання – самостійне вивчення різних матеріалів 

(статті, блоги, тренінги, вебінари, підкасти тощо); 

 зворотний зв’язок – від колег, керівників, наставників 

і експертів про успіхи і помилки вашої поведінки 

у розрізі конкретного досвіду;  

 ментворкінг (менторство + нетворкінг) – робота від-

разу з кількома, різними за досвідченістю, наставни-

ками: вчитися можна у будь-якої людини. 

 розвиток у процесі роботи – пошук і вивчення ефек-

тивніших моделей поведінки під час вирішення ваших 

професійних завдань.  

Констатуємо той факт, що вітчизняні заклади вищої 

освіти починають розуміти, що розвиток загальних 

компетентностей («generic competences», «soft skills») 

для здобувачів є об’єктивною вимогою ринку праці. 

Істотна частина викладачів і велика частина здобувачів 

не мають уявлення про форми і методи розвитку цих 

компетентностей.  

Найефективнішими дисциплінами для формування 

загальних компетентностей («generic competences», «soft 

skills») з урахуванням кращих міжнародних практик 

(Великобританія, Північна Ірландія, Фінляндія, Гогконг) 

частина академічної спільноти вважають соціально-

гуманітарні дисципліни.  

Традиційні методи викладання (лекції, семінари) 

менш ефективні у розвитку загальних компетентностей 

(«generic competences», «soft skills»), тоді як активні та 

інноваційні методи навчання (кейси, імітації, проекти, 

вебінари, форуми, майстер-класи) становлять оптимальні 

форми, у рамках яких ефективно розвиваються загальні 

компетентності («generic competences», «soft skills»).  

Висновки. У світлі ширшої автономії університетів в 

частині формування навчальних програм необхідно 

проявляти ініціативу та запроваджувати відповідні нові 

навчальні програми підготовки з метою охоплення 

всього спектру розвитку загальних компетентностей 

(«generic competences», «soft skills») у здобувачів третього 

(освітньо-наукового) рівня вищої освіти. Таким чином 

можна стверджувати, що у європейських документах у 

сфері вищої освіти визнано надзвичайно велику сис-

темоутворювальну роль вищезазначених загальних ком-

петентностей незважаючи на дискусійний характер їх 

переліку. Однак розробка ефективних методів і технологій, 

які забезпечуватимуть розвиток загальних компетен-

тностей здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня 

вищої освіти залишається недостатньо дослідженою у 

вітчизняних практиках. Тож подальшою науковою роз-

робкою вважаємо розробку технології індивідуального 

розвитку доктора філософії із забезпеченням якісного 

онлайн супроводу (плаформи, навчальних вебінарів тощо).  
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Постановка проблеми. Продемонструвати шляхи 

визначення розробки класифікації джерел педагогічної 

біографістики. 

Мета роботи – довести необхідність дослідження та 

значення можливостей джерел біографістики для 

педагогічної науки. 

Виклад основного матеріалу. Джерела педагогічної 

біографістики ми розглядаємо з двох позицій: як метод 

їхнього поділу за певними спільними ознаками та як 

дослідницьку технологію, що охоплює основні функції 

джерелознавства. 

Розробка такої класифікації потребує вирішення 

взаємопов’язаних завдань: необхідно виявити сутнісно-

специфічні ознаки джерел як критеріїв їхньої 

спорідненості; визначити зведення їх виходячи у певні 

групи та підібрати відповіді методи і прийомів для 

їхнього опрацювання.  

Аналіз дисертаційних досліджень, присвячених 

педагогічним персоналіям та спеціальні історико-педа-

гогічні джерелознавчі студії (Адаменко; Голубнича; 

Петренко; Смолінчук та ін.) показують, що автори надають 

перевагу таким принципам і підходам класифікації дже-

рельного комплексу як за типами і видами; за поход-

женням; за часом і місцем появи; за місцем зберігання; 

за ідейною спрямованістю та ін. Але дедалі більш попу-

лярними стають комбіновані схеми класифікацій, які 

поєднують певні ознаки, виходячи з мети, спрямованості, 

призначення відкладеної в джерелах інформації тощо.  

Труднощі розробки загальної моделі (схеми) класи-

фікації джерел педагогічної біографістики зумовлені 

необхідністю охопити сукупність різновидових матеріалів 

із різними сутнісно-змістовими властивостями. При 

розв’язанні цього завдання спираємося на досвід біо-

графічного джерелознавства (А. Атаманенко, С. Ляшко, 

І. Пєтровскої, В. Чишко та ін.), хоча теорія і методика 

цієї субдисципліни, за визнанням фахівців, опрацьована 

недостатньо [4].  

Науковці наголошують, що для того, щоб був прове-

дений повноцінний підготовчий етап вивчення біографії, 

необхідно враховувати всі доступні джерела (визнача-

ють їх 11 видів) про неї, її оточення, ідейну спадщину, 

історичний контекст тощо [5, с.54-55, 90-91].  

Необхідно зазначити, що класифікація джерел персо-

нолінійних досліджень проводить їх поділ на дві групи: 

джерела, створені досліджуваною особою, її оточенням 

(урядовими, науковими установами тощо), що стосуються 

особистого життя і наукової діяльності та джерела, ство-

рені іншими особами (рецензії, праці про вченого і час 

його життєдіяльності тощо) [1, с.18-19]. Цей підхід є 

історично обумовленим, тож не може охопити загальний 

масив джерел, який використовується у дослідженні 

персоналій за різних періодів. 

Насамперед, загальна класифікація джерел педагогічної 

біографістики має мати «універсальний» характер, щоб 

стати «відправною матрицею» для диференціації дже-

рельного корпусу конкретних досліджень про окремі 

педагогічні персоналії або їхні групи. При цьому, у кож-

ному випадку підходи і критерії поділу і систематизації 

джерел залежать від предмету і завдань наукового 

дослідження.  

Пропонуємо дворівневу модель класифікації джерел 

педагогічної біографістики, в основу якої покладено дві 

групи критеріїв. На першому загальному рівні згідно 

критерієм способу фіксації і відображення інформації 

про історико-педагогічні процеси пропонуємо звернути 

увагу на речові, зображальні, фонічні (звукові), писемні. 

На другому рівні, виходячи з того, що основну роль 

у дослідженні персоналій відіграють писемні джерела, 

документальні то зауважуємо особливий акцент на 

оповідних, масових, конкретно-соціологічних дослід-

женнях. Такий підхід відповідає поширеному у приклад-

ному джерелознавстві [4, с.110-114; 3; 7] і біографістиці 

[4, с.36-42; 6, с.95-108] поділу джерел за родово-видовим 

принципом. 

Схарактеризуємо означені групи джерел, зважаючи 

на їхні особливості, значення та можливості засто-

сування в біографічному дослідженні.  

Три перших групи (речові, зображальні, фонічні) 

використовують у незначному обсязі через об’єктивну 

обмеженість їхнього інформативного потенціалу та 

незнання необхідних для цього методик. Речові – це тип 

джерел, в яких інформація фіксується у предметній 

формі. За функціональним призначенням у розрізі 

педагогічної біографістики поділяємо їх на такі основні 

класи: знаряддя праці і побуту; архітектурні споруди; 

ордени і медалі; пам’ятки історії і культури (некрополі, 

монументи, меморіальні дошки тощо).  

Аналіз студій про педагогічні персоналії показує, що 

архітектурні споруди (будинки, де жив, працював, 

перебував діяч тощо), зрідка використовуються як дже-

рела. Частіше вивчаються знаки пошани, ордени, медалі 

тощо, які засвідчують прижиттєве визнання заслуг особи. 

Також недооцінюються інформативно-пізнавальні мож-

ливості поховальних пам’яток, зокрема могил, місць 

У статті розглядаються основні функції джерелознавства та принципи і підходи класифікації 

джерельного комплексу педагогічної біографістики. Зауважено, що необхідно проведити повноцінний 

підготовчий етап вивчення біографії для того, щоб дослідити у комплексі особистість педагога, 

використовуючи саме диахронний метод дослідження. 

Ключові слова: педагогічна біографістика, дослідження, джерелознавчий аспект. 
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поховання діячів, членів їхніх родин. Хоча науковий 

досвід (приміром, праця про Г. Врецьону та ін.) засвідчує, 

що вони дозволяють з’ясувати трагічні обставини життя 

(хвороба, смерть близьких і т. ін.), які істотно впливали 

на творчу і громадську діяльність.  

Необхідність активного використання таких джерел 

засвідчують науково-методологічні розробки з біогра-

фічної некрополістики, які розкривають її інформативний 

потенціал (одержання, уточнення відомостей про дати 

життя, віросповідання, родинні стосунки, суспільне ста-

новище тощо). Вони актуалізують підготовку відповідних 

довідниково-меморіальних видань про педагогічні пер-

соналії. Важливим доповненням до них є свідчення про 

вшанування пам’яті про них у вигляді пам’ятних знаків, 

які переважно фіксуються у наукових студіях.  

Сучасну педагогічну біографістику важко уявити без 

зображальних або іконографічних джерел (кіно-, фото-, 

відеодокументи, портрети, картини, рисунки), які у нау-

кових працях за-звичай використовуються як супровід 

до текстової частини. Вони дають образне уявлення про 

певні події, явища, процеси, поглиблюють розуміння 

їхньої значущості й дозволяють стати їхніми співучас-

никами. Сучасні технічні засоби розширюють можливості 

для репрезентації таких артефактів та актуалізують 

створення відповідного кінофотовідео ресурсу про 

діячів освіти і педагогів.  

Останнє стосується і фонічних (звукових, вербаль-

них) джерел. У «чистому» вигляді вони не можуть 

поєднуватися із текстовим матеріалом, тож актуалізуємо 

цю проблему в контексті розвитку усної історії. Як 

приклад, відзначаємо цікавий досвід апробації цього 

джерела у вигляді свідчень про Б. Ступарика, які були 

зібрані серед членів його родини, учнів, колег, соратників. 

Існують спеціальні науково-методичні розробки щодо 

збору й аналізу таких джерел, однак можливості їхнього 

використання обумовлені часом життя носіїв інформації, 

що зберігають унікальні свідчення, які не можна почер-

пнути з інших джерел. 

Предметного аналізу потребує група писемних джерел, 

які складають головну інформативну базу досліджень з 

педагогічної біографістики. Слід доповнити їхній поділ 

за родово-видовим принципом (документальні, оповідні, 

масові, конкретно-соціологічні, особового походження) 

класифікаційними схемами, що враховують місце збере-

ження, характер публікації і оприлюднення, час і місце 

появи. Вибір критеріїв класифікації обумовлюють мета, 

предмет, інші параметри кожного дослідження [6].  

Окремі групи, види, жанри писемних джерел мають 

своє інформативне навантаження та відіграють різну 

роль у вивченні персоналій. Їхній аналіз потребує вико-

ристання наукового інструментарію різних галузей знань. 

З таких міркувань в одному контексті аналізуємо чотири 

основні групи писемних джерел: а) документальні, ство-

рені за життя педагогічної персоналії і є найбільш реп-

резентативними за вірогідністю інформації (законодавчі 

і діловодні документи органів державної влади, гро-

мадських організацій, окремих діячів тощо); б) оповідні, 

що у довільній формі фіксують інформацію про суспільне 

життя і певну особу (повчання, похвала, подорожні 

записки тощо), тож відображають суб’єктивні рефлексії 

авторів; в) масові – характеризуються типовістю і 

повторювальністю інформації, тож дозволяють виявляти 

і відстежувати тенденції формування і розвитку як сус-

пільних процесів і явищ, так і життя певних персоналій 

(періодична преса, довідкові видання тощо); в) матеріали 

соціологічних досліджень – зібрані внаслідок анкетувань, 

інтерв’ю, спостережень дані, що оброблені і представлені 

у звітах і довідникових публікаціях [3].  

Означені групи документів несуть різне інформативне 

навантаження у вивченні життєдіяльності педагогічної 

персоналії. Вони є основою для з’ясування передумов і 

чинників (суспільно-політичних, правових, соціально-

економічних, культурно-освітніх тощо) її формування і 

розвитку, але мають свою специфіку для осмислення 

життєпису та професійної, творчої, громадської діяльності. 

Розглянемо цю проблему більш предметно.  

Висновок. Отже, розробка класифікації джерел педа-

гогічної біографістики сприяє дослідити персоналію 

через призму сьогодення, застосовуючи багатоаспектний 

підхід щодо її вивчення. 
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Постановка питання. Пріоритетне завдання сучасної 

української освітньої політики – створення умов для 

високої якості освітнього процесу на основі збереження 

його фундаментальності та відповідності перспективним 

потребам особистості, суспільства й держави. Інновація 

в навчанні – нові методики у викладанні, сучасна орга-

нізація занять, новітні оцінюючі критерії. Найактуаль-

нішою проблемою в фізичному вихованні сьогодення є 

низький рівень фізичного здоров’я і фізичної підго-

товленості студентів. Згідно багатьом дослідженням, 

студенти часто висловлюють негативне ставлення до 

занять фізичною культурою. Це свідчить про те, що 

фізична культура як частина загальної культури осо-

бистості у студента не сформована. Тому, найважливіше 

завдання навчального закладу та всієї освітньої системи 

зараз виступає фізична підготовка молоді. Кожна 

людина індивідуальна і у кожного студента є свої певні 

критерії фізичного навантаження. Тобто в інститутах і в 

школах повинен бути індивідуальний підхід до студен-

тів і учнів, який включає в себе відповідні стандарти і 

підготовки, котрий поєднанує в собі гнучкий графік й 

планування навчання. При цьому ж на заняттях не повинні 

порушуватися права дітей з обмеженими можливостями.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Головні 

напрями та засоби інноваційних технологій викладання 

сфокусовані в роботах таких вчених, як І. Бех, Г. Волинка, 

І. Зязюн, В. Курило, М. Михальченко, І. Прокопенко, 

О. Савченко, М. Степко та ін. Проблема інноваційного 

розвитку фізичного виховання та спорту у вищій школі 

України майже не досліджується, оскільки помилково 

вважається, що ця сфера не потребує кардинальних змін 

й не має великого значення для загального процесу 

навчання. 

Мета дослідження – охарактеризувати інноваційні 

технології викладання фізичного виховання у вищих 

навчальних закладах, визначити нові методики та осо-

бливості їх застосування в навчальній практиці.  

Виклад основного матеріалу. Введення інноваційних 

технології під час занять фізчною культурою покращує 

зміст і якість освіти. Застосування сучасних інноваційних 

технологій, зміна змістовної сутності фізичного вдоско-

налення студентів вищих навчальних закладів України 

засновані на використанні комплексної інформації, що 

дозволяє враховувати не тільки гендерні та вікові 

відмінності, а й їхні індивідуальні особливості. 

Варто сказати, що інновації, в рамках яких розви-

ваються педагогічні технології, самі по собі не виникають, 

вони є результатом наукових пошуків, передового педа-

гогічного досвіду. Поняття «інновація» означає введення 

нового в цілі, зміст, методи і форми навчання і виховання, 

організацію спільної діяльності викладача та студента [3].  

Теорія і практика фізичної культури впритул пов’я-

зані з інноваційною діяльністю. Це розробка нової 

концепції фізичного виховання професійних спортсменів, 

створення оновленої системи підготовки, перехід від 

архаїчних методик до передових методів супроводу 

діяльності студентів на всіх етапах. В.Ю. Волков пропонує 

оптимізувати навчальний процес і використовувати нові 

технології. Для підготовки спортсменів варто викорис-

товувати тестування, комп’ютерні програми і виконання 

спеціальних практичних завдань з урахуванням спор-

тивної специфіки учня [4, c.60]. Існують етапи розробки 

та ведення нововведень в педагогіці: створення системи 

понять і вимірювань для педагогічної системи, перевірка 

і оцінка якості системи; всебічний аналіз наукових роз-

робок; розробка інноваційної моделі для педагогічної 

системи здійснення практики; створення алгоритму внесен-

ня в практику нововведення; захист педагогічної інновації. 

Метод колективного способу навчання (КСН) розробив 

В.К. Дьяченко, аналогічний «Метод занурення» був 

створений М.П. Щетиніним. Технологія інтерактивного 

навчання вносить свої особливості в дефініції цілей і 

оцінкі підсумків. Фізичне виховання студентів – одна зі 

складових вищої гуманітарної освіти, а так же результат 

комплексного педагогічного впливу на особистість 

майбутнього фахівця [5]. 

Фізичне виховання студентів – нерозривна складова 

вищої гуманітарної освіти, результат комплексного 

Найактуальнішою проблемою в фізичному вихованні сьогодення є низький рівень фізичного здоров‘я і 

фізичної підготовленості студентів. У статті наведені провідні інноваційні технології у фізичному 

вихованні, показані їх роль і місце в сучасному суспільстві. Мета дослідження – охарактеризувати 

інноваційні технології викладання фізичного виховання у вищих навчальних закладах, визначити нові 

методики та особливості їх застосування в навчальній практиці. 

Ключові слова: інновація, інноваційний педагогічний процес, технології, фізичне виховання, студенти. 
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педагогічного впливу на особистість майбутнього фахівця 

в процесі формування його професійної компетенції [2]. 

Основними завданнями фізичної культури є: мотивація 

інтересу до занять; підвищення якості навчального про-

цесу; поліпшення умов занять з фізичного виховання; 

отримання обсягу спеціальних знань для формування 

потреби в заняттях фізичною культурою. На заняттях 

повинні застосовуватись такі інноваційні технології: 

здоров’язберігаючі; психолого-педагогічні; особистісно-

орієнтовані; інформаційно-комунікативні; технологія 

диференційованої фізкультурної освіти. 

Психолого-педагогічні технології – це система методів 

впливу на людину через механізм психологічної та 

педагогічної регуляції його соціального самопочуття і 

поведінки [8]. Особистісно-орієнтована технологія роз-

виває практичні навички, які необхідні в різних фізичних 

ситуаціях, свідомому і активному відношенню студентів 

до занять фізичної культури, роз’яснює важливість 

регулярних і систематичних занять фізичними вправами. 

Інформаційно-комунікативні технології дозволяють 

організувати навчальний процес на новому, більш 

високому рівні, забезпечують більш повне засвоєння 

навчального матеріалу. Заняття з фізичної культури 

включають великий обсяг теоретичного матеріалу, на 

який виділяється мінімальна кількість годин, тому зас-

тосування електронних презентацій дозволяє ефективно 

вирішувати цю проблему. Пояснення техніки виконання 

рухів, історичні документи і події, біографії спортсменів, 

висвітлення теоретичних питань різних напрямків. 

Технологія диференційованої фізкультурної освіти – 

це цілеспрямований фізичний розвиток індивідуальних 

здібностей студентів, за допомогою системи засобів, 

методів і організаційних форм, що забезпечують ефективне 

досягнення мети освіти. Зміст ТДФО – це сукупність 

педагогічних технологій диференційованого навчання 

рухових дій, розвитку фізичних якостей, формування 

знань, методичних умінь, технологій управління освітнім 

процесом, що забезпечують досягнення фізичної доско-

налості. Сутність ТДФО полягає в навчання цілісним 

методом з наступною диференціацією (виділення деталі 

техніки і поділ їх за складністю) і потім інтеграцією цих 

частин різними способами в залежності від рівня тех-

нічної підготовленості учнів, з метою більш якісного 

виконання вправ [8]. 

Дуже важливо приділяти постійну увагу використанню 

інноваційних технологій, авторських програм з фізичного 

виховання для оздоровлення засобами фізичної культури 

і різноманітної рухової активності. Але не менш важ-

ливим є оволодіння методикою моніторингу показників 

здоров’я по тестах фізичного розвитку, фізичної та 

функціональної підготовленості з метою оцінки ефек-

тивності інновацій, що впроваджуються в навчальний 

процес. 

Інноваційні технології навчання мають такі 

напрямки:  

 «Активізація пізнавальної діяльності» – студент 

отримує інформацію від педагога в готовому вигляді [3]. 

Характер навчання пасивний, немає елементів творчості, 

немає самостійності. При такому напрямку студент 

здобуває знання і навички без використання їх на 

практиці;  

 «Інтерактивні технології навчання» – орієнтований 

напрямок в навчанні [3]. Концентрація на студента як на 

особистість, що формується, яка прагне самовиражатися, 

самореалізуватися. Основа даної технології – особистісно-

орієнтована взаємодія студента і викладача. 

Інтерактивне навчання реалізується в формі діалого-

вого впливу тих, хто навчається, в ході якого виробля-

ються навички спільної діяльності. При такому навчанні 

студент не пасивний об’єкт освітнього процесу, а активний 

суб’єкт і учасник. У рамках традиційної організації 

фізичного виховання немає можливості для реалізації 

індивідуального підходу, який необхідний, оскільки мова 

йде про здоров’я молодих людей. Крім того, традиційна 

організація фізичного виховання не орієнтована на 

можливість вибору студентом виду фізичної активності 

[7]. Відсутність вибору не стимулює інтересу до занять. 

Тому для викладачів фізичної культури стає все більш 

актуальним вводити нові методики занять, які б заціка-

вили студентів. До нових методик викладання фізичного 

виховання можна віднести використання нетрадиційних 

видів спорту.  

Багато нетрадиційних видів спорту дійшли до нас з 

глибокої давнини. Введення нових методик стає акту-

альним і викликає зацікавленість студентів. До нових 

методикак варто віднести нетрадиційні види спорту в 

навчальній практиці. До нетрадиційних видів відносять 

йогу. Йога – філософсько-релігійна система, в основі 

якої лежить вміння і метод управління психікою і 

фізіологічними проявами організму людини. Заняття 

йогою поєднують в собі методи досягнення мистецтва 

напруги і розслаблення м’язів, засновані на формулі: 

розтягнення, релаксація, глибоке дихання, посилена цир-

куляція крові і концентрація. Знамениті «асани» йоги – 

не просто прийняття різних хитромудрих поз і розслаб-

лення, а справжня складна техніка контролю над тілом і 

концентрації уваги на ньому. Заняття дозволяють: 

розвинути гнучкість, вправи несуть в собі релаксуючу і 

заспокійливу дію. Таким чином, застосування йоги в 

навчальній практиці:  

1. Розвиває гнучкість і фізичну силу студентів;  

2. Дозволяє легко комбінувати йогу з іншими 

вправами;  

3. Є доступною для студентів спеціальної медичної 

групи;  

4. Вправи надають розслаблюючий і заспокійливий 

впливи, що необхідно для студентів, які весь час 

напружені через інтенсивне навчання [3]. 

Також зараз набирає популярність такий вид спорту, 

як скандинавська ходьба – вид фізичної активності, в 

якій використовується певна методика і техніка ходьби 

за допомогою спеціально для цього створених палиць. 

Цей вид привабливий тим, що доступний і простий. Не 

потрібно багато витрат енергії, але при цьому взаємодіє 

велика кількість м’язових груп. Перевагою є заняття в 

будь-якому місці, в будь-яких умовах і за будь-якої 

фізичної підготовки [1]. Згідно з опитуваннями серед 

студентів, у яких застосовується даний вид спорту, 

скандинавська ходьба завойовує велику популярність. 

Нині скандинавська ходьба активно впроваджується на 

туристичних базах, в санаторіях і будинках відпочинку 

України. Ефекти від занять скандинавської ходьбою:  
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 Підтримує тонус м’язів одночасно верхньої і 

нижньої частин тіла;  

 Тренує близько 90% всіх м’язів тіла; 

 Зменшує при ходьбі тиск на коліна і хребет, що 

важливо для людей, що мають проблеми з суглобами; 

 Покращує роботу серця і легенів, збільшує пульс на 

10–15 ударів в хвилину в порівнянні зі звичайною 

ходьбою; 

 Ідеальна для виправлення постави та вирішення 

проблем шиї і плечей; 

  Покращує відчуття рівноваги і координацію [1]. 

Крім того, варто сказати, що на сучасних заняттях 

доцільно використовувати музику, вона повинна не 

привертати уваги, також варто іноді використовувати 

антистресову пластичну гімнастика і пілатес (безпечний 

комплекс вправ). Система вправ пілатес: розвиває гнуч-

кість і силу певних груп м’язів, корисна для хворих, які 

перенесли травму хребта, зміцнює тіло і заспокоює 

душевний стан. Існує три види тренувань пілатес: тре-

нування на підлозі; тренування на підлозі зі спеціальним 

обладнанням; тренування на спеціальних тренажерах. 

Взаємодія студентів здійснюється на партнерській ос-

нові – створюються комфортні умови для всіх, учасники 

отримують взаєморозуміння між іншими членами групи. 

Останнім часом в університетських програми з фі-

зичного виховання активно впроваджуються дихальна 

гімнастика, креативна гімнастика тощо. Дихальна гім-

настика покращує роботу легенів. Креативна гімнастика 

включає в себе спеціальні завдання, творчі ігри, спря-

мовані на розвиток творчої ініціативи. Завдяки їм 

створюються сприятливі можливості для вільного 

самовираження. 

Висновки. Підводячи підсумок, можна зробити 

висновок про те, що використовувані технології доз-

воляють оптимізувати тренувальний процес, зробити 

його цікавим і ефективним. Інноваційні технології у ви-

користанні оптимальних способів навчання передбачають 

створення проблемних ситуацій в здійсненні рухової 

діяльності. Завдяки новим технологіям можна покращити 

здоров’я, а головне спрогнозувати майбутні результати. 

Також розробка нових технологій дозволяює розвинути 

інтерес серед студентів вищих навчальних закладів. 

Перспективи подальших досліджень вбачаємо у по-

дальшому детальному розгляді окремих складових 

сучасних технологій фізичного виховання.  
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Постановка проблеми. На сьогодні у розвинутих 

країнах однією з головних ознак успішної людини стала 

не стільки її посада, як кількість реалізованих нею 

успішних проектів. Такий стан є наслідком модернізації 

економічної системи у західних країнах, пов’язаної з 

суттєвими змінами в теорії й практиці управління вза-

галі й управління проектами зокрема.  

Під проектом розуміється комплекс заходів, здійсню-

ваних для досягнення чітко визначеної цілі впродовж 

відведеного часу за допомогою призначених для цього 

фінансових ресурсів. Отже, ознаками проекту, які відріз-

няють його від інших видів діяльності, є: орієнтованість 

на мету, визначена тривалість, неповторність (унікаль-
ність), високий ступінь складності. Відповідно реалізація 

проекту вимагає участі висококваліфікованих фахівців, 

здатних працювати в умовах нестабільних зовнішніх 

впливів, вирішувати нестандартні виробничі ситуації, 

знаходити ефективні способи досягнення цілей проекту, 

приймати креативні рішення, працюючи при цьому як 

індивідуально, так і в колективі. Діяльність учасників 

проекту має бути орієнтованою на компетентності, 

визначені стандартами управління проектами [2]. На 

шляху до євроінтеграції Україні потрібно вирішувати 

багато завдань для розуміння, засвоєння, застосування 

таких стандартів та підготовки кадрів, що володіють 

закладеними у таких стандартах компетентностями. 

Освіта у сфері проектної діяльності має починатись з 

раннього шкільного віку й тривати протягом усього 

життя.  

Аналіз основних досліджень і публікацій. Проблеми 

стандартизації у сфері проектного менеджменту аналізу-

ються у працях С. Ачкасової, В. Вайсмана, А. Ляшук, 

К. Масленнікової, О. Міхєєвої, Т. Сильчук, Е. Шевченко 

та інших. Освіті у сфері проектного менеджменту прис-

вячені праці С. Гриньова, О. Журавльової, Г. Ісаєвої, 

О. Міцури, О. Олефіренко, Г. Скитьової та інших. 

Мета статті: проаналізувати міжнародні стандарти у 

сфері управління проектами і можливі шляхи досягнення 

рівня цих стандартів у процесі євроінтеграції України, 

побудови Нової української школи, співпраці з міжна-

родними організаціями. 

Виклад основного матеріалу. На сьогодні у світі 

існує розвинута методологія управління проектами, яка 

визначається стандартами різних рівнів: міжнародними, 

національними, суспільними, приватними. Міжнародні 

стандарти являють собою повні системи, що вбирають 

вимоги до управління проектами, консалтінг, аудит, 

тестування, навчання та інші елементи. Найбільш 

відомими міжнародними стандартами є американський 

PMВОК (Project Management Body of Knowledge), 

європейський IPMA Competence Baseline (ICB), ISO 

10006, розроблений членами ISO (Всесвітньої федерації 

національних органів стандартизації) та інші. На основі 

міжнародних стандартів формуються національні 

стандарти управління проектами.  

У багатьох розвинутих країнах світу сертифікація за 

міжнародним стандартом IPMA, або PMI, або Р2М для 

управлінця проектами є обов’язковою вимогою до 

претендента на управлінську посаду. В Україні мати 

міжнародну сертифікацію керівнику проектом поки що 

не потрібно, її отримують за власним бажанням ті, хто, 

наприклад, прагне працювати за кордоном. Стандарти 

сертифікують на звання професійного управлінця 

проектами, для чого претенденти повинні мати 

неабиякий досвід роботи з проектами (наприклад, 4500 

годин для претендента з вищою освітою за стандартом 

PMI). Тільки при відповідності всім умовам претендент 

допускається до 4-х годинного іспиту на один з 4-х 

рівнів кваліфікації А, B, C, D, де А — найвищій. При 

цьому кожний сертифікат через деякий час потрібно 

підтверджувати, виконуючи певні вимоги [5].  

Оскільки спеціальність «Управління проектами» 

належить до найпопулярніших в Україні, Міністерством 

освіти України затверджені кваліфікації 7.000003 «Спе-

ціаліст проектного менеджменту» і 8.000003 «Магістр 

проектного менеджменту», а також відповідні спеціаль-

ності для підготовки кандидатів і докторів наук.  

Крім вишів, в Україні є представництва міжнародних 

організацій, які проводять підготовку до здачі іспиту на 

сертифікацію за стандартом IPMA. Існує також безліч 

бізнес-шкіл, що проводять тренінги, надаючи додаткову 

освіту в сфері проектного менеджменту. Такі тренінгові 

Проектний менеджмент є однією з популярних спеціальностей в освіті України, оскільки процеси 

євроінтеграції вимагають скорішого долучення до напрацювань розвинутих країн у цій сфері. У статті 

проаналізовано технічна, поведінкова і контекстуальна компетентності міжнародного стандарту 

ICB IPMA – 3.0, визнаного в Україні. Розглянуто варіанти отримання вищої освіти у сфері проектного 

менеджменту в Україні, а також визначено кроки до розвитку такої освіти в процесі реформування 

Нової української школи. Акцентовано на навчальній технології «метод проектів» для розвитку навичок 

проектної діяльності в освітньому процесі. Також підкреслено значення міжнародної допомоги, яка 

сприяє освіті в галузі проектного менеджменту на шляху євроінтеграційних процесів в Україні.  

Ключові слова: проектний менеджмент, міжнародний стандарт ICB IPMA – 3.0, євроінтеграція, 

навчальний проект, метод проектів. 
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центри мають акредитацію в Українській асоціації 

управління проектами (http://www.upma.kiev.ua). Отже, 

здобувач освіти за спеціальністю «проектний менеджер» 

сам визначає обрати академічну освіту чи віддати 

перевагу тренінговим центрам, чи суміщати обидва 

шляхи.  

Розглянемо вимоги, які міжнародний стандарт IPMA, 

визнаний Україною, висуває до проектних менеджерів. 

IPMA – міжнародна асоціація управління проектами, 

зареєстрована в 1965 році у Швейцарії як некомерційна 

професійна організація, що своєю головною функцією 

вважає сприяння широкому застосуванню методів керу-

вання проектами в усьому світі. На сьогодні в асоціацію 

входять 55 країн. Концепція універсальної міжнародної 

системи сертифікації професіоналів була затверджена у 

1998 році на з’їзді Ради делегатів IPMA. Для вирішення 

задач професійної сертифікації необхідно було розро-

бити стандарт вимог до рівня компетентності управлінців 

проектами. В основу створеного стандарту були покладені 

національні вимоги до компетентності з управління 

проектами Великобританії, Швейцарії, Німеччини і 

Франції. Створена таким чином програма сертифікації 

почала реалізовуватись з 1999 року, набувши всесвітнього 

визнання. У 2006 році була введена редакція ICB IPMA – 

3.0, яка діяла донедавна. У 2015 році європейські країни 

прийняли редакцію ICB IPMA – 4.0.  

Структуру ICB (за редакцією 3.0) складає так звана 

діаграма компетентності «Око», що відбиває сукупність 

елементів управління проектами, яку враховує менеджер 

проекту, оцінюючи певну ситуацію. «Око» складається з 

таких базових компетентностей, як: технічна, поведінкова, 

контекстуальна.  

 
The Eye of Competence 

1. Технічна компетентність призначена для описання 

основоположних елементів компетентності, що харак-

теризують саму сутність управління проектом, наприклад 

«Управління закупками і контрактами». 

2. Поведінкова компетентність призначена для опи-

сання елементів, що характеризують особистість і пове-

дінку спеціаліста з позицій його компетентності в галузі 

управління проектами, наприклад «Конфлікти і криза». 

3. Контекстуальна компетентність призначена для 

описання елементів, що відносяться до середовища, в 

якому здійснюється проект, а також уміння менеджера 

проекту будувати відносини з лінійними менеджерами, 

наприклад «Реалізація портфелю проектів і програм». 

Таким чином, в стандарті ICB описані 46 компетенцій, 

структурованих за трьома групами: 

Таблиця 1 

Технічні елементи компетентності ICB 
1.01 Успішність 

управління проектом 
1.11 Час та етапи життєвого 

циклу проекту 

1.02 Зацікавлені сторони 1.12 Ресурси 

1.03 Вимоги і цілі проекта 1.13 Вартість і фінанси 

1.04 Риси і можливості 1.14 Закупівлі й контракти 

1.05 Якість 1.15 Зміни 

1.06 Організаційна 
структура проекту 

1.16 Контроль та звітність 

1.07 Командна робота 1.17 Інформація і 
документація 

1.08 Вирішення проблем 1.18 Комунікації 

1.09 Структура проекту 1.19 Ініціація проекту 

1.10 Задум та вихідний 
продукт проекту 

1.20 Закриття проекту 

 

Таблиця 2 

Поведінкові елементи компетентності ICB 
2.01 Лідерство 2.09 Продуктивність 

2.02 Залученість і мотивація 2.10 Узгодження 

2.03 Самоконтроль 2.11 Переговори 

2.04 Впевненість у собі 2.12 Конфлікти і кризи 

2.05 Розрядка 2.13 Надійність 

2.06 Відкритість 2.14 Розуміння цінностей 

2.07 Творчість 2.15 Етика 

2.08 Орієнтація на результат   
 

Таблиця 3 

Контекстуальні елементи компетентності ICB 
3.01 Орієнтація на проект 3.07 Системи, продукти і 

технології 

3.02 Орієнтація на програму 3.08 Управління персоналом 

3.03 Орієнтація на портфель 
проектів 

3.09 Здоров’я, безпека, охо-
рона праці і довкілля 

3.04 Здійснення проектів, 
програм і портфелів 
проектів 

3.10 Фінанси 

3.05 Постійна (батьківська) 
компанія 

3.11 Юридичні аспекти 
проекту 

3.06 Бізнес і підприємницька 
діяльність 

  

 

При цьому ICB не містить описів конкретних 

методів, засобів та інструментів, у ньому лише описи 

предметних областей і методологічних підходів до 

визначення задач. Методи та інструменти визначаються 

самими організаціями, менеджерами проекту, відповідно 

конкретній ситуації.  

Отже, цінність стандарту ICB полягає у тому, що він 

складає методологічну основу, яка надає можливість 

створювати моделі компетентностей спеціалістів з уп-

равління проектами у різних країнах для різних пред-

метних областей і конкретних організацій [4].  
Узагальнюючи всі вимоги, які стандарт ICB висуває 

управлінцю проектами, бачимо, що вони є надзвичайно 
інтегральними. Суто професійні галузеві компетентності 
поєднуються зі знаннями, навичками і досвідом майже з 
усіх сфер життя людини. Так, набір вимог до поведін-
кових компетентностей демонструє потребу у сильному 
характері, особистій волі керівника проекту, сполученій 
водночас із вмінням будувати комунікаційні зв’язки на 
всіх рівнях без авторитарного диктату, що відповідає 
сучасному рівню розвитку людства. Не випадково на 
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першому місці у блоці поведінкових компетентностей 
знаходиться «лідерство», як компетентність життєво 
важлива для управлінця проектом. Керівнику бажано 
сформувати такий стиль поведінки, який забезпечить 
досягнення мети проекту. Для цього він урівноважено 
приймає рішення, гнучко і ситуативно обирає методи 
спілкування, методи контролю, реагує на конфлікти або 
критику, вирішує об’єм і види делегування повноважень. 
Самоконтроль разом із впевненістю у собі (3 і 4 компе-
тентності у табл. 2) грають при цьому визначальну роль. 
Під відкритістю управлінця проектами (компетентність 6) 
розуміється вміння побудувати відносини у команді на 
основі взаємоповаги, довіри й надійності. Для налашту-
вання таких взаємовідносин у свою чергу необхідні 
вміння внести розрядку в ситуацію (компетентність 5) і 
вміння вирішувати конфлікти та кризи (компетент-
ність 12). Заради останнього, зберігаючи спокій, витримку 
і дружелюбність навіть у складних умовах (наприклад 
паніки), управлінцю необхідно швидко зібрати інфор-
мацію, виявити причини ситуації та її можливі наслідки 
й обрати найбільш оптимальний, позитивний варіант 
рішення. Не менш важливими є й інші поведінкові 
компетентності, означені стандартом ICB, серед яких 
найбільш інтегральними є етика і розуміння цінностей 
(компетентності 14 і 15). Етика взагалі є основою повод-
ження у будь-якій соціальній системі. Узгодження між 
всіма учасниками проекту етичних принципів і базових 
цінностей дозволяє уникнути так званого «конфлікту 
лояльності», тобто відходу від взаємоузгодженого кодексу 
поведінки учасників проекту. Зрозуміло, що описана 
людина має зростати в умовах, що сприяють такому 
різнобічному розвитку.  

Саме на такий розвиток людини з самого дитинства 
спрямована освітня реформа, започаткована в Україні 
під назвою «Нова українська школа». Метою рефор-
мування середньої школи є саме різнобічний розвиток, 
соціалізація особистості, здатної повноцінно жити у 
суспільстві, постійно самовдосконалюватись, навчаючись 
протягом життя, самореалізовуватись у процесах трудової 
та громадянської активності.  

Цей процес за концепцією реформи має охоплювати 
всі вікові категорії дітей від дошкільнят до учнів старшої 
школи через впровадження методів особистісно і компе-
тентнісно орієнтованого навчання. З самого раннього 
віку для дитини будуть створені умови, що відповіда-
тимуть її індивідуальним психофізіологічним особли-
востям і потребам, сприятимуть формуванню загально-
культурних, морально-етичних цінностей, ключових і 
предметних компетентностей, різноманітних життєвих і 
соціальних навичок для життя у сучасному демократич-
ному суспільстві.  

Завданням Нової української школи стає виховання 
здорової в усіх смислах людини, мотивованої на успішне 
навчання, а згодом на успішне життя, дослідницьке 
ставлення до життя, вміння користуватися при навчанні 
різними джерелами, критично оцінювати інформацію, 
відповідально ставитись до себе та інших людей.  

Новий зміст освіти, заснований на формуванні ком-
петентностей, потрібних для успішної самореалізації 
в суспільстві, а також на наскрізний процес виховання, 
що формує цінності. Для цього у школі запроваджується 
педагогіка партнерства між всіма учасниками освітнього 
процесу, включаючи батьків.  

Для забезпечення оновлення форм і змісту навчання 
у Новій українській школі закладається оновлення 
вмотивованості учителя, якому надається творча свобода 
і умови для професійного розвитку. Школи починають 
працювати в умовах децентралізації та реальної автономії, 
де передбачено справедливий розподіл публічних коштів, 
призначений забезпечити рівний доступ усіх дітей до 
якісної освіти. Реформою також передбачена суттєва зміна 
освітнього простору, що забезпечить необхідні умови, 
засоби й технології навчання і виховання.  

Велика увага в Новій українській школі приділяти-
меться такій вже добре відомій в Україні освітній техно-
логії, як метод проектів. Реальна життєва практика спо-
лучається у цій технології зі здобуттям знань завдяки 
проблемно-орієнтованому навчальному пошуку. Метод 
проектів є однією з провідних технологій формування 
ключових компетентностей в освіті початку XXI століття, 
оскільки, переживши кілька етапів розвитку, ця освітня 
технологія зараз перебуває на п’ятій стадії, коли відбулася 
корінна переоцінка проектної ідеї, нова хвиля її розпов-
сюдження й популярності, при тому, що поняття «нав-
чальний проект» з’явилось у школах Європи ще у XVII–
XVIII століттях. На сьогодні існує велика кількість різних 
типів проектів, які класифікуються за методом або видом 
діяльності, за змістовим аспектом проекту та іншими 
характеристиками. Під час роботи над проектом діти 
вчаться самостійно визначати його основні й поточні 
мету і завдання, шукати шляхи їх вирішення, аргумен-
тувати вибір цих шляхів, передбачати можливі наслідки, 
розподіляти обов’язки, об’єктивно оцінювати процес 
роботи над проектом, а також його результати [3].  

Допомогу у розвитку навчальних проектів в Україні 
надають іноземні освітні організації. Так, в рамках 
Національної стратегії сприяння розвитку громадян-
ського суспільства в Україні на 2016–2020 роки Центром 
європейської політики міста Братислава (Республіка 
Словаччина), розроблено освітній модуль, який допомагає 
учням визначати проблеми місцевої громади та пропо-
нувати проекти для їх розв’язання. Реалізація освітнього 
модулю-проекту «Активний громадянин – ефективна 
влада» розпочалася в жовтні 2017 року. Менеджером 
проекту зі словацького боку став Каміл Сладек, коорди-
натором в Україні – Оксана Іваць, доцент Закарпат-
ського обласного інституту післядипломної педагогічної 
освіти, голова ГО «Світ розвитку суспільства». Участь у 
словацько-українському проекті «Активний громадянин – 
ефективна влада» взяли Запорізька, Полтавська, Закарпат-
ська та Миколаївська області. Метою проекту організатори 
визначили покращення ефективності державного 
управління та громадянського суспільства в Україні.  

Від Миколаївської області у проекті взяли участь 
учні Миколаївського класичного ліцею, старшокласники 
Баштанської ЗОШ І–ІІІ ступені № 1 Баштанської міської 
ради, Мішково-Погорілівської загальноосвітньої сана-
торної школи-інтернату Миколаївської обласної ради. 
У складі команд вони підготували проекти, які предста-
вили на конкурс.Обов’язковою умовою проекту стала 
співпраця з органами місцевого самоврядування. Учасники 
проекту успішно втілили у своїх проектних розробках 
цілі організаторів, однією з яких було зазначено важли-
вість визнання та прийняття зміненої ролі вчителя чи 
молодіжного працівника у сфері громадянської освіти 
для демократичного суспільства. Вчителі, які допомагали 
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дітям працювати над проектами, побачили у своїх 
підопічних відповідальних громадян, дозволили їм взяти 
ініціативу та отримати досвід співпраці з представниками 
органів влади. Презентовані проекти дітей були дуже 
цікавими і корисними для громад їхнього проживання [1].  

Висновки. На шляху до євроінтеграції Україні 
потрібно вирішувати багато завдань і знаходити відповіді 
на багато викликів у сфері проектного менеджменту. 
Одним з таких викликів є необхідність поступового 
набуття компетентностей управлінця проектами для 
отримання міжнародної сертифікації за відповідними 
стандартами. Шлях до набуття таких компетентностей 
має починатись зі школи, що передбачено реформою 
освіти в Україні. Одним з ефективних методів набуття 
проектних компетентностей є навчальна технологія 
«метод проектів», якій приділяється значна увага у 
Новій українській школі. Оновленню змісту освіти на 
цьому шляху суттєво допомагають міжнародні організації, 
зацікавлені у пришвидшенні долучення України до 
євроінтеграційних процесів.  
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EDUCATION IN THE PROJECT MANAGEMENT FIELD 

Project management is one of the most popular specialties in education of Ukraine, since the processes of European 

integration dictate the need for accelerated learning of the experience of developed countries in this field. The implementation 

of any project requires highly qualified specialists able to work in conditions of unstable external influences and to be able to 

solve non-standard working situations. Therefore, the article describes the technical, behavioral and contextual competences 

of the international standard ICB IPMA – 3.0, recognized in Ukraine. Standards are required for undergoing certification 

procedures for the professional project manager title. Such kind of certification is not mandatory in Ukraine, but those who 

wish to work abroad in the project management field has to be certified.  

The article presents the certification conditions, options for obtaining higher education in the field of project management 

in Ukraine. The steps for developing of such education in the reforming process of the New Ukrainian School are being 

analyzed. Emphasis has been placed on the educational technology ―project method‖ for developing project activities skills in 

the educational process, as well as on the importance of international assistance, contributing to the education of project 

management field on the way of European integration processes in Ukraine. 

The article describes the experience of interaction between Ukraine and Slovakia in the framework of the educational 

project ―Active citizen – effective power‖. This training project is taking place in Ukraine as part of the National Strategy for 

the Promotion of Civil Society for 2016–2020 yy. 

Zaporizhzhia, Poltava, Zakarpattia and Mykolaiv regions took part in the project. The aim of the project is to improve the 

efficiency of public administration and civil society. 

The article concludes that on the path of European integration, Ukraine needs to solve many problems and to respond on 

modern challenges in the field of project management. One of these challenges is the need to develop project management 

competencies for undergoing an international certification procedure for relevant standards. The path to acquiring such 

competencies should start from school, what had been envisaged by the education reform in Ukraine. International 

organizations that are interested in speeding up the European integration processes in Ukraine significantly help to update the 

content of education on this path. 

Key words: project management, the international standard ICB IPMA – 3.0, European integration, study project, project 

method. 
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Постановка проблеми. Глибоко переконані в тому, 

що виховання дітей на народних традиціях сприятимуть 

їхньому входженню у світ української культури, фор-

муванню їхньої національної свідомості, гордості за 

свою Батьківщину. Погоджуємось з думкою Н. Лисенко, 

що в переважної більшості сімей втрачені національні 

традиції, звичаї, смаки, тож для багатьох дітей заклад 

дошкільної освіти забезпечує «етнізацію особистості, 

тобто природне входження дитини в духовний світ і 

традиційне життя рідного народу, загальнолюдську 

культуру» [1, с.286]. Будучи емоційною від природи, 

дитина не може залишитись байдужою до народознав-

чих свят. Розучування ігор, загадок, утішок, народних 

хороводів сприяють формуванню у дошкільників патріо-

тичних почуттів. У Листі Міністерства освіти і науки від 

20.10.2016 року за № 1/9–561 «Щодо організації роботи 

дошкільних навчальних закладів по ознайомленню дітей 

із народними традиціями, святами та обрядами» зазна-

чено, що в календарних традиціях, звичаях і обрядах 

сконденсована багатовікова культура українського 

народу, яка живить духовність, моральність, естетику 

кожної людини. Народні традиції – це місток, який 

пов’язує сучасність та минуле, дає можливість дитині 

доторкнутись до історії, культури рідного народу, не 

тільки спостерігати, а і бути безпосереднім учасником 

свят. Проблема національно-патріотичного виховання 

дітей старшого дошкільного віку є надзвичайно актуаль-

ною на сучасному етапі розвитку нашої держави та є 

предметом дослідження багатьох учених, зокрема І. Беха, 

М. Боришевського, О. Вишневського, О. Сухомлинської. 

Виховання особистості на традиціях і звичаях україн-

ського народу обґрунтовано у працях: Г. Ващенко, 

О. Воропая, М. Грушевського, О. Духновича, П. Куліша, 

С. Русової, В. Сухомлинського, К. Ушинського. 

Мета статті: висвітлити погляди вчених щодо 

значення народних традицій у вихованні національно 

свідомого громадянина своєї держави; розкрити сутність 

понять «традиції», «звичаї», «обряди»; на прикладі кон-

спекту заняття проілюструвати методику ознайомлення 

старших дошкільників із традиціями святкування 

Стрітення. 

Виклад основного матеріалу. Дослідження проблеми 

національно-патріотичного виховання дітей старшого 

дошкільного віку зумовило необхідність насамперед 

визначити поняття «традиції», «звичаї», «обряди».  

У термінологічних словниках традицію (від лат. 

traditio – передання) потлумачено як елементи соціальної й 

культурної спадщини, які передаються наступним 

поколінням і зберігаються протягом тривалого часу в 

суспільстві в цілому чи в окремих соціальних групах. 

Традиція проявляється у вигляді усталених, стерео-

типізованих норм поведінки, звичаїв, обрядів, свят, 

морально-етичних елементів тощо. Важливе значення у 

вихованні дітей мають родинні та шкільні традиції [2, 

с.333]; в тлумачному словнику подано таке визначення 

поняття «традиція» – досвід, звичаї погляди, смаки, 

норми поведінки, що склались історично і передаються з 

покоління в покоління [3, с.1467] Л. Маєвська розуміє 

традицію як механізм самозбереження і самовідтворення 

етнокультури та генетичного способу передачі інфор-

мації й стереотипних програм поведінки [4, с.265]. 

Н. Лисенко тлумачить традиції як усе, що складалось 

у того чи того народу впродовж тривалого історичного 

періоду (способи виробництва, і споживання, звичаї, 

обряди, норми поведінки, погляди, смаки), набуло сталої 

форми і у такому незмінному вигляді передається від 

покоління до покоління [1, с.707], а поняття «звичай» 

трактує як загально ухвалений порядок, правила, які 

здавна існують у громадському житті й побуті певного 

народу, суспільної групи, колективної групи, колективу 

[1, с.546]. За Л. Маєвською, звичай – це повсякденний 

усталений спосіб поведінки, що сформувався історично 

на основі систематичних людських стосунків, у результаті 

багаторазового здійснення одних і тих же дій та усвідом-

лення їх суспільної значущості. За словами вченої, звичай 

відтворює норми моралі та звичаєвого права етноспіль-

ноти [4, с.246]. У Великому тлумачному словнику звичай 

трактується як традиційний порядок відзначання яких-

небудь подій, свят, пов’язаних із виконанням певних дій 

і використання певних предметів, атрибутів [3, с.446]. 

Незважаючи на спільні ознаки, Н. Лисенко визначила 

розбіжності у поняттях «традиції» та «обряди». Так, на 

думку вченої, педагогічні механізми в них діють по 

різному: у звичаях шляхом детальних припісів, учинків 

у конкретних ситуаціях; у традиціях – шляхом форму-

вання відповідних духовних якостей людини [1, с.547], 

У статті висвітлюється проблема виховання національно-патріотичних почуттів дітей старшого 

дошкільного віку засобами традицій українського народу, адже першочерговим завданням на сучасному 

етапі є виховання справжнього патріота українського народу. Народні традиції – це досвід у передаванні 

підростаючому поколінню духовних і моральних цінностей, що відіграють вагому роль у сучасній системі 

навчання і виховання особистості. У статті висвітлено сутність понять «традиції», «звичаї», «обряди»; 

проілюстровано методику ознайомлення старших дошкільників із традиціями святкування Стрітення. 

Ключові слова: традиції, обряди, звичаї, національно-патріотичне виховання, патріотичні почуття, 

діти старшого дошкільного віку.  
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звичай формує звички прості, стереотипні, натомість 

традиції – складні, що виражають спрямованість пове-

дінки. Вчена наголошує, що людина впродовж росту і 

духовного розвитку опановує досвідом етнічної поведінки 

спочатку шляхом засвоєння звичаїв, а за тим сприй-

няттям традицій [1, с.547]. Слушною є думка Н. Лисенко 

про те, що традиція не лише вчить жити, а зобов’язує 

жити згідно з її вимогами та настановами, традиція – 

підґрунтя національного, відтак національне – основа 

культури. Завдяки традицій в народі впродовж віків 

живуть благородні людські якості: любов до рідної 

землі, отчого краю і домівки, де виріс, став людиною, 

повага до батька-матері, світлої пам’яті своїх пращурів, 

до рідної мови, історії, відчуття приналежності до народу, 

усвідомлення себе його кров’ю і плоттю, прагнення 

пізнати, зберегти й передавати його духовні надбання у 

спадок своїм дітям [1, с.547-548]. Вчена наголошує, що 

забезпечення синтезу національного з народним, зага-

льнолюдським дає змогу взяти для дошкільного вихо-

вання те цінне у нашій культурі, що має послідовно 

гуманістичний характер, велике духовне та пізнавальне 

значення.  

Аналіз праць досліджуваної проблематики дозволив 

констатувати, що класики педагогіки надавали великого 

значення використанню народних традицій та обрядів у 

вихованні підростаючої особистості, зокрема їхньої 

прив’язаності до рідного народу. Так, слушною є думка 

Г. Ващенка, що «особливо велику роль відіграють традиції 

в збереженні нації та цілісність поколінь минулих, 

сучасних і майбутніх. Завдяки традиціям зберігається й 

розвивається національна мова, без якої неможливе 

існування нації, зберігається релігія, звичаї, здобутки 

мистецької творчості, світогляд, народні ідеали – все те, 

що створює обличчя народу [5, с.101-102]. У своїх 

працях Г. Ващенко зазначає, що може шанувати й 

зберігати свої традиції, але не зупинятися на них, а йти 

вперед, не замикаючись у вузькі рамки своєї традиційної 

культури, а брати від інших народів найкращі здобутки, 

органічно перероблюючи їх, відповідно до інтересів і 

психології свого народу. Надзвичайно актуальним і 

слушним в умовах сьогодення є визначені вченим 

обов’язки кожного громадянина української нації, 

зокрема: «зберігання своїх традицій і пошана до них – це 

перший національний обов’язок нашої молоді і можна з 

певністю сказати, що велике злочинство робить той, хто 

при сучасному стані українського народу сіє непошану 

до наших традицій» [5, с.102]. На глибоке переконання 

Г. Ващенка, у традиціях віддзеркалюються передусім 

здобутки духовної культури й народні ідеали, що, за 

словами вченого, міцно пов’язані зі світоглядом, 

релігією, мораллю [5, с.103]. І сьогодні не втратили 

актуальності погляди педагога щодо традиційного 

ідеалу людини: «це не вишивана сорочка, яку можна 

скинути і все ж таки залишитись українцем. Ідеал людини – 

це те найкраще, що створив народ у розумінні власти-

вості людської особистості та її призначення [5, с.103].  

Великого значення традиціям надавала С. Русова, яка 

зазначала: «щасливі ті родини, що можуть провадити ці 

свята за архаїчно-народними звичаями: вони дають своїм 

дітям глибоке, прекрасне переживання, яке залишає на 

все життя етичне і естетичне враження і зв’язує дитину з 

тим народом, що в своїй могутній творчості утворив цей 

культ» [6, с.205]. Вчена наголошує на тому, що свята, які 

пов’язані з давніми, народними релігійними віруваннями і 

овіяні національною поезією – Купала, Зелені свята, 

Маковія, Спаса – багато говорять дитячій уяві, і бажано, 

щоб вони і тепер мали свій соціально-національний 

характер і проводились б у кожній дитячій організації за 

народними звичаями. Цей настрій дитини, в якому 

об’єднуються і ідеально-релігійні почуття, й естетичне, 

й національно-патріотичне, може стати гарним ґрунтом 

для певного розвитку в дитині ідеалізму і прив’язаності 

до того народу, з якого дитина вийшла [6, с.205].  

Педагогічне значення народних традицій полягає в 

тому, що вони виступають водночас і як результат 

виховних зусиль народу протягом багатьох віків, і як 

незмінний виховний засіб, стверджують науковці. Так, 

на глибоке переконання М. Стельмаховича, значення 

народних свят і обрядів для самовиховання полягає в 

тому, що вони дають можливість для виявлення почуттів 

і думок людини, будять емоційні відчуття і переживання, 

стимулюють настрій [7, с.83].  

На сучасному етапі проблема щодо ознайомлення 

підростаючої молоді з народними традиціями, звичаєвістю 

українського народу актуалізується. Заслуговує на увагу 

розуміння Л. Луганської поняття «традиції», які автор 

порівнює з невичерпною криницею досвіду: «рік від 

року в ньому прибуває живляча та цілюща вода, яку всі 

п’ють, напиваються, і від якої стають здоровішими» [8, 

с.10]. На думку О. Ворожейкіної, мета традицій полягає 

в тому, щоб закріплювати й відтворювати в нових поко-

ліннях усталені способи життєдіяльності, світосприй-

мання, типи поведінки [9, с.4]. Н. Колосова також зазначає, 

що «значну роль у вихованні дітей відіграють саме народні 

традиції, а важливим компонентом у змісті патріотичного 

виховання є прилучення дітей до народознавства – 

вивчення культури, побуту, звичаїв рідного народу, що 

склалися історично і передаються з покоління в покоління» 

[10, с.227]. На її думку, необхідно ознайомлювати дош-

кільників із культурними й матеріальними цінностями 

родини та народу, пояснити зв’язок людини з минулим і 

майбутнім поколінням, виховувати зацікавлення не 

лише народними, а й родинними традиціями. Безумовно, 

що вивчення традицій повинно бути дієвим, коли дитина 

не тільки сприймає інформацію, а є безпосереднім учас-

ником традицій рідного народу. Саме під час участі в 

трудових святах і обрядах кожна людина відчуває особ-

ливу піднесеність, бурхливий приплив свіжих сил і енергії, 

дістає багато позитивних вражень. Т. Пантюк зазначає, 

що використання народних традицій, звичаїв та обрядів 

у процесі виховання української дитини є тим життє-

дайним джерелом, що може підтримувати високий 

моральний і духовний рівень сучасної української 

дошкільної освіти [11, с.219].  

У Листі Міністерства освіти і науки від 20.10.2016 

року за № 1/9–561 «Щодо організації роботи дошкільних 

навчальних закладів по ознайомленню дітей із народними 

традиціями, святами та обрядами» зазначено, що вихо-

вання дітей на основі національної обрядовості вирішує 

відразу кілька виховних проблем: виховання любові до 

рідного краю; естетичне та моральне виховання дітей; 

формування громадянської свідомості. Завдання педагогів 
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у роботі з сім’єю – роз’яснити важливість дотримання 

традицій і звичаїв на рівні сім’ї, залучення дитини до 

святкувань тощо. У закладі дошкільної освіти рекомен-

дується проводити такі народні свята та окремі обряди 

відповідно до календарної сезонності: восени – Покрови, 

свято врожаю; взимку – Святого Миколая, Різдвяні свята, 

Стрітення; навесні – Великодні свята та різноманітні 

веснянки; влітку – зелені свята, Івана Купала, обжинки, 

Спаса тощо. Зауважимо, що проведення свят – це, на нашу 

думку, остання сходинка у закріпленні дитиною знань 

про традиції рідного народу. Безпосередньо робота з 

ознайомлення дітей з традиціями, звичаями й обрядами 

українського народу відбувається на заняттях з різних 

освітніх ліній та в різних видах художньо-мовленнєвої 

діяльності, під час яких дітей знайомили з текстами 

українських обрядових пісень, поповнювали словник 

дітей епітетами, назвами ремесел, свят, обрядів, традицій, 

прислів’ями, звичаями побудови українського житла, 

родинними традиціями. Проілюструємо прикладом 

планування роботи з ознайомлення дітей старшого 

дошкільного віку з деякими традиціями відповідно до 

зимньої обрядовості (див. таблицю). 

Таблиця 

Планування роботи з дітьми старшого дошкільного віку з ознайомлення  

з традиціями українського народу в художньо-мовленнєвій діяльності 

Назва 

свята 

Художньо-мовленнєва діяльність 

Образотворчо-мовленнєва Музично-мовленнєва Театрально-мовленнєва 

Калита Виготовлення Калити, складання розповіді за 

сюжетними малюнками 

Розучування хороводних ігор 

та пісень 

Розігрування ігор з 

Калитою, проведення 
свята «Калита» 

Миколи Виготовлення подарунків – «побажань» для дітей, 
позбавлених батьківського піклування; 

Розучування пісень, музична 
розвага 

«Ой, хто, хто Миколая любить» 

Розігрування ситуації 
«Свято Миколая в моїй 

родині», 
полілогу «Мої добрі 

справи» 

Різдвяні 

свята 

Виготовлення дідуха, новорічних домашніх 

прикрас: павуків, голубів, їжачків; складання казки 
«Подорож новорічної прикраси до святкової 

ялинки» за малюнками; Створення книги спільно 

з батьками «Колядки моєї родини» 

Слухання «Щедрик», укр. нар. 

щедрівка, муз. М. Леонтовича. 
Конкурс на краще виконання 

щедрівки та колядки 

Інсценізація «Вертеп», гра-

драматизація «Коза»; 
Квест «Найкращий знавець 

різдвяних традицій» 

Стрітення Виготовлення жайворонків із різних матеріалів, 
розповідь про них 

Розучування хороводних ігор, 
слухання музики, бесіда «Яка 

музика підходить до Зими. 

Весни» 

Інсценізація 
«Зустріч Весни та Зими», 

Полілог 

«Що таке дружба?» 
 

М. Стельмахович наголошував на тому, що діти 

сприймають свято особливо, та й не тільки свято, а й 

підготовку до нього з його неодмінним елементом очі-

кування. Саме тому, участь у підготовці до свята, 

як і саме святкування, має чималий виховний вплив 

[М. Стельмахович, с.183]. 

Зауважимо, що нами спільно з батьками й дітьми 

було створено книгу «Народні свята та звичаї нашого 

народу». Діти переглядали її після проведеної роботи, 

обмінювалися спогадами, враженнями, що безумовно, 

давало можливість ще раз прожити події, які пов’язані із 

традиціями нашого народу. Проілюструємо приклад 

конспекту інтегрованого заняття з художньої літератури 

та малювання для дітей старшого дошкільного віку 

з теми «Стрітення». 

Фрагмент конспекту інтегрованого заняття з ху-

дожньої літератури та малювання.  

Мета: розширити та поглибити уявлення дітей про 

календарну обрядовість, особливості святкування Стрі-

тення, розвивати уяву, виховувати повагу та любов до 

народних традицій, збагатити словник дітей образними 

виразами, приказками.  

Матеріал: ілюстрації, Ляльки Зима та Весна. 

Словник: Стрітення, громовиця, ворожити, приказка 

«Лютий хоч і лютує, але весні дорогу готує», «Як лютий 

не лютуй, а на весну брів не хмар!». 

Попередня робота: Читання вірша П. Ребро «Супе-

речка», обговорення поведінки ведмедя та сови.  

Хід заняття. 

Вихователь: Діти, а чи знаєте ви, коли виникає супе-

речка? Чи виникали суперечки у нас у групі? Які емоції 

відчували ви, коли сперечалися? (сум, хотілось плакати, 

образа, злість). Так, діти, не завжди суперечки завершу-

ються мирно. Давайте поміркуємо, як треба вести супе-

речки (діти висловлюють свої міркування). 

Вихователь: так, правильно, діти. Давайте складемо з 

вами пам’ятку для наших маленьких сусідів: бути ввіч-

ливим, вміти вислуховувати інших, знаходити переконливі 

аргументи своєї правоти, уважно прислуховуватися до 

аргументів іншої людини і якщо чийсь аргумент вия-

виться переконливішим, погодитися з ним. 

Вихователь: Діти, а як ви думаєте, між якими порами 

року може виникнути суперечка? Яка причина сварки? 

У чому це буде проявлятися? Так, правильно, молодці! 

У народі кажуть: «Як лютий не лютуй, а на весну брів не 

хмар!». 15 лютого Зима зустрічається з Весною – це 

Стрітення. Зі стрітенням пов’язували надії на весну. 

З цим днем пов’язано багато прикмет: якщо на стрітення 

під вечір потепліло, то вважається, що весна перемогла, 

а тому «зима іде туди, де була весна, а літо йде туди, де 

була зима», «Якщо на Стрітення півень нап’ється води з 

калюжі, то рік буде не врожайним», «Якщо на Стрітення 



  
133  

 

  

 

 

 

Scientific Journal Virtus, November # 38, 2019 

ясний день, то зима ще снігом сипатиме» (діти вивчають 

прикмети). А ще на Стрітення існував звичай святити 

воду та свічки. Існувало повір’я, що свічки, освячені на 

Стрітення, здатні зберегти хату від блискавки та пожежі. 

Саме тому їх називали Громовицями. Їх несли запале-

ними додому і зберігали на покуті за образами. А Стрі-

тенська свячена вода цілюща, і тому кожен намагався 

мати вдома таку воду. А ще ворожили на врожай, 

виставляючи на ніч тарілку з зерном на подвір’я. Якщо 

ранком є роса – врожай, нема роси – погана ознака. 

У народі існує багато казок та легенд про Стрітення 

(вихователь розповідає легенду, потім – бесіда за зміс-

том). Діти, а якою ви уявляєте зиму? Який у неї характер? 

А якою уявляєте весну? Як ви думаєте, чому зиму 

порівнюють зі сніжною королевою, а іноді зі сивою 

Старухою? Давайте придумаємо свої порівняння. А з 

ким може дружити Зима? А з ким товаришує Весна? 

У народі кажуть: «Лютий лютує, та весні дорогу готує». 

Чому так кажуть? (Читання вірша Лютий О. Сенатовича). 

Діти, послухайте легенду «Як зима біла весну-красну 

зустріла». 

Як ви думаєте, чому зима у легенді зображена 

втомленою, з дірявою торбиною? Чому люди очікували 

Весну? (Діти: в кінці зими вже менше снігу, морозів). 

Діти, а давайте намалюємо зустріч весни та Зими. 

Поміркуйте, як вони будуть одягнені, хто переможе, хто 

спостерігає за їх суперечкою (після роботи діти роз-

повідали про своїх героїв). 

Зауважимо, що після проведеної роботи діти вирішили 

створити власну казку зустрічі Весни та Зими та під-

готувати виставу для дітей молодшого дошкільного віку. 

Дітей захопила така робота, вони із задоволенням обго-

ворювали, як повинна виглядати Зима та Весна, які пісні 

вони будуть виконувати, вчилися відтворювати голоси 

героїв, обговорювали костюми. Так народилась казка-

свято. Наведемо приклад: 

Жила собі на білому світі стара і сива Зима і було в 

неї безліч діамантів та срібла. Не пожалкувала вона 

своїх скарбів та щедро дарувала їх навкруги. Кожний 

кущик, кожне дерево прикрасила по своєму: соснам 

подарувала білі кожухи, берізкам – ніжні мережива, 

кущикам глоду – теплу та пухнасту хустку, навіть про 

зайчика не забула – подарувала йому красиву білу шубку. 

Дивиться Зима на свою роботу і милується, як гарно 

навкруги. 

Повернулась Зима до свого кришталевого замку, 

холодно, пусто там, тільки віхоли співають свою сумну 

пісню. Скучно їй стало і вирішила вона піти пошукати 

собі друзів. Звернулась вона до ялинки. 

– Ялинко, стань моєю подругою.  
– Вибач, Зимонько, я вдячна тобі за подарунки, але я 

очікую Весну і тепло. 

Побачила Зима зайчика, який шукає собі захисний 

куточок для відпочинку.  

– Будеш зі мною дружити?  

– Дякую, тобі Зимонько, за пухнасту шубку, але 
скучив я за теплом, за привітним сонечком. Чекаю на 

Весну. 

– Що ж це за Весна така, що її всі очікують? 

Як дізналася, що ніхто її не любить, – розлютилася 

не на жарт. Сипонула снігом, вітром колючим вдарила. 

Голодно стало у лісі, холодно, тільки і чути як віхола 

співає свою страшну і холодну пісню. Зрозуміли і дерева, 

і тварини, що образили Зиму, а як виправити – не знали. 

Коли ще мудра синичка заспівала свою веселу пісню:  

– Ціф-ціф, треба іти до Весни, вона добра, вона 

розтопить серце Зими. 

Полетіла смілива синичка до Весни, не злякалась ні 

віхоли, ні морозу, а Весна-красна співає свою веселу 

пісню і від неї відступають холоди та вітри.  

Почула ту пісню Зима і вийшла подивитися, хто так 

гарно співає. 

- Здоров будь, Зимонько! – вітається Весна. 

- І тобі день добрий, – відповідає Зима. 

- Що робиш ти у моєму володінні? Чому без 

кожушка прийшла? 

- Я – Весна, я прийшла землю зігріти, пташок вряту-

вати від голоду та холоду, а то віхола і Мороз зі світу їх 

зжити хоче. 

Я про це навіть ніколи і не думала. Так, ось чому на 

тебе так очікують і птахи, і звірі. Сказала так і пос-

міхнулася Зима. Від цієї усмішки з‘явилися проталини на 

галявині, яскравіше сонечко засвітило, зацвірінькали 

пташки довкола. 

– Яка краса, – вигукнула Зима.  

Тут і зайчик, і ялинка з горобиною щиро вклонилися 

Зимі та подякували за її дари. Зрозуміла Зима, що 

всьому свій час. 

- Залишайся, Весно.  

- Не можу, не час мені ще, але я обов‘язково 

повернусь. З того часу Зима не лютувала, надаремно в 

народі кажуть: Що лютий хоч і лютує, але весні дорогу 

готує. 

Висновки. Як свідчить проведена робота, з-поміж 

провідних чинників національно-патріотичного виховання 

підростаючої молоді можна виокремити такі, як: традиції, 

обряди та звичаї народу, рідна мова, державні й націо-

нальні символи, малі фольклорні жанри (приказки і 

прислів’я, народні прикмети, щедрівки, колядки, веснянки 

тощо). Обізнаність з ними, згідно з отриманими резуль-

татами дослідження, свідчить про любов дітей до Бать-

ківщини, бажання активно працювати на благо рідного 

народу, зберігати й примножувати звичаї і традиції укра-

їнського народу. 
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Постановка проблеми. Новим Державним стандартом 

затвердженим постановою Кабінету Міністрів України 
від 21 лютого 2018 р. № 87 однією із ключових компе-
тентностей визначено інформаційно-комунікаційну ком-
петентність, що передбачає опанування основою цифрової 
грамотності для розвитку і спілкування, здатність без-
печного та етичного використання засобів інформаційно-
комунікаційної компетентності у навчанні та інших жит-
тєвих ситуаціях. Тому, для викладання основ інформатики 
у початковій школі потрібен учитель, який сам у до-
статній мірі має сформовані компетентності в галузі 
інформаційно-комунікаційних технологій та навчить 
здобувачів початкової освіти працювати з комп’ютером, 
сформує основи інформаційної та комп’ютерної етики. 

Аналіз попередніх досліджень та публікацій. Сут-
тєвий інтерес для проведеного дослідження становлять 
праці К. Авраменка, Т. Байбари, Н. Бібік, О. Біди, 
В. Дорошенка, Я. Короля, О. Кучерявого, Л. Петухової, 
Н. Побірченко, О Савченко та ін., у яких розкриваються 
концептуальні засади професійної підготовки майбутніх 
учителів початкової освіти. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Підго-
товка майбутніх учителів початкової освіти до формування 
інформаційно-комунікаційної компетентності здобувачів 
початкової освіти, на наш погляд, повинна здійснюватися 
протягом усього періоду навчання у вищій школі і є 
процесом поетапним. 

Поняття «етап» тлумачиться як певна складова 
означеної системи, яка характеризується визначеною 
метою, завданнями та застосуванням сукупності змісту, 
форм, методів та засобів, які сприятимуть ефективності 
системи, а також є основою для реалізації наступних 
етапів даної системи. 

Поетапність підготовки майбутнього учителя до фор-
мування інформаційно-комунікаційної компетентності 
здобувачів початкової освіти: 

– підготовчий етап передбачав удосконалення та 
доповнення дисципліни «Інформатика та сучасні інфор-
маційні технології з методикою навчання» завданнями 
для самостійної роботи, які зорієнтовані на методичну 
підготовку фахівців початкової освіти до формування 
інформаційно-комунікаційної компетентності у здобувачів 
початкової освіти; активізацію самостійного пошуку 
студентів. Мета даного етапу – цілеспрямовано розвивати 

емоційну зацікавленість майбутніх фахівців в оволодінні 
методикою формування інформаційно-комунікаційної 
компетентності у здобувачів початкової освіти в освіт-
ньому процесі початкової освіти. Даний етап реалізувався 
під час виконання завдань самостійної роботи вище 
зазначеної дисципліни; 

– теоретичний етап передбачав формування у сту-
дентів мотивації до формування інформаційно-комуніка-
ційної компетентності здобувачів початкової освіти, чітких 
уявлень про суть інформаційно-комунікаційної компе-
тентності, формування спеціальних знань, умінь та нави-
чок, необхідних для формування інформаційно-комуні-
каційної компетентності здобувачів початкової освіти. 
Основна робота з підготовки майбутніх учителів почат-
кової освіти до формування інформатичних умінь мо-
лодших школярів проводилась під час лекційних занять 
навчальної дисципліни «Інформатика та сучасні інфор-
маційні технології з методикою навчання»; 

– творчо-практичний етап передбачав створення 
креативного середовища взаємодії викладача і студентів 
під час інформаційно-комунікаційної діяльності, орієн-
тованого на формування у майбутніх учителів початкової 
освіти умінь та навичок, необхідних для процесу форму-
вання інформаційно-комунікаційної компетентності здо-
бувачів початкової освіти, оволодіння методами форму-
вання зазначеної компетентності. Даний етап охоплював 
практичні заняття навчальної дисципліни «Інформатика 
та сучасні інформаційні технології з методикою навчан-
ня», а також період проходження педагогічної практики, 
під час якої студенти апробували набуті знань та уміння 
з формування інформаційно-комунікаційної компетент-
ності здобувачів початкової освіти; 

– результативний етап: у процесі дослідження ми 
дійшли висновку, що вирішити проблему підготовки 
майбутніх учителів початкової освіти можна на базі 
навчальної дисципліни «Інформатика та сучасні інфор-
маційні технології з методикою навчання». Тому лекційні 
та практичні заняття курсу стали основою для реалізації 
теоретичного та творчо-практичного етапів підго-
товки майбутніх учителів початкової освіти до фор-
мування інформаційно-комунікаційної компетентності 
здобувачів початкової освіти. 

Під час вивчення курсу «Інформатика та сучасні 
інформаційні технології з методикою навчання» студентам 

У статті розкрито основні етапи та методика підготовки майбутніх учителів початкової освіти до 

формування інформаційно-комунікаційної компетентності у здобувачів початкової освіти в процесі їх 

професійної підготовки. 

Ключові слова: інформаційно-комунікаційна компетентність, здобувач початкової освіти, мультимедійні 

проекти, інтерактивні методи навчання. 
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було запропоновано такі завдання для самостійної роботи: 
визначити можливості інтерактивних методів навчання у 
формуванні інформаційно-комунікаційної компетентності 
здобувачів початкової освіти; створити методичну скри-
ньку (підготувати дидактичний матеріал до змістових 
ліній курсу: інтерактивні завдання, загадки, ребуси, 
кросворди, ігрові ситуації, та ін.). 

Результати самостійної роботи обгорювались під час 
семінарських та практичних занять зазначеної дисципіни 
з використанням інтерактивних методів навчання. 

Навчальна програма із зазначеної дисципліни була 
доповнена теорією та практичними завданнями для ін-
формаційно-комунікаційної діяльності через мовленнєву, 
графічну і предметно-перетворювальну творчість. 

У процесі вивчення навчальної дисципліни студенти 
повинні знати: сутність та зміст курсу «Інформатика» 
у початковій школі; форми, методи, засоби, інноваційні 
техніки ефективного формування інформаційно-комуні-
каційної компетентності здобувачів початкової освіти; 
функціональні можливості персонального комп’ютера; 
навчально-методичне забезпечення курсу; санітарно-
гігієнічні вимоги до організації навчального процесу з 
використанням комп’ютерної техніки в початковій 
школі. 

Студенти повинні уміти: розробляти та проводити 
уроки формування інформаційно-комунікаційної компе-
тентності здобувачів початкової освіти; використовувати 
інноваційні форми та методи навчання; підібрати творчі 
завдання та ігри, інтегрувати уроки інформатики з ін-
шими предметами початкової школи; використовувати 
прикладне програмне забезпечення для створення ди-
дактичних матеріалів (тексти, рисунки, презентації); 
складати завдання для індивідуальної та групової роботи 
учнів за комп’ютером; аналізувати та підбирати прог-
рамне забезпечення для комп’ютерної підтримки уроків; 
знаходити методичні матеріали у глобальній мережі 
Інтернет; складати алгоритми у середовищах візуального 
програмування ПервоЛого та Scrаtch. 

Детальніше розкриємо особливості реалізації теоре-
тичного етапу підготовки майбутніх учителів початкової 
освіти до формування інформаційно-комунікаційної 
компетентності у здобувачів початкової освіти. 

Теоретичний етап був спрямований на забезпечення 
умов, що сприятимуть формуванню у студентів пози-
тивного ставлення до формування інформаційно-кому-
нікаційної компетентності здобувачів початкової освіти; 
ознайомленні студентів із сутністю та структурою ін-
формаційно-комунікаційної компетентності; із теоретич-
ними та методичними особливостями формування зазна-
ченої компетентності; активізацію інтересу майбутніх 
учителів початкової освіти до означеної діяльності, 
заохочення і стимуляції до неї. Серед форм організації 
навчального процесу використовувались лекція-презен-
тація, лекція-дискусія, інтегровані лекції. 

Проте майбутньому вчителю також необхідно здій-
снювати самодіагностику мотивації успіху в професійній 
діяльності та ії самооцінку [1]. Здійснювати діагностику 
можна за методикою О. Реана «Тест мотивації успіху та 
невдач» та методикою вивчення самооцінки за допомогою 
процедури ранжування. Так, на основі результатів про-
ведення цих методик кожен студент – майбутній вихова-
тель може розробити власну програму, орієнтовану на 
успіх, зокрема у професійній діяльності. 

Таким чином, формування позитивної установки особис-
тості у контексті нашого дослідження здійснювалось через: 

– професіоналізм викладача (знання предмету, 
загальний рівень культури, уміння співпрацювати та 
взаємодіяти зі студентами, демократичний стиль педа-
гогічної діяльності, готовність до професійного та осо-
бистісного зростання); 

– створення позитивної атмосфери на заняттях, що 
продукує позитивні емоції у студентів, які дають змогу 
відчути радість, емоційний підйом, задоволення, ком-
форт тощо; 

– переведення навчання у процес пошуку (підбір ці-
кавого, актуального матеріалу, виконання нестандартних 
завдань, програвання цікавих історій, емоційну наси-
ченість взаємодії, колегіальну підтримку тощо); 

– добір навчальних та практичних завдань з елемен-
тами новизни та непередбачуваності; 

– колективна співпраця, робота в парах та групах, де 
студенти працюють на заняттях як справжні дослідники, 
науковці проводяться розумові розминки, створюються 
ситуації вільного вибору, вирішують проблемні ситуації; 

– прогнозування результатів навчання (можливість 
на практиці використовувати інтерактивних методів та 
нетрадиційних форм навчання в роботі з молодшими 
школярами, що сприятиме виникненню інтересу та заці-
кавленості); 

– створення ситуації успіху на заняттях, яка впли-
ватиме на рівень задоволення навчанням, ставлення до 
навчання, оцінку складності навчальної діяльності тощо; 

– адекватне структурування навчального матеріалу 
(аргументованість, цікавість, новизна); 

– нестандартна організація навчальної діяльності. 
Ознайомлення студентів з теоретичним матеріалом 

курсу відбувався під час лекцій, саме тому вони мали 
викликати інтерес, зацікавити і в подальшому змотивувати 
до більш детального вивчення теоретичних та методичних 
засад формування інформаційно-комунікаційної компе-
тентності здобувачів початкової освіти. 

У процесі вивчення курсу ми визначили переваги 
лекцій, а саме: 

– творча співпраця викладача і студентів; 
– можливість реалізувати спільну емоційну взаємодію; 
– активізація творчого мислення студентів, що є 

потужним фактором розвитку особистості, визначає її 
готовність змінюватись, відмовляючись від стереотипів; 

– урахування специфіки майбутньої професійної дія-
льності студентів; 

– економічність, раціональнісь. 
У процесі вивчення курсу «Інформатика та сучасні 

інформаційні технології з методикою навчання» лекції 
виконували такі функції: 

– інформаційно-пояснювальну, пов’язану з наданням 
значного обсягу навчальної інформації, що давало можли-
вість пояснити студентам базові положення навчального 
матеріалу; 

– мотиваційну, що проявляється в умінні викладача 
зацікавити студентів, сформувати в них внутрішню 
мотивацію; 

– практично-зорієнтовану, що надає можливості 
студентам застосовувати здобуті знання, уміння й 
навички на практиці у роботі з молодшими школярами. 

Під час вивчення теми «Зміст, методика та особ-
ливості викладання інформатики в початковій школі. 
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Формування інформаційної компетентності педагога» 
студенти мали можливість проаналізувати законодавчу 
базу змісту навчання інформатики в початковій школі, 
щодо можливостей формування інформаційно-комуні-
каційної компетентності здобувачів початкової освіти; 
ознайомитись із типами, структурою та специфікою урок 
інформатики у початковій школі; з принципами, методами 
і засобами навчання інформатики; змістом поняття 
«інформаційна технологія» та «Інформаційно-комуні-
каційна технологія»; з’ясовували питання щодо сутності 
поняття ІКТ-компетентності педагога, ключової та 
предметної ІКТ-компетентності учня. Щоб зацікавити 
студентів і створити особливу атмосферу, ми проводили 
це заняття у формі лекції-презентації. 

На занятті акцентувалася увага на тому, що ІКТ-
компетентність, як ключова, передбачає впевнене та 
критичне використання інформаційно-комунікаційних 
технологій та відповідних засобів для навчання, відпо-
чинку та спілкування. ІКТ-компетентність для даного 
курсу є одночасно і предметною. У контексті початкового 
навчання предметна ІКТ-компетентність розглядається 
як здатність учня актуалізувати, відбирати, інтегрувати й 
застосовувати в конкретній життєвій або навчальній 
ситуації, в тому числі проблемній, набуті знання, уміння, 
навички, способи діяльності щодо використання ІКТ.  

Предметна ІКТ–компетентність учнів виявляється 
у таких ознаках: 

- здатність раціонально використовувати комп’ютер і 
комп’ютерні засоби для розв’язування завдань, пов’я-
заних з опрацюванням даних, їх пошуком, зберіганням, 
поданням і передаванням;  

- готовність вирішувати інформаційні проблеми шляхом 
застосування засобів ІКТ та алгоритмів виконання завдань; 

- здатність співпрацювати за допомогою засобів ІКТ 
для виконання комплексних завдань; 

- вміння безпечно працювати з комунікаційними 
системами [3]. 

У змісті теми «Зміст, мета і основні завдання почат-
кового курсу інформатики» майбутні учителі початкової 
освіти з’ясовували цілі та завдання пропедевтичного 
курсу, діяльнісний вимір предметної ІКТ-компетент-
ності; показники вміння вчитися, як ключової пізнаваль-
ної компетентності; структуру та зміст курсу, знайомились 
із основними змістовими лініями курсу, особливостями 
організації навчання, видами навчальної діяльності вчителя 
та учнів. Особливої уваги приділялося вивченню основних 
психолого-педагогічних та санітарно-гігієнічних вимог 
до занять з інформатики, вивчення інструкції з техніки 
безпеки в комп’ютерному класі та проведення фізкульт-
хвилинок, вимоги до пристроїв комп’ютера.  

Під час вивчення теми «Аналіз навчально-мето-
дичного забезпечення курсу» студенти аналізували зміст 
шкільних підручників та зошитів на друкованій основі 
для учнів 2–4 класів; класифікація завдань у підручнику, 
стиль викладення матеріалу; аналіз структури та змісту 
зошитів на друкованій основі для 2–4 класів, відпо-
відність зошитів чинній програмі, класифікація завдань 
у зошитах, методика використання зошитів на уроках та 
під час самостійної роботи учнів.  

При вивченні курсу «Інформатика» кожний урок має 
проводитись із використанням комп’ютерів. Згідно 
санітарно-гігієнічних норм час роботи учнів за ком-
п’ютером на уроці не повинен перевищувати 15 хв. Весь 

інший час уроку учні працюють без комп’ютера, зна-
йомляться із загальними теоретичними положеннями 
курсу, повторюють і закріплюють вивчений матеріал, 
виконують вправи на розвиток уваги, алгоритмічного, 
логічного та критичного мислення, творчих здібностей 
тощо. Але, щоб працювати на комп’ютері протягом 15 
хвилин на кожному уроці потрібні навчальні програми, 
які б відповідали віковим особливостям учнів почат-
кових класів. 

Під час аналіз змісту комп’ютерної підтримки курсу 
студенти дізнавалися про особливості комп’ютерного 
комплексу «Інформатики», відповідність чинній програмі, 
дидактичні цілі та зміст програм. Знайомились з мето-
дикою навчання учнів роботі з програмним забезпеченням, 
виконували комплекс вправ для очей. 

Тема була розроблена у формі інтерактивної лекції, 
яка мала не тільки інформаційний, але і проблемний, 
пошуковий характер, де отримання необхідних знань 
відбувалося за допомогою діалогу викладача зі студентами 
з використанням комп’ютеної техніки. 

У практиці підготовки майбутніх учителів початкової 
освіти разом із лекційними заняттями широко вико-
ристовувались і практичні заняття, під час яких студенти 
свої теоретичні знання акумулювали в практичну 
діяльність, яка втілювалась у створених ними предметах 
навколишнього світу. 

Під час організації практичних занять зі студентами 
ми використовували тестовий контроль, який був 
важливим інтерактивним елементом кожного заняття, 
що давав змогу здійснювати різні види контролю: 
поточного, тематичного, модульного та підсумкового. 
Тестування надавало можливість оцінювати студентів 
у випадку самостійного вивчення питань курсу поза 
межами аудиторії. 

Кожний тест складався із завдань трьох рівнів 
складності. Завдання І рівня були спрямовані на вибір 
правильних лаконічних відповідей щодо термінів, визна-
чень і концепцій; запитання II рівня вимагали зіставлення 
ключових понять та їх характеристик; запитання III рівня 
потребували достатньо широкого творчого викладу. 

Широко використовувалась робота в творчих групах, 
де студенти генерували творчі продуктивні ідеї щодо 
розв’язання проблеми формування інформаційно-кому-
нікаційної компетентності здобувачів початкової освіти, 
відпрацьовували та проголошували спільні пропозиції. 
Результати творчих засідань обговорювались у формі 
круглого столу. Під час презентації власних проектів 
студенти демонстрували й розвивали індивідуальні 
здібності – декламаторські, художні, конструктивні, 
організаційні тощо. 

На практичних заняттях студенти також розробляли 
власні мультимедійні проекти, у яких визначали власні 
бачення щодо можливостей та особливостей організації 
інформаційно-комунікаційної діяльності здобувачів по-
чаткової освіти з метою формування ІКТ компетентності. 
Для того щоб оптимізувати процес навчання під час 
практичних занять, зробити його більш цікавим, наси-
ченим, інформативним ми використовували інтерактивні 
методи навчання, які є чудовим способом активізації 
пізнавальної діяльності, формування в студентів критич-
ного та творчого мислення, ухвалення виважених 
рішень, дискутування й спілкування з іншими людьми, 
відчуття впевненості в собі. 
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Окремо зупинемося на інтерактивних методах, які були 
використані під час практичних занять. 

Метод «мозкового штурму» – метод організації спільної 
групової творчої роботи з метою підвищення розумової 
активності учасників і знаходження цікавих ідей, конст-
руктивних рішень, розв’язання складних проблем або 
нестандартних ситуацій [2]. 

Метод інтерактивного навчання «Асоціативний кущ» 
віддалено нагадує побудову «дерева цілей», яке широко 
застосовують у маркетингу [2]. На кожному практичному 
занятті ми використовували цей метод. На початку заняття 
було визначено тему, а студенти висловлювали свої асоці-
ації, пов’язані з ним. При цьому ми фіксували всі відповіді-
думки у вигляді своєрідного «куща», який поступово 
«розростався». Цей метод універсальний, адже його можна 
використовувати на будь-якому етапі заняття, оскільки він 
не потребує підготовки, разом з тим він допомагає акти-
візувати мислення й образну пам’ять студентів. Метод 
роботи в парах використовують переважно для закріплення 
нових знань, перевірки й активізації раніше засвоєних 
знань, розвитку професійно орієнтованих умінь і навичок 
тощо. Корисність цього методу ми вбачаємо в можливості 
кожного студента висловитися, посперечатися, спробувати 
довести свою думку і тільки після парного обговорення 
виступати перед аудиторією. 

Метод роботи в групах є логічним продовженням 
попереднього методу. Він надає можливість усім учас-
никам групи спільно діяти, формувати навички співро-
бітництва й роботи в команді в процесі міжособистісного 
спілкування. Цей метод краще застосовувати, коли виникає 
проблема, яку важко розв’язати індивідуально або при 
вивченні нового матеріалу. Метод роботи в групах допо-
магає «втягнути» в роботу різних студентів, а особливо 
корисний є для «слабких», оскільки вони намагаються не 
відставати від інших. Робота в малих групах і парах 
дозволяє студентам набути навичок, які необхідні для твор-
чого спілкування та співпраці. Вона стимулює виконання 
спільного завдання командою. Творчі ідеї, що виробля-
ються в групі, допомагають учасникам бути корисними 
одне одному. 

Ураховуючи той факт, що професія учителя початкової 
школи передбачає не лише навчальну діяльність, а також 
безпосередньо практично-творчий аспект, пов’язаний з тво-
рчою реалізацію набутого студентами практичного досвіду, 
закріплення умінь та навичок, необхідних для формування 
інформаційно-комунікаційної компетентності здобувачів 
початкової освіти у період проходження педагогічної 
практики. Основними методами та формами вирішення 
завдань цього етапу були: педагогічне спостереження, 
проектування уроків з інформатики у початковій школі. 

Щоб активізувати роботу щодо підготовки майбутніх 
учителів початкової освіти до формування інформаційно-
комунікаційної компетентності здобувачів початкової осві-

ти, ми намагалися внести зміни до процесу їх підготовки 
перед проведенням різних видів практик («Пробні уроки та 
заняття», педагогічна неперервна практика), додати до їх 
змісту спеціально розроблені практичні завдання. 

Під час педагогічних практик студенти діагностували 
рівень розвитку інформаційно-комунікаційної компетен-
тності здобувачів початкової освіти; проектували уроки з 
інформатики з урахуванням їх психофізіологічних та інди-
відуально-типологічних особливостей; самостійно готували 
навчально-методичну базу для проведення уроків; вигото-
вляли дидактичні матеріали у вигляді роздаткових карток із 
зазначенням різноманітних ігрових вправ та завдань; ство-
рювали презентації у програмі PowerPoint.  

Висновок. Отже, в результаті нашого дослідження 
з’ясовано, що формування інформаційно-комунікаційної 
компетентності майбутніх учителів початкової освіти є 
складовою професійно-педагогічної та фахової підготовки і 
передбачає усвідомлення мотивів, потреб, оволодіння зна-
ннями, уміннями та досвідом, розвиток професійно зна-
чущих та особистісних якостей, активізацію творчої 
ініціативи майбутнім учителем, які в сукупності створю-
ють можливість для успішного формування інформаційно-
комунікаційної компетентності у здобувачів початкової 
освіти. Результат − готовність майбутніх учителів почат-
кової школи до формування інформаційно-комунікаційної 
компетентності у здобувачів початкової освіти. 
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Постановка проблеми. Патріотичне виховання 

громадян виступає надзвичайно важливим чинником 

у спрямуванні держави та соціуму до усвідомленого 

формування активного громадянського суспільства, 

забезпечення загального сталого розвитку і національної 

безпеки держави. Ефективність цього процесу залежить 

від послідовності проведення єдиної політики і ско-

ординованості дій усіх соціальних інститутів, від їхньої 

функціональної готовності. Але вагомий внесок у фор-

мування та розвиток патріотичної свідомості, виховання 

в молоді громадянсько-патріотичних якостей мають 

зробити сучасні освітні заклади. 

На основі вивчення низки офіційних документів та 

дисертаційних робіт українських і зарубіжних науковців 

нами було визначено критерії, показники та рівні патріо-

тичного виховання дітей старшого дошкільного віку.  

Основними компонентами національно-патріотичної 

вихованості ми визначили наступні: емоційно-мотивацій-

ний, когнітивний, діяльнісно-поведінковий, рефлексивний.  

Як зазначають психологи (І. Бех, М. Боршевський, 

Д. Ельконін, І. Кон), у старшому дошкільному віці з’яв-

ляються новоутворення, які свідчать про можливість й 

необхідність спеціальної роботи з патріотичного вихо-

вання дітей. До них, в першу чергу, належать формування 

у дошкільників моральних почуттів на основі збагачення 

змісту, зросту усвідомленості, глибини та стійкості емо-

ційних переживань. 

На основі аналізу досліджень проблеми підготовки 

майбутніх педагогів підготовку майбутніх вихователів 

закладів дошкільної освіти до патріотичного виховання 

дітей старшого дошкільного віку визначимо як усвідом-

лений особистісно значущий та внутрішньо сприйнятли-

вий процес формування готовності студентів до здійснення 

патріотичного вихованя дітей старшого дошкільного віку, 

що набуває розвитку в результаті самовдосконалення, 

саморозвитку та професійного самовиховання майбутніх 

фахівців. 

Зміст та сучасні тенденції розвитку дошкільної освіти 

та підготовку фахівців дошкільної освіти висвітлили у 

своїх працях Г. Бєлєнька, О. Богініч, А. Богуш, З. Бо-

рисова, С. Вітвицька, Н. Гавриш, Н. Голота, Л. Загородня, 

Н. Денисенко, І. Дичківська, Н. Казакова, Є. Карпова, 

О. Кучерявий, І. Луценко, Н. Лисенко, Л. Машкіна, 

М. Машовець, Г. Підкурганна, Л. Пісоцька, Т. Поніман-

ська, Т. Степанова, Г. Сухоруков, С. Якименко та інші. 

Мета статті – розкрити результати дослідно-

експериментальної роботи з підготовки майбутніх 

вихователів закладів дошкільної освіти до патріотичного 

виховання дітей старшого дошкільного віку. 

Виклад основного матеріалу. У нашому дослідженні 

одним із ключових є поняття «патріотичне виховання». 

Проведений аналіз наукової літератури свідчить про 

неоднозначне трактування цього поняття. Термін «пат-

ріотичне виховання» розглядаємо як процес формування 

ціннісного ставлення особистості до свого народу, Бать-

ківщини, держави, нації. 

На основі аналізу досліджень з означеної проблеми 

підготовку майбутніх вихователів закладів дошкільної 

освіти до патріотичного виховання дітей старшого 

дошкільного віку визначено як усвідомлений особистісно 

значущий та внутрішньо сприйнятливий процес форму-

вання готовності студентів до здійснення патріотичного 

виховання дітей старшого дошкільного віку, що набуває 

розвитку в результаті самовдосконалення, саморозвитку 

та професійного самовиховання майбутніх фахівців; 

готовність майбутніх вихователів до патріотичного 

виховання дітей старшого дошкільного віку визначаємо 

як стан сформованості фахової компетентності щодо 

здійснення патріотичного виховання дітей старшого дош-

кільного віку, яку характеризують наявність когнітивного, 

мотиваційно-ціннісного та діяльнісного компонентів. 

Дослідно-експериментальна робота проводилась у 

Миколаївському національному університеті імені 

В.О. Сухомлинського (факультет дошкільної та початкової 

освіти); Херсонському державному університеті (фа-

культет дошкільної та початкової освіти); Вінницькому 

державному педагогічному університеті (факультет до-

шкільної, початкової освіти та мистецтв); Закарпатському 

угорському інституті імені Ференца Ракоці ІІ (кафедра 

педагогіки та психології) та Хмельницькій гуманітарно-

У статті висвітлено результати дослідно-експериментальної роботи з теми «Підготовка 

майбутнього вихователя до патріотичного виховання дітей старшого дошкільного віку». Визначено вихідні 

рівні готовності майбутніх вихователів до патріотичного виховання дітей старшого дошкільного віку. 

Подано динаміку змін результатів рівнів готовності майбутніх вихователів до патріотичного виховання 

дітей старшого дошкільного віку на констатувальному та формувальному етапах дослідження. 

Ключові слова: діти старшого дошкільного віку, майбутній вихователь, формування готовність 

майбутніх вихователів, патріотичне виховання, формувальний етап експерименту, ЕК (експериментальна 

група), КГ (контрольна група). 
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педагогічній академії (факультет дошкільної освіти). 

Експериментальним дослідженням було охоплено 245 

студентів (з них 121 особа – експериментальна група, 

124 особи – контрольна група).  

Під час проведення ексериментально-дослідної роботи 

визначено основні компоненти національно-патріотичної 

вихованості: когнітивний, мотивоційно-емоційний, дія-

льнісно-поведінковий.  

Констатувальний етап експерименту спрямовувався 

на визначення рівнів готовності майбутніх вихователів до 

патріотичного виховання дітей старшого дошкільного віку. 

На даному етапі проаналізовано досвід роботи вищих 

навчальних закладів із патріотичного виховання, 

підібрані й реалізовані діагностичні методики по вив-

ченню рівня патріотичної вихованості студентів педаго-

гічного університету; проведений якісний і кількісний 

аналіз отриманих результатів для виявлення початкового 

рівня патріотизму у студентів. 

Патріотичне виховання студентів передбачає реаліза-

цію таких груп завдань як: формувати у студентів став-

лення до патріотизму як до соціально-моральної цінності; 

формувати і розвинути у майбутніх вихователів інтересу 

до виховної діяльності даного характеру; формувати і 

розвинути позитивних мотивів діяльності студентів у 

процесі підготовки, сформувати теоретичну підготовле-

ність: забезпечити студентів знаннями методологічного 

характеру; забезпечити теоретичними і методичними 

знаннями; забезпечити студентів знаннями технологічного 

характеру; сформувати практичну підготовленість: 

формувати у студентів практичних умінь і навичок, нео-

бхідних для здійснення виховної роботи даного плану. 

Досягнення зазначених вище завдань відбувалося в 

процесі аудиторної і позааудиторної роботи: впровад-

жувались проекти патріотичної спрямованості в діяльність 

навчального закладу, здійснювалась організація процесу 

професійного самовиховання, проводились тематичні 

бесіди з підвищення мотивації до педагогічної діяльності 

за тематикою: «Як виховати маленького патріота», 

«Залучення старших дошкільників до політичного життя 

України», та ін.; впроваджувались виховні хвилинки 

патріотичного змісту: «Славетні українці», «Козацькому 

роду немає переводу», «Стежками видатних українців» 

та ін. Для ефективності та результативності бесід вико-

ристовувались педагогічні ситуації, проблемні питання, 

проводились інтерактивні вправи, рольові ігри, дискусії 

та тренінги та ін. 

Для реалізації завдання визначення фактичного рівня 

підготовленості майбутніх вихователів до патріотичного 

виховання дітей старшого дошкільного віку педагогічного 

університету розроблено анкети, тести, опитувальники 

для проведення констатувального експерименту; прове-

дено контрольні зрізи; здійснили математичну обробку 

та аналіз отриманих даних. 

За результатами вивчення, аналізу й узагальнення 

одержаних експериментальних даних на констатуваль-

ному етапі визначено вихідні рівні готовності майбутніх 

вихователів закладів дошкільної освіти до патріотичного 

виховання дітей старшого дошкільного віку. 

Встановлено, що високого рівня готовності досягли 

тільки окремі майбутні вихователі: 8 студентів (6,8%) 

експериментальних та 8 осіб (6,5%) контрольних груп. 

Достатнього рівня – 36 студентів (29,5%) експеримен-

тальних та 38 студентів (30,6%) контрольних груп. 

Середнього рівня досягли 43 студенти (35,6%) експе-

риментальних та 43 особи (34,9%) контрольних груп. 

Готовність до патріотичного виховання дітей старшого 

дошкільного віку на низькому рівні засвідчили 34 сту-

денти (28,1%) експериментальних та 35 осіб (28,0%) 

контрольних груп.  

З метою перевірки ефективності педагогічних умов 

проведено формувальний етап дослідження, програма 

якого передбачала вивчення динамічних змін рівнів 

готовності майбутніх вихователів до патріотичного 

виховання дітей старшого дошкільного віку згідно з тео-

ретично обґрунтованими умовами, що були впроваджені 

в освітній процес закладів вищої освіти впродовж трьох 

етапів (аналітико-прогностичного, діяльнісно-творчого 

та результативно-порівняльного).  

На формувальному етапі експерименту розроблено 

структурно-функціональну модель формування готовності 

майбутнього вихователя до патріотичного виховання дітей 

старшого дошкільного віку. 

У результаті заключного етапу експериментальної 

роботи з метою аналізу динаміки змін, які відбулись 

шляхом реалізації педагогічних умов підготовки майбутніх 

вихователів до патріотичного виховання дітей старшого 

дошкільного віку за трьома критеріями, проведено при-

кінцевий зріз із використанням ідентичних методів дос-

лідження, що й на констатувальному етапі дослідження.  

За результатами вивчення, аналізу й узагальнення 

одержаних експериментальних даних на формувальному 

етапі визначено вихідні рівні готовності майбутніх ви-

хователів до патріотичного виховання дітей старшого 

дошкільного віку. 

Перший етап – аналітико-прогностичний, спрямо-

вано на вивчення фактичного стану готовності майбутніх 

вихователів до патріотичного виховання дітей старшого 

дошкільного віку, на аналіз потенційних можливостей та 

прогнозування результатів роботи. На аналітико-прогно-

стичному етапі визначено наступні стадії: ознайомлення 

та вивчення навчальної групи (проведення діагностики 

інтересів, нахилів, здібностей та інших індивідуальних 

особливостей; з’ясування мотиваційних аспектів навчання 

у закладі вищої освіти); проведення аналізу потенційних 

можливостей студентів; планування групової та індиві-

дуальної виховної роботи; визначення стану готовності 

майбутніх вихователів до патріотичного виховання дітей 

старшого дошкільного віку; проведення прогнозування 

щодо здійснення процесу підготовки майбутніх вихо-

вателів до патріотичного виховання дітей старшого 

дошкільного віку. 

Другий етап – діяльнісно-творчий, спрямовано на 

процес формування готовності майбутніх вихователів 

закладів дошкільної освіти до патріотичного виховання 

дітей старшого дошкільного віку.  

На другому етапі експериментальної роботи реалізо-

вувались усі три педагогічні умови, які описано вище. 

Педагогічна умова – створення освітнього середовища 

для реалізації в майбутніх вихователів умінь і навичок 

професійної діяльності – реалізується шляхом запровад-

ження спецкурсу «Патріотичне виховання дітей старшого 

дошкільного віку», метою якого є надання майбутнім 
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педагогам систематизованих знань щодо формування 

професійної майстерності і розвитку відповідних умінь. 

Спецкурс розрахований на 60 години (6 годин лекцій-

них, 12 годин семінарських і 42 години для самостійної 

роботи). Зміст спецкурсу представлений двома взаємо-

пов’язаними кредитами: «Процес патріотичного виховання 

дітей старшого дошкільного віку», «Прогнозування та 

проектування роботи з патріотичного виховання». Педа-

гогічна умова – реалізація диференційованого підходу 

до роботи зі студентами в освітньому середовищі закладу 

вищої освіти – через завдання з патріотичного виховання 

не лише різні за обсягом, складністю, і ступенем само-

стійності, а й різні за змістом. Потреба у таких завданнях 

пов’язана з різними прогалинами у знаннях, а також від-

мінностями у запитах та інтересах студентів. Педагогічна 

умова – використання ефективних інноваційних методів 

та форм професійної підготовки майбутніх вихователів 

до патріотичного виховання – застосуванням інноваційних 

методів на патріотичну тематику: дискусії («Метод 

ПРЕСС», «Обери позицію», «Зміни позицію», «Безпе-

рервна шкала думок», «Дискусія», «Дискусія в стилі 

телевізійного ток-шоу», «Дебати»); «мозковий штурм»; 

ділові ігри; рольові ігри; кейс-метод, а також інтерактивні 

прийоми «Фішбоун», «Кубик блума», інфографіка, тех-

нологія «Кластер», «Сторітелінг» та ін. 

Третій етап – результативно-порівняльний. На 

цьому етапі здійснювалась діагностика рівнів готовності 

майбутніх вихователів до патріотичного виховання дітей 

старшого дошкільного віку та порівняння результатів 

формувального експерименту з результатами констату-

вального етапу. 

У результаті заключного етапу експериментальної 

роботи з метою аналізу динаміки змін, які відбулись 

шляхом реалізації педагогічних умов підготовки май-

бутніх вихователів до патріотичного виховання дітей 

старшого дошкільного  

віку за трьома критеріями, проведено прикінцевий 

зріз із використанням ідентичних методів дослідження, 

що й на констатувальному етапі дослідження.  

За результатами вивчення, аналізу й узагальнення 

одержаних експериментальних даних на формувальному 

етапі визначено вихідні рівні готовності майбутніх 

вихователів до патріотичного виховання дітей старшого 

дошкільного віку. 

По завершенню проведеного експерименту розподіл 

за рівнями сформованості готовності майбутніх вихо-

вателів до патріотичного виховання дітей старшого 

дошкільного віку суттєво змінився в експериментальній 

групі: кількість студентів з високим рівнем зросла з 6,8% 

до 18,4%, із достатнім рівнем також суттєво збільшилася 

з 29,5% до 43,8%. Такі зміни, у свою чергу, призвели до 

суттєвого зменшення відносної кількості студентів із 

середнім рівнем досліджуваної готовності з 35,6% до 

30,2% та низьким рівнем з 28,1% до 7,6%. Показники 

рівнів готовності майбутніх вихователів до патріотичного 

вихованнія дітей старшого дошкільного віку у контроль-

ній групі також змінились: з високим рівнем показники 

зменшились від 6,5% до 6,1%, на достатньому рівні 

збільшились від 30,6% до 31,0%, на середньому – від 

34,9% до 35,6%, на низькому зменшились від 28,0% 

до 27,3%. 

Висновки. Отже, реалізація педагогічних умов та 

впровадження функціональної моделі підготовки май-

бутніх вихователів до патріотичного виховання дітей 

старшого дошкільного віку сприяла суттєвим змінам у рів-

нях сформованості досліджуваного утворення у студентів 

експериментальної групи порівняно з контрольною. 

Виконана робота не висвітлює усіх аспектів дослід-

жуваної проблеми. Залишаються актуальними й потре-

бують подальшого вивчення питання самовдосконалення 

готовності майбутніх вихователів до патріотичного ви-

ховання дітей дошкільного віку, наступності процесу 

патріотичного виховання молодого покоління, специфіки 

підготовки студентів до патріотичного виховання дітей 

молодшого шкільного віку. 
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The article covers the results of experimental work on the topic «Preparing the future caregiver for patriotic upbringing of 

older preschool children». Initial levels of readiness of future caregivers for patriotic upbringing of older preschool children 
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Постановка проблеми. Поняття «коучинг» з’явилось 

досить давно і швидко поширилось на усі сфери нашого 

життя оскільки цей феномен є досить актуальним як для 

психології так і для бізнесу, для особистісного росту, і, 

звичайно, у сфері освіти. Звернення до розгляду цього 

питання, на нашу думку, є наразі своєчасним, тому що 

слово «коучинг» звучить з усіх усюд і дуже важливим є 

уточнення та розстановка акцентів саме в цій площині.  

Мета роботи – проаналізувати поняття «коучинг» та 

визначити цілі, принципи та структуру освітнього 

коучингу; розкрити коучингову бесіду GROW. 

Виклад основного матеріалу. Задля розуміння та 

ефективного використання поняття «коучинг», першо-

черговим завданням вважаємо визначити що ж саме ми 

розуміємо під цим терміном. Відразу хотілося б від-

мітити, що існує безліч тлумачень поняття «коучинг». 

Сама етимологія слова «коуч» походить від назви ма-

ленького угорського містечка Коч, яке було розташоване 

в Європі на півдорозі від Відня до Будапешту [1, с.8]. 

Слово «коуч» угорського походження, набуло вжитку 

ще в Англії у XVI столітті. Тоді воно означало віз, карету, 

тобто «те, що швидко доставляє до мети і допомагає 

рухатися» [2, с.315]. У XIX столітті «коучами» англійські 

студенти називали приватних педагогів і репетиторів, 

які допомагали добре підготуватися їм до екзаменів. 

Якщо звернутись до історії виникнення цього поняття, 

то першим хто його ввів коучинг в обіг у сфері спорту, а 

саме у тенісі, був Тіматі Гоулві. Усунення або пом’як-

шення внутрішніх бар’єрів, що заважають успішній грі, 

на думку Т. Гоулві, було основним у грі в теніс.Він, як 

будь-який тренер, шукав спосіб покращити результати 

своїх підопічних. Його ідея полягала в тім, що головним 

ворогом людини є її думки та цей суперник в голові 

набагато небезпечніший ніж реальний. А задача тренера 

зменшити, пом’якшити, або знищити внутрішні бар’єри. 

Коуч створює необхідні умови для того, щоб допомогти 

гравцю структурувати певним чином інформацію у його 

свідомості.  

Вдалим прикладом застосування коучингу в освіті 

можна назвати Норвезьку школу, яка занепадала. За 

усіма показниками вона мала дуже низькі результати і 

питання було поставлено гостро: школу мали зачинити 

через три місяці, якщо не буде позитивних змін. За цей 

час директор школи знайшов коуча, який не тільки вивів 

школу з кризи, але зробив так, що вона попала в топ 

шкіл за різними показниками.  

Коучинг (англ. Coaching – навчання, тренування) – це 

метод сучасного консультування. Він зорієнтований на 

досягнення клієнтом поставлених цілей, виражених у 

конкретних результатах. Коучинг в освіті – педагогічний 

метод, який є потужним засобом активного навчання та 

його активізації серед учнів. 

Коучингом вважають процес створення умов для 

всебічного розвитку особистості клієнта. Коучинг – це 

мистецтво сприяти підвищенню результативності, нав-

чанню й розвитку іншої людини [3]. 

Коучинг – це вид консультаційної діяльності, яка 

направлена на вирішення проблеми клієнта [4].  

Коучинг – це метод, який поєднує принципи кон-

сультування та тренінгу, але не в класичному вигляді. 

Відмінність у тому, що в коучингу основне місце нале-

жить не повчанням, а мотивуванню клієнта до змін [5]. 

Це сучасна технологія, яку створили для розвитку 

потенціалу людей і команд, задля досягнення заздалегідь 

узгоджених цілей та докорінної зміни моделей поведінки, 

що призводить до розкриття внутрішнього потенціалу 

особистості [1, с.5].  

Згідно Т. Голві, коучинг – це методика розкриття 

потенціалу особистості для максимізації власної продук-

тивності та ефективності [1, с.11]. 

Освітній коучинг – педагогічний метод який може 

виступати потужним засобом усвідомленого навчання та 

його активізації серед учнів. Метою коучингу є допомога 

тим, хто навчається, розібратися у власних здібностях та 

навчитись їх використовувати з максимальною для себе 

користю та перспективою. Серед цілей коучингу в освіті 

виділяють такі: 

– виявлення внутрішнього потенціалу особистості учня;  

– розвиток особистості через прищеплення відпо-

відальності;  

– досягнення високого рівня відповідальності та її 

усвідомлення усіма учасниками коучингу.  

Щоб досягти вищезазначених цілей треба продіаг-

ностувати та здійснити моніторинг освітнього процесу. 

Це дозволить передбачити зміни, які трапляються за 

умови впровадження інноваційних методик та технологій. 

В процесі коучингового супрводу створюються умови, 

які сприяють ефективній організації процесу пошуку 

учнем шляхів досягнення важливих для нього цілей. 

З’являється можливість вибору оптимального темпу, 

опановуються нові методики та техніки, визначаються 

основні моменти коучингу. розвитку. 

Першими сьома кроками у коучинговій діяльності 

є такі: 

1) побудова партнерських стосунків між викладачем 
та учнями;  

У статті розкрито сутність інноваційного методу «коучингу» у освітньому процесі. Проаналізовано 

поняття «коучинг», визначено цілі, принципи та основні кроки освітнього коучингу. Зосереджено увагу на 

структурі коучингової бесіди GROW.  

Ключові слова: інноваційний метод, коучинг, освітній коучинг, коуч, коучинговий підхід, коучингова бесіда 

GROW. 
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2) спільне визначення завдань для досягнення певної 
мети;  

3) вивчення ситуації чи проблеми;  
4) визначення перешкод на шляху до результату;  
5) аналіз можливостей для подолання бар’єрів у 

розв’язанні проблеми;  
6) вибір конкретного варіанту дій та складання плану дій;  

7) домовленість про те, що має бути зроблено та в які 
терміни.  

Відмінність коучингу від усіх видів консультування 

полягає у тому, що ставка робиться на реалізацію 

потенціалу самого клієнта. Дуже доречним, на нашу 

думку, є приклад з велосипедом. Якщо ви хочете 

навчитися їздити на велосипеді, то: Психотерапевт буде 

обговорювати з вами ваші страхи, Консультант пояснить 

вам, як це правильно робити, Наставник розповість, як 

він сам навчався кататися, а Коуч надихне вас на те, щоб 

ви вскочили на велосипед і поїхали. Сам він буде бігти 

поруч, поки ви не відчуєте себе досить впевнено, щоб 

їхати самостійно. Отже, педагогічний коучинг включає: 

системний супровід зростання учня. Він спрямований на 

ефективне досягнення важливих для нього цілей в кон-

кретні терміни; партнерське комунікативне співробіт-

ництво; розкриття потенціалу особистості для досягнення 

максимально значущого результату. Такий супровід дає 

можливість переміститися із зони проблеми в зону ефек-

тивного її рішення; сприяє та допомагає особистості 

знайти власні рішення; підтримує учня за індивідуаль-

ною освітньою траєкторією. 

На думку дослідниці С. Романової, коучинг – це 

взаємостосунки між викладачем та студентами, коли 

перший є організатором процесу пошуку кращих сту-

дентських відповідей на питання, що їх цікавлять. Коуч 

допомагає студентам розвиватися, набувати навички і 

досягати високих результатів у своїй майбутній професії 

[6, с.83]. На нашу думку, адаптація вищої школи до нових 

умов в соціальному, економічному, політичному житті 

може відбутися лише на основі позитивного ставлення 

до особистості студента, розкриття його можливостей . 

Серед великої кількості визначень коучингу, на нашу 

думку, найбільш вдалим є таке: коучинг – це потенціал 

та відсутність перешкод. Коучинговий підхід – це вико-

ристання принципів та інструментів в житті.  

Коуч не займається рішенням проблеми, а займається 

рішенням задач. Він не надає порад, а структурує, 

допомагає зібрати інформацію про себе. Відрізняється 

від інших видів консультування тим, що зорієнтований 

на майбутнє. Коучинг дуже екологічний.  

В процесі коучингу відбувається перехід від раціо-

нальних форм буття до емоційних. Сам процес можна 

представити у такому вигляді: 

 
Рис.1. Перехід від раціональних форм буття 

до емоційних 

Головною у коучингу є сама особистість.  

Принципи коучингу: 

1) З усіма усе гаразд. 
2) Людина має усі необхідні ресурси. 
3) В основі будь-якої поведінки лежить позитивний 

намір. 

4) Зміни та розвиток не тільки можливі, але й неминучі. 

5) Люди роблять найкращий вибір із наявних.  
Активне слухання проходить 7 рівнів: 

1) Розуміння та відображення суті. 
2) Розуміння та відображення емоцій. 
3) Розуміння та відображення фактів. 
4) Прояснення та уточнення твоєї розповіді. 
5) Слухання та уміння почути тебе. 
6) Увага до тебе. 
7) «Я поряд з тобою». 
Коуч за допомогою питань допомагає клієнту вирі-

шити його проблему. «Чекаєш на мудру відповідь, повинен 

також мудро запитати», як казав Йоганн Вольфганг 

Гьоте. Коучинг – це більш питання, ніж розповідь. Пи-

тання можуть бути різні: ресурсні, риторичні, уточнюючі, 

чарівні. Тому дуже важливо ставити правильно питання 

не для того, щоб зібрати інформацію, а задля того, щоб 

запросити людину послухати саму себе, допомогти їй 

створити ідеї та отримати власні рішення. Сильні питання 

запрошують до самоаналізу, надають додаткові рішення 

та ведуть до творчості та інсайту; запрошують людину 

подивитися всередину себе та в майбутнє; знімають 

обмеження та надають простір для ідей.  

Таблиця 1 

Структура коучингової бесіди GROW: 

GOAL (Чого ви хочете?) REALITY (Що ви маєте?) 
OPTIONS 

(Що можливо зробити?) 

WILL 

(Що ви будете робити?) 

Чого ти хочеш? Про що 
хочеш поговорити? 

Чи дійсно ти хочеш її 

досягнути? 
Чому вона так важлива для 

тебе? 

Як зміниться твоє життя, коли 
ти її досягнеш? 

Які очікування від заняття? 

Які зміни сталися з моменту 
минулої зустрічі? 

Де знаходишся зараз 

відносно своєї цілі? (графік) 
Якими ресурсами ти 

володієш вже зараз? 

Чи маєш будь-які 
побоювання? 

REALITY (Що ви маєте?) 

Що допоможе у вирішенні 
твого питання? 

Як ти будеш діяти? 

Які варіанти є ще? 
Які варіанти найбільш 

оптимальні для тебе? 

Якими ресурсами володієш 
для досягнення поставленої 

мети? 

Що відбувається з твоєю 
мотивацією зараз? 

Ти маєш декілька 

варіантів. Які з них готов 
втілити в життя? 

З чого розпочнеш? 

Якій крок буде 
наступним? 

WILL 
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GOAL (Чого ви хочете?) OPTIONS 
(Що можливо зробити?) 

(Що ви будете робити?) 

Чого хочеш досягнути в кінці 

уроку?Над чим тобі важливо 
подумати зараз? 

За якими критеріями ти 

зрозумієш, що досяг своєї 
мети? 

 

Що вже зроблено для 

досягнення мети?Яким 
чином ситуація вплине на 

інші сфери твого життя? 

Що потребує змін? 
Які попередні рішення 

спрацювали, а які ні? 

Які додаткові ресурси 

необхідно залучити?Хто 
може підтримати в 

просуванні до змін? 

Перерахуй всі свої дії за 
даних умов? 

Що ще буде дієвим в цій 

ситуації? 

Які є ризики? 

Змалюйте послідовність 
ваших дій. 

Визначте хто і що буде 

робити? 
Скажіть в чому полягає 

ваш план дій? 

Що може вам допомогти? 

Правила роботи з питаннями: 

- Як тільки учень говорить щось незрозуміле для нас 

– ми відразу уточнюємо. 

- Коли видає якусь глобальну ідею – прояснюємо. 

- Якщо посилається на повторюваність ситуації – 

узагальнюємо та уточнюємо. 

- Якщо сперечається та хвалькує – провокуємо. 

- Якщо уходить в негатив – ставимо питання ресур-

сного типу та допомагаємо. 

- Якщо не бачить путі рішення – включаємо магію 

«А як би хотілося?» 

Мета коучингу – навчити вчитися, допомогти людині 

самостійно освоювати нові знання, уміння та навички. 

Коуч використовує помилки як матеріал для подальшого 

розвитку. Людина сама вирішує, як буде виконувати дану 

роботу. Людина навчається усвідомлено реагувати на різні 

ситуації [1, с.17]. 

Висновки. Таким чином, найбільш точне та вдале 

визначення вивчаємого поняття, на нашу думку, є таким: 

коучинг – це потенціал та відсутність перешкод. Розкриття 

внутрішнього потенціалу особистості учня, розвиток його 

особистості через прищеплення йому відповідальності 

та її досягнення всіма учасниками коучингу – основні 

цілі освітнього коучингу. Він базується на таких прин-

ципах: з усіма усе гаразд; людина має усі необхідні 

ресурси; в основі будь-якої поведінки лежить позитивний 

намір; неминучість змін та розвитку; люди роблять най-

кращий вибір із наявних. Коуч має керуватись у своїй 

роботі такими питаннями: GOAL (Чого ви хочете?), 

REALITY (Що ви маєте?), OPTIONS (Що можливо 

зробити?), WILL (Що ви будете робити?), які являють 

собою коучингову бесіду GROW. Успіх в освітньому 

коучингу залежить саме від реалізації цієї бесіди, а саме 

правильно поставлених питань. 
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Постановка проблеми. Становлення нової системи 

освіти, орієнтованої на входження у світовий освітній 

простір, потребує суттєвих змін інноваційного спряму-

вання у підготовці майбутніх учителів іноземної філології. 

У таких умовах ціннісною установкою інноваційного 

освітнього процесу є не засвоєння професійних знань як 

таких, а сприяння процесу професійного розвитку осо-

бистості майбутнього вчителя, його інноваційного педа-

гогічного мислення. 

Питання формування професійної готовності студента 

до педагогічної діяльності активно досліджуються в нау-

кових працях Н. Кузьміної, О. Мороза, А. Міщенко, 

І. Підласого, В. Семіченко, В. Сластьоніна. Вчені при-

діляють значну увагу пошукам шляхів удосконалення 

освітнього процесу у вищій педагогічній школі (А. Вер-

хола, В. Загвязінський, В. Зябкін, В. Козаков, С. Сисоєва) 

та організаційних форм, методів і технологій навчання 

студентів (Т. Акбашев, А. Вербицький, В. Д’яченко, 

О. Падалка). 

На думку О. Бігач, особлива роль у розвитку педа-

гогічної освіти належить цілеспрямованому створенню 

нових нових технологій навчання студентів, від яких 

залежить модернізація освіти [2]. Автори Н. Зінукова та 

В. Коваль розробили цілісну концепцію професійної 

підготовки майбутніх учителів іноземної мови. 

Метою статті є розкриття інноваційної спрямованості 

професійної підготовки майбутніх учителів англійської 

мови та її впливу на формування й розвиток професійних 

та особистісних якостей студентів. 

Виклад основного матеріалу. Одним із пріоритетних 

напрямів у професійно-педагогічній підготовці майбутніх 

учителів є вдосконалення процесу їх підготовки до про-

фесійної діяльності як в цілому, так і до впровадження 

педагогічних технологій в освітній процес загально-

яосвітньої школи, зокрема. Як зазначають вчені, «саме в 

педагогічному університеті, у процесі навчання заклада-

ються основи майбутньої педагогічної техніки, техноло-

гічної грамотності та педагогічної майстерності [9]. 

Педагогічна категорію дослідниця М. Бубнова трактує 

як «єдність змісту, структури, цілей навчання й вихо-

вання студентів, способів реалізації набутих знань, навичок 

і вмінь у роботі з учнями». Професійна підготовка має 

подвійне значення і повинна розглядатися як процес 

(навчання) та як результат (готовність), визначається 

сукупністю вимог, які висуваються до певного фахівця [3]. 

Недоліком сучасної української системи підготовки 

педагогічних кадрів є відсутність гнучкості освітньої 

системи у ЗВО, здатності до швидкої адаптації до нових 

вимог сучасного суспільства. В основі нової освітньої 

парадигми лежить фундаменталізація педагогічної 

освіти, що передбачає не стільки розширення обсягу 

професійних і загальнонаукових знань, скільки новий 

спосіб їх формування й функціонування в практичній 

діяльності майбутнього вчителя англійської мови. 

Як зазначає В. Безлюдна, «входження України до 

Болонського процесу докорінно змінює ситуацію в системі 

професійної підготовки майбутніх учителів іноземних 

мов, започаткувавши позитивні зміни як в організацій-

ному, так і в змістовному аспектах: перетворенні методики 

в комплексну, багатовимірну і міждисциплінарну науку; 

розширенні країнознавчого та культурологічного аспектів 

підготовки майбутніх учителів; пріоритетним стає ово-

лодіння культурологічною компетенцією на основі сфор-

мованих комунікативних навичок, формування комуні-

кативних навичок тощо; використанні інформаційно-

комунікаційних технологій для вивчення іноземної мови; 

запровадженні інноваційних педагогічних технологій 

у навчально-виховний процес вищих педагогічних нав-

чальних закладів [1]. 

Підвищення якості системи професійно-педагогічної 

підготовки у закладах вищої освіти зумовлює викорис-

тання сучасних форм, методів і засобів навчання майбутніх 

учителів іноземної мови.  

В умовах модернізації освіта в Україні потребує 

врахування сучасних глобальних тенденцій, серед яких 

Д. Левітес визначає: навчити жити і працювати у співпраці, 

в команді, у групі; приймати на себе відповідальність і 

запобігати конфліктам; навчити вчитися, тобто орієнтація 

освітньої діяльності (як в межах навчального закладу, 

так і в процесі самостійної роботи) на активне засвоєння 

людиною способів отримання нової інформації; постійне 

стимулювання пізнавальних запитів і потреб особистості 

при одночасній адаптації освітнього процесу до вже 

сформованих психічних структур особистості; самоакту-

алізація і самовизначення студента у процесі навчання 

як головний показник успішності освітньої діяльності; 

Розвиток системи освіти вимагає від педагогічної науки й практики вивчення і впровадження нових 

методів навчання і виховання дітей. Тому стаття присвячена актуальності впровадження в педагогічних 

закладах вищої освіти інноваційних підходів до професійної підготовки майбутніх учителів іноземної мови 

як важливого чинника забезпечення якості фахової освіти. У таких умовах ціннісною установкою 

інноваційного освітнього процесу є не засвоєння професійних знань як таких, а сприяння процесу 

професійного розвитку особистості майбутнього вчителя, його інноваційного педагогічного мислення. 

Ключові слова: інноваційний освітній процес, професійна підготовка, крос-культурна компетенція, 

комунікативно-діяльнісний підхід, полісуб‘єктна навчальна взаємодія. 
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підготовка до активного засвоєння ситуації соціальних 

змін [7]. 

Як зазначає Є. Співаковська, «сьогодні постає 

проблема такої підготовки вчителів до професійної 

діяльності в полісуб’єктному навчальному середовищі, 

яка ґрунтується на формуванні висококомпетентного 

фахівця з глибокими теоретичними знаннями, володінням 

сучасними методиками навчання та здатністю здійсню-

вати дослідно-експериментальну роботу з використанням 

інноваційного дидактичного потенціалу сучасної україн-

ської школи для організації ефективної полісуб’єктної 

навчальної взаємодії. Таке перетворення відбувається на 

основі суб’єктного підходу, який передбачає: змістовно 

пошуковий діалог як метод розвитку особистості; засоби 

реалізації нових освітніх технологій (взаємодія, спів-

творчість, рефлексія, креативність, ситуаційне проекту-

вання, індивідуальне самонавчання, саморозвиток, тех-

нології мультимеда) [10].  

Слід зазначити, що в умовах отримання студентами 

«подвійних дипломів», тісних зв’язків університетів, 

факультетів із закладами вищої освіти країн ЄС актуаль-

ною є проблема формування мобільної і полікультурної 

особистості майбутнього вчителя англійської мови. Як 

стверджує К. Коперсак, «метою крос-культурної освіти є 

формування особистості вчителя з активною життєвою 

позицією в полікультурному середовищі, умінням рет-

рансляції власного культурного досвіду на умови, що 

постійно змінюються, з розвиненим почуттям толеран-

тності і емпатії по відношенню до іншої культури і її 

представників. Досягнення цієї мети неможливе без 

занурення в іншу культуру за допомогою академічної 

мобільності» [5]. 

Варто зазначити, що результатом крос-культурної 

освіти є сформована крос-культурна компетенція осо-

бистості майбутнього вчителя. Дослідниця  

О. Костіна відносить до провідних принципів фор-

мування і розвитку крос-культурної компетенції, а, отже, 

й організації академічної мобільності студентів наступні: 

орієнтація студентів на цінності і ціннісні стосунки; 

розвиток рефлексії і діалогічності мислення; особовій 

спрямованості – матеріали, інформація, установки 

повинні представляти особистісну значущість для 

студентів; культурологічна спрямованість навчальної 

діяльності; проблемна спрямованість – наявність проб-

леми сприяє підтримці і активізації спілкування; науко-

вість; спадкоємність; послідовність; систематичність; 

толерантність – акцентується необхідність формування 

поваги, неупередженості до інших культур, подолання 

культурної упередженості; реалізм – ясний виклад, 

сприйняття і аналіз фактологічного матеріалу. Крос-

культурний розвиток майбутніх учителів сприяє форму-

ванню: комунікабельності; мовного такту; неуперед-

женості в думках і оцінках; готовності до спільної діяль-

ності з людьми різних поглядів незалежно від їх етнічної, 

расової і соціальної приналежності і віросповідання; 

позитивного відношення до вітчизняної й іншої культури; 

ціннісного бачення фактів і явищ різних культур; 

здібності до рефлексії. Результатом розвитку рефлексії 

студентів повинна стати децентрація, що дозволяє їм 

підходити до соціальнопедагогічних явищ і фактів з 

точки зору своєї та іншої культур [6].  

Особливістю професійної підготовки студентів, 

майбутніх учителів англійської мови є впровадження 

викладачами комунікативно-діяльнісного підходу, що 

реалізує навчання мови через мовлення і заснований на 

таких ключових поняттях, як: «спілкування», «культура», 

«мотивація», «інтерактивність». Дослідник А. Вербицький 

визначає такі провідні характеристики зазначеного вище 

методу: адекватність в реальному спілкуванні; пріоритет 

мовленнєвої діяльності у взаємозв’язку всіх її видів; 

застосування активних форм спілкування (бесід, диспутів, 

конференцій, круглих столів, обговорень, роботи в 

―Englishspeaking Club‖), що дають можливість висловити 

свої думки в діалозі чи монолозі; синхронність і послі-

довність [4]. 

Важливим чинником професійної підготовки майбут-

нього вчителя іноземної мови є врахування інноваційних 

тенденцій освітнього процесу в загальноосвітніх 

навчальних закладах, до яких Н. Скляренко відносить: 

гуманізацію процесу навчання іноземних мов; варіатив-

ність освітніх програм; культурологічний підхід до відбору 

та методичної організації змісту навчання іноземної 

мови; профільно-орієнтоване навчання старшокласників; 

використання елементів проблемного та інтенсивного 

навчання іноземних мов; впровадження сучасних техно-

логій навчання, як проектна методика, навчання у спів-

праці тощо; система застосування лінгводидактичного 

тестування учнів; дотримання загальноєвропейських 

рекомендацій з мовної освіти [12]. 

Автор І. Максак відносить до інноваційних педаго-

гічних підходів професійної підготовки майбутнього 

вчителя англійської мови інформаційно-комунікативні 

технології (складову змішаного навчання (англ. «Blended 

Learning»), які здатні активізувати розумову діяльність, 

сприяють розширенню кругозору студентів, поглибленню 

їхніх знань про навколишній світ, розвитку мовлення і 

мислення, ефективності та продуктивності процесу нав-

чання, процесу навчання, забезпечують інноваційність, 

мобільність та інтерактивність заняття [8]. 

Дослідниця І. П’янковська вважає, що саме модель 

«перевернутого навчання» (англ. «Flipped Learning») 

суттєво впливає на якість професійної підготовки май-

бутніх учителів іноземної мови завдяки: інтеракції між 

студентами та викладачами; заохочення відповідальності 

студентів за власне навчання; поєднання традиційних і 

конструктивістських підходів до навчання; активізації 

самонавчання студентів; збереження аутентичних нав-

чальних матеріалів для постійного перегляду і повторення; 

залучення всіх студентів до процесу навчання; реалізації 

індивідуального підходу до навчання; підвищення моти-

вації здобувачів вищої освіти до якісної підготовки до 

заняття та опрацювання навчального матеріалу; діаг-

ностики незрозумілих аспектів теми завдяки попереднім 

тестам; організації аудиторного заняття у формі дискусій, 

дебатів, аналізу інформації, що сприяє вдосконаленню їх 

комунікативних умінь [11]. 

Одним із інновацийних способів перевірки якості 

самостійного опрацювання студентами пройденого ма-

теріалу є використання навчальної онлайн платформи 

«Kahoot!» – вебсайт, на якому викладачі можуть 

створювати тести, завдання для студентів і застосо-

вувати їх в онлайн режимі як в аудиторний, так і 
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позааудиторний час що значно активізує пізнавальну 

діяльність студентів. 

Висновки. Професійна підготовка майбутніх 

учителів англійської мови потребує врахування 

загальних тенденцій реформування шкільної освіти та 

впровадження інноваційних підходів до організації 

освітнього процесу у закладах вищої освіти. 

У перспективі за доцільне вважаємо теоретично 

обґрунтувати та експериментально перевірити педагогічні 

умови оптимізації процесу професійної підготовки май-

бутніх учителів англійської мови до викладання в про-

фільній школі.  
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  Постановка проблеми. Актуальність даної статті 

полягає в тому, що вона є комплексним дослідженням, в 
якому проведено компаративний аналіз художніх світів 
прозаїків та способів їх побудови, показано спільне й 
відмінне в образотворенні, зокрема в символізації та 

притчевості. Проведено порівняльно-типологічне зістав-
лення в поетико-стилістичних аспектах романів «Зійди, 
Мойсею» і «Привид мертвого дому». В. Фолкнера 

аналізували Т. Денисова, Д. Затонський, О. Кеба, 
П. Рихло, О. Чернов. Свій внесок у розуміння доробку 
Вал. Шевчука зробили літературознавці різних поколінь: 

В. Балдинюк, Н. Бєляєва, Т. Блєдних, А. Горнятко-
Шумилович, Н. Городнюк, Л. Донченко, Н. Євхан, 
М. Ільницький, Г. Логвин, Л. Новиченко, М. Павлишин, 
А. Пивоварська, М. Рябчук, Н. Фенько, які торкалися 

різних аспектів його творчості, переважно фольклорних 
чи барокових слідів та виявів. Окремі впливи літератури й 
культури XVI–XVIII століть на творчість письменника 

розкрито у працях М. Жулинського, Р. Корогодського, 
Р. Мовчан, З. Шевчук, О. Юрчук, Л. Тарнашинська, 
Н. Городнюк, презентують постмодерну стратегію куль-

туротворення. Провідними критеріями цих досліджень є 
визначення екзистенційної поетики та належності творів 
Шевчука до «прози культури», виявлення поетико-
риторичних, філософських та морально-етичних концептів 

барокової літератури. Проте, типологічного зіставлення 
цих художників ще далеко не вичерпане.  

Мета роботи – дослідити і проаналізувати засоби 

художнього моделювання дійсності, виявити типологічні 
аналогії та мистецьку своєрідність.  

Виклад основного матеріалу. Сучасні дослідження у 

розумінні твору в широкому соціокультурному і біо-
графічному контекстах, аналіз внутрішньої структури 
тексту, рефлексії дослідників і аналіз читацького сприй-
няття тексту сприяють множинності прочитань та ін-

терпретацій.  
Художній зміст доречно тлумачити, починаючи 

з назви твору. Так, в основу заголовків «Зійди, Мойсею» і 

«Привид мертвого дому» покладено біблійні алюзії.  
Роман «Зійди, Мойсею» синтезує біблійні оповідання, 

що бодай натяком згадані у тексті, щоб відрізнити 

реальність і вигадку, показати тілесне страждання і 

духовне бажання людини – суперечливі навіть як транс-

цендентальна версія історії.  
Символізм назви «Зійди, Мойсею» накладається на 

образ героя однойменної новели Семюела Бічема, засуд-
женого за свої вчинки на страту. Сем Бічем у химерній 

уяві його старенької бабці асоціюється з біблійним 
образом Веніамина, проданого єгипетському фараонові, а 
сама назва оповідання, як і всієї книги, символізує 

нездійснену мрію колишніх рабів про визволення з лабет 
невільництва. Ті лабета сягають дуже глибоко, вражають 
не окрему людину, а цілий рід, адже Бічем доводиться 

троюрідним братом молодій мулатці, з якою читачі 
зустрічалися в оповіданні «Дельта восени». І брат, і сестра 
не зазнали доброї долі у цьому світі. Фатально, що 
мулатка не змогла одружитися з тим, кого кохала, а 

молодому й сильному внукові негритянки Моллі судився 
електричний стілець. Покараний «безсинівством» і Кера-
зерс Едмондс. Прокляття й далі тяжіє над нащадками 

Юніс, над усім Півднем. 
«Ведмідь», що є вставною новелою роману «Зійди, 

Мойсею», як стверджував В. Фолкнер, «став для мене 

універсальною історією людини, яка вдосконалюючись, 
пішла далі за батька, сподіваючись, що її син піде ще далі; а 
допомогли їй обстояти свою мрію, справедливість, 
витривалість і співчуття …» [3, с.301]. Таким чином, 

символ нездійсненої мрії рабів про визволення з неволі 
лежить у самій основі назви роману В. Фолкнера. 

Подібно до американського автора, Вал. Шевчук 

провідну ідею свого роману в оповіданнях закладає у 
символіку назви «Привид мертвого дому». Власне, архе-
тип дому в цьому творі проектує художній світ письмен-

ника. Сучасне, минуле, теперішнє у художньому часі 
роману об’єднує саме образ дому. Через цей образ читачі 
починають розуміти внутрішнє «я» людини, її суть: дім, 
немов казковий велетень, програмує дії людини, водночас 

дім є і фортецею, що захищає людину, дім є зіркою, що 
вказує людині надійний шлях у подорожі, врешті дім є 
тим величним храмом, що може назавжди зігріти душу 

людини, а може й бути зруйнованим, забутим назавжди. 
Для самого автора отой дім уособлює частку самої 
людини, її помисли і сподівання. У романі в оповіданнях 

«Привид мертвого дому» Вал. Шевчук зосереджує увагу 

Здійснено порівняльний аналіз творчості двох письменників, який окреслив певні типологічні збіги та 

художні відмінності. Дослідивши специфіку складного, різнопланового діалогу встановлено, що творчість 

Фолкнера і Шевчука охоплює величезну культурно-історичну інформацію, яка увиразнює ряд феноменальних 

творчих явищ – від міфотворчості до відкриттів «химерного роману». В дослідженні продемонстровано 

творення художнього світу завдяки «поселенню» персонажів в одну місцевість, хронотоп якої твориться 

об‘єднанням раніше написаних оповідань в один сюжетно розгалужений твір створюючи сворідну мозаїку.  

Ключові слова: символ, подібність, відмінність, образ, мозаїка, творення. 
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на незворотній руйнації людини і дому, а також намага-

ється зафіксувати наслідки складних відносин між ними.  
Художнє осмислення дому розпочинається з послі-

довного і ретельного обстеження конкретного будинку і 
«завершується узагальненим образом того зовнішнього 
світу (світ як дім), який оточує кожного» [5, с.16]. Основ-
на сюжетна лінія роману підпорядковується магістраль-
ній авторській ідеї, що втілюється у символіці назви.  

Через назву творів читач залучається до системи 
образотворення. Обидва письменники як будівельний 
матеріал обирали автобіографії, життєписи своїх друзів, 
знайомих, родичів. Власне такий шлях конструювання 
літературного твору, винесення головної ідеї у назву 
твору допоміг авторам наближатися до суті людського «я». 

Отже, символічна назва творів підказує, що ідеально 
важко сягнути здійснення глобальної мрії окремо взятій 
людині і людству назагал. Зіставлення символічних назв 
романів уможливлює ґрунтовніше розуміння проблеми: 
роздуми про особисту відповідальність, про вибір шляху, 
яким крокує кожна людина. 

У символіці твору «Зійди, Мойсею» Вільям Фолкнер 
не такий красномовно натуралістичний, він простий, 
стриманий; малюнок у творі «Привид мертвого дому» 
Валерія Шевчука тонший, але він епатує читачів. 
Символіка назв додає романам в оповіданнях цілісності й 
масштабності.  

Суть життя, за В. Фолкнером і Вал. Шевчуком, це 
постійне і ґрунтовне пояснення теперішнього. Така ідея 
увиразнюється аналізованими романами. Її ґрунтовну 
розробку можна досліджувати у всій творчості амери-
канського й українського майстрів слова. Надзвичайно 
переконливо сформулював зародки умонастрою дідусь 
головного героя фолкнерівського роману «Крадії»: 
«Порядна людина ніколи не забуває свого минулого. Вона 
дивиться життю просто в вічі. Порядна людина завжди 
відповідає за свої вчинки і бере на себе тягар їх наслідків, 
навіть коли вона не викликала цих вчинків, а тільки 
мовчки пристала на них» [2, с.64]. 

Діалог, складне переплетення зв’язків різних культур, є 
сучасною тенденцією літературної освіти. Проте на думку 
літературознавців (І. Франка, М. Бахтіна, І.С. Сланев-
ської), поряд з утвердженням спільності поступу 
письменств народів світу, вивчення літератури має 
ґрунтуватися на засадах національної самобутності. 

В. Фолкнер символічно завершив свій роман «Зійди, 
Мойсею» двома сумними оповіданнями «Дельта восени» 
та «Зійди, Мойсею», що існували раніше як окремі 
оповідання. 

Знак «дельта» В. Фолкнер навмисне малює у тексті і 
включає його у назву твору. Ця кодова назва означає 
порожнечу, оточену зусібіч тимчасовістю, мінливістю і 
відмінністю. Це тенденція високого модернізму до зоб-
раження уявного безвимірного простору, а також суму за 
його швидкоплинністю. В. Фолкнер дозволяє Айку 
розказати про цю просторову форму лише у постмодер-
ністичних переробках свого наступного видання. Цей 
дельтоподібний простір пов’язаний із гітлерівською ідеєю 
відокремлення себе від інших. Формування автентичного 
ego може відбутися в обмеженому ізольованому просторі, 
за межами історії. Події відбуваються напередодні війни, 
а сам роман створений у 1940–1942 рр., коли Америка 
воювала. В. Фолкнер тоді ще не знав про холокост. У 
романі «Зійди, Мойсею» постмодерністична ідея не є ані 

містичною, ані міфологічною, а стає лише символічною. 
Труп Бічема – символ, що пояснює ідею походження і 
життя людини на американському Півдні.  

Критика В. Фолкнером самого створення Йокнапатофи є 
авторською самокритикою, що відчувається у мірку-
ваннях: про життя та смерть Сема Бічема не можна 
написати; його вчинки не є «оповіддю про Південь» або 
сагою про Йокнапатофу. Його образ не може охаракте-
ризувати ні Айк Маккаслін, ні В. Фолкнер. 

Творчість В. Фолкнера і Вал. Шевчука вже давно й 
незаперечно потрактовано як складник світової культури. 
Їхні твори стали у літературі справді самобутніми яви-
щами, синтезом унікальності талантів із такою ж непов-
торною історичною добою.  

Роман у оповіданнях «Зійди, Мойсею» зовсім не зво-
диться до родинної хроніки. Проблематика цього твору 
охоплює душевні рани і набуті комплекси, породжені 
рабством і міжрасовими стосунками, і не менш вагому 
тему ставлення людини до природи.  

Два оповідання «Давні люди», «Дельта восени» і 
вставну новелу «Ведмідь» у романі «Зійди, Мойсею» 
об’єднано не тільки постаттю Айка, а й темою своєрідних 
ірраціональних зв’язків між людиною і природою.  

«Давні люди»і «Ведмідь» укотре повертають нас у 
минуле, у 80-ті роки ХІХ ст., у царство сповненої величі 
могутньої ріки, густих правічних лісів, де вільно 
господарювали ведмеді й пуми, вовки й олені, тоді люди 
дуже обережно втручалися у природу. Підліткові Айкові 
густі неприступні зарості, що підносилися за жалюгідними 
людськими нивками з кукурудзою й бавовником, уявля-
лися наче межею між цивілізацією і дикою природою, 
межею, потойбіч якої людина скидає пута умовності та 
штучності, і де вартість людини визначається в зовсім 
інших вимірах, ніж майно чи соціальна ієрархія. 

Саме у цій мінітрилогії роману в оповіданнях, мораль-
ного змужніння особистості, пошуку правди, котра вища 
понад усі сили, що роз’єднують людське суспільство. 

В. Фолкнер часто й терпляче тлумачив суть книг, 
символіку сцен, характери героїв. Але завжди уникав 
самооцінки, не вступав у дискусію навіть із доброзичливо 
налаштованими критиками й тим більше ніколи не 
вихвалявся власним літературним витвором. 

І все ж відчувалося, що «Ведмідь» для нього був дуже 
близьким. Недарма, не бажаючи говорити про переваги 
цієї новели, автор все ж завжди підтримував розмови про 
мотиви, деталі, серйозно і неквапливо пропонуючи 
тлумачення тих чи тих місць. У розмові із Сінтією Греньє 
розкрив навіть життєві витоки твору: «…Коли я був 
хлопчиськом, у нас в околиці нипав ведмідь на зразок 
Старого Бена. Одного разу він потрапив лапою у капкан, 
став кульгавим, і відтоді всі його прозвали Кульгава Лапа. 
Його теж убили, звичайно, не так ефектно, як я вбив його в 
новелі. Хоггенбека я змалював з хлопця, що працював у 
мого батька. Йому було десь тридцять років, але розум 
мав чотирнадцятирічного. А мені було вісім чи дев’ять. 
Звичайно, раз я син хазяїна, ми завжди робили по-моєму. 

Просто чудо, як ми залишилися живими, чого тільки не 
виробляли! Просто чудо» [4, с.471]. 

Створюючи це оповідання, В. Фолкнер, напевно, 
відчував світлу радість проникнення у світ власного 
дитинства і у той міфічний час, коли природа жила 
власним життям. В новелі «Ведмідь» зображено, як через 
п’ять літ, що минули, і вже не хлопчисько, навіть не юнак, 
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а молодий чоловік повертається до лісу, що залишився 
для нього упродовж усіх років змужніння «єдиною 
жінкою і коханкою» [1, 250]. «Подивований змінами він 
бачив, як усе навколо змінилося, увагу привертав 
наполовину збудований хлібозавод, що займає два чи три 
акри землі, а далі велику площу займають складені 
штабелями рейки, що вже через тривале бездіяльне 
лежання поіржавіли й стали світло-рудими. Сюди 
випадково забігає ведмежа, бо його злякав пронизливий 
свист паровоза. Тварина очманіло залазить на високий 
ясень, притискається до стовбура, ховає голову між 
лапами, як людина; і очі ведмежати переповнені страхом 
від ударів сокири і дзижчання циркулярки; ведмежа 
бездумно перескакує з гіляки на гіляку, і крона ясена в 
одну мить перетворюється на зелений вихор бездумних 
листків…» [1, с.244].  

Таким описом розпочинається «Ведмідь». Але це вибухо-

вий епос, це розколотий світ, і тріщина відбулася в серці 
тих, хто по суті нічого ще не вчинив – ні доброго, ні злого. 

Безперечно, Айк має відмінне чуття, але до голої 
правди, до «власного я» потрібно йти через терни 
історичного досвіду. Облава на ведмедя, в яку встрягає 
хлопчисько, виростає до рівня доленосного випробу-
вання, стає навіть не просто актом мужності – мужності 
було достатньо, – а й актом пізнання, що потребує 
чистоти і рішучості духу. Щоденно хлопець покидав 
табір, заглиблювався в хащі, сподівався побачити того, за 
ким без успіху полюють дорослі бувалі мисливці. Нічого 
не виходило: тільки знаходив сліди. Індіанець Сем Фезерс 
дав пораду хлопцеві: із природою необхідно спілкуватися 
без зброї. Айк залишає на місці стоянки і рушницю, і 
компас, аби не оскверняти природу сторонніми 
предметами. Айк домігся жаданої зустрічі: ведмідь 
«постав перед ним, осяяний зайчиками зеленого теплого 
полудня, не надто величезний, як у снах, а таким, як 
бачився наяву чи трішки більшим – розміри скрадені 
часом смеркання – і дивиться» [1, 153]. 

Тріщину між світом людини і світом природи ніби 
ліквідовано. Але постало нове непорозуміння. Ведмідь, 
який прийшов до Айка із предковічної тиші, перетво-
рюється в злу й небезпечну тварину. Сцени, що описують 
останній, вирішальний поєдинок собак і людей із Старим 
Беном, змальовані апокаліпсично, тут все відбувається в 
оточенні вогню. Дика природа символізує темні сили 
минулого – старовини, що далека від жалю і співчуття, 
але у власних очах непогрішима і послідовна. Ведмідь – 
символ такого минулого і тих його первнів, які самі собою 
не злі, оскільки їх важко відділити від людського єства. 

Людина, як і природний космос, позначена гріхом – 
думка для В. Фолкнера засаднича. Знак рівності у цьому 
випадку немислимий. Природа ні в чому не може мати 
сумніву, і якщо розрізняє добро і зло, то лише «своїм‖, 
особливим способом. А людині подарована свідомість, і 
вона зобов’язана вповні використати безцінний дар. 
Виправляючи природу, людина і сама себе виправляє. 
Варто зауважити, що, за В. Фолкнером, прогрес – це не 
сума накопичення технічних знань, а сума милосердя. 
Саме у милосерді – порятунок світу. Наведемо ще один 
авторський коментар до «Ведмедя». «Я розповів про те, 
що він (Айк Маккаслін. – О.Б.) неодмінно повинен збаг-
нути: потрібно не тільки переслідувати, а й догнати – 
і потім зжалитися і не знищити, спіймати, торкнутися і 
відпустити, тоді завтра знову можна почати пересліду-

вання. Якщо ж знищити те, що спіймав, усе пропаде, 
загине. Іноді ця здатність не зруйнувати те, до чого 
прагнеш, уявляється мені головною перевагою людини, і 
в цьому найбільша радість. Важливе саме переслідування, 
прагнення до мети, а не винагорода, здобич» [1, с.147]. 

На відносно невеликому оповідному просторі скон-
центрувались ідеї та образи, що засвідчують моральне 
кредо художника. Своєрідність ірраціональних зв’язків 
людина-природа В. Фолкнер передає через символічне 
порівняння Ведмедя і старця Пріама з «Іліади» Гомера. 
Напевне, автор «Домашнього вогнища» або «Зійди, 
Мойсею» прагнув передати таку силу життя, яка сильніша 
від усього, навіть від смертельних інстинктів зла. 

Ведмедя як символ можна порівняти із молодим 
Маккасліним, бо недарма він має біблійне ім’я й апелює 
до Всевишнього: «І мене Він повинен передбачити – 
Айка, Ісаака, що народжений у часи вже не Авраамові й 
не згідний бути відданим у жертву» [1, с.179]. 

У роман «Зійди, Мойсею», зокрема в новелі «Ведмідь» 
енергійно входить міф; люди і події передаються в оповіді 
через міф. Лунає горн, завершується полювання і вмирає 
людина, що розуміла закони природи – старий Сем 
Фезерс. За текстом твору можна збагнути, що це незвична 
смерть старшої людини. У цій смерті є певна неясність, 
навіть якась загадка. Мить тому старий індіанець ще 
дихав, і ось вже виросла могилка. Зауважимо, що в новелі 
не описаний період старості. Автор пояснює «Він розуміє, 
що життя його завершене, він втомився від життя, і, якби 
у нього була сила, він пішов би сам, а він не може. Він 
просить Буна, і, я думаю, Бун убив його. Це був жест, 
достойний грецького героя» [1, с.187]. 

Цікаво, що автор спеціально переписував оповідь про 
хлопця і величезного ведмедя-вигнанця. В оповіді про 
ведмедя необхідний був контрапункт (безперечно, для 
Фолкнера це поняття далеко не технічне). 

На перших порах «Ведмідь» видається закономірним 
продовженням перших глав і провісником подальшої 
оповіді. Мотив посвячення в чоловіки виникає ще в 
«Давніх людях»: убито першого оленя, обличчя хлопчика 
символічно розмальоване кров’ю, а в новій частині тільки 
деталізується, зникає чиста ритуальність мисливського 
побуту, пояснюються універсальні істини. Перед читачами 
розкривається не просто історія хлопця, а шлях людини, 
що дорослішає. 

Хлопець навчається самостійно завойовувати місце 
під сонцем. Відчуває землю, спостерігає світ навколо 
себе. У цьому сенсі ведмідь уособлює собою старовину, 
що є незворушною, монолітною, сильною і, безперечно, 
вимагає до себе поваги. Саме почуття поваги зароджується 
у душі юного мисливця. Зустріч з ведмедем не дала 
хлопцеві знань про ведмедів, але він зумів зрозуміти 
закони життя. Ведмідь навчив хлопця відваги, співчуття, 
відповідальності. 

Вільну природу протиставлено світові банків і ферм: 
«…ліси непідвладні купівлі-продажеві» [1, с.145]. При-
мирення між капіталом і вільною природою бути не може. 

Айк Маккаслін через труднощі і перестороги осягнув 
істину, зумів поєднати себе із природним світом. 

У тексті новели «Ведмідь» є риторичне запитання: 
«…скільки ще чинників треба, щоб сформувалася 
людина?». Переконуємося, що для життя людини лише 
гармонії з природою замало; мусить ще відбутися гармонія 
людини і соціуму. 
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«Ведмідь» викликає в читачів враження, що Айк вста-
новив нові відносини із землею, що видно у його спогляданні 
могили Сема: «...справа не в смерті … її не було – не 
похований у землі, а звільнений від землі, не у землі, а із 
землі взятий, частинка неосяжного всесвіту, листочок і 
гілочка, повітря і сонце, дощ і роса; світанок і сутінки, і 
знову – світанок і сутінки» [1, с.187]. Айк переконує читачів, 
що він є частинкою землі, яка слушно належить саме йому. 
Цей зв’язок із землею нагадує думки Сатпена про те, що 
смерті не існує, є лише її повторення. Земля у цьому творі не 
має часових меж, виступає одноосібно, є трансценденталь-
ною. Історична та культурна різниця зникає, відбувається 
явище асиміляції, адже могила Сема в очах Айка є 
замкненим у собі епізодом.  

Різні висловлювання автора про свого героя вказують на 
неоднозначність самого героя; саме про них по суті йдеться. 
Отже, Айкові вистачило особистої мужності та милосердя, 
щоб розірвати коло гріховності. Саме у цьому вчинкові 
велич і моральна сила Айка. Можна погодитись із багатьма 
літературними критиками, зокрема Патріком О’Донелом, 
М. Анастасьевим, Т. Денисовою, що героєві В. Фолкнера 
А. Маккасліну забракло волі витривалого борця, герой надто 
наївно й розгублено вважає, що позбутися будь-яких 
проблем можна лише через відхід від усіх проблем, які не 
можеш розв’язати. Єдине, до чого прагне Айк, – не 
примножувати своєю поведінкою гріхів історії і, таким 
чином, історія стане більш достойною. 

На переконання Вал. Шевчука, цивілізація – це те, що ми 
створюємо в матеріальному плані, побутове, дер-жавне і 
суспільне становлення. Культура – індивідуально-духовне 
начало. Але часто підмінюється одне одним. 

За Шевчуком, через драматизм, через трагедію людина 
приходить до вищої гармонії. Для героїв «Привида мертвого 
дому» гуманізм – це можливість людини здійснювати 
самопізнання. Людина мусить здобути внутрішню волю. Так 
персонажі роману через пізнання власного життя приходять 
до всепрощення, до сприйняття людини такою, як вона є. І 
найголовніше: людина не може втекти від себе самої. Героєві 
не допомагає навіть «зона», тому що своє внутрішнє «я» 
нікому віддати неможливо. 

Самодостатність індивідуальності стала рушієм прог-
ресу в цьму світі, але водночас і заклала міну егоїзму. Де 
межа між любов’ю й егоїзмом – пробують для себе відпо-
вісти маленький хлопчина Толик і його батько. Чи має ціну 
добро і чи варто його творити – вирішують герої роману в 
новорічній заметілі. 

Хід думок, емоцій, переживань персонажів фіксує сама 
Природа, яка то допомагає людині зрозуміти причини і 
наслідки своєї поведінки, а то вказує на те, що людина перед 
лицем цього буття неспроможна пізнати таїну Всесвіту, адже 
вона лише часточка, що слабко собою керує і тому зовсім не 
здатна керувати світом («Зачинені двері нашого я»). 

На переконання Вал. Шевчука, кожна людина у цьо-му 
світі самодостатня і тільки через близькість із приро-дою 
зможе навчитися жити в гармонії з власним «я». 

Висновки. Отже, і Фолкнер, і Шевчук не просто дослід-
жували соціальне чи біологічне життя людини, а створювали 
свою систему поглядів на взаємини людини і природи, 
художньо увиразнювали власні погляди на людський досвід. 
Цих прозаїків об’єднує переконання: за будь-яких обставин 
людина здатна вистояти, підтвердженням чого слугують 
тексти досліджуваних романів. Проведене вперше, таке 
порівняння романів «Зійди, Мойсею» та «Привид мертвого 
дому» сприятиме глибшому розумінню цих творів і 
заохочуватиме до нових компаративних студій. Видається 
також перспективним системне вивчення характеру 
взаємозв’язків між науковою, перекладацькою та 
оригінальною художньою творчістю Валерія Шевчука. 

Отже, запропонований компаративний підхід розши-рює 
можливості наукового вивчення текстів, особливостей 
моделювання, специфіки комбінування семіотичних та 
семантичних презентацій і взаємодій, а водночас відкри-
ваються й перспективи наступних досліджень.  
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CREATION OF SYMBOLS IN CREATIVE WORK OF WILLIAM FAULKNER AND VALERIY SHEVCHUK 

The article deals with the comparative analysis of the creative activity of two writers. Some typological combinations and 

fictional differences were investigated. Revealing a specific character of a compex and diverse dialogue it was demonstrated 

that the creative work of W. Faulkner and V. Shevchuk cover a huge cultural and historic information emphasizing the range 

of extraordinary creative phenomena – from creating myths to reaviling a «fantastic» novel. The creation of the artistic world 

owing to «settling» of heroes in one location, the chronotope of which is created by combination of the earlier written stories 

in one compositio4n with diverse plots creating a particular mosaic has been demonstared.  
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Постановка питання. Постмодернізм зі всіма 

його течіями та відгалуженнями, рухаючись в мейнстрімі 

та нестримному потоці свідомості, тримає курс на тех-

нічній складовій, нагромаджує образи сьогодення. Проте 

в цій веремії модності й данині часу є письменники, що 

пливуть проти течії, нарощуючи поетичні м’язи слів та 

образів позачасся. Таким є поет Костянтин Мордатенко, 

який свідомо у творчості зрікається «модного» й «сучас-

ного» та прокладає поетичну стежку в минуле, в традиції 

нашого народу, навертає знівельовану релігійність і 

духовність як одвічні константи слов’янського топосу й 

логосу. Він не поет-каменяр, не поет-трибун, він – чор-

нокнижник, келійний алхімік слова, який експериментує 

з новоформами, неологізмами церковнослов’янізмів, 

відтінками слів та значень, їх найнеочікуванішими поєд-

наннями з метою повернення нації до витоків культурної 

ідентичності. «К. Мордатенко пропонує сучасному 

читачеві повернення до базису цінностей, які мав наш 

народ, які віками формував, але їх «забули», «затерли», 

й їх брак спричинив наявність от такої бездуховної 

поезії з псевдоцінностями, яку ми можемо знайти на 

полицях книгарень сьогодні»
 
[9]. Літературний критик 

П. Сорока зазначав: «Кость Мордатенко – поет від Бога, 

який на високому професійному рівні поєднує традицію 

і експеримент. Його вірші – це висока філософія. У них 

домінує осмислення, конструктивне начало, вони – плід 

нелегких творчих пошуків і експериментів, гри словами, 

але гри не легковажної і бездумної, а мистецької, слово-

творчої (точніше – болетворчої), поштовхом до якої 

служить переживання»
 
[8].  

Огляд історіографії. Творчість К. Мордатенка лише 

починає отримувати літературознавчі оцінки, які поки 

що представлені рецензіями та критичними оглядами 

(І. Калинець, Д. Дроздовський, О. Стасюк, П. Сорока). 

У розвідці нас цікавить використання слов’янської лексики 

(зокрема, творення поетичних неологізмів за допомогою 

слов’янських коренів), характеристика образів історичного 

минулого та християнських архетипів, означення текстів 

автора як необарокової літератри. Нині значно посилилося 

дослідження специфіки індивідуально-авторської мово-

творчості, словотворчості, що характеризується, як 

лінгвальна та екстралінгвальна наповненість текстів, як 

презентація індивідуальної мовно-поетичної картини світу. 

У зазначеній сфері можемо виділити таких дослідників: 

Т.К. Черторизька, В.М. Русанівський, О.О. Тараненко, 

М.П. Кочерган, О.А. Сербенська, Н.Ф. Клименко, 

Є.А. Карпіловська, А.К. Мойсієнко, О.А. Стишов, 

Ж.В. Колоїз, Я.В. Януш, В.П. Ковальов, В.А. Чабаненко 

та ін.). Історію розвитку української неології та неографії 

розглядають у своїх працях Ж.В. Колоїз, Н.М. Сологуб, 

Є.А. Карпіловська. Проблеми та особливості барокової й 

необарокової літератури досліджували Д. Чижевський, 

Ю. Лавріненко. Актуальність розвідки полягає в тому, 

що досі практично немає наукових статей про творчість 

К. Мордатенка, тому наша стаття є пропедевтичною й 

має на меті проаналізувати слов’яно-християнські мотиви 

творчості К. Мордатенка, визначити особливості нео-

бароко як стилю, до якого ми зараховуємо автора; виз-

начити найбільш культивовані письменником авторські 

неологізми та архаїзми.  

Виклад основного матеріалу. К. Мордатенко 

(1975 р.н.) є автором збірок (перші дві – російсько-

мовні): «Рахманський Великдень» (2008), «Любовоспас» 

(2008), «Молитва немовляти» (2009), «Українгеліє» 

(2009), «Кров з-під криги» (2009), «Шум великої води» 

(2009), «Тіні луни», «Супокій знемаги» (2010), «Чернетки 

зімкнутих повік – зболення» (2010), «Живокіст» (2012), 

«Голодна кутя» (2013) та ін. Автор у своїй творчості 

апробує високий інтелектуальний імператив, який скон-

центрований на українознавчій тематиці, історіософії та 

глибокій релігійності. Усі його збірки є україноцентрич-

ними не тільки тематично, а й через те, що використо-

вувані (радше, конструйовані) ним лексика й тропіка 

наскрізь українські, навіть панслов’янські (з центром в 

Україні як праматір’ю східного слов’янства). Тому що 

твори поета чітко тримають лінію істинно українського, 

продукують те, що українська сучасна література має 

бути, насамперед, українською, книжковий ринок повинен 

Мета статті: проаналізувати слов‘яно-християнські мотиви творчості К. Мордатенка, визначити 

особливості необароко як стилю, до якого ми зараховуємо автора; визначити найбільш культивовані 

письменником авторські неологізми та архаїзми. Методи дослідження: описовий; зіставлення – для 

аналізу, синтезу й узагальнення наукових теорій; метод системного аналізу для визначення основних 

особливостей поетичного простору К. Мордатенка. Наукова новизна полягає в тому, що досі практично 

немає наукових статей про творчість К. Мордатенка, тому наша стаття є пропедевтичною. У 

статті розглянута необарокова з сильним слов‘яно-християнським підґрунтям творчість 

білоцерківського поета К. Мордатенка. Зокрема, визначено, що автор послуговується великою кількістю 

авторських неологізмів та архаїзмів, церковнослов‘янізмів, лексики та образів з Біблії, що в сумі 

формують потужний україноцентричний характер його творчості. 

Ключові слова: К. Мордатенко, старослов‘янізми, архаїзми, авторські неологізми, необароко, 

укрїноцентризм, духовність, віра.  
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бути націоцентричним, а автор має промовляти до читача 

чистою мовою й символами предків, бо саме образи 

скіфських курганів, трипільських «черепків», походу 

Віщого Ігоря, бібліотеки Ярослава Мудрого, плачу 

Ярославни, волання привидів голодомору, стогін зака-

тованих у таборах ГУЛАГу мають формувати систему 

ціннісних координат сучасного українця, повинні фор-

мувати повагу до минулого. Автор свідомий того, що 

кожна література – це базова формація, система «полі-

фонічних дзеркальних віддзеркалень національної куль-

тури та традицій, що формують нове покоління генетично 

свідомих носіїв власної історичної пам’яті» [3]. 

Поет вдало демонструє це у творах, присвячених 

українським історичним постатям, подіям та об’єктам. 

Наприклад, у збірці «Українгеліє» (2009), що, по суті, є 

своєрідною святою книгою української історії в постатях, 

читач бачить рецепцію автором М. Нечуя-Левицького, 

Ніни Матвієнко, П. Куліша та інших; гортає сторінки 

козацької історії, споглядає культові для України архі-

тектурні ансамблі Софіївської Лаври, Михайлівського 

Золотоверхого тощо. Титульний вірш збірки є своєрід-

ним закликанням, навіть умовлянням українців: Лунає 

голос Ніни Матвієнко / між пелюстками квітів, / найлю-

дяніше в світі / джерелить / Українгеліє:/ «Ой роду наш 

красний, / Роду наш прекрасний, / Не цураймося, приз-

наваймося, / Бо багацько нас є» [6, с.7]. Також збірка 

поезій «Квітка Цісик» з підзаголовком «Прославень» 

присвячена українцям і Україні, де основними меседжами 

є закликання реципієнтів бути справжніми господарями 

на своїй землі, любити рідні простори, відстоювати кор-

дони та бути справжніми синами й дочками своєї країни.  

Ліричний герой і специфічний текстовий екзистен-

ційний надрив К. Мордатенка протиставлені світові. 

Саме через специфічну самотність, як пустку, рецензент 

творчості поета Т. Біла схильна вважати його героєм 

доби романтизму, «якому злети духу дозволяють інакше 

побачити все і себе також. Обравши цей шлях, він долає 

його з прагненням максимально залишитися собою, хоч 

якесь відчуття безвиході і самоти при поетовій відкритості 

цілому світу відчуваються постійно» [1].  

Ми не схильні вважати модель ліричного героя 

автора характерною добі романтизму. Це «інший» герой, 

значно «молодший» за своїм сприйняттям світу. На 

нашу думку, ліричний герой та власне й усі поезії пись-

менника можна віднести до досить потужного, але мало 

дослідженого в українській літературі явища, як необа-

роко. Один із небагатьох дослідників цього напряму в 

українській літературі XX ст. Ю. Лавріненко виділяє 

ознаки необароко: першим є поняття трагічністі, що 

виступає обіруч із непевністю становища людини, яку 

так гостро сприйняло бароко, «виважує» її собою та 

формує концептуальне бачення «непевності», «тлінності», 

«смертності» [10], де основним завданням дослідника є 

не в акцентуванні на трагічному, а, радше, «ввести 

читача в стан інтуїтивної видющості, коли упізнаваний 

понятійний маркер передбачає й зумовлює відповідну 

налаштованість суб’єктивної свідомості на сприйняття 

феномену відродження в сукупності екзистенційних та 

інтерпретативних (а, відтак, актуальних темою життя, а 

не смерті) начал» [11]. Другою ознакою необароко за 

Ю. Лавріненком виступає своєрідна необарокова пара-

бола, що формує «прецедентний простір мислення, який 

надає архетип літературної параболи, знайдений 

вченими у староєврейських поезіях та в євангельських 

притчах Ісуса Христа. Також у бароковій культурі існувало 

уявлення про параболу як «рівняння» або навіть, як 

різновид «повчальної літератури» чи схоплення правди 

через аналогію, як застосування тез та антитез задля: 

а) синтезу, б) контрасту, в) «парадоксально протибіжної 

рівнобіжності й взаємодії двох чи й більше протис-

тавних феноменів» Загалом, необароко варто розглядати 

в єдності історичної «традиції та екзистенційної заан-

гажованості окремої творчої особистості в простір акту-

альних інтелектуально-духовних пошуків своєї доби, 

котрими інспірується вся соціальна й культурно-історична 

динаміка в цей час. Недаремно, Ю. Лавріненко остаточно 

визначає необарокову параболу як «поетично-компози-

ційний засіб не просто ―зіставлення для порівняння‖, а 

формування протилежностей у їхньому динамічному 

зростанні»
 
[4, с.49]. Тому характеристика поетичного 

простору К. Мордатенка з долею похибки накладається 

на необарокову текстову філософію, де історична та 

релігійна традиції, які сповідує автор, накладаються на 

тенденційні «хвороби сучасності», кризи людства тощо. 

Оскільки, внутрішня наповненість творів К. Мордатенка – 

це «вічна боротьба, це філософсько-поетичне осмислення 

складної доби сьогодення, а саме: падіння й знищення 

устоїв християнської моралі, християнського гуманізму, 

переданого нам пращурами, і це за короткий період. 

Його вірші – це розпачливе волання, звернене не тільки 

до сучасників, а й до себе, прагнення самопізнання 

національного характеру, національної історії» [4, с.48]: 

бʼє через руку стрíчним – мáже, / у пах отримав зазнакú: / 

так покая нними псалмами / лунають в рúнзі кулакú;/ 

летять розгóнисті, незгрáбнілящí / лящí з обох невтóмних 

рук; / і кожен бʼє із них так стрáшно, як пáгін пробивáє 

ґрунт; в ці кучугури болю вгруз, / всмоктавсь, ця соло-

мúнка, щоб вхопитись, крúхкість,/ цей гарт, ця майже 

посмішка Христа, / байдужість взóром вичовгана крúйма;/ 

цей простір намантáчений, як ніж; / на підборідді крей-

дянé горéцтво, / що бризне горобúною на сніг, / Ви 

грýдка людяности, страстотерпцю [7]. 

Крім того, такі ознаки власне барокової культури, як 

грандіозність, незвичайність і унікальність; перебільшена 

пишність і химерність (безліч прикрас); динаміка, напру-

женість; яскравість, витонченість; декоративність,; над-

мірність химерних елементів (майже повна відсутність 

прямих ліній, велика кількість кривих ліній, округлих і 

хвилеподібних форм); емоційність і чуттєвість, поєднання 

ілюзорного й реального; сильні контрасти (масштабів і 

ритмів, матеріалів і фактур, світла й тіні) абсолютно 

точно характеризують поезію письменника, тому що 

йому характерна специфічна орнаментованість образів, 

нагромадження неологізмів, новоформ, неочікуваних 

синтаксичних зворотів, що цілком справедливо підпадають 

під прямий переклад слова «бароко» – «химерний». 

Наприклад, поема, що вийшла окремим виданням 

«Супокій знемаги» (2010), яскраво потверджує наше 

припущення про зарахування творчості поета до 

необарокової течії. Твір має шмуцтитул «пое-Марія у 

два ока: «ПРЕМІЧ ДОЛЕГЛИВОСТИ» «БІБЛІЯ РИМ», 

що технічно вже навертають читача до химерності та 
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декоративності (обрамленості) візії митця. Відповідно, 

твір має дві частини: «преміч долегливости» (перше 

око), «Біблія рим» (друге око), які ніби зором, очима 

автора відкривають картини вічних істин, біблійних 

смислів та житій, євангелійських постулатів. Поет тут 

виступає речником, що застиг між біблійним часом та 

часом технічно-цивілізаційного занепаду, він звертається 

до глобальних проблем, які опредмечують кризу онто-

логічного й антропоцентричного. Поема є інтертекстовим 

сплетінням прислів’їв та приказок, цитат з Біблії, ока-

зіональних мета метафор тощо [5].  

К. Мордатенко є одним із небагатьох сучасних укра-

їнських поетів, в чиїй творчості домінують духовні мотиви 

(варто сказати, що не тільки релігійні чи історіософські, 

а й також ті, що пов’язані з чистотою душі, дитинною 

наївністю та світлом). Духовні твори автора пов’язані з 

образами українського звитяжного минулого, кровавими 

сторінками історії та з біблійними архетипами: сніг, мов 

ненаписані листú, / по обличчю спогадами бив; / як 

начáльник тáбору почтúв / у куфайках змóрених рабів / 

вúшикував стáдо лиходíй, / вúтяг роздратóвано папíр; / 

пáрою із нíздрів і ротів / нáбрід арештóваних кипíв; / 

наказавши в‘я зню одному / вийти з лáви, квапно зачитав / 

рішення про звільнення томý; / не повíрив навіть наглядáч; / 

шкíрилися арештáнти злі, / вóльник без тремтіння, без 

сльози, / знявши шапку, обронúв п‘ять слів:/ «хлопці… я 

нічого не просив…» чи як спóгад серце пожалúвй згорíла 

свíчка лойовá – / відро криничне біля лип / в залізні губи 

цілував, / змахнýв сльозúнку нашвидкý; / дитинством 

пáхла свíжа дерть; / і на рамéно вітрякý / стрибнýло 

сóнечко рудé. Або: Я медом вимастив місяць, / а в м‘яті 

скупав зірки ; / душа не знаходить місця;/ іконами образки  

цвітуть; / карась в очереті скидається; / обліта пилок 

з дерев; півнí треті / не пíли…вже зріксь Христа…/ 

смереки втомились моли ться, /  вангеліє від Петра… / 

у бджілки стерлися крильця –під квіткою помира…[5]. 

Алюзії на текст Біблії та використання біблійних 

архетипів найчастіше фокусуються на образі Христа. 

К. Мордатенко написав навіть окремий цикл, де опису-

ється кожне із семи останніх слів Спасителя. Крім семи 

останніх слів, що виступають як коди, у циклі яскраво 

видно екстер’єр новозаповітних подій. «Ці відчуття тяг-

нуть за собою цілий ланцюг образів, що так вперто стирала 

в нашому народі колишня атеїстичність і сучасна «модна» 

бездуховність, читач знову наближається до чогось вічного 

та рідного, починає аналізувати, духовно відроджу-

ватися. Нам бракує таких посилань, такого поетичного 

сприйняття релігійності, бо саме вони найперше спону-

кують до переродження і змін» [9].  

Проте релігійна лінія (вірніше, лінія віри) автора не 

має нічого подібного з фанатичними церковними закли-

ками, автор просто сповідує духовні, передусім біблійні, 

істини та вводить їх в тексти зовсім не штучно, без 

моралізаторства, а старослов’янізми слугують моментом 

підсилення тропіки, надання особливого, орнаментного 

стилю та трепетного піднесення: теплий дощ на чорнóзем 

ллється псалмом, / і вагітніє тиша ніжним сюрчанням, / 

у стрімку течію зануривсь веслом, / в мокрих сітях 

тріпочуть давні печалі; / я піщúнка, ропá, слухняний 

ярчýк, / Цáрю мúлостивий, візьмú одежúну; / плащаницею 

вкривши, тихо шепчу / «Боже мій, Боже мій, навіщо 

покинув?» / я виймаю цвяхú з Його п‘ястукíв, / обмиваю 

слізьмú, цілýючи рани, / вже останні слова сказав / 

Чоловік: «Елої, Елої, ламá савахтáні» [5]. 

Щодо лексичного плану, то найбільш культивованими 

К. Мордатенком є неологізми та старослов’янізми. Вірш 

може мати кілька авторських неологізмів (українгеліє, 

фортепіанить, тигрово, святохлібне, джерелить, водокруг, 

молитвувати, відсльозувати, вітролистяти та багато 

інших). Однак, неологізми автор змішує з архаїчними, 

маловживаними словами (живлюще, перст, черв, 

блискавиця, правиця, люципер, китайка тощо). У нього, 

здається, немає віршів, у яких би не було одного-двох чи 

кілька архаїзмів і словотворів. У книзі «Голодна кутя» 

автор навіть подає своєрідний словничок, у якому вміщено 

біля 700 давніх, маловживаних слів, використаних автором 

у віршах («Сіль Слів» як алюзія на біблійне «Сіль землі»). 

Саме авторські неологізми та архаїзми створюють якусь 

ідилічність поезії автора, вони сприймаються, як щось 

давно забуте «старе», при тому – рідне й близьке, до 

якого колись або ми, або наші рідні були причетними. 

Таке подвійне сприйняття цих слів і образів, коли не 

зовсім зрозумілі конструкції здаються «історично рід-

ними», теж формує особливий настрій текстів та виступає 

україноцентричним первнем.  

Висновки: Поетика сучасної української літератури 

та красного письменства доби модернізму має сильні 

барокові основи, які варто назвати необароко. У статті 

розглянута необарокова з сильним слов’яно-християн-

ським підґрунтям творчість білоцерківського поета 

К. Мордатенка. Зокрема визначено, що автор послуго-

вується великою кількістю авторських неологізмів та 

архаїзмів, церковнослов’янізмів, лексики та образів з 

Біблії, що в сумі формують потужний україноцентричний 

характер його творчості, оскільки, Україна здавна була 

глибоко релігійною державою. Поезія К. Мордатенка, 

«наче магма проривається крізь марнотний шар байду-

жості, цинізму і відрубності на поверхню: кипить, булькає, 

тече, але обминає квіти, пташині гнізда, павутинки, на 

яких виблискують крапельки роси... Вірші... немовби 

наповнені звуками церковних дзвонів, диханням немовляти 

уві сні, шерхотом сторінок Святого Письма» [2].  

Перспективи подальших досліджень. Дослідження 

творчості К. Мордатенка лише набирають своїх обертів. 

Автор вже видав багато збірок, які чекають професійного 

аналізу з багатьох літературознавчих та мовознавчих 

проблем.  
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SLAVONIAN-CHRISTIAN SPACE OF LYRICS BY K. MORDATENKO 

Aim of investigation to analyze the Slavic-Christian motives of K. Mordatenko‘s creativity, to identify the features of the 

neobaroque as a style to which we regard the author; identify the most cultivated writer‘s authorial neologisms and 

archaisms. K. Mordatenko is one of the few contemporary Ukrainian poets whose spiritual creations are dominated by 

spiritual motifs that are related to the images of the Ukrainian victorious past, bloody pages of history and biblical archetypes. 

Research methods: descriptive; comparison – for analysis, synthesis and synthesis of scientific theories; Method of system 

analysis for determining the main features of the poetic space by K. Mordatenko. The scientific novelty lies in the fact that 

there are still practically no scientific articles on the work of K. Mordatenko, therefore our article is propedeutic.  

The poetics of modern Ukrainian literature and writing of modern times have strong baroque elements, which should be 

called neo-Baroque. The article deals with the work of K. Mordatenenko with the neo-Baroque with a strong Slavic-Christian 

foundation. In particular, it is determined that the author uses a large number of authorial neologisms and archaisms, Church 

Slavs, vocabulary and images of the Bible, which in aggregate form a powerful Ukrainian-centric character of his work. 

Studies of K. Mordatenko‘s creativity are only gaining momentum. The author has already published many collections that 

await a professional analysis of many literary and linguistic problems. 
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Постановка проблеми. Одним із визначальних 

напрямів розвитку сучасної науки про мову є прагмалін-
гвістика, котра намагається відповісти на низку питань 
відносно свідомого і цілеспрямованого використання мови 
людиною (мовцем). Увівши до лінгвістичної термінології 
поняття мовленнєвого акту та уточнивши поняття дис-
курсу (discourse), прагмалінгвістика продовжує їх дос-
лідження та специфікацію, зосереджуючись, зокрема, на 
аналізі механізмів передачі інформації, котра не виражена 
вербально. У зв’язку з цим, подальшого дослідження 
потребує як сам дискурс, так і імплікатури (implicature), 
котрі в ньому виникають та використовуються мовцем. 

Мета роботи – проаналізувати способи непрямого 
вираження інформації у дискурсі як результат порушень 
максим комунікативної співпраці. 

Виклад основного матеріалу. Мовленнєва поведінка 
комунікантів як різновид їх соціальної поведінки регу-
люється і регламентується певними нормами і правилами. 
Перш ніж перейти до аналізу імплікатури та її типів, 
коротко зупинимось на понятті стандартності мовлен-
нєвого спілкування. Правила мовленнєвої поведінки від-
носяться до царини мовчазних конвенцій між комуні-
кантами. Існування цих правил стає більш помітним при 
їх порушенні [1, с.26]. Першим, хто привернув увагу до 
певних мовленнєвих відхилень у межах дискурсу, був 
Дж. Мур, приклад якого «Йде дощ, але я так не вважаю» 
був кваліфікований як «парадокс Мура». Услід за 
Дж. Муром дослідження відхилень від комунікативної 
норми продовжив П. Ноуелл-Сміт, який сформував пра-
вило істинності того, про що стверджується , а також довів 
необхідність наявності у мовця достатніх підстав для 
певного твердження (думки) чи оцінки [там само, с.25-
26]. Проте основним правилом, регламентуючим мов-
леннєву поведінку комунікантів, залишається принцип 
співпраці П. Грайса, який полягає в тому, що мовленнєва 
поведінка комунікантів повинна відповідати меті й нап-
ряму розмови, що забезпечується дотриманням ними 
постулатів (принципів) комунікації, названих максимами. 
Таких максим чотири: 1) максима кількості, або повноти 
інформації; 2) максима якості, або змісту інформації; 
3) максима релевантності, або відповідності реплік мовця; 
4) максима манери, або способу мовленнєвих дій [1-2]. 
Дотримання кожним комунікантом принципу співпраці 
П. Грайса забезпечує йому можливість робити свій 
мовленнєвий внесок у межах певного комунікативного 
дискурсу. У випадках порушення максим комунікативного 
співробітництва завжди виникає можливість передавання 

додаткової, непрямо вираженої інформації, що забезпе-
чується так званими імплікатурами, які виникають при 
будь-якому – спонтанному (ненавмисному) чи інтенцій-
ному (навмисному) порушенні комунікативних максим. 
Саме комунікативні максими (постулати) дозволяють 
комунікантам виводити з прямого смислу висловлю-
вання такі його компоненти, котрі, власне, не входять до 
змісту речення, проте сприймаються безпосередньо 
у певної межах мовленнєвої ситуації. Формуючи своє 
висловлювання таким чином, що адресат «добуває» 
з нього більший зміст, чим у ньому безпосередньо 
виражено, мовець «експлуату» певний комунікативний 
постулат, завдяки чому адресат вважає, що мовець до-
тримується принципу співпраці [3, с.127]. Сам висновок 
про те, що мовець використовує принцип співпраці, і є 
імплікатурою. Таким чином, імплікатури (за Дементьє-
вим) – це висновки, котрі робить слухач, беручи до уваги 
не тільки сам зміст речення, але й ті обставини, що мовець 
взагалі сказав у даній ситуації, і те, чого мовець не зробив 
замість висловлювання. При достатньому рівні кому-
нікативної компетенції адресат адекватно інтерпретує 
актуалізоване мовцем висловлювання, спираючись на 
конвенції не мовні, котрі характеризуються домінуванням 
логічних імплікацій, а комунікативні, котрі характери-
зуються домінуванням розмовних імплікатур. Це відбу-
вається тому, що передача невербалізованої інформації 
спирається не на можливу імпліцитність мовних одиниць, 
а на інші закономірності визначення іллокутивного 
змісту висловлення: адресат виходить із припущення, що 
максими мовленнєвого спілкування здатні імплікувати 
смисл (conveyed meaning), що передається мовцем [1, 
с.29]. Однак, оскільки мовці достатньо вільно користу-
ються правилами комунікації, ці правила не можуть 
однозначно передавати зміст висловлювань. Тому, щоб 
відрізнити такі імплікації від інших, П. Грайс назвав їх 
імплікатурами мовленнєвого спілкування, або комуні-
кативними імплікатурами (соnversational implicatures) 
[там само]. Взагалі, у лінгвістичній літературі наявні 
декілька класифікацій імплікатур, і загальновизнаної їх 
класифікації все ще бракує. Найбільш узагальненою є 
класифікація, згідно з якою розрізняють конвенційні і 
розмовні імплікатури , протиставлені одна одній: перші 
розглядають як певні мовні формули, які завжди кон-
текстуально незалежні, а другі, не закріплені за мовними 
одиницями, виникають лише за умови комунікативно-
ситуативного (контекстуального) вживання будь-яких 
мовних одиниць. Більш детальною є класифікація, зап-
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ропонована G. Yule, згідно з якою, окрім вищезазначеного 
протиставлення розмовної і конвекційної імплікатури, в 
межах першого типу виокремлюються три різновиди. 
Таким чином, згідно із класифікацію G. Yule, розріз-
няють чотири типи імплікатури [2, с.40-46]: узагальнена 
розмовна (generalized conversational implicature), скалярна 
розмовна (scalar conversational implicature), партикулярна 
розмовна (particularizes conversational implicature) і кон-
венційна (conventional implicature). 

Узагальнена імплікатура не потребує від комунікантів 
ніяких додаткових знань для розуміння ними додатково 
переданої контекстуальної інформації. Партикулярна, 
навпаки, для правильного розуміння потребує від кому-
нікантів певних додаткових знань. Щодо скалярної ім-
плікатури, то вона уможливлює імплікацію градованої 
інформації: співвіднесення вжитої мовцем мовної одиниці 
з тією чи іншою шкалою, уможливлює автоматичне 
імплікування значення всіх компонентів цієї шкали, роз-
ташованих нижче значення актуалізованої мовної одиниці 
та виключає всі значення компонентів цієї шкали, роз-
ташованих вище вжитої мовної одиниці. Конвенційними 
вважаються імплікатури, які, функціонуючи як мовленнєві 
формули, не базуються ні на принципі комунікативного 
співробітництва, ні та його максимах і для інтерпретації 
не вимагають ніякого специфічного контексту. Не будучи 
експлікаторами комунікативної мети мовця, вони пред-
ставляють цю мету у мові так часто, що втратили здатність 
інтерпретуватися якимось іншим способом. 

Отже, різниця між розмовними і конвенційними ім-
плікатурами полягає в тому, що перші завжди виводяться 
зі значення актуалізованих мовцем мовних одиниць, а 
другі, будучи специфічними для того чи іншого соціуму 
та не співвіднесеними з принципом комунікативного 
співробітництва, потребують додаткових – фонових – 
знань, без яких адекватність їх інтерпретації є немож-
ливою. Зазвичай імплікатурою як додатково переданим 
змістом вважають не конвенційні, а саме розмовні 
імплікатури, які виникають як результат порушення тієї 
чи іншої максими комунікативного співробітництва. 
Проаналізуємо порушення деяких максим більш докладно 
на предмет виявлення імплікатури, за допомогою якої 
мовець отримує можливість передавання інформації 
емоційно-оцінного змісту. 

Застосування максим П. Грайса може контекстно 
варіюватися залежно від обставин. Так, ступінь інфор-
мованості, виражений у максимі стислості, залежатиме 
від соціальних ролей учасників, їх психологічного стану, 
тощо. Таким чином, порушення постулатів спілкування 
переслідує мету впливу на адресата. На цьому правилі 
побудовані стилістичні і нестилістичні прийоми. Напри-
клад, порушення максими кількості є результатом син-
тагматичних системних відносин, яке призводить до 
виникнення таких імпліцитних одиниць, як анафора, 
епіфора, повтор, алітерація, тощо. Метою порушення 
правил комунікації частіше всього буває підвищення 
експресивності мови, надання їй естетичної цінності. 
В таких випадках воно формує стилістичні прийоми 
(повтор, риторичне запитання, іронія, гіпербола, літота 
т.ін). Сила імплікатур мовленнєвого спілкування полягає 
не тільки у тому, що вони підказують техніку виведення 
непрямих смислів, але і в тому, що вони уточнюють 
зміст висловлювання, виключаючи інші інтерпретації, 
сумісні з його значенням [1, с.30]. 

Максими ввічливості також легко вступають у кон-
флікт між собою і ставлять адресата у ніякове становище. 
Почуття такту примушують відмовлятися від люб’язних 
пропозицій, а максима «не заперечуй!» вимагає, щоб 
пропозицію було прийнято. Особливість максим ввічли-
вості полягає у тому, що не тільки їх порушення, а й 
ретельне їх дотримання викликає дискомфорт. Так від-
бувається, наприклад, коли один із мовців, дотриму-
ючись максими ввічливості, робить компліменти іншому, 
котрий, в свою чергу, дотримуючись максим скромності, 
все заперечує. 

Ряд науковців зауважують, що мовці найчастіше 
порушують максиму якості, ніж інші максими – її 
порушення призводить до моральної образи (moral 
offence) тоді як порушувати інші максими – необачно і 
грубо (worst inconsiderate or rude) [цит. по Georgia Green, 
с.89]. Вони вважають, що при ігноруванні або порушенні 
максим слухач буде уведений в оману. Так, брехня є 
випадком порушення максими якості. Та мовець не 
може дотримуватися усіх максим одночасно, і тоді він 
«жертвує» одними максимами заради інших. Наприклад, 
при свідченні на суді під присягою мовець жертвує 
максимою способу (manner) і його промова може бути 
багатослівною та дещо незрозумілою для доказу того, 
що він вважає неправильним (false). 

Аналіз емпіричного матеріалу засвідчує, що найбільш 
частотним є порушення мовцем максими відношення, 
тобто ігнорування ним постулату релевантності, але за 
умови адекватної інтерпретації актуалізованого речення 
адресатом – сприйнятті цього речення як доречного. 
Були зареєстровані такі різновиди порушення максими 
релевантності, як : відповідь питанням на питання, зміна 
теми розмови, відсутність репліки у відповідь. [5, с.255]. 
Наприклад: 

«Let‘s go to the living room», Matt said. «The chairs are 
lumpy but more comfortable than these kitchen horrors. Did 
you get enough to eat?» 

«Does the Pope wear a tall hat?» [1, c.155]. 
У даному випадку підкреслене питальне речення, яке 

є функціональним синонімом позитивної відповіді на 
поставлене запитання, додатково (імпліцитно) передає 
інформацію емоційно-оцінного змісту – роздратування 
мовця. 

Порушення максими відношення може носити ком-
плексний характер. Зокрема, зміна мовцем теми розмови 
може супроводжуватися і відповіддю питанням на запи-
тання. Наприклад: 

«That‘s the OceansApart», said the bellboy with 
proprietary pride, as if he owned not only the ship, but 
Miami and the ocean too. «It‘s like an apartment block, only 
floating. Are you here on business or pleasure?» 

«They built it already?» she said ignoring the nosy young 
whippersnapper‘s rudely interrogatory manner. 

«They sure did». 
«I thought it was still just an artist‘s impression» [2, c.6]. 
Наведеною є частина розмови між журналісткою 

Олівією і працівником готелю. Обидва бачать із вікна 
лайнер OceansApart, проте Олівія ігнорує запитання пра-
цівника готелю щодо цього лайнера і нетактовно змінює 
тему розмови, фокусуючись на тому, що її цікавить. 
Комплексне порушення максими відношення імплікує 
емоційний стан Олівії – презирство і зневагу до свого 
співрозмовника. 
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Імплікатури виникають також у випадку ігнорування 
мовцем максими кількості, де виокремлюються такі 
різновиди порушення цієї максими, як занадто лаконічна 
або занадто деталізована репліка, які не надають достат-
ньої інформації, тим самим передаючи емоції страху, 
презирства, відчаю, тривоги, тощо. У випадку ж пору-
шення мовцем максими якості, тобто коли мовець не 
дотримується постулату правдивості наданої їм інфор-
мації, теж виникають імплікатури. Наприклад: 

Feramo pulled back her chair for her, like waiters do. 
She sat down, expecting him to push it forward, like waiters 
do. She sat down, expecting him to push it forward, like 
waiters do, only somehow he got it wrong, and she sat down 
on nothing, plunging to the floor. <…> 

«It‘s all right, Pierre. It‘s all right.» 
«But what do you mean?» as he towered over her <…> 
«I mean it‘s funny,» she said firmly, starting to get to her 

feet, nothing to her relief that he hurried to help her. «The 
more a situation is geared up to be perfect, the funnier it is 
when something goes wrong. Things aren‘t supposed to be 
perfect» [2, c.194]. 

Підкреслені репліки Олівії, яка навмисне перекручує 
дійсний стан речей, видаючи бажане за дійсне, імплікують 
її емоційний стан – збентеженість, прихований сором і 
невпевненість [5, с.256-257]. 

Порушення мовцем максими манери також призводить 
до виникнення імплікатури. Були виокремленні такі 
різновиди порушення зазначеної максими, як: явна хиб-
ність того, що стверджується (вживання гіперболи чи 
літоти), термінологічна чи структурно-семантична ус-
кладненість актуалізованого речення, нелогічність і 
непослідовність реплік висловлювання.  

Проаналізувавши емпіричний матеріал вважаємо, що 
найчастіше має місце одночасне порушення максими 
відношення та максими манери. Наприклад: 

«..You will pull it while you stand by the bran tub and 
then return to the table. That is to say if you return at all». 

«What do you mean – if?» Deane asked. 
«I suggest, before I answer your question, that you all 

take another glass of port…» 
«You are making us quite tiddly», Mrs. Montgomery 

said. 
Deane said: «You haven‘t answered Mr. Kip‘s question. 

Why only 5 pieces of paper?» 

«I drink to the health of you», Doctor Fischer said, «even 

if you refuse to draw your cracker you will deserve your 

dinner…» [3,c.122-123]. 
У вищенаведеному прикладі підкреслена репліка 

Місіс Монтгомері ілюструє порушення максими відно-
шення і імпліцитно виражає її емоційний стан – невдо-

волення та тривогу. Підкреслена подвійною лінією репліка 
доктора Фішера ілюструє порушення максими манери і 
теж імплікує інформацію емоційно-оцінного (хоча й 
іншого) змісту – презирство, нехтування і приховану 
радість. 

Висновки. Імплікатури є прикладами того, що 
домислюється або мається на увазі більше, ніж сказано 
мовцем, але, щоб їх інтерпретувати, необхідно корис-
туватися основними принципами кооперації. Порушення 
кожної із максим принципу комунікативного співробіт-
ництва є тим механізмом, завдяки якому мовець отримує 
можливість додатково передавати інформацію емоційно-
оцінного змісту без залучення додаткових мовних одиниць. 
Співвіднесеність порушених максим із можливими ко-
мунікативними стратегіями мовця вважаємо перспек-
тивними для подальших досліджень. 
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ІMPLICATURE AS THE VIOLATION OF THE COOPERATIVE PRINCIPLES 
USED BY THE COMMUNICANTS 

The article is devoted to the question of clarification of the way of transmitting the additional information, usually of the 
emotive cоntent. It is proved that the better way of additional information transmitting is the usage of the implicature as the 
result of the speaker‘s violation of one or more communicative cooperation principles. Some examples of the most frequent 
violation of the Grice‘s maxims by the speakers are given. 

Key words: linguistic behaviour, the cooperative principle, maxim, implicature, emotive content.  
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Постановка проблеми. Інтерес до вивчення дискурсу, 

зокрема особливостей різних його типів зростає. Це 

зумовлено тим, що мовлення – явище соціальне, тому 

воно не може уникнути впливів будь-якого феномену 

суспільства.  

Будь-яка мовленнєва діяльність характеризується 

наявністю певної мети, що визначає, заради чого роз-

починається комунікація. Неспростовним є той факт, що 

мірило м’якості здійснюваної комунікації є її успішність, 

або ефективність. Для мовця успішною комунікація вва-

жатиметься тоді, коли він досягнув своєї мети, досягнув 

перлокутивного ефекту, тобто здійснив певний вплив на 

адресата. 

Актуальність статті визначається її відповідністю 

загальній парадигмі сучасної лінгвістики, що першо-

чергово визначає необхідність вивчення дискурсів, 

спрямованих на регулювання соціальної поведінки. 

Проблеми комунікативної діяльності мовця та адре-

сата, їхні мовленнєві стратегії і тактики досліджувалися 

в аргументативному (Л. Ряполова, Т. Скуратовська) та 

прагмалінгвістичному (Г. Апалат, О. Дмитрук, О. Фадєєва) 

аспектах у різних типах діалогічних дискурсів. Водночас 

мотиваційний англомовний дискурс, суттю якого є 

вплив на адресата, залишається на сьогодні недостатньо 

дослідженим. 

Метою статті є виявлення прагматичних особливостей 

англомовного мотиваційного дискурсу. Досягнення 

поставленої мети передбачає розв’язання конкретних 

завдань, а саме: розкрити поняття мотиваційного дискурсу; 

дослідити особливості реалізації перлокутивного ефекту 

за допомогою комунікативних стратегій. 

Виклад основного матеріалу. Вивчення феномену 

дискурсу в його широкому витлумаченні дало змогу 

поєднати в єдину систему та визначити місце та функції 

таких понять як текст, мовлення, мова, психологія, куль-

турологія та соціологія. Визначаючи текст як матеріальне 

вираження інформації, котру намагається передати 

мовець, мовлення – як безпосередній процес передачі та 

сприйняття інформації, мову – як систему одиниць, з 

яких мовець добирає потрібні компоненти та вибудовує 

текст, на сьогодні поняття дискурсу піднімається на 

сходинку вище і до цих всіх компонентів додає ще 

компоненти, що зумовлюють творення та сприйняття 

тексту. Це передусім особливості мислених процесів 

мовця та реципієнта, які зумовлені різноманітними 

чинниками, а саме: соціокультурними традиціями, 

економічним становищем, досвідом, освітою тощо [1, 

c.65]. 

Варто відзначити, що з позиції прагмалінгвістики, 

дискурс являє собою інтерактивну діяльність учасників 

мовного процесу, який передбачає встановлення і під-

тримання контакту, емоційний та інформаційний обмін, 

здійснення впливу співрозмовників один на одного, 

пересічення комунікативних стратегій, що миттєво 

змінюються, та їх вербальних і невербальних проявів в 

практиці спілкування, визначення комунікативних ходів 

у єдності їх експліцитного і імпліцитного змісту [2, c.12].  

Для дискурсу характерна наявність таких дискур-

сивних ознак, як соціальність, когнітивність, ситуатив-

ність, діалогічність. До функцій, що допомагають розкрити 

призначення дискурсу, належать: інтегральна, конструк-

тивна, репрезентативно-інформативна й інструментальна 

функції. 

Відзначимо, що поняття «мотиваційний дискурс», 

незважаючи на велику кількість досліджень, присвячених 

проблемам варіативності та класифікації дискурсу, не 

завжди виділяється лінгвістами. Доцільність виділення 

мотиваційного дискурсу як одного з типів дискурсу обу-

мовлюється особливістю його використання з точки 

зору певної комунікативної спрямованості – логічної 

категорії мотивації. 

Під поняттям мотиваційного дискурсу розуміємо 

процес і результат когнітивно-комунікативної взаємодії 

комунікантів у соціально-культурному контексті публічної 

промови. Об’єктом такої взаємодії є мотив як ментальна 

структура, втілена як вербальними засобами комунікації, 

так невербальними діями комунікантів, а також екстра-

лінгвальними засобами (графікою, фотографією, малюн-

ками, відео, музикою тощо). Суб’єктами англомовного 

мотиваційного дискурсу є промовець та реципієнт(и), 

які здійснюють когнітивно-комунікативну діяльність, 

суттю якої є конструювання змісту, що визначає прий-

няття та втілення ідеї, яка дасть змогу вирішити певну 

актуальну проблему, або, навпаки, неприйняття і відхи-

лення ідеї [4, c.146]. 

Мотиваційний комунікативний вплив є спрямованим 

на те, щоб привернути увагу реципієнтів до проблеми, 

обґрунтувати та знайти методи вирішення, переконати 

реципієнтів в цінності даної ідеї та спонукати до втілення 

цієї ідеї на практиці. 

Мотиваційний комунікативний вплив визначаємо 

через відділення від маніпуляції. Основна відмінність 

У статті проаналізовано сучасний англомовний мотиваційний дискурс як сукупність взаємопов‘язаних 

мовленнєвих актів, об‘єднаних прагматичною настановою на переконання. Наукову розвідку здійснено на 

матеріалі промов, що проголошуються на конференціях TED. 

Ключові слова: дискурс, мотиваційний дискурс, комунікативний вплив, комунікативні стратегії, промова, 

реципієнт, перлокутивний ефект. 
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між мотивацією та маніпуляцією полягає в тому, що 

мотивація не передбачає прихованості справжніх кому-

нікативних намірів, реалізація яких суперечила би ба-

жанням і потребам реципієнтів, на відміну від прихованих 

намірів суб’єктів маніпулятивної комунікативної дії. 

Яскравим прикладом мотиваційного дискурсу є 

промови, що проголошуються на конференціях TED – 

світової некомерційної спільноти, головною метою якої 

є розповсюдження ідей, вартих поширення. На конфе-

ренціях TED мовці виступають з короткими (до 18 хви-

лин) промовами англійською мовою. Кожна промова 

пропонує ідею, яка може вирішити нагальну проблему. 

Зважаючи на серйозність підготовки кожної промови на 

конференцію TED і суворість відбору, за своїм змістом 

практично всі промови учасників конференції TED можуть 

вважатися мотиваційними промовами.  

Ціль спікера має соціально значущий комунікативний 

намір, який полягає у здійсненні комунікативного впливу 

на реципієнтів з метою втілення у соціальну практику 

ідеї виступу, реалізується комунікативними стратегіями, 

такими як: інформування, переконання та спонукання, 

яким підпорядковуються так і субстратегії: інформативні, 

персуазивні, спонукальні персуазивно-спонукальні та ін-

формативно-персуазивні. 

Так, риторична стратегія роз’яснення реалізується у 

фрагментах мовлення, які надають інформацію, необхідну 

для розуміння реципієнтами нагальності проблеми і 

цінності ідеї промови. Наведемо приклад: «Zak Ebrahim 

is not my real name. I changed it when my family decided to 

end our connection with my father and start a new life. So 

why would I out myself and potentially put myself in danger? 

Well, that‘s simple. I do it in the hopes that perhaps someone 

someday who is compelled to use violence may hear my 

story and realize that there is a better way, that although I 

had been subjected to this violent, intolerant ideology, that I 

did not become fanaticized. Instead, I choose to use my 

experience to fight back against terrorism, against the 

bigotry. I do it for the victims of terrorism and their loved 

ones, for the terrible pain and loss that terrorism has forced 

upon their lives. For the victims of terrorism, I will speak out 

against these senseless acts and condemn my father‘s 

actions. And with that simple fact, I stand here as proof that 

violence isn‘t inherent in one‘s religion or race, and the son 

does not have to follow the ways of his father. I am not my 

father.» (Ebrahim Zak) [5].  

Втілюючи ідею промови, згідно з якою схильність до 

насильства не успадковується з конфесією, расою чи 

генами і кожна людина може зробити вибір та обирати 

свій шлях, ідеатор Зак Ебрагім пояснює власні мотиви 

виступу на сцені TED конференції. Зак інформує ауди-

торію, що виступає під псевдонімом і є сином ув’яз-

неного терориста, радикального ісламіста, але він обрав 

інший шлях – засудження насильства, та є справжнім 

прикладом вірності своїй ідеї.  

Промовець, Зак Ебрагім вдається до розповіді задля 

надання слухачам інформації, яка б допомогла зрозуміти 

мотиви, які лежать в основі формування ідеї його промови 

«Схильність до насильства не унаслідується разом з кон-

фесією, расою чи навіть генами і кожна людина може 

сама обирати свій шлях». У цій розповіді він відтворює 

атмосферу радикалізації родини батьком, який є теро-

ристом та членом радикального угруповання. 

Висновки. Комунікативний намір суб’єкта мотива-

ційного дискурсу полягає у здійсненні комунікативного 

впливу на аудиторію з метою розповсюдження певної 

ідеї. Цей намір реалізується певними інформаційними 

стратегіями, тобто способами комунікативного впливу: 

інформуванням, переконанням і спонуканням, яким під-

порядковуються субстратегії: інформативні, інформа-

тивно-персуазивні, персуазивні, персуазивно-спонукальні і 

спонукальні. Перспективу подальших лінгвістичних студій 

вбачаємо в аналізі цих стратегій у англомовних моти-

ваційних промовах на конференціях TED. 
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Постановка проблеми. Когнітивна основа перек-

ладу Фолена стверджує, що переклад – це практика, 

заснована на свавіллі і біполярності мовного знака .... 

в тому сенсі, що тільки значення передається на мовах 

і ... в різних семіотичних системах за допомогою нових 

знаменників, на основі принципу нееквівалентності ок-

ремих складових частин і загальну еквівалентність 

повідомлень ... в різних кодах [2, с.74-89]. Це означає, 

коли мова йде про науково-технічній переклад, то стає 

зрозуміло, що цей процес не є простим процесом лінг-

вістичної заміни, в якому перекладач повинен лише 

замінити терміни та вирази вихідного тексту на таку ж 

кількість еквівалентів в початковому тексті. Крім того, 

оскільки термін «еквівалентність» не означає «ідентич-

ність», необхідно також переглянути роль перекладача, 

оскільки він виступає в якості комутатора відповідних 

кодів емітента та одержувача і посередника між тими, 

хто створює текст, з одного боку, і тими, хто його вико-

ристовує, з іншого боку[4, с.73-95]. 

Очевидно, що така компетенція може мати тільки 

когнітивну основу. Фактично, перекладач повинен, перш 

за все, прекрасно розуміти вихідний текст і на цій основі 

підготувати цільової текст, адекватно складений з ураху-

ванням всіх неминучих змін, необхідних для цілей кому-

нікації. Тому твердження про те, що вихідний текст міс-

тить значення, яке в перекладацькій практиці може бути 

вилучено шляхом сегментації текстового коду і подальшої 

передачі в цільової текст з подальшим використанням в 

комунікаційних цілях, є невірним. Навпаки, слід зазначити, 

що в тексті є лінгвістичні маркери, якими керується 

читач в своїх зусиллях прийти до тлумачення та розуміння 

тексту. Когнітивна функція активується комплексними 

денотаціонними, пропозіціоннимі стратегіями, представ-

леними в тексті. Ці тригерні й складні розумові процеси, 

які призводять до створення моделі та когнітивним 

поданням даних та подій, які є об’єктом тексту. Розвиток 

ментальної моделі, заснованої на певному тексті, перед-

бачає володіння лінгвістичними нелінгвістичними знан-

нями. Зокрема, конкретні знання суб’єкта служать на-

повненню ментальної моделі змістом. Лінгвістичні знання 

використовуються для ідентифікації або створення тек-

стових кодів (слів, виразів і синтаксичних структур), 

необхідних для активації, відбору та відновлення фраг-

ментів фактичних знань в процесі створення ментальної 

моделі. В процесі вивчення природних мов носії набу-

вають і вдосконалюють вузькоспеціалізовані стратегії, 

спрямовані на розуміння та підготовку мономовних 

текстів. Ці глибоко вроджені, часто присутні на під-

свідомому рівні, стратегії активуються природним чином 

одночасно з обробкою тексту, по-перше, для розуміння і, 

по-друге, для перероблення з метою перекладу. Однак 

перекладач повинен чудово володіти мовними, соціо-

культурними та когнітивними кодексами обох культур, 

мовою оригіналу та мовою перекладу, який він розробив 

в ході когнітивних операцій, зосереджених на порівняно 

комунікативної поведінки цих двох кодексів. [3, c.32] 

Цей аспект надзвичайно важливий, оскільки переклад 

означає, що ми покладаємося не тільки на стратегії, 

розроблені для вирішення проблем і задоволення потреб 

в обробці простого одномовного тексту, так як це може 

стати джерелом серйозних конфліктів при обробці тексту, 

таких як збереження вихідного тексту через нездатності 

перекладача знайти вираження, які найбільше підходять 

для цільового тексту.  

Іншим ускладнюючим аспектом є обмежена комуні-

кативна автономія перекладача, який повинен знайти 

підходяще мовне вираження для тексту, значення якого 

визначається вихідним текстом (текст є семантично 

автономним). Твердження про те, що переклад є пізна-

вальною діяльністю на основі тексту, грунтується на 

припущенні, що стратегії й процедури обробки тексту 

для цілей перекладу однакові для перекладу як загальних, 

так і спеціальних текстів [4, c.48]. Це не означає, що між 

цими двома категоріями не існує відмінностей: в залеж-

ності від типу необхідних фактичних і лінгвістичних 

знань та конвенцій, що регулюють прийнятність текстових 

виразів, тексти різних типів вимагають спеціальної об-

робки для цільового перекладу. Зокрема, що стосується 

перекладу секторальних мов, то письмовий перекладач 

повинен враховувати прогрес знань і пов’язані з цим 

зміни в термінологічних, фразологічних стилістичних 

нормах і конвенціях.  

Навіть в світлі вищевикладеного думку, що науково-

технічний переклад є лише проблемою термінології, в 

У статті розглянуто науково-технічний переклад як вид діяльності, що більше нагадує науку, ніж 

мистецтво, оскільки вимагає точності та строгості у виборі словника та у відновленні логічних зв‘язків 

між ним та іншими частинами мови. Метою статті є точне і конкретне визначення міжкультурної 

лінгвістичної та комунікативної моделі, дослідження проводилося у відповідності із різними керівними 

принципами. Основним методом дослідження стало засвоєння принципу, згідно з яким переклад з науково-

технічнічної мови є не більше ніж робота із науково-технічним словниковим запасом; оскільки він має ту 

ж фонетику, ту ж морфологію і той же синтаксис, що і спільна мова, але він є лише вторинним 

інструментом, який передбачає використання спільної мови; при перкладі змінюється тільки лексика. 

Ключові слова: науково-технічний, переклад, текстовий, код, мова. 
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той час як стиль буде грати другорядну і практично 

незначну роль, не представляється прийнятним, оскільки 

кожна мова має свій власний спосіб побудови дискурсу, 

навіть галузеві мови мають свій власний стиль, освя-

чений використанням і умовностями. У цьому контексті 

велике значення набувають вербальні форми, заміна 

термінів, взаємозв’язок між пропозиціями, конкретними 

виразами (включаючи сленг) і повторами. 

Метою статті є найбільш чітке та конкретне визна-

чення міжкультурної лінгвістичної та комунікативної 

моделі, дослідження проводилося у відповідності із 

різними керівними принципами. 

Виклад основного матеріалу. Еквівалентність 

термінів та понять науково-технічного тексту зазвичай 

характеризується наявністю певного числа іменників, 

що мають однозначне та точне значення (моносемічні 

терміни) та позначають конкретні й чітко визначені 

об’єкти. Повна відсутність двозначності дозволяє легко 

ідентифікувати еквівалентні іменники: багатомовні сло-

вники ідеально підходять для цієї мети, а мономовні 

словники підтверджують вибір завдяки визначенню 

терміна, яке буде практично еквівалентним для двох мов 

(наприклад, двері = door). Однак терміни, особливо ті, 

які не позначають конкретні об’єкти, набувають різне 

значення в залежності від контексту використання (полі-

семічні терміни). Наприклад, термін «переклад» може 

означати: – діяльність, що складається з перекладу, – ре-

зультат цієї діяльності, тобто перекладений документ, – 

сфера діяльності. 

Визнання сенсу перекладу визначає вибір відповід-

ного терміна в мові перекладу: наприклад, в англійській 

мові термін ―translation‖ використовується у других двох 

українськіх значеннях, в той час як в першому вико-

ристовується термін переклад.  

Якщо вихідна мова має різні терміни для різних 

понять та мова перекладу має один термін, то вибір 

перекладу не представляє жодної проблеми. Наприклад, 

опір, який вказує порядок величини, і опір, що відно-

ситься до компоненту, чия основна властивість запро-

понувати опір проходженню струму, відповідає україн-

ському опору, для якого вираз типу опір 500 Ом має 

бути переведений з формулою типу опір 500 Ом. У тех-

нічних посібниках сьогодні також часто зустрічаються 

«резистори». Але не у всіх обставинах ця лінгвістична 

лексема приймається. Інший приклад: дріт і нитка на 

англійській мові позначають відповідно металевий і тек-

стильний дріт, і обидві вони відповідають українському 

дроту. У таких випадках завжди необхідно визначити 

тип проводу, який, наприклад, в описі кабелю, присутній 

як в металевому сердечнику, так і в текстильному покритті 

кабелю. Також в області проводів і кабелів американці 

використовують cable і string для позначення оболонки 

кабелю, але cord є ізолюючою оболонкою. Британці ви-

користовують тільки термін «yarn». Це означає, що при 

перекладі на українську мову вказівка відмінностей буде 

необхідна в тих випадках, коли контекст в цьому відно-

шенні недостатньо ясний. Останній приклад в цій кате-

горії: spool, sheave, reel, відповідають різним значенням 

української котушки. Приклад, який використовується 

для визначення розміру, зазвичай перекладається як: 

наприклад, nominee = номінальну напругу. Nominee 

використовується для електричних транспортних мереж, 

в той час як nominal voltage використовується для роз-

подільних мереж і обладнання. Серед дієслів, випадки 

одного й того ж типу зустрічаються нечасто. Наприклад, 

soldering відповідає англійському варіанту зварювання / 

припай, який відноситься, відповідно, до двох найбільш 

поширеним випадків. 

Інша проблема, наприклад, переклад на українську 

мову терміна, що має більш ніж одне значення англій-

ською мовою, та створює великі труднощі, оскільки при 

виборі між різними формами необхідно брати до уваги 

той факт, що вони відносяться до різних понять. Напри-

клад, дуже поширеним терміном в науково-технічній 

літературі, є producer. Це може бути переведено на укра-

їнську мову як продюсер, так і з виробник залежно від 

типу матеріалу і продукту, оскільки вони виробляють 

кабелі, лампи і т.д., але виробляють машини, трансфор-

матори тощо. В електричному полі англійська мова має 

один термін conductance для української провідності, 

який якісно вказує на явище здатності кожного речовини 

пропускати електричний струм через нього, і Backdraft 

яка відноситься кількісно до фізичної величиною, вимі-

рюваної, визначається як обратний опір і як провідність 

речовини. Цей термін дає можливість виділити лінгвіс-

тичне явище, яке дуже часто зустрічається у науковій та 

технічній літературі. В науково-технічних текстах все 

ще існує потреба у використанні різних термінів для 

визначення якісних і кількісних значень одного поняття 

(наприклад, в англійській мові для визначення провідності 

часто використовується вираз «conduction»). 

Серед найбільш поширених термінів технічного сло-

вника можна виділити exclusion в сенсі дії, стану і ма-

теріалу відповідно, що відповідає як isolation, так і 

segregation (не кажучи вже про те, що ізоляція в сенсі 

поділу в хімії та біології відповідає англійської ізоляції).  

Картина відповідності термінів ще більш усклад-

нюється в разі полісемії як у вихідній, так і в цільовій 

мовах. Пошук відповідності між ідеально певними тер-

мінами і поняттями часто є джерелом великих труднощів 

в разі полісемії і моносемієї в початкових та цільових 

мовах, й дуже часто виникає ризик плутанини, обумо-

влений схожістю самих термінів. Може трапитися так, 

що поняття не цілком визначено або, точніше, що воно 

визначається тільки в межах, які можуть відрізнятися в 

залежності від мови, про який йде мова. Переклад більше 

не буде полягати в пошуку суворої еквівалентності між 

термінами, що мають одне і те ж значення, а буде 

полягати в пошуку наближення з випливають з цього 

ризиком помилки. Та ситуація, можливо, зустрічається 

рідше, коли мова йде про технічну лекску, ніж загальну, 

але її слід вивчати, оскільки наближення до вибору 

термінів може бути більш-менш задовільним в залеж-

ності від того, чи усуває контекст будь-які невизначеності. 

Існують й інші випадки, коли мова йде вже не про 

відсутність тісних зв’язків, а про повне їх відновлення.  

В кожній мові слова є вихідним матеріалом для побу-

дови мови. Їх вибір і організація в усі більш широкі 

розумові одиниці (пропозиції, параграфи, глави) – це не 

тільки мистецтво, але й техніка, яку можна вивчити. 

У технічній і науковій літературі критерії побудови 

структури мови часто вже кодифіковані і повинні 
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дотримуватися. Редактори міжнародних видань, відділів 

теннітологіі різних наднаціональних органів, редактори 

міжнародних наукових журналів і Американського уп-

равління з контролю якості харчових продуктів і меди-

каментів самі публікують кітерії що їх потрібно дотри-

муватись. Технічні тексти не завжди носять описовий 

характер; зокрема, в області специфікацій важливо усві-

домлювати різницю між тим, що є і що має бути. У цій 

області ми використовуємо те, що англійці називають 

обов’язковими формами, значення обов’язкових форм 

яких може бути більш-менш тонким: вони не обов’язково 

використовуються для того, щоб зробити цю конкретну 

обов’язкову форму, яка в українській мові ніколи не 

буде в майбутньому, але буде виражена відповідною 

формою дієслова. Однак, в описі експерименту не завжди 

необхідно переводити буквально shall, що виражає зобо-

в’язання кожного разу, коли текст вказує граничні зна-

чення, наприклад, результати експерименту, які повинні 

бути отримані. Деякі міжнародні європейські видання 

підкреслюють важливість використання модальних дієслів, 

в той час як інші американські видання, припускають, 

що деякі дієслова можуть перекладатися більш пом’як-

шеною формою [5, c.52]. Рекомендації ІСО за поданням 

документів допускають співіснування shall і should.  

Висновки. Науково-технічна мова розвивається та її 

динаміка слідкує не тільки за становленням спільної мови, 

а й за науковим прогресом. Цей динамізм вимагає більшої 

гнучкості лінгвістичної підтримки, як в словниках, так і 

в перекладацькому програмному забезпеченні. Зокрема, 

технічні словники повинні бути все більш багатими на 

фразологію, що дозволяє перекладачеві легко вибирати 

терміни і відповідні формули використання. Що стосується 

програмного забезпечення для перекладу, то потреба в 

динамічних і гнучких програмах, здатних забезпечити не 

тільки точний переклад секторальних лексиконів, а й 

переклад все більш складних речень або частин речень, 

необхідно запропонувати інтерпретацію й стилістичні 

рішення і подолати обмеження, пов’язані з жорсткістю 

перекладу заздалегідь визначених та повторюваних 

рядків. Мовні й комунікативні дослідження можуть внести 

значний вклад у вирішення цього завдання, надаючи 

цінну підтримку технічному сектору, який не завжди 

має достатню мовну підготовку і чутливість. 
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MAIN DIFFICULTIES AND PECULIARITIES OF SCIENTIFIC-TECHNICAL TRANSLATION 

The article deals with scientific and technical translation as a type of activity that is more like science than art, since it 

requires precision and rigor in the choice of vocabulary and the restoration of logical connections between it and other parts 

of the language. The purpose of the article is to define precisely and rigor the intercultural linguistic and communicative 

model, the study was conducted in accordance with different guidelines. The main method of research was mastering the 

principle that translation from a scientific and technical language is nothing more than working with a scientific and technical 

vocabulary; since it has the same phonetics, the same morphology and the same syntax as the common language, but it is only 

a secondary tool that involves the use of a common language in translation were only vocabulary changes. 

Key words: scientific and technical, translation, text, code, language. 
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Постановка проблеми: Розміщення кочів’їв окремих 

груп номадів давньоруського Поросся до цього часу не 

вирішене остаточно. Це значно ускладнює розуміння 
історичної географії регіону, його освоєння у давньо-
руський час та оцінки кількості населення. Визначення 

конкретної географії зимівників та кочів’їв необхідне 
для з’ясування обставин взаємодії осілого та кочівниць-
кого населення Поросся. Моделювання системи заселення 
регіону не може вважатись достовірним без врахування 

господарського освоєння частини території кочовим на-
селенням та його кількості. 

Мета роботи – за допомогою палеоекологічного 

підходу уточнити територію кочування однієї з частин 
літописних «Чорних клобуків» печенігів та здійснити 
оцінку їх можливої максимальної кількості з огляду на 

природні особливості регіону. 
Методика оцінки кількості номадів. На сьогодні є 

кілька способів оцінки потенційно можливої кількості 
кочівницького населення [1, с.17]. Палеоекономічний 

підхід застосований Н.А. Гаврилюк до матеріалів степових 
скіфів [2, с.17-24; 3, с.225-269]. Його ж варіація викорис-
тана А.А. Тортікою для золотоординського часу території 

Подоння та Поволжжя [4;6]. 
Суть підходу полягає у підрахунку кількості людей, 

що могли прогодуватись з певної території через її енер-

гетичний потенціал, який виражається через клькість 
худоби, що може на ній прохарчуватись з огляду на 
максимально можливу екологічну ємність ландшафту 
у вигляді навантеження на пасовище. 

Підхід ґрунтується на представленні взаємодії людської 
популяції та природного оточення у вигляді екосистеми, 
у якій відбувається розподіл енергетичних ресурсів 

через їхнє споживання, засвоєння та використання. 
Схема такої системи має вигляд піраміди. У основі зна-
ходяться рослини, вище – травоїдні тварини, на верхівці – 
хижаки. Внаслідок трофічної взаємодії організмів різних 

рівнів відбувається рух енергії знизу до верхівки. При 
цьому, за розрахунками дослідників, потік енергії при 
проходженні кожного рівня зменшується у 10 разів [7, 

с.449]. Соціальна еволюція людини призводить до певних 

змін у перерозподілі енергетичних ресурсів у описаній 
системі [8, с.37]. Використання кочівниками пасовищного 

тваринництва розглядається як еквівалент екологічної ніші. 
Ключовим поняттям демографічних реконструкцій 

на основі моделювання трофічних в’язків є екологічна 

ємність ландшафту у вигляді навантаження на пасовище. 
Походження поняття навантаження (англ. carrying capacity) 
складно з’ясувати, проте, використання формули наван-
таження пов’язано з працею П’єра-Франсуа Ферхюльста 

1838 р. (Pierre François Verhulst) [9, с.3; 10]. З 1870-х 
років поняття застосовується як атрибут природничих 
схем [11]. У статті Д.М. Томпсона (George Malcolm 

Thomson) 1887 р. вперше застосовано поняття наванта-
ження у зв’язку з продуктивністю пасовищ [9, с.5; 12]. 

Максимальна кількість кочівників визначається через 

взаємозв’язок середнього рівня споживання на одну 
людину, можливу кількість загальнодоступного для спо-
живання продукту, який визначається біомасою домашніх 
тварин, обсяг якої обмежений ресурсами фітомаси [2, 

с.18]. На практиці використовується термін «екологічна 
ємність пасовища» – показник продуктивності виражений 
кількістю умовних голів тварин, що можуть прохарчу-

ватись на пасовищі площею один гектар при умові збе-
реження травостою [13, с.41]. 

Значна консервативність кочівницьких суспільств, з ог-

ляду на дослідження Л.Н. Гумільова, М.І. Артамонова, 
С.А. Плетньової, А.Х. Халікова та інших дозволяє екст-
раполювати на кочівницькі середньовічні суспільства 
Євразійського степу висновки зроблені на матеріалах 

киргизів, казахів, монголів у ХІХ–ХХ ст. [14, с.51]. Для 
базової моделі обрахунку верхньої межі кількості кочівни-
цького населення важливими є кілька припущень [2, с.18]: 

1. Основою економіки було пасовищне скотарство. 
2. Агроценози відігравали незначну роль. Кормовою 

базою великих тварин була фітомаса, що вироблялася 
природною рослинністю степу. Врожайність цієї рос-

линності визначається за показниками продуктивності 
сучасних природних пасовищ. 

3. Населення не займалось сінокосами та заготівлею 

сіна на зиму. 

У статті на основі аналізу природного середовища локалізується територія кочування печенігів ХІІ- 

першої половини ХІІІ ст. у Пороссі. На основі окресленої території проживання, здійснюється обрахунок 

максимально можливої кількості населення частини Чорних клобуків — печенігів Поросся. З цією метою 

застосовано палеоекологічний підхід. За площею території та її продуктивністю здійснюється оцінка 

максимально можливої кількості голів худоби у череді. З огляду на мінімально необхідну для виживання 

однієї людини кількість худоби обчислюється максимально можлива кількість населення даної території. 

Ключові слова: номади, печеніги, демографія, місця кочування, ландшафти, давньоруський час, Поросся. 
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4. Природні умови (палеоклімат, ботанічне та зооло-

гічне районування) пізнього голоцену практично тотожні 
сучасним. 

5. У череди кочівників були відсутні кормові конку-
ренти у вигляді диких тварин. 

Худоба ніколи не знаходилась на всій території 
господарювання одночасно. Череда тварин пересувалася 
за певною системою сезонних пасовищ, з яких найбільш 

важливими були зимові (Swpas – S winter pasture). Вони 
визначали стабільний розмір череди. Кількість тварин 
у череді лімітувалась забезпеченістю кормів у зимовий 

час. Худоби було стільки, скільки могло прохарчуватись 
на пасовищах у період їх мінімальної продуктивності [2, 
с.18; 14, с.52-53]. Якщо невідоме точне розташування та 
розмір таких пасовищ, тоді можна припустити, що їх 

площа складала 30–50% від площі території придатної 
для господарювання (Spas – S pasture). Остання займала 
лише частину всієї території що належала певній групі 

кочівників (Sall). Для степів Євразії, вона у середньому 
складала 60–70% від загальної площі території, що нале-
жала кочівницькому суспільству (Sall). 

Продуктивність зимових пасовищ (врожайність Р – 

productivity) та розміри доступної для господарського 
використання частини врожаю вимірюються у центнерах 
сухої маси або кормових одиницях (к.од.) на гектар. 

Одна кормова одиниця – це 2500 ккал обмінної енергії. 
При цьому передбачається, що випас цих територій 
відбувається лише у зимовий час, а трав’яниста маса у 

цей період складає 35% від маси травостою в період 
цвітіння. Причому, врожай це не всі 100% продукції 
пасовища, а лише частина, що піддається вилученню 
(у середньому 50–70%). Адже при випасанні 100% від-

сотків врожаю екосистема пасовища виснажується [14, 
с.53]. Таким чином, на зимових пасовищах для харчування 
худоби доступні лише 24,5% від їх максимальної річної 

продуктивності. Навантаження на пасовище пов’язане з 
його ємностю (С – capacity). Вона вираховується через 
формулу навантаження:  

С = (Р×0,245) / (N×Т) 
У якій Р (productivity) – врожай корму з одного 

гектара вилучений за дні протягом яких використову-
ється пасовище (Т); N (need) добова потреба у кормі на 

одну тварину. Звідси кількість тварин у череді, які можуть 
прохарчуватись на зимовому пасовищі (Qherd – quantity 
herd) залежить від його ємності (С) та площі (Swpas): 

Qherd = ((Р×0,245) / (N×Т)) × Swpas 
Збільшенню вірогідності обрахунків сприяє уточнення 

сукупного добового споживання чередою через дода-

вання інформації про її склад: 
Qherd=((Р×0,245) / ((N1×Т)+(N2×Т)+(Nn×Т))) × Swpas 
Максимальна екологічно можлива кількість насе-

лення (Qpmax – quantity maximum of people) визначаться 

через загальну кількість худоби у череді та мінімальну 
кількість тварин необхідних для виживання однієї людини. 
Остання за етнографічними даними становить 36 умовних 

овець на одну людину. Таким чином: 
Qpmax=Qherd / 36 ум.ов.=(Р×Swpas) / (N×Т×36 ум.ов.) 
Таким чином отримуємо максимально можливу кіль-

кість кочівників з огляду на екологічну ємність території. 

Застосування для умов внутрішніх степів Поросся. 

Визначення меж загальної території, що належала 
групі кочівників (Sall). Прироська рівнина розташована 

між річками Рось та Стугна у давньоруський час була 

вкрита степовою рослинністю і стала місцем кочування 
номадів відомих під збірною назвою «чорнихі клобуки». 
У її східній частині, Кагарлицькому степу, протягом 
ХІХ ст. досліджено масив курганних старожитностей 

кочівників давньоруського часу. Основний масив курганів 
розкопано Н.Є. Бранденбургом у 1888–1908 році [15]. 
Комплексне наукове опрацювання накопичених матеріалів 

здійснила С.А. Плетньова у середині ХХ т. [16, 17]. Дос-
лідниця виокремила окремі обрядові групи поховань які 
пов’язала з певними етнічними спільностями в середині 

«чорних клобуків». Найкраще локалізованими виявились 
поховання печенігів, зосереджені у центрі Кагарлицького 
степу. Окреслиена С.А. Плетньовою територія розміщення 
печенігів на основі картографування поховань досі зали-

шається єдиною спробою окреслити кочів’я пороських 
номадів у вигляді певного ареалу [17, с.25, рис.8]. На 
картосхемі печеніжське населення локалізується у межи-

річчі Потоку та Мокрого Кагарлика – центральній частині 
Кагарлицького степу. 

Ми здійснили спробу чіткіше окреслити місця кочу-
вання печенігів на основі реконструкції та аналізу ланд-

шафтної карти давньоруського часу. Накладання рекон-
струйованої карти ландшафтів Поросся та карти курганних 
пам’яток печенігів ХІІ ст. виявило певні закономірності 

їх поширення. Більшість печеніжських поховано розмі-
щено у зоні різнотравно-злакових луків. Поширення 
цього типу степового ландшафту фактично, маркує межі 

кочів’їв (Sall). 
Місця літніх кочів’їв печенігів це рівнини у басейнах 

правих допливів р. Поток (лівий доплив р. Россава), 
Сухого Кагарлика, середньої та верхньої течії Мокрого 

Кагарлика. З північного-сходу ареал обмежений лісовим 
масивом у басейні р. Леглич (доплив Дніпра). У вузь-
кому клині між правими допливами р. Поток (р. Трубай 

на північному-сході) розташовується потенційна ресурсна 
зона укріпленого населеного пункту Кип’ячка, яка розділяє 
ареали кочування печенігів та придніпровсько-росавських 

берендичів та торків. На заході межа території кочів’їв 
печенігів збігається з межею поширення різнотравно-
злакових луків на вододілі річок Гороховатки, Мокрого 
Кагарлика та Росавки. Південні печеніжські кочів’я 

розташовані в лівобережному пониззі Мокрого Кагарлика 
та на пологому лівому березі р. Россава.  

Важливим питанням є пошук місьць розташування 

зимових пасовищ (Swpas) на цих територіях. Зимові па-
совища оберігались від випасу цілий рік. Н.А. Гаврилюк 
зазначає, що систематичний зимовий випас можливий на 

територіях, де у зимовий час льодяна кірка не перевищує 
3 см, а товщина снігового покриву не більше 10 см. 
У випадку степових скіфів такі території розташовані 
у зонах ковилово-типчакових та типчаково-полинних 

степів (центральна та південна підзони степу) [2, с.18]. 
Територія Поросся знаходиться значно північніше, тому 
для неї актуальним є опис зимових пасовищ, здійснений 

А.А. Тортікою на матеріалах золотоординського часу 
території Поволжжя. За спостереженням дослідника, 
зимові пасовища знаходилися у найбільш захищених від 
морозів місцях із мінімальним сніговим покровом: 

у долинах річок, на схилах, з яких вітер регулярно здував 
сніг і відкривав зимовий травостій [14, с.53]. За інфор-
мацією Масанова: «Одна часть киргизъ имѣет свои 
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зимовки въ южной части степи, между песчаными 
холмами, а также вдоль рѣкъ, изобилующихъ камышами 
и кустарникамъ, другая часть ихъ, приближаясь къ 

сѣверу, скрывается на зиму въ густых лѣсах, близьъ 
рѣкъ...» [18, с.60]. Вибір місця зимових пасовищ 
значною мірою був обумовлений потребами випасу 

овець, які могли самостійно видобувати корм лише при 
глибині снігового покриву 10–12 см [19]. За повідом-
ленням С.А. Джантюріна на зимових пасовищах трава 
повинна бути густа та висока, щоб тварини витрачали 

менше часу для її видобування з-під снігу [20, с.88-89]. 
П.І. Мєдвєдскій так визначає умови для зимового пасо-
вища: 1) добре захищене від вітрів; 2) вкрите не дуже 

товстим шаром снігу; 3) наявність трави під снігом; 
4) присутність, за можливості, зручних водопоїв; 5) мож-
ливість збирати достатню кількість палива без значних 
зусиль; 6) знаходитись біля зимових запасів сухого 

фуражу, сіна або очерету [21, с.290]. Таким чином, 
зимові пасовища розташовувались у долинах річок, 
серед пагорбів та підвищень, оскільки вважалось, що 

розчленований рельєф – найкраще пасовище у зимовий 
час [19, с.89]. У теплу, безвітряну погоду тварин випа-
сали на підвищеннях, навітряних частинах схилів та па-

горбів, у холодну погоду – у западинах, очеретах, чага-
рниках. Більш засніжені ділянки викиристовувались на 
початку та у кінці зими. Важливою обставиною, відомою з 
побуту кочівників-казахів, є стаціонаре перебування на 

одному місці у зимовий період [19, с.90]. У зимовий період 
казахи заганяли овець на ніч у спеціально загороджені та 
захищені укриття з каміння, хмизу, комишу та дерну 

поблизу зимівника [19, с.93]. За даними А.А. Тортіки, 
через низьку продуктивність зимові пасовища займали 
від 30 до 50% всієї території, що використовувалась у 

господарюванні.  
Розмір території степових ділянок Поросся не дозволяв 

здійснювати значне сезонне кочування. Номади, що тут 
оселились, ймовірно, змушені були розподілити територію 

на літні та зимові посовища за іншим принципом. Літні 
кочів’я розташовувались на вирівнених вододілах річок. 
Зимівники пороських чорних клобуків, напевне розмі-

щувались неподалік «чорноклобуцьких городків», біля 
річкових заплав, у зонах рідколісся та на краю лісових 
масивів, розташованих на ділянках розчленованої місце-

вості. Як правило, ці території розташовані на краях 
степів Прироської рівнини.  

Зимові пасовища печенігів, судячи з топографії міс-
цевості, могли розташовуватись вздовж річок Потік, 

Мокрий Кагарлик та Сухий Кагарлик – на схилах 
річкових долин та в їх заплавах. Саме у цій ділянці маємо 
чітко виражену річкову заплаву та тераси (Россава, 

Поток, Мокрий Кагарлик), які потенційно могли відігра-
вати роль зимових пасовищ. Опосередковано, це підт-
верджує топографія курганних поховань печенігів, які 

тяжіють саме до згаданих річкових долин. 
Археологічними залишками таких зимівників кочів-

ників можуть бути знахідки окремих предметів та фраг-
ментів кераміки без культурного шару. Пошук таких 

місць потребує подальшого детального обстеження вище 
вказаних територій. Ймовірно, слідами одного з зимів-
ників є окремі фрагменти давньоруської кераміки зібраної 

В.Й. Довженком на пологій правобережній терасі 
р. Росава, що примикає до заплави р. Россава. Дослідник 

інтерпретував цю знахідку як сліди господарської діяль-
ності жителів сусіднього поселення [22]. 

Подальше уточнення меж, конфігурації та режимів 

використання кочів’їв окремими групами чорних клобуків 
Поросся потребує додаткових детальних польових 
досліджень. Зокрема, необхідно археологічно виявити 

місця потенційних зимівок та накопичити відповідну 
базу екофактів, що дозволять більш точно реконструювати 
природно-кліматичні умови давньоруського часу на 
території внутрішніх Пороських степових ділянок. 

Таким чином, територія, що належала печенігам у 
західній частині Приророської рівнини складала 
4772054 га (Sall). Частину цієї території займали масиви 

байрачних лісів. Оскільки ми точно не можемо окресли-
ти конфігурацію та розташування місць зимових пасовищ, 
скористаємось оцінкою їх максимальної частки від всієї 
території кочування (Swpas = 50% від Sall). Таким чином 

площа зимових пасовиз печенігів складала 2386027 га. 
Продуктивність трав’янистих ділянок лісостепу за 

даними Е.М. Лавренка, становить 15 ц/га [23, с.5; 24, 

с.104]. Поживна цінність сіна (фактичний стан рослин-
ності в зимовий період) порівняно з травою знижується 
на 20–30% [25, с.110]. Тобто, у зимовий період доступні 

лиш 30% від загального врожаю в період цвітіння. Вилу-
ченню у вигляді випасу підлягають лише 50–70% від 
всього врожаю Таким чином: 

Р = (Swpas × 15 ц/га ) × 0,8 × 0,7 

З території зимових пасовищ печенігів вилучалось 
максимум 20042627 центнерів сухого корму. 

Для реалістичного розрахунку добової потреби однієї 

тварини в кормі (N) необхідно з’ясувати співвідношення 
різних видів тварин у череді печенігів. За аналогією до 
череди монголів ХІІІ ст. можна вважати, що спів-

відношення коней до великої рогатої худоби або овець 
було 1:6 [26, с.69]. Таке співвідношення відоме з твору 
Мэн-да бэй-лу «в их стране у кого есть одна лошадь, 
непременно есть шесть-семь овец. Следовательно, если 

[у человека] сто лошадей, то [у него] непременно 
должно быть стадо из шестисот-семисот [голов] овец.» 
[27, с.69]. Вівці були для кочівників основним джерелом 

м’ясної їжі та складали більшу частину череди. Кози 
складали не більше 5–10% [26, с.70]. За етнографічними 
паралелями та археологічними дослідженнями пам’яток 

часів Монгольської імперії склад череди можна рекон-
струювати наступним чином: 50–60% – вівці; 15–20% – 
коні та велика рогата худоба; решта – кози [26, с.72]. 

За С.А. Плєтньовою, обмеження територій кочування 

призводило до певної спеціалізації скотарства та змін у 
складі череди [28, с.37]. У залежності від характеру 
пасовищ відбувалось збільшення у череді певних видів 

тварин. Так, для кочівників широких лучних просторів 
великих рік характерне переважання великої рогатої 
худоби, ковилово-різнотравні ділянки сприяли розведенню 

коней [28, с.37]. Орієнтовна добова потреба однієї 
тварини у кормах (у кг сухої маси або кормових 
одиницях). Дані про добові норми споживання для 
різних видів тварин, відомі з літератури [14, с.53; 25, 

с.115]: 
N1 кінь = 0,15 (Q = 15%) 
N2 корова = 0,09 (Q = 30%) 

N3 вівця = 0,04 (Q = 50%) 
N4 коза = 0,045 (Q = 5%) 
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Період використання зимового пасовища регулю-
ється тривалістю залягання снігового покриву. На тери-
торії Поросся він становить 90–100 днів [29, с.8]. При 
цьому його глибина становить 25–30 см. Для регіону 
характерні ожеледі. Переважають вітри північно-західного 
напрямку [29, с.9], що підтверджує необхідність покидати 
вододільні ділянки літніх пасовищ. 

У наслідок «відкритості» екосистеми Поросся кормові 
конкуренти для кочівницької череди у вигляді диких 
тварин були відсутні. На території Пороських степків не 
зафіксовано у історичний час великих груп травоїдних. 
Решта видів могли вільно переміщатися за межі території у 
разі зростання господарського тиску людини. 

Таким чином для обрахунку кількості череди печенігів 
території Поросся використовуються наступні значення 
базових параметрів:  

Т = 90 днів 
Р = 3,675 ц/га 
Swpas = 2386027 га 
N1 кінь = 0,15 (Q = 15%) 
N2 корова = 0,09 (Q = 30%) 
N3 вівця = 0,04 (Q = 50%) 
N4 коза = 0,045 (Q = 5%) 
1 – Mhead = 0,25% 
Paf = 0,12% 
Np = 0,12 Квт 
Звідси:  
Qherd = ((3,675×0,245) / ((0,15 ×0,15)+(0,09 ×0,3)+(0,04 

×0,5)+(0,045 ×0,05) × 90)) × 2386027 = 33269 голів 
отже:  
Qpmax = 33269 / 36 ум.ов. = 924 людини  
Висновки. Таким чином, у ХІІ – першій половині 

ХІІІ ст. у північно-східній частині Поросся локалізується 
група печенігів. Територія їхнього кочування розташо-
вувалась у різнотравно-злакових лучних степах на рівни-
нах у басейнах правих допливів р. Поток (лівий доплив 
р. Россава), Сухого Кагарлика, середньої та верхньої 
течії Мокрого Кагарлика. Південні печеніжські кочів’я 
розташовані у лівобережному пониззі Мокрого Кагарлика 
та на пологому лівому березі р. Россава. Тут концентру-
ються поховальні пам’ятки цієї групи огузів. 

Згідно з обрахунками екологічної ємності цих тери-
торій, що складають 47720 км² на цій території могло 
перебувати не більше ніж 924 людини. Саме така верхня 
межа кількості печенігів цієї території обумовлена 
природними особливостями території. У зв’язку з цим 
варто зазначити, що за інформацією О.П. Моці, сумарна 
кількість похованих у слов’янських курганах та ґрунтових 
могильниках удвічі перевищує кількість небіжчиків у 
кочівницьких курганах [30, с.34]. Спираючись на ці дані, 
дослідник вважає, що номади становили близько п’ятої 
частини населення давньоруського пороського регіону 
[31, с.63]. Таким чином обрахунок кількості кочівни-
цького населення наближає нас до оцінки демографіч-
ного потенціалу усього Пороського регіону. Проте, на 
сьогоднішній час конкретний підрахунок такого потен-
ціалу потребує подальших досліджень. 
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PECHENEGS IN POROSSYA REGION (TERRITORY AND POPULATION) 

In the article, on the basis of the analysis of the natural environment, the territory of the Pechenegs‘ rolling of the 12th – 

the first half of the 13th century is localized. in Porossya Region. Based on the outlined territory of residence, the largest 

possible population of the Black Klobuks – Pechenegs of Ros` basin, was calculated. The paleoecological approach is used in 

the work. The maximum number of head of cattle in the herd is realized by the area of the territory and its productivity. The 

maximum number of nomadic population in the territory is calculated considering the minimum amount of livestock required 

for the survival of one person. 
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Постановка проблеми. Наприкінці ХІХ ст. – 

початку ХХ ст. на базі вищих технічних навчальних 

закладів Києва, Харкова та Катеринослава відбувалося 

становлення системних наукових досліджень у галузі 

теоретичної електротехніки. У цей період формування 

електротехнічного напряму відбувалося і у Львівському 

політехнічного інституті. Процес зародження наукової 

електротехнічної школи найстарішого технічного закладу 

Національного університету «Львівська політехніка» 

охоплював період з 1890 р. по 1930 р. та мав свої 

характерні ознаки. Історія університету починається 

з реорганізації Реальної торгівельної академії 4 листо-

пада 1844 р. в Цісарсько-королівську технічну академію 

за часів австро-угорського панування на Галичині [1, 

с.5], де під впливом європейських наукових шкіл почали 

зароджуватись та формуватися окремі наукові осередки 

з таких базових технічних дисциплін як фізика, вища 

математика, технічна хімія, механіка та електротехніка. 

Аналіз наукової літератури [2; 3, с.6] дає можливість 

частково відновити історичні етапи розвитку електро-

технічної науки і освіти Львівської політехнічної школи. 

Крім того в контексті окремих біографічних досліджень 

можна знайти деякі відомості, щодо наукової діяльності 

вчених інституту. Але повний історичний аналіз почат-

кового етапу діяльності електротехніків Львівської полі-

техніки та їх внесок у розвиток важливого наукового 

напрямку робиться уперше. 

Джерельною базою дослідження слугують матеріали 

Державного архіву Львівської області та архіву НУ 

«Львівська політехніка». Також були залучені матеріали 

фонду музею НУ «Львівська політехніка», де зберіга-

ються особисті речі вчених, електроприлади, довідки та 

фотографії. 

Мета статті. Метою даної роботи є на основі залучення 

літератури та архівних матеріалів провести детальний 

аналіз наукової діяльності вчених-електротехніків Львів-

ської політехніки наприкінці ХІХ ст. – першої половини 

XX ст. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Кафедра 

електротехніки НУ «Львівська політехніка» була засно-

вана 27 жовтня 1890 р. [4] та має в своєму доробку значні 

фундаментальні теоретичні, методичні та практичні до-

сягнення, викладені в роботах таких видатних науковців 

як Роман Дзеслевський, Станіслав Фризе, Казимир 

Олеарський, Влодзімєж Круковський та Габріель Соко-

льницький (рис.1). 

Першим керівником кафедри став Роман Дзеслев-

ський (Roman Dzieślewski). Його можна по праву назвати 

засновником та новатором польської електротехнічної 

школи. Він був першим польським професором електро-

техніки і автором першого академічного підручника 

«Енциклопедія електротехніки» [5, с.67], який опуб-

ліковано у 1898 р. 

    
Р. Дзеслевський 

(1863–1924) 

С. Фризе 

(1885–1964) 

В. Круковський 

(1887–1941) 

Г. Сокольницький 

(1877–1975) 

Рис.1 Видатні електротехніки Львівської політехнічної школи 

У статті досліджено етапи формування електротехніки як науки та навчальної дисципліни у межах 

Національного університету «Львівська Політехніка» з моменту заснування кафедри електротехніки у 

1890 р. Розкрито внесок польської наукової спільноти у розвиток різних електротехнічних напрямів, 

детально проаналізовано діяльність вчених та викладачів. Доведено, що завдяки їх плідній роботі були 

закладені підвалини наукової електротехнічної школи НУ «Львівська політехніка», що отримала свій 

подальший значний розвиток у другій половині ХХ ст. 

Ключові слова: електротехніка, наукова школа, Львівська політехніка, Роман Дзеслевський, Казимир 

Олеарський, Станіслав Фризе, Влодзімєж Круковський, Габріель Сокольницький. 
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Народився Р. Дзеслевський в м. Тарнуві 18 січня 

1863 р. З раннього віку він був обдарованим та талано-
витим хлопцем. Вже у 1878 р. у віці п’ятнадцяті років 
закінчив з відзнакою справжню школу в м. Ярославі. 
У цьому ж році він почав навчання на механічному 

факультеті Політехнічної школи у м. Львові. Р. Дзеслев-
ський отримав диплом інженера з відзнакою у 1883 р., 
коли йому було всього двадцять років, і як видатний 

випускник, він отримав дворічну стипендію від Націо-
нального комітету для продовження свого навчання за 
кордоном. У рамках стипендії він навчався в Берлінській 

гірничій академії та у Берлінській політехніці. У Берліні 
він був помічником відомого професора електротехніки 
А. Слаби, який був учасником відомих на весь світ 
експериментів Г. Марконі з передачі радіосигналу через 

пролив Ла-Манш.  
Завдяки розвитку електротехнічного напрямку 27 жо-

втня 1890 р. у Львівській Політехніці було відкрито 

кафедру електротехніки. Одним з кандидатів на посаду 
завідуючого було висунуто і Р. Дзеслевського, який 
27 вересня 1891 р. і очолив нову кафедру та отримав 
посаду професора. Молодий професор за дорученням 

австрійського уряду відвідав всесвітню виставку в Парижі 
у 1891р., а також вивчав науковий досвід провідних 
технічних закладів Франції, Німеччини та Іспанії. 

Впродовж 1891–1892 рр. за дорученням магістрату 
м. Львова Р. Дзеслевский спільно з відомим польським 
архітектором Ю. Гохбергером проводить дослідження, 

які пов’язані із будівництвом у місті електричного трам-
ваю [6]. Спільна праця вчених «Доповідь у справі елект-
ричної колії у місті Львові» описує існуючі на той час 
системи електричного трамваю у містах Європи та Пів-

нічної Америки, та доводить переваги електричного 
трамваю над паровим та кінним видами цього транспорту. 
Автори у свої роботі також запропонували траси 

майбутніх трамвайних маршрутів у м. Львові. 
У Львівській Політехніці як завідуючий кафедри 

електротехніки Р. Дзеслевський займався організацією 

першої електротехнічної лабораторії. Завдяки цьому 
студенти могли отримувати не лише теоретичні знання, 
а мали змогу на практиці проводити необхідні експери-
менти та вправи. 

Бурний розвиток електротехніки як науки та галузі 
машинобудування наприкінці ХІХ століття спонукав до 
розширення професором Р. Дзеслевським обсягів курсу 

цієї дисципліни для студентів. Вже у 1892 р. у програму 
навчання входили не лише загальна електротехніка, а 
й курс теоретичної електротехніки та окремі курси 

електричних машин, трансформаторів, вимірювальних 
приладів, електричного освітлення та курс будівництва 
електростанцій.  

Р. Дзеслевський також показав себе як талановитий 

адміністратор на різних посадах в рідному вузі. Про-
тягом шести років він був деканом механічного факуль-
тету. У 1901–1902 навчальному році був ректором 

університету, а у 1902–1903 рр. його проректором. 
Професор Р. Дзеслевський постійно удосконалював 

свій базовий лекційний курс, опираючись на сучасні 
потреби електротехнічної науки. Його лекції завжди 

викликали живий інтерес у студентів та молодих викла-
дачів. На початку 1906 р. у Львівській Політехніці був 
створений окремий електротехнічний відділ, де разом 

з ним почав викладати відомий професор Олександр 

Ротгерт [7]. 
Під час військових подій 1914–1920 рр. навчання у 

Львівській політехніці частково переривалися і в кор-
пусах університету розміщувався військовий шпиталь. 

Та незважаючи на всі труднощі того часу, у 1917 р. 
відбувся перший випуск інженерів електротехніків. 
І першим студентом, що отримав диплом із відзнакою 

був Станіслав Фрізе. У 1922 році Р. Дзеслевський стає 
науковим консультантом свого талановитого учня, а 
згодом у 1923 р. очолює комісію із захисту його дисер-

тації. Видатний електротехнік і науковець Роман Дзес-
левський помер 8 серпня 1924 р. 

Важливий внесок в розвиток електротехніки зробив 
відомий професор фізики Львівської політехніки Казимир 

Олеарський (Kazimierz Olearski) [8]. Він народився у 
1855 р. в м. Вєлькі Дроги. Після закінчення середньої 
школи навчався на математичному факультеті в Ягел-

лонському університеті у м. Кракові. З 1878 р. працював 
в астрономічній обсерваторії університету та продовжував 
навчання в Берлині та Лейпцигу. Вже у 1880 р. К. Олеар-
ський захистив докторську дисертацію в Берлінському 

університеті, а у 1882 р. він отримав докторський ступень в 
галузі теоретичної фізики в Ягеллонському університеті. 
Впродовж 1885–1886 рр. К. Олеарський навчався в 

Парижі та Оксфорді як стипендіат Польської академії 
знань. У 1889 р. почав працювати в Львівській Політехніці 
як професор фізики. З 1896 по 1898 р. став деканом 

хімічно-технологічного відділу. 30 червня 1913 р. 
К. Олеарський був призначений ректором Львівської 
Політехніки та працював на цій посаді до 1915 р. За 
період своєї плідної роботи багато разів представляв 

польську фізичну школу на наукових конгресах у Ні-
меччині, Австрії, Франції, Англії, Швейцарії, Чехії та 
Румунії [9].  

Наукові роботи професора К. Олеарського були 
присвячені теорії пружності, окремим питанням матема-
тики та електротехніки. Він розпочав у Львівській 

Політехніці електротехнічні дослідження на високому 
теоретичному рівні. Досліджував новий спосіб вимірю-
вання малих електричних опорів, вивчав електричні 
осциляції в електричних колах, а також характеристики 

змінного струму. Казимир Олеарський помер 15 лютого 
1936 р. в м. Кракові. 

Найбільший вклад до скарбниці світової та україн-

ської електротехніки зробив Станіслав Фризе (Stanisław 
Fryze). Він народився 1 грудня 1885 р. в м. Кракові [10]. 
Початкову та середню освіту отримав у рідному місті. 

П’ять класів народного училища закінчив у 1897 р. Вже 
у 1911 р. отримав атестат зрілості після закінчення реа-
льного училища. З ранніх пір цікавився науковою діяль-
ністю, результатом цього стало видання ним у 1902 р. 

своєї першої наукової праці «Електрика і магнетизм».  
У 1911 р. С. Фризе вступив до Львівської політехнічної 

школи на електротехнічний факультет, де він провчився 

чотири роки до 1917 р. [11, с.424]. А вже з листопада 
1918 р. С. Фризе почав працювати викладачем у Держа-
вній промисловій школі. В цьому ж році був прийнятий 
до Політехнічного товариства у м. Львові, яке об’єднало 

інженерів- електротехніків Галичини (1876–1939 рр.).  
У 1922 р. С. Фризе представив у Львівській політех-

нічній школі докторську роботу «Нова теорія загального 
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електричного кола», яку він зробив під керівництвом 
Р. Дзеслевського. Це була перша докторська робота з 
електротехніки в Польщі. Докторський екзамен С. Фризе 

склав на «відмінно» і у січні 1924 р. отримав ступінь 
доктора наук [12]. Матеріали докторської були надру-
ковані в наукових часописах Франції та Німеччини.  

Впродовж 1926–1934 рр. вчений плідно працював 
над написанням великої теоретичної роботи «Загальна 
електротехніка» (в шести томах, 2445 сторінок, 2448 
малюнків), яка стала основним підручником для сту-

дентів електротехніків того часу. Свій новий погляд на 
визначення електричних величин професор С. Фризе 
декларував на міжнародному конгресі в Парижі у 1933 р. 

та Союзі електротехніків в Берлині[13, с.132-136]. 
Слід зазначити, що Львівській політехніці С. Фризе 

віддав близько двадцяти років плідної наукової роботи. 
Він працював на кафедрі загальної та теоретичної 

електротехніки з 1 жовтня 1925 р. до 03 січня 1945 р., 
останній час як професор і завідувач кафедри. Викладав 
теоретичну і загальну електротехніку для студентів 

електротехнічного факультету, та основи електротехніки 
на хімічному факультеті. Серед студентів був популярним 
лектором і викладачем.  

С. Фризе автор 32 наукових робіт (27 надрукованих 
та 5 підготованих до друку), які видавались у Польщі та 
за кордоном [14]. Розробив теорію трансфігурації елек-
тричного кола, теорію потужності активної, пасивної і 

уявної, розвив теорію кіл змінного струму із застосу-
ванням колових діаграм, а також запропонував систему 
стрілкування напруг і струмів у колах постійного та 

змінного струмів. С. Фризе впровадив поняття замінюючої 
електромоторної сили, а також методи розрахунку за 
допомогою контурних струмів та вузлових потенціалів, 

спростив теорію та методи аналізу багатофазних систем 
через запровадження символічних методів.  

Професор С. Фризе був талановитим інженером-
електриком. У Львові він брав участь в електрооблад-

нанні оперного театру, будівництві міської електростанції, 
електрообладнанні ліфтів, розробляв високовольтні ртутні 
випрямлячі для трамваїв. Після звільнення міста від 

німецьких військ у серпні 1944 р. на прохання директора 
оптико-механічних майстерень запустив майстерні Полі-
технічного інституту за допомогою переобладнаного на 

синхронний генератор двигуна Круппа. У 1946 р. пере-
селився в Польщу у м. Глівіце де був призначений 
професором Шльонської Політехніки. Він працював 
у цьому закладі до 1960 р. Помер 3 березня 1964 р.  

Ще один видатний електротехнік та спеціаліст у галузі 
електрометрії, педагог та професор Львівської політехніки, 
діяч Спілки Електротехніків Польських – Влодзімєж 

Круковський (Włodzimierz Krukowski) народився 19 ве-
ресня 1887 р. в м. Радомі [15]. Дитинство В. Круковський 
провів у м. Нарві. Там же у 1905 р. він закінчив гімназію. 

Та з молодих років виявляв здібності до точних наук і 
поступив на фізико-математичний факультет Петербур-
зького університету. Однак згодом віддав перевагу тех-
нічній сфері та, погодившись з батьками, поступив на 

створений у 1882 р. перший у світі факультет електро-
техніки Політехнічного університету в м. Дармшта-
дті [11, с.412].  

Протягом перших років навчання В. Круковський 
проявив себе як талановитий науковець та експеримен-

татор. Під керівництвом професора К. Цайсіга підготовив 
у 1908 р. працю «Вивчення можливості використання 
горизонтального маятника для визначення середньої ваги 

Землі», що отримала нагороду на науковому конкурсі 
Дармштадтської політехніки. Після цього його запросили в 
Інститут сейсмографії на посаду асистента, а пізніше в 

Інститут фізики при університеті.  
У 1912 р. дипломна робота В. Круковського «Влас-

тивості циліндричного конденсатора при високій напрузі 
і різних ступенях ексцентриситету внутрішнього цилін-

дра», виконана під керівництвом відомого професора 
Вальдемара Петерсена також була відзначена нагородою 
наукового конкурсу. 

Після закінчення свого навчання у 1913 р. В. Круков-
ський працював інженером у електротехнічній лабораторії 
інженера Юліуса Адольфа Мьоллінгера при фабриці 
вимірювальних пристроїв Сіменс-Шукерт в м. Нюрнберзі, 

куди його запросили ще до закінчення навчання. Протягом 
перших років праці в лабораторії він проявив неабиякі 
організаційні та конструкторські здібності і вже у середині 

1914 р. незважаючи на молодий вік та іноземне поход-
ження став заступником керівника великої фабричної 
лабораторії [13, с.70-72].  

З початком Першої світової війни В. Круковського як 
підданого Російської імперії було заарештовано, однак, 
невдовзі, було відпущено і він залишився працювати в 
лабораторії, а 1 січня 1918 р. став її керівником. Після 

війни В. Круковський провів активну модернізацію та 
осучаснення лабораторії. Використовуючи численні осо-
бисті зв’язки з провідними фахівцями у галузі електро-

техніки вивів даний заклад на дуже високий рівень [16, 
с.24-25]. Вчений також продовжував свою наукову 
діяльність і в грудні 1918 р. захистив докторську дисер-

тацію «Явище в екрані індукційного лічильника і ком-
пенсатора змінного струму як допоміжне для їх вивчення», 
котру згодом, у 1920 р., було опубліковано як монографію.  

Навесні 1930 р. В. Круковський був призначений 

звичайним професором і очолив кафедру електричних 
вимірювань і електротехнічну лабораторію Львівської 
Політехніки. Під його діяльним керівництвом лабораторію 

було значно розширено та модернізовано [17]. Уряд 
Польщі у період з квітня 1933 р. по березень 1934 р. 
забезпечив лабораторію комплектом унікальних високо-

точних, надзвичайно коштовних приладів, в тому числі 
магазинів опору та інших вимірювальних та демон-
страційних приладів які представлені на рис.2.  

Завдяки діяльності В. Круковського кафедра 

розвинулась до регіонального наукового метрологічного 
центру. Була створена потенціометрична установка, на 
якій проводилась державна атестація електровимірю-

вальних приладів, здійснювались передові наукові тео-
ретичні дослідження. Вчений також займався питаннями 
точності електротехнічних вимірювань, електричними 

одиницями та їх зразками, методикою вимірювання 
електричних величин: напруги, напруженості, електрич-
ного струму та опору. В. Круковський брав активну 
участь у вироблені правил об’єднання польських 

електриків і Міжнародної електротехнічної комісії як 
постійний делегат Польського електротехнічного комітету 
вивчення електровимірювальних приладів. У 1934 р. він 

був обраний членом-кореспондентом Академії Технічних 
наук, а з 1936 р. став її дійсним членом. 
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Рис.2 Прилади електротехнічної лабораторії (фото експонатів музею НУ «Львівська політехніка») 
За часів радянського влади В. Круковського було 

обрано проректором з науково-педагогічної роботи 
Львівської Політехніки. На цій посаді завдяки зваженому 
та поміркованому підходові він чимало допоміг студен-
тській та академічній спільноті. Праця на керівних 
посадах у радянський час сприяла тому, що з початком 
німецько-радянської війни професора В. Круковського 
було внесено до списків польської інтелігенції, а ввечері 
3 липня 1941 р. заарештовано функціонерами фашистської 
групи спеціального призначення. Після короткого допиту в 
приміщенні колишньої бурси його разом з групою 
польських професорів та науковців на світанку 4 липня 
було розстріляно на Вулецьких пагорбах [18]. Так тра-
гічно обірвалося життя видатного польського науковця. 

Вагомий внесок в розвиток електротехнічних дослід-
жень Львівської політехнічної школи зробив Габріель 
Сокольницький (Gabriel Sokolnicki). Він народився 7 лю-
того 1877 р. у с. Кошево Варшавської губернії [19]. 
У 1894 р. закінчив вище Реальне училище у м. Лодзі, а 
вже у 1895 р. втупив до Політехнічного університету в 
м. Дармштадті. У 1901 р. після закінчення електротех-
нічного факультету університету Г. Сокольницький почав 
працювати у Львівській політехнічній школі на кафедрі 
електротехніки під керівництвом Р. Дзеслевського, 
з 1913 р. він вже доцент інституту. А з 1921 р. професор 
і завідувач кафедри електричних пристроїв. На цій 
посаді проявив себе як талановитий організатор та 
методист з великим практичним досвідом. У 1931 р. був 
обраний ректором Львівської політехніки. 

Науковець стояв біля витоків розвитку електропро-
мисловості Західної України [13, c.121-123]. Після скла-
дання спеціальних іспитів у 1913 р. йому було присвоєно 
звання громадського інженера і це дало право на про-
фесійне виконання технічних проектів, керівництво 
електротехнічними роботами і проведення спеціальних 
консультацій. На цій посаді він спроектував та керував 
будівництвом багатьох електростанцій, розробив проект 
Львівської районної мережі, а у 1917–1918 рр. керував 
реконструкцією всіх установок електротехнічного 
освітлення і переведенням усієї електромережі Львова 
на трифазний струм. 

З 1924 р. Г. Сокольницький брав участь у виробленні 
Польським електротехнічним комітетом правил і норма-
тивів, з 1930 р. – керівник Комісії електричного госпо-
дарства Польського енергетичного комітету, а у 1938 р. 
за вагомий внесок у розвиток електротехнічної галузі 
був обраний дійсним членом Польської Академії Тех-

нічних наук. Г. Сокольницький прожив довге життя ви-
датного науковця та інженера, виховав плеяду талано-
витих учнів та фахівців високого рівня. Помер вчений 
2 червня 1975 р. 

Висновки. Таким чином наприкінці XIX ст. – початку 
XX ст. у Львівський політехніці була заснована досить 
потужна електротехнічна школа. Зокрема, Р. Дзеслевський 
розпочав викладання електротехніки та сприяв відкриттю 
першої електротехнічної лабораторії, К. Олеарський 
проводив електротехнічні дослідження на високому 
теоретичному рівні, С. Фризе зробив вагомий внесок у 
формування електротехніки як навчальної дисципліни, 
завдяки В. Круковському була розширена матеріально 
технічна та лабораторна база електротехнічних кафедр 
інституту, а Г. Сокольницький стояв біля витоків розвитку 
електропромисловості Західної України. Отже, ці теоре-
тичні та практичні дослідження заклали ґрунтовний 
фундамент для розвитку електротехнічної науки та 
освіти НУ «Львівська політехніка» вже у другій половині 
ХХ століття.  
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Постановка проблеми. Африка у постколоніаль-

ний період стала особливо небезпечним регіоном світу в 

плані виникнення й розвитку різноманітних збройних 

конфліктів, які відбуваються тут майже постійно з 

моменту здобуття незалежності більшістю країн цього 

континенту. Всі ці конфлікти так, або інакше є наслідком 

колоніального минулого африканських держав, але 

помітну роль в їх виникненні відігравали і особливі 

якості людей, що знаходилися у керма влади. Особливо 

показовим в цьому плані був воєнно-політичний 

конфлікт між Угандою та Танзанією у 1972–1979 рр., що 

став наслідком політики та особливих амбіцій колишнього 

президента Республіки Уганда – фельдмаршала Іді Аміна 

Дада (1971–1979). Найбільш радикальною його стадією 

виявилась Кагерська війна між двома країнами у 1978–

1979 рр., яка призвела до падіння режиму Іді Аміна і 

кинула Уганду в довготривалу громадянську війну.  

Мета статті. На сьогодні, ані західна, ані вітчизняна 

історіографія де-факто не піддавали угандійсько-

танзанійський конфлікт в цілому і Кагерську війну 

конкретно, ретельному аналізу. Єдина монографія з 

цього приводу, що вийшла на Заході – «Війна в Уганді: 

спадщина Іді Аміна» (War in Uganda: The legacy of Idi 

Amin) була написана американськими журналістами 

Тоні Авіргана (Tony Avirgan) і Мартою Хоней (Martha 

Honey) у 1983 р., дуже швидко перетворилася на 

бібліографічну рідкість, зникнув як з полиць крамниць 

так і бібліотек [27]. В українській історіографії, стаття, 

яка висвітлює цей конфлікт була написана автором ще у 

2001 р. [13] так і залишилася єдиною роботою такого 

плану. Втім, окрема, часто вкрай мізерна, по деяких 

аспектах взагалі доволі мало достовірна інформація по 

Кагерській війні присутня в багатьох публікаціях 

вітчизняних, радянських, пострадянських та західних 

істориків, журналістів і військових. Комплексне 

опрацювання цього спадку, його критичне осмислення, 

особливо з військової точки зору, дозволяє майже 

повністю відновити як характер і хід самої Кагерської 

війни, так і її причинно-наслідкові зв’язки. Саме це і 

відображено в даній статті.  

Виклад основного матеріалу. На сьогодні, 

більшість дослідників доходять висновку про те, що 

головною причиною Кагерської війни була особиста і 

амбіційна політика довічного (з 1976 р.) президента 

Уганди та головнокомандувача її збройними силами, 

фельдмаршала (з 1975 р.) Іді Аміна Дада (1925–2003 рр., 

знаходився при владі з 25 січня 1971 р. по 11 квітня 

1979 р.). Цій вкрай колоритній особистості, присвячено 

десятки різноманітних публікацій, однак на наш погляд, 

лише в роботах популярного характеру можна зрозуміти 

його поведінку, в тому числі й зовнішньополітичну [3]. 

Між тим, найбільшою об’єктивною причиною виник-

нення Кагерської війни слід визнати діяльність поперед-

ника Іді Аміна – скинутого ним в результаті військового 

заколоту другого президента Уганди Аполо Мілтона 

Оботе (1924–2005, знаходився при владі з 15 квітня 1966 

по 25 січня 1971 р.). Осівши на теренах Танзанії разом з 

не менш ніж 20 тисячами угандійських емігрантів, Мілтон 

Оботе всіляко намагався повернутися до влади. Перша і 

найбільш радикальна його спроба збройним шляхом 

скинути владу Іді Аміна й повернути собі президентську 

посаду 17 вересня – 6 жовтня 1972 р. закінчилася повною 

поразкою прооботівських формувань [9, 208-209]. Однак 

потенціал антиамінівського супротиву на теренах Танзанії 

не зник, а навпаки лише зростав з кожним місяцем. 

Цьому сприяла і доволі радикальна політика самого Іді 

Аміна, яка була типовою диктатурою, помноженою на 

його – Іді Аміна Дада, культ особистості. Більше того, 

антиамінівська опозиція всіляко підтримувалась і керів-

ництвом Об’єднаної Республіки Танзанія на чолі з її 

першим президентом Джуліусом Камбараге Ньєрере 

(1922–1999, знаходився при владі з 29 жовтня 1964 р. 

по 5 листопада 1985 р.). 

Слід зазначити, що у 1970-ті рр., Уганда й Танзанія 

заявляли про свою антиімперіалістичну і прорадянську 

політику. Тому в радянській та західній історіографії 

Танзанія офіційно вважалася країною соціалістичної 

орієнтації [18]. Уганда в цю категорію не потрапляла, 

однак режим Іді Аміна активно співробітничав з СРСР, 

країнами Варшавського договору (насамперед з Чехос-

ловаччиною), а на теренах Африки із Лівією, на чолі з 

Муаммаром Каддафі. Через це, Уганда в 1970-ті рр. 

розглядалася не дружньою Заходу, насамперед через 

співробітництво з країнами Радянського блоку і їх 

арабськими й африканськими сателітами. Втім, саме 

непередбачуваність самого Іді Аміна Дада найбільше 

Стаття розкриває причини, хід та найближчі наслідки одного з вкрай малодосліджених міждержавних 

воєнних конфліктів на теренах Африки – угандійсько-танзанійської Кагерської війни жовтня 1978 – 

травня 1979 рр. Проаналізовані передумови цього конфлікту, подана ретельна характеристика збройних 

сил Уганди та Танзанії. Описані основні аспекти бойових дій між двома державами і визначені умови 

поразки Уганди на чолі з її президентом Іді Аміном Дада. Ретроспективно оцінюючи Кагерську війну, 

автор доходить висновку, що перемога Об‘єднаної Республіки Танзанії над Угандою стала наслідком 

протистояння СРСР та Китаю в Африці. Саме ретельна і скрита підготовка Танзанії за допомогою 

Китаю до війни з Угандою і визначила її перемогу.  

Ключові слова: Іді Амін Дада, Кагерська війна, агресія, контнаступ, диктаторський режим.  
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викликала занепокоєність як на Заході так і серед афри-

канських сусідів Уганди. 

Те, що суб’єктивний фактор президента Уганди і є 

головною причиною угандійсько-танзанійської війни 

1978–1979 рр. свідчать кілька його висловів, спрямо-

ваних на президента Танзанії і на терени північного 

берега річки Кагера, які й стали предметом цієї війни. 

Американський журнал «Тайм», в випуску присвяченого 

початку Кагерської війни наводить їх: «Я дуже любив би 

вас, якщо б ви були жінкою. Я навіть хотів би 

одружитися з вами, однак ваша голова повна сивого 

волосся. Проте я чоловік і така можливість не виникає. 

Втім я запрошую вас на боксерський поєдинок і 

переможець отримає Кагеру» [26, 46]. Цей вислів, який 

був в спеціальному листі наприкінці жовтня 1978 р. 

надісланий Аміном Ньєрере, інакше як образою і 

зухвальством не назвати. Хоча б через те, що Іді Амін в 

свій час був чемпіоном Уганди і військових частин де 

він з 1946 р. служив по боксу, маючи 110 кг ваги і 193 см 

зросту проти майже 60 кг і 165 см. у Джуліуса Ньєрере. 

Зрозуміло, що президент Танзанії цей лист залишив без 

відповіді. 

Як наслідок, Амін почав активно заявляти свої права 

терени північного берегу річки Кагера. Він казав: «всі 

танзанійці знають, що всі їх території управлялися і 

повинні управлятися Завойовником», чи так: «2000 

угандійських солдатів захоплять 710 квадратних миль 

спірних теренів усього за 25 хвилин і це буде рекорд 

у світовій історії!» [26, 46]. 

Заради об’єктивності, слід зазначити, що з точки зору 

геополітики і стратегії, вирівнювання угандійсько-тан-

занійського кордону відповідало інтересам Уганди, ос-

кільки ставило природній бар’єр з Танзанією. Цим забез-

печувалась своєчасна і позитивна реакція на вторгнення 

з її теренів загонів озброєної опозиції в Уганду. Однак 

навряд, Іді Амін переймався інтересами геостратегії. 

Скоріше за все, суперечність стосовно земель на північ 

від річки Кагера виникла сама собою в момент, коли 

економічна ситуація вкрай сприяла саме Уганді розпочати 

війну проти Танзанії, яка з 1971 р. підтримувала анти-

амінівську опозицію. А проявилась вона в тому, що 

весною-літом 1978 р. в Бразилії через заморозки загинув 

майже весь врожай кофе. Уганда традиційно другий в 

світі постачальник цього продукту. І відразу ж попит на 

його різко зріс. Як наслідок, за літо – початок осені 

1978 р. доходи Уганди зросли щонайменше в 5 разів і Іді 

Амін вирішив на радикальне вирішення «танзанійської» 

проблеми.  

 Перед початком бойових дій збройні сили Уганди 

перевищували 21000 чоловік, з яких 20000 – сухопутні 

війська і 1000 військовослужбовців ВПС [20, 55]. До 

інших мілітарних структур відносилися поліцейські під-

розділи для придушення заворушень і «Блок суспільної 

безпеки». ВВП станом на 1979 р. складав 3 млрд. до-

ларів США, 65% з котрих витрачалися на збройні сили 

країни [21, 725]. 

Верховним головнокомандуючим ЗС Уганди був 

довічний президент країни, фельдмаршал Іді Амін Дада. 

Віце-президент Уганди Мустафа Адрісі одночасно 

(з 1977 р.) займав посаду міністра оборони. Начальником 

штабу ЗС Уганди був генерал-майор Юсуф Гавон, який 

додатково командував військово-повітряними силами кра-

їни в рангу міністра зі спеціальним обов’язками [21, 726]. 

Сухопутні війська Уганди складалися з двох регу-

лярних (по 4 піхотних батальйонів) і однієї резервної 

бригади та окремих підрозділів. 1-ша бригада угандій-

ських стрільців дислокувалася в Джинджі (північно-

східніше від угандійської столиці – Кампали), а 8-ма 

бригада угандійських стрільців – в Масакє (північно-

західніше Кампали). 2-га бригада розгорталася на 

початку війни і офіційно вважалася танковою. Її штаб 

знаходився поблизу міста Мбарара. В склад бригади 

входили у мирний час окремі підрозділи – елітний 

танковий батальйон «Муліре» (2 танкові роти і рота 

БТР, рота бронеавтомобілів), який часто по ротації 

дислокувався біля столиці, елітний механізований бата-

льйон (підсилена танкова рота, 2 підсилених роти броне-

автомобілів, 2 підсилених роти БТР) «Сімба» (обидва 

підрозділи складали 5-й механізований і розвідувальний 

полк), а також два механізованих батальйонів зменшеного 

складу, які почали освоювати легкі танки ПТ-76, об’єд-

наних у 6-й механізований полк.  

Окремий парашутний батальйон дислокувався в 

м. Ентеббе – на найбільшій військовій авіабазі країни ї 

єдиного в Уганді міжнародного аеропорту. Біля аеродрому 

Ентеббе дислокувався і навчальний батальйон ЗС 

Уганди. На заході країни в м. Форт-Портал був розта-

шований прикордонний загін (по суті спеціальний 

піхотний батальйон), що закривав кордон з Заїром і 

Суданом. Крім того, в різних містах країни гарнізонами 

стояли ще 6 піхотних батальйонів і окремий арти-

лерійський полк (1 дивізіон РСЗВ, 2 дивізіони гау-

биць) [21, 726].  

Оперативна конфігурація угандійських військ дозво-

ляла вести наступ на Танзанію по двом напрямам, що 

повинні були зійтися в м. Кіака чи Буназі. С заходу 

танзанійський фронт повинна була проривати 2-га 

танкова бригада, а зі сходу – 8-ма бригада угандійських 

стрільців. При цьому артилерійський полк міг додаватися 

кожній з бригад, в залежності від ситуації що складалася. 

В тактичному чи оперативному тилу танзанійців в прин-

ципі міг висадитися парашутним засобом і окремий 

парашутний батальйон угандійців. Втім його як правило 

розглядали в якості мобільної підтримки батальйону 

«Муліре». При цьому, Іді Амін мав одночасно і тактичні 

резерви у вигляді 6 гарнізонних піхотних батальйонів й 

резерв стратегічний, яку представляла добре підготовлена 

1-ша бригада угандійських стрільців. 

На озброєні сухопутних військ Уганди було 36 серед-

ніх танків (12 М4А1 «Шерман», 10 Т-34-85, 16 Т-54А), 

50 легких танків ПТ-76 (ще не засвоєних екіпажами), 

більше ніж 156 БТР (36 ОТ-64, по 60 БТР-40 й БТР-152) 

й 249 бойових броньованих машин (15 розвідувальних 

бронеавтомобілів «Феррет», 36 бронеавтомобілів вогневої 

підтримки «Саладін», 98 БРДМ-1, 100 БРДМ-2), 340 

артилерійських систем (76-мм гармати ЗиС-3 та 130-мм 

М-46 (6 одиниць), 122-мм гаубиці М-30 (20 одиниць), 

82 та 120-мм міномети, 37-мм та 40-мм зенітні гармати) 

й 10 122-мм реактивних систем залпового вогню БМ-21 

«Град» (не засвоєних розрахунками). 

В західній пресі лунали повідомлення й про те, що 

в м. Нагуре, біля Кампали, в спеціальних казармах був 
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розташований так званий «блок суспільної безпеки» 

загальною чисельністю в 300 вояків. Вважалося, що цей 

підрозділ є Президентською гвардією Іді Аміна і службу 

в ньому проходили палестинці. В складі самих збройних 

сил Уганди перебували іноземні інструктори, деякі з 

яких виступали в якості водіїв бойових машин. В того-

часній західній пресі, тільки кількість радянських офіцерів 

оцінювалась в межах від 80 до 500 осіб [21, 726]. 

ВПС Уганди переважно дислокувалися на авіабазах 

Гулу (бойова авіація, так звана «Команда удару само-

губців» під командуванням підполковника Кристофера 

Гора) та Ентеббе (допоміжна). На її озброєнні знаходилось 

40 винищувачів (12 МіГ-21МФ, 2 МіГ-21У, 15 МіГ-

17Ф), 28 реактивних навчально-бойових літака (2 Міг-

15УТИ, 12 Fouga СМ.170 Magister та 14 Aero L-29 

Delfin), 6 транспортних літаків (DС-3 Dacota), 27 легких 

літаків зв’язку Piper Cab та Piaggio P-149 та до 25 вер-

тольотів (2 Мі-8Т, 2 «Скаут», 4 Белл-212, 8 Белл-205 й 

7 Белл-206) [16, 167].  

Пілотами угандійських ВПС були переважно палес-

тинці й лівійці, а інструкторами виступали представники 

збройних сил СРСР та НДР. Безпосередньо угандійських 

пілотів було мало і рівень їх підготовки оцінювався як 

вкрай низький. Це відмічають сучасні ізраїльські дослід-

ники, демонструючи те, що в період створення інструк-

торами з Ізраїлю ВПС Уганди, тобто 1964–1967 рр., 

фактично не вдалося довести кількість і якість підготовки 

угандійських пілотів до меж, які були заплановані [5].  

Ну а публічним підтвердженням вкрай слабкої під-

готовки угандійських пілотів став випадок, який мав 

місце під час сесії ОАЄ, 25 січня 1975 р. у Тоді угандійські 

МіГ-21МФ цілу годину намагалися знищити бомбами 

прапор Південно-Африканської Республіки, встановлений 

на одному з островів озера Вікторія. При цьому один з 

літаків, що виконував цю не важку для середнього пілота 

вправу врізався у воду [6, 42].  

Уганда не мала своєї військової промисловості, через 

що зіткнулася з серйозними проблемами з паливом і 

військовою технікою. Особливо ситуація загострилася, 

коли на початку червня 1975 р. кенійські чиновники 

конфіскували в порту Момбаса великий конвой зброї ра-

дянського виробництва, який прямував до Уганди [19, 247].  

Збройні сили Об’єднаної республіки Танзанія – 

Народні Оборонні Сили Танзанії (НОСТ) по своєму 

бойовому потенціалу не сильно відрізнялись ані чисельно, 

ані матеріально від ЗС Уганди. На передодні Кагерської 

війни вони налічували 26700 військових. Сухопутні 

війська (25 тисяч чоловік) мали 4 штаби регулярних 

(201, 202, 204, 208) і 2 штаби резервних бригад (206, 

207), 1 танковий та 1 інженерний полки, 13 піхотних ба-

тальйонів й 3 артилерійських дивізіони. На їх озброєні 

було 30 середніх танків (Т-59), 60 легких танків (Тип-62 

та Тип-63), 50 БТР (20 БТР-152 та 30 Тип-63), 30 БРДМ-1, 

більше 100 артсистем (24 76-мм ЗИС-3, 30 122-мм 

гармат А-19, 50 120-мм мінометів) й 50 122-мм РСЗВ 

БМ-21 «Град».  

ВПС Танзанії (1000 військових) налічували 3 вини-

щувальні (16 МіГ-21МФ та У, 16 J-6, 12 J-5 (Міг-17Ф)) 

та 1 транспортну ескадрилью (12 DHC-4 Caribu) [15, 651]. 

На відміну від Уганди, ВПС Танзанії мали й компонент 

протиповітряної оборони, який складався з 2-х дивізіонів 

стаціонарних ЗРК С-125 і 3-х дивізіонів мобільних ЗРК 

«Квадрат». Щоправда останні на передодні війни не 

були засвоєні особовим складом. 

Крім того 700 танзанійських вояків служили у вій-

ськово–морських силах, але вони не приймали участі 

у війні з Угандою. І хоча НОСТ поступалися угандійцям 

в кількості військової техніки, вони переважали їх в чи-

сельності особового складу, особливо після проведення 

мобілізації (у війні з Угандою приймало участь 75000 

танзанійців [11, 198]) та морально були вище за свого 

супротивника. 

Перший президент Об’єднаної Республіки Танзанія, 

Джуліус Камбараге Ньєрере був одночасно і головно-

командувачем збройними силами країни, а пост міністра 

оборони обіймав колишній другий віце-президент Кавава. 

Основною вимогою для вступу в танзанійську армію 

було членство в політичній партії президента «Чама Ча 

Мапіндузі» або скорочено CCM, а керівні посади в НОСТ 

відповідно могли займати тільки представники вищого 

партійного апарату ССМ і керівники регіональних осе-

редків партії [21, 658]. 

Безпосереднім приводом до Кагерської війни стала 

підозріла аварія за участю тодішнього віце-президента 

Уганди генерала Мустафи Едрісі, яка мала місце в квітні 

1978 р. Відразу ж після неї, на основі чуток, які розпов-

сюджуються в Уганді, припустили, що аварія Едрісі була 

підлаштована амінівськими спецслужбами і насправді 

являла собою спробу позбутися впливового соратника. 

Після цього, війська в кількості близько одного полку, 

які одночасно були вірні Мустафі Едрісі й незадоволені 

режимом Аміна підняли заколот. Амін, природно, віддав 

наказ армії силою придушити заколот. Втім, великому 

числу повсталих угандійських солдатів вдалося перетнути 

угандійських-танзанійський кордон і влитися в ряди тан-

занійської армії й опозиційних формувань Мілтона Оботе. 

Розуміючи, що ситуація загострюється, командир 8-ї 

бригади угандійських стрільців і найбільш відданний Іді 

Аміну офіцер, полковник Джумо Мутабіко перекинув 

свої підрозділи в район міста Мутікула, в безпосередній 

близькості від кордону з Танзанією. Одночасно угандій-

ська авіація почала здійснювати польоти над теренами 

північної Танзанії. 

В вересні 1978 р. танзанійці в прикордонних районах 

з Угандою повністю розгорнули свою 202-гу бригаду і 

почали вогнем відповідати на порушення угандійськими 

літаками повітряного простору країни. Ці дії, команду-

вання збройних сил Уганди розцінило як акт агресії і 

9 жовтня механізований підрозділ (до роти) угандійців 

вперше увійшов на терени Танзанії. Останні відповіли 

артилерійськими атаками, в наслідок чого 18 жовтня 

угандійська авіація нанесла бомбовий удар по танзаній-

ському місту Букоба. 

На світанку 25 жовтня 8-ма бригада угандійських 

стрільців, підсилена танковим батальоном «Муліре» 

перетнула кордон з Танзанією і почала наступ в напряму 

міста Букоба. 202-га танзанійська бригада, яка приблизно 

на половину складалася з угандійських емігрантів, дуже 

швидко була розбита і за виключенням лише одного 

взводу, почала тікати.  

Переслідуючи повсталих, 29 жовтня 1978 р. 2-га тан-

кова бригада угандійців по чотирьом напрямам не очі-
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кувально перетнула кордон з Танзанією і за 2 дні оку-

пувала частину танзанійської провінції Кагера, на захід 

від озера Вікторія, загальною площею в 1851 квадратних 

кілометрів з населенням близько 50 тисяч чоловік. Іді 

Амін відразу ж об’явив цей район складовою частиною 

Уганди.  

У відповідь, уряд Танзанії звернувся до Організації 

Африканської Єдності (ОАЄ) з проханням засудити 

агресію і вимагав від угандійської влади вивести свої 

війська з території Об’єднаної Республіки Танзанії та 

гарантувати не повторення подібних інцидентів в май-

бутньому. Але все це не дало результатів і 2 листопада 

президент Танзанії Дж. Ньєрєрє оголосив війну Уганді. 

В країні була оголошена мобілізація військово забов’я-

заних і почалося розгортання 201, 205, 206, 207 і 208 

бригад. 

На початку Кагерської кампанії успіх був на боці 

угандійців, які активно використовували бронетанкову 

техніку та авіацію для підтримки сухопутних частин. 

Так, 10 листопада 1978 р. угандійська танкова бригада 

на середніх танках M4А1 Sherman увійшла в танзаній-

ський місто Кіака, де до 800 цивільних осіб були вбиті, а 

тисячі інших змушені були тікати. Втім НОСТ здійсню-

вали героїчні зусилля для захисту власної території.  

5 листопада мобілізації, танзанійські війська розпочали 

активні бойові дії проти угандійської армії в районі 

р. Кагера [12, 220]. Намагання в цей період, політичними 

засобами врегулювати угандійсько – танзанійський 

конфлікт, через посередництво генеральних секретарів 

ООН Курта Вальдхайма та ОАЄ Едема Коджо, прези-

дентів Кенії, Гвінеї та Тоголезької Республіки, результатів 

не дали [17, 14-15].  

Перегрупувавши сили і підтягнув до зони боїв дві 

піхотні бригади (201-шу та 208-му) 11 листопада танза-

ній-ська армія почала контрнаступ, який було синхро-

нізовано з політичним тиском на Іді Аміна з боку Орга-

нізації Африканської Єдності та декількох африканських 

країн й КНР. В результаті Іді Аміна змусили піти на 

поступки і оголосити 14 листопада про виведення уган-

дійських військ з провінції Кагера [10, 2].  

19 листопада танзанійські війська навели понтонний 

міст і форсували річку Кагера. А 24 листопада 1978 р. 

вся територія окупованої раніше провінції перейшла під 

контроль Танзанії. Через це бойовий дух Уганди армії 

різко впав, а схвильований цим Іді Амін навіть особисто 

очолив армію, щоб спробувати надихнути солдатів.  

Вбачаючи, що Уганда знаходиться не в найкращому 

становищі, своєму вірному союзнику по антиізраїльському 

фронту вирішив допомогти Муаммар Каддафі. Він від-

правив на допомогу Іди Аміну близько 2 500 – 3 000 

лівійських солдатів, а також велику кількість військової 

техніки, в тому числі авіацію [25, 369-373].  

Дж. Ньєрере розцінив цей крок як підготовку Уганди 

до нового витка ескалації, і у відповідь на це оголосив в 

Танзанії додаткову мобілізацію. Через кілька тижнів армія 

збільшилася з 40 000 чоловік до 100 000 за рахунок 

народного ополчення, поліції, тюремної служби, міліції. 

Так само до танзанійської армії приєдналися різні 

угандійські повстанські групи, налаштовані опозиційно 

по відношенню до Іді Аміна. Незважаючи на лівійську 

допомогу, армія Уганди вже до грудня 1978 р. була 

вибита з території Танзанії і почала відступати вглиб 

Уганди, попутно займаючись грабунком і насильством 

(що дивно, в тому числі і на своїй території) [18]. Хоча б 

якийсь опір НОСТ надавали тільки лівійці – угандійці 

просто бігли перед наступаючим ворогом. 

В подальшому, до середини січня 1979 р., бої велися 

на угандійсько-танзанійському кордоні. Тоді як, Амін 

мав значні складнощі, що до комплектування та осна-

щення збройних сил Уганди (амінівському режиму до-

помагала лише Лівія), командування НОСТ готувало 

свої частини для нового наступу. Більше того, на початку 

січня 1979 р. уряд Танзанії прийняв рішення вторгнуться 

на територію Уганди з кінцевою метою повалення режиму 

Іді Аміна. 

20 січня 1979 р., окремі частини НОСТ перенести 

бойові дії на територію Уганди. На це Амін відповів 

новими загрозами. Виступаючи 25 січня по національному 

радіо на честь 8-ї річниці свого приходу до влади Іді 

Амін заявив: «Зараз, коли я говорю, Танзанійці знахо-

дяться в наших межах. Я – дідусь Дада всіх угандійців. 

Сьогодні я найвідоміший в світі лідер. Танзанія не повинна 

обманюватися в тому, що може захопити Уганду. 

Танзанійські солдати в Уганді сидять на пороховій бочці. 

У мене у самого є військовий досвід. Перш ніж всту-

пити в бій, я спочатку вивчу вас від ніг, колін, живота і 

до нігтів рук. Тому, почавши бій, я з точністю до 

хвилини буду знати, коли вас візьму. Ось чому я кажу, 

що люди, які вступили на землю Уганди, сидять на 

пороховій бочці. Їх послали сюди на вірну смерть» [2, 

34]. Однак ці слова так і залишилися порожніми погро-

зами – незабаром після красномовною мови режим Іді 

Аміна Дада почав давати тріщини, а положення самого 

президента і його армії з кожним днем ставало критичним. 

26 січня 1979 р. до 10 000 танзанійських військ, при 

підтримці танків T-59A й винищувачів МіГ-21MФ, 

перейшли кордон і почали просування вглиб Уганди [19, 

23]. Разом з танзанійськими солдатами пліч-о-пліч йшли 

солдати АНЗУ – Армії національного звільнення Уганди, 

чисельністю більше 4000 осіб. Це збройне формування 

складалося з угандійців, опозиційно налаштованих до 

режиму Іді Аміна, і пройшли тренування на території 

Танзанії. Якщо для армії Танзанії це була чужа, по суті 

справа, війна, в яку їх втягнули політики, то для бійців 

АНЗУ це була справжня національно-визвольна війна 

проти тиранічного режиму Іді Аміна. Своєю жорстокою 

політикою напередодні і особливо під час війни Іді Амін 

відновив проти себе таку силу-силенну людей самих 

різних соціальних груп і переконань, що число його 

супротивників росло з кожним днем [1, 95].  

На 32 сесії ОАЄ в Найробі (24 лютого – 5 березня 

1979 р.) лідери африканських країн засудили дії прези-

дента Уганди, а пізніше в м. Моши (Танзанія) відбулася 

конференція представників 22 політичних угруповань 

Уганди, що виступали за повалення військового режиму. 

На ній був створений Національний Фронт Визволення 

Уганди (НФВУ). 

4 березня 1979 р. об’єднані сили НОСТ та НФВУ 

почали рішучий наступ проти угандійської армії. Він 

розвивався по двом напрямам. Головний удар в напряму 

угандійської столиці наносила 20-та дивізія НОСТ у 

складі 201, 205 та 208 бригад. Окрема 207 бригада 



  
181  

 

  

 

 

 

Scientific Journal Virtus, November # 38, 2019 

наносила допоміжний удар в напрям міста Мутікула, 

чим забезпечила прорив головних сил. Наступ 20-ї 

дивізії йшов в п’яти послідовних операціях – удар по м. 

Масака (23–24 лютого), удар по Лукає (10–11 березня), 

штурм Ентеббе (25 лютого – 10 квітня), штурм Кампали 

(4–11 квітня) і рейд до водопаду Карума (7 квітня – 

17 травня). Одночасно, окрема 206-та бригада НОСТ 

вела рейдовий наступ в бік західних кордонів Уганди по 

лінії Мбаларе – Касесе – Форт-Портал – Масанді – 

Бондо (див. карту). 

Наступ танзанійських військ на теренах Уганди в січні-травні 1979 р. 

Угандійці не очікували такого стрімкого і міцного 

наступу з боку збройних сил Танзанії. Не очікували вони 

і вкрай рішучі, на межі жертовності дії збройних під-

розділів НФВУ, які йшли переважно в авангарді 20-ї 

танзанійської дивізії. Саме тому, амінівські війська чинили 

слабкий опір. 

11 березня, Іді Амін звернувся за додатковою допо-

могою до лівійського лідера Муаммара Каддафі [4, 357]. 

Той надіслав ще біля 1000 військових, які фактично стали 

основою сил армії Іді Аміна [24]. До 28 березня 1979 р. 

об’єднані сили НОСТ та НФВУ захопили м. Мітьяна, що 

в 65 км. на захід від Кампали та н.п. Мпігі, розташо-

ваного в 32 км. на захід від Ентеббе. Фактично столиця 

Уганди була оточена, а армія її розбита. До того ж, 

міністр оборони Еміліо Мондо здійснив невдалу спробу 

військового заколоту [8, 29 апреля]. Іді Аміну залишилося 

лише оперувати до міжнародних установ та сподіватися 

на лівійську допомогу. 

29 березня 1979 р. уряд Уганди вимагав термінового 

скликання Ради Безпеки ООН для розгляду питання про 

агресію Танзанії проти неї, а Муамар Каддафі надіслав 

листа Дж. Ньєрєрє з пропозицією вивести танзанійські 

війська з території Уганди [8, 30 апреля], але отримав 

відмову. Як наслідок, лівійській середній бомбардуваль-

ник Ту-22Б в ніч з 29 на 30 березня здійснив рейд на 

танзанійське місто Мванза [7, 15-16]. У відповідь, тан-

занійські J–7 нанесли удари по аеропорту в м. Ентеббе. 

4 квітня 1979 р. почалися бої за Кампалу, яку захи-

щало 3 тисячи угандійсько-лівійських вояків (танзанійці 

використовували реактивні системи залпового вогню 

БМ-21 «Град»). Одночасно танзанійські війська просува-

лися до аеропорту Ентеббе, що знаходився в облозі з 

кінця березня. 10 квітня 1979 р. він був узятий, а 11 кві-

тня впала і сама Кампала. Столиця звільненої Уганди 

зустрічала переможців криками: «Ми вільні!», «Вбивця, 

тиран і канібал завжди гине!». Запеклі бої за Кампалу 

тривали до 11 квітня.  

В той же день, Іді Амін втративши владу і програвши 

війну втік спочатку до Лівії, а потім у Саудівську Аравію. 

Вірні Іді Аміну частини, переважно на заході країни 

чинили опір військам Танзанії поки 27 травня 1979 р. не 

пало місто Бондо, що стало заключним акордом цієї 

війни. Залишки амінівських військ відійшли в Судан та 

Заїр, а лівійські сили, які взяли участь в конфлікті, від-

ступили в Джинджу, звідки пізніше були репатрійовані 

через Кенію і Ефіопію на батьківщину [18].  

Повалення диктатури Аміна з великім підйомом 

зустріли як в Уганді так і за її межами [22, 145]. Влада в 

Уганді перейшла 12 квітня 1979 р. до тимчасового уряду, 

створеного ФНВУ. А 6 червня 1979 р. президент Об’єд-
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наної Республіки Танзанії Джуліус Ньєрєрє об’явив про 

закінчення Кагєрської війни. Танзанійські війська були 

виведені з території Уганди на початку 1980 р. [12, 220]. 

Втрати протиборчих сторін в Кагерській війні до сих 

пір залишаються невідомими. Одні джерела говорять чи 

не про 10 000 загиблих з обох сторін, інші ж, більш 

приземлені, говорять про тисячі убитих угандійців і 600 

лівійців, а також про 700 загиблих у лавах антіамінов-

скіх сил. При цьому в розрахунок не беруться втрати 

цивільного населення, які в Танзанії складають близько 

1500 жителів, а в Уганді – більш ніж 5000 по мінімаль-

ним оцінкам. 

Після закінчення Кагерської війни угандійські збройні 

сили були суттєво скорочені, досягнув на січень 1980 р. 

чисельності в 1 тисячу військових – приблизно таку 

саму, яку вони мали на початку незалежного існування 

країни [23, 14]. Однак між опозиційними до режиму Іді 

Аміна угандійськими угрупованнями майже відразу 

почалася боротьба за владу, що вилилася в громадянську 

війну 1981–1986 років [1, 96].  

Висновки: Угандійсько-танзанійська Кагерська війна 

1978–1979 рр. стала одним з найяскравіших міждер-

жавних воєнних конфліктів на теренах постколоніальної 

Африки. Її несподіваний початок і вкрай швидкий 

розвиток, заплутав сучасників, чому практично не прис-

вячувались окремі публікації в пресі того часу, як радян-

ській так і західній. А абсолютно швидка і безумовна 

перемога армії Танзанії, сприяла формуванню в науково-

історичних колах упередженого відношення до політики 

Уганди напередодні та в ході цієї кампанії. 

Безумовно, Кагерська війна була викликана політикою 

та особистими амбіціями лідера Уганди Іді Аміна Дада. 

Зіткнення з Танзанією провокувалося саме ним, як засіб 

відволікти увагу власного населення від провалів у вну-

трішній політиці та підвищення особистого авторитету 

на міжнародній арені. Втім, час для її початку був 

зумовлений не стільки суб’єктивними, скільки, насамперед 

об’єктивними економічними причинами – вкрай вдалою 

міжнародно-торгівельною ситуацією для Уганди протягом 

1978 р. Саме вони спонукали Іді Аміна Дада до прий-

няття рішення на війну з Танзанією. 

Слід відмітити, що Уганда, в плані підготовленості до 

війни з Об’єднаною Республікою Танзанією теоретично 

і формально була готова набагато серйозніше. Конфі-

гурація базування бригад її збройних сил, їх оснащення 

та навіть бойова підготовка давали угандійцям значні 

шанси на перемогу. І на початку війни бойові дії це під-

верджували яскраво. Втім, дуже швидка мобілізація 

танзанійської армії і її перехід у контрнаступ майже 

через два тижня після початку конфлікту, в умовах, коли 

теоретично, тобто виходячи з чисельності, оснащеності 

та розташування підрозділів її збройних сил це було 

фізично не можливо, наводить на певні запитання. 

На наш погляд, поразка Уганди і особисто президента 

країни і її диктатора Іді Аміна Дада в Кагєрській війні 

була обумовлена не стільки перевагою антиамінівських 

сил в моральному дусі і в рівні підготовленості, не тільки 

тим, що Іді Амін Дада на 1979 р. повністю втратив 

підтримку власного населення, скільки факторами, які в 

сучасній історіографії поки що не знайшли своє вис-

вітлення. Головний з них – цілеспрямована, стратегічна 

заздалегідь підготовка Танзанії саме до повномасштабної 

війни з Угандою, яка мала головну мету повалення 

режиму Іді Аміна Дада. І це була не політика танзаній-

ського уряду на чолі з президентом Джуліусом Ньєрєрє. 

Це була цілеспрямована політика Китайської Народної 

Республіки, прямим союзником якої в Африці як раз і 

виступала Об’єднана Республіка Танзанія, проти прямого 

союзника СРСР – амінівської Уганди. 

Саме боротьба Москви і Пекіну за лідерство в країнах 

соціалістичної орієнтації [14] призвела до Кагерської 

війни яку військово-політичне керівництво КНР, на фоні 

болючої поразки Народно-Визвольної Армії Китаю 

в Китайсько-В’єтнамській або «Першій соціалістичній» 

війні лютого-березня 1979 р. не змогло закріпити ані 

політично, ані ідеологічно.  
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UGANDIAN-TANZANIAN WAR KAGERA 1978–1979: ANALYSIS OF MILITARY COMPONENT 

The article reveals the causes, the course and the immediate consequences of one of the extremely poorly researched inter-

state military conflicts in the territory of Africa – the Uganda-Tanzanian Kager war October 1978 – May 1979. The main 

aspects of the fighting between the two states are described and the terms of the defeat of Uganda, led by its president, Idi 

Amin Dada, are identified. Retrospectively assessing the Kager war, the author concludes that the victory of the United 

Republic of Tanzania over Uganda was the result of the confrontation between the USSR and China in Africa. It was 

Tanzania‘s careful and covert preparation for China‘s help with the war with Uganda that determined its victory. 
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Постановка проблеми. На сьогоднішній день туризм 

став активним явищем в житті суспільства, що змінює 

культурні форми його буття. Завдяки активізації турис-

тичної діяльності, посилюються комунікативні зв’язки, 

розширюється культурний простір, розвивається еконо-

міка, громадянська культура, збагачується духовний 

потенціал особистості і суспільства. За останні 10 років 

на міжнародному та урядовому рівнях відбулося 

переосмислення важливості ролі туризму в освітньому, 

соціально-економічному, політичному культурологічному 

житті народів як важливої умови ознайомлення громадян 

різних країн з досягненнями цивілізації, світовими скар-

бами духовної і матеріальної культури. Розвиток туризму 

відіграє важливу роль у вирішенні соціальних проблем 

держави. В багатьох країнах світу саме за рахунок 

туризму створюються нові робочі місця, підтримується 

високий рівень життя населення, створюються передумови 

для поліпшення платіжного балансу країни. Туризм без-

посередньо впливає на соціальне, культурне й економічне 

життя держави. Туризм впливає на економічний розвиток 

не лише на національному рівні, а й зумовлює зміни в 

розвитку певного регіону країни, видозмінюючи їх ін-

фраструктуру, споживчий ринок та інші галузі підпри-

ємницької діяльності. 

Мета роботи: проаналізувати різні тлумачення поняття 

«туризм», «внутрішній туризм». Визначити вплив внут-

рішнього туризму на соціокультурний розвиток суспіль-

ства, а також вивчити різноманіття туристичних практик 

жителів міста Миколаєва на основі емпіричного соціо-

логічного дослідження.  

Виклад основного матеріалу. У сучасному світі 

туризм – це багатогранне явище, що тісно пов’язане з 

історією, економікою, архітектурою, географією, меди-

циною, спортом, культурою та іншими науками. Однак 

жодна з них не може повністю характеризувати його як 

об’єкт власних досліджень, жоден з існуючих соціально-

економічних інститутів не в змозі самостійно розв’язати 

комплекс його проблем [1, с.16]. 

З метою визначення внутрішнього туризму викорис-

таємо документи Всесвітньої туристичної організації 

(ЮНВТО), зокрема Допоміжний рахунок туризму (Tourism 

Satellite Account), що забезпечує загальну концептуальну 

основу вивчення туристичного сектору, а також у ньому 

зазначається система понять, класифікацій, визначень, 

таблиць і агрегатів системи національних рахунків, між-

народних стандартів для систематичного опису націона-

льної економічної діяльності з функціональної точки зору. 

Згідно із зазначеним документом, «внутрішній туризм 

включає діяльність відвідувачів-резидентів у межах певної 

країни (як частина внутрішньої туристичної поїздки або 

частина виїзної (зарубіжної) туристичної поїздки)». 

В міжнародній практиці окремо виділяють поняття 

«внутрішній туризм», яке трактується як діяльність осіб, 

які подорожують і перебувають у місцях, що знаходяться 

за межами їхнього звичайного середовища, але в країні 

місця проживання, протягом періоду, що не перевищує 

одного року поспіль, з метою відпочинку, ділових та інших 

цілей. Ключовим критерієм для виділення цього різновиду 

туризму є країна місця проживання. Внутрішній туризм – 

це поїздки за межі свого звичайного середовища, але в 

межах своєї країни. Особлива увага цьому питанню була 

приділена Міжнародною конференцією по туризму, яка 

була організована у Філіппінах, 1980 p.) [2, с.848]. 

Внутрішній туризм здійснює позитивний вплив на 

розвиток суспільства та його значення: 

 економічний – як джерела одержання прибутків, 

надходження коштів, збільшення валового національного 

продукту, стимулу розвитку багатьох суміжних галузей 

господарства, створення робочих місць і розбудови ре-

гіональних економік; 

 культурно-виховний – як одного із засобів піднесен-

ня культурного рівня людини та суспільства в цілому, 

духовного збагачення, збереження історичної пам’яті 

народу та його культурного спадку; 

 соціально-демографічний – як фактору оздоровлення 

суспільства, продовження активного життя людини то-

що [3]. 

Останнім часом внутрішній туризм набув значного 

розвитку і став масовим соціально-економічним явищем 

України. Його розвиток дозволяє розширити економічні, 

політичні, наукові та культурні зв’язки між містами і 

населенням країни. Масовий розвиток внутрішнього 

туризму дозволяє людям розширити знання з історії, 

познайомитися з визначними пам’ятками, культурою, 

традиціями того чи іншого краю, відпочити, вилікуватися і 

розважитися [4, с.138]. 

У статті розглядають різні тлумачення поняття «туризм», «внутрішній туризм». Проаналізовано 

туризм як соціокультурний феномен та визначено вплив внутрішнього туризму на розвиток суспільства. 

Висвітлені результати емпіричного дослідження різноманіття туристичних практик жителів міста 

Миколаєва. 

Ключові слова: туризм, внутрішній туризм, туристичні практики. 
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Останні роки в Україні спостерігається підвищений 

попит на внутрішній туризм. За даними великого світового 

порталу туристичних рекомендацій TripAdvisor, в 2013 і 

2014 роках 33% всіх українських користувачів порталу 

розглядали відпочинок всередині країни. З 2016-му ця 

цифра досягла 50%. У той же час директор Центру 

туристичної інформації Володимир Царук вважає, що за 

останні два-три роки обсяг внутрішнього туризму збіль-

шився на 60–65% в порівнянні з 2014 роком. Основні 

напрямки туризму в Україні: річний морський відпочинок – 

це Одеса, зимовий гірськолижний – Буковель, а екс-

курсійний і культурний в будь-який час року – це Львів, 

який також активно розвивається зараз як напрямок 

ділового туризму. Не меншим попитом користується 

відпочинок в Закарпатті. Місцева влада і учасники 

туристичного ринку для залучення більшого потоку ту-

ристів покращують інфраструктуру, рівень обслугову-

вання, спільно розробляють ряд заходів – концерти, 

фестивалі тощо. Експерти відзначають, що подієвий ту-

ризм є двигуном туризму як такого [5]. 

В листопаді 2019 року, було проведено пілотажне 

дослідження, а саме, опитування щодо туристичних пра-

ктик жителів міста Миколаєва. Загальна кількість опитаних 

склала 50 чоловік.  

Перш за все, досліджуючи туристичні практики, треба 

було визначити, як часто респонденти здійснюють ту-

ристичні поїздки з метою відпочинку, екскурсії.  

 
Рис.1. Розподіл відповідей респондентів на питання: 

«Як часто Ви здійснюєте екскурсійні 

туристичні поїздки?» 
 

 

Рис.2. Розподіл відповідей респондентів на питання:  

«Де Ви зазвичай подорожуєте?» 

З даного розподілу відповідей можна стверджувати, 

що жителі міста Миколаєва найчастіше подорожують один 

раз на рік.  

Дізнавшись про те, як часто жителі міста подорожують, 

важливо було визначити який напрям вони обирають для 

подорожей.  

За результатами даних ми бачимо, що більшість 

респондентів подорожують на території України, а також 

як за кордоном так і в Україні. Найменша кількість респон-

дентів, а саме 2,6 % обирають подорожі за кордоном. 

Наступним завданням було визначити, з яких причин 

респонденти обирають саме подорожі в Україні або за 

кордоном.  

 

Рис.3. Розподіл відповідей респондентів на питання: 

«Чому Ви обираєте подорожі в Україні?» 
 

 
 

Рис.4. Розподіл відповідей респондентів на питання: 

«Чому Ви обираєте подорожі за кордоном?» 
 

Порівнюючи розподіл відповідей ми бачимо, що 

найбільше респонденти керуються власним бажанням 

при виборі напряму подорожі. У респондентів, які подо-

рожують Україною також значним чинником виступають 

фінансові можливості. На варіант відповіді «інше» респон-

денти відповідали: «подорожую Україною, бо люблю 

нашу країну», «маю друзів у інших містах України».  

Серед респондентів, які подорожують за кордоном, 

окрім власного бажання також виступає значним показ-
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ником думка родичів, друзів та знайомих. Також вели-

кий відсоток тих, хто не подорожує за кордоном, а саме 

17,9% серед опитаних жителів міста. У варіанті відповіді 

«інше» респонденти відповідали: «маю родичів за 

кордоном», «навчаюся в Україні, але маю сім`ю за 

кордоном». 

 
Рис.5. Розподіл відповідей респондентів на питання: 

«Чи користуєтесь Ви послугами туристичних 

операторів під час планування подорожі?» 

З даного результату можна зробити висновок, що 

більше половини респондентів не користуються послугами 

туристичних операторів під час планування подорожі.  

Висновки. Внутрішній туризм – це подорожі, що 

здійснюються жителями будь-якої країни на території 

своєї країни. Внутрішній туризм відіграє важливу роль. 

Основна особливість даного виду туризму полягає в 

перерозподілі доходів між регіонами країни та стиму-

люванні національної економіки. Подорожі в межах 

своєї країни сприяють розвитку інфраструктури, ство-

ренню нових робочих місць, а також дають унікальну 

можливість краще пізнати свою історію, свій народ, 

свою культуру, сприяють формуванню культурно-мо-

ральних і патріотичних якостей. Внутрішній туризм як 

важливе соціальне явище сучасності підкоряється об’єк-

тивним законам розвитку людського суспільства. Він 

активно впливає на життєдіяльність суспільства і в той 

же час залежить від суспільства, стану розвитку його 

продуктивних сил і виробничих відносин 

Туризм в Україні почав свій стрімкий розвиток після 

здобуття Україною незалежності. Туризм в Україні має 

шанс стати сферою реалізації ринкових механізмів, 

джерелом поповнення державного та місцевих бюджетів, 

засобом загальнодоступного і повноцінного відпочинку 

та оздоровлення, а також ознайомлення з історико-

культурною спадщиною та сьогоденням нашого народу і 

держави. Останнім часом внутрішній туризм набув 

значного розвитку і став масовим соціально-економіч-

ним явищем України. Його розвиток дозволяє розширити 

економічні, політичні, наукові та культурні зв’язки між 

містами і населенням країни. 
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Постановка проблеми. Порушення положень Буда-

пештського меморандуму однією з країн-підписантів, 

запоруки дотримання суверенітету, що надавалася 

Україні в обмін на відмову від третього за розміром у 

світі ядерного потенціалу, чітко продемонстрували 

негативні зміни у системі безпекових гарантій. Сучасний 

стан можна характеризувати як девальвацію міжнародної 

підтримки країнам з молодою демократією, які свідомо 

обрали неагресивну модель співіснування та партнерства.  

В умовах нових принципів геополітичного устрою, 

виникає глобальне протистояння, що визначається 

«внутрішніми лініями напруженості між зоною стабіль-

ності, де панує закон і міжнародне право… і сферою 

невизначеності, яка характеризується зневагою до закону, 

численними локальними конфліктами». На Сході Європи 

знаходяться пострадянські держави, які після холодної 

війни опинилися в ролі «буферних зон» [1], або сірих 

зон безпеки, між Росією та країнами ЄС і НАТО. Враз-

ливість України зумовлена саме цим, оскільки сірі без-

пекові зони вважають головними джерелами гібридних 

загроз у сучасному світі, а разом зі зруйнованою системою 

надійних міжнародних гарантій, підсилюються небезпечні 

тенденції новітнього перерозподілу світу між великими 

державами, наслідки яких всім відомі з історії [2, с.16].  

Напруженість на Близькому Сході, в Південній Азії, 

у Східній Європі, які фактично оточили трансатлан-

тичну спільноту, міграційна криза, діяльність ІДІЛ тощо – 

усі ці події, разом із російською агресією проти України, 

доцільно розглядати як складники взаємопов’язаних 

деструктивних процесів у міжнародному безпековому 

довкіллі. Відчуваючи це, міжнародні союзи та організації 

розробляють й починають застосовувати комплекси за-

ходів, спрямованих на стримування агресивної політики 

певних країн і на відновлення цілковитої довіри до 

міжнародного співробітництва та партнерства. 

Метою цієї роботи є дослідження нових інструментів 

гібридної агресії, які застосовуються Росією для просу-

вання власних амбіцій шляхом зміни світового порядку. 

Напрямки гібридних впливів аналізуються на прикладі 

Російсько-Африканського партнерства та війни на Сході 

України.  

Виклад основного матеріалу. Нажаль, ідея поліцен-

тричного світового порядку не може стати на заваді 

перспективі відтворення нового варіанту біполярного 

світу. Оскільки залишилися держави, що не перехворіли 

на світову гегемонію, серед них найбільш агресивно 

поводить себе Росія, яка намагається послабити прагнення 

інших держав зміцнити свій міжнародний статус. Не-

безпечним наслідком цього є виникнення нових «зон 

впливу», відокремлення «своїх» від «чужинців». Вста-

новленню коопераційної моделі заважає і глобальна роз-

балансованість. Тому міжнародна спільнота під гаслом 

формування глобальної безпеки фактично повертається 

до традиційного перерозподілу світу на сфери впливу 

між кількома світовими потугами. Зрештою, всі ці мір-

кування знаходяться у межах старих конфронтаційних 

стереотипів бачення міжнародних відносин, коли потен-

ційну загрозу одна держава традиційно очікує передусім 

з боку інших держав [3, с.13]. 

Фахівці в сфері міжнародних конфліктів акцентують 

увагу на загрозливій тенденції – збільшення рівня агресії 

в Європі. Особливо це стосується країн пострадянського 

простору, на які припадає переважна кількість випадків 

насильницьких конфліктів у цьому регіоні. В усіх кон-

фліктах високої інтенсивності, які відбувалися у зазна-

ченому регіоні починаючи з 2000-х років брала участь 

Росія – війни в Україні та Грузії, обмежені війни в Да-

гестані, Інгушетії та Чечні, утримання конфліктності 

в Молдові. 

Кримська криза та агресія на Донбасі стали хвороб-

ливою реакцією неспроможності Росії очолити світове 

лідерство і структурувати новий світовий порядок. Сучасна 

зовнішня політика РФ, спирається на радянське розу-

міння про геополітичну структуру світу в цілому й євро-

пейського регіону зокрема. Для їхнього правлячого класу 

характерним є сприйняття світу як арени для потенцій-

них бойових дій, через які вона намагається реставрувати 

власну велич після поразки в Холодній війні. В. Путін 

прагне перетворити РФ на новий центр сили континен-

тального масштабу і мріє відновити її геополітичну вагу 

часів Радянського Союзу. З цією метою окреслюються 

«сфери впливу» та «зони життєвих інтересів», а військова 

сила виступає основним критерієм визначення значущості 

держави. Тому країни з низьким військовим потенціалом 

розглядаються переважно в якості об’єктів впливу та 

домінування. Оскільки Росія не встигла завадити країнам 

Аналізуються причини та наслідки використання гібридної агресії, визначається комплексність у 

застосуванні воєнно-політичного, економічного, інформаційного та міжнародного інструментів впливу на 

формування світового порядку. Розглядається приклад російської агресії в Африканському регіоні та 

пропонуються Україні шляхи протистояння російській агресії. 

Ключові слова: гібридна агресія, світовий порядок, міжнародні відносини, національна безпека, 

геополітика, пострадянський простір. 
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Балтії, Польщі, Угорщині, Румунії перейти до Євроат-

лантичної сфери впливу і стати партнерами західного 

світу. Тому Білорусь, Грузія, Молдова, а особливо Україна 

мають залишитися зоною «безпекового комфорту» для 

РФ. Ідентифікуючи себе в якості головного геополітич-

ного центру на європейському континенті, Росія вбачає 

головною небезпекою для себе – розширення та зміц-

нення позицій НАТО та ЄС в регіоні [4, с.316]. 

Перешкодою на шляху реалізації російських гео-

політичних амбіцій є те, що провідні позиції в економічній 

і військовій архітектурі регіону займають «західні» 

союзи – ЄС і НАТО, а сусідні держави РФ, які відчувають 

надмірний тиск, все більше приділяють увагу формува-

нню власних національних систем безпеки. Усвідом-

люючи це, російське керівництво зосереджує зусилля на 

кількох напрямках: створення альтернативних інтегра-

ційних або союзницьких утворень; створення «буферної 

зони» з НАТО; активна робота спрямована на підрив 

єдності ЄС – в ідеалі аж до дезінтеграції; нарощення вій-

ськового потенціалу і підготовка до можливих «точкових» 

спецоперацій проти НАТО; максимально можливе зни-

ження взаємодії між «європейською» та «американською» 

ланками НАТО.  

Як працюють ці напрями? Розглянемо на прикладі 

африканського вектору партнерства Росії. Восени 2019 

року РФ був ініційований саміт «Росія-Африка» з метою 

налагодження стратегічних відносин, які допоможуть 

повернути Росії впливовість на Африканському континенті 

часів Радянського Союзу. Як зазначає експерт Центру 

дослідження Африки – О. Мішин: «Росія прагне долучи-

тися до проектів цифрової трансформації африканських 

країн, постачання атомних технологій та поліпшення 

умов життя африканців, тобто належати до клубу роз-

робників рішень для головних проблем африканців» [5]. 

Це може посилити міжнародну підтримку Росії у проти-

стоянні Україні. Маючи політичну опору африканських 

країн, Москва зможе просувати антиукраїнські рішення 

на міжнародних майданчиках, як це вже робилося у 2014 

році, коли сім африканських країн утрималися від голо-

сування за резолюцію, що засуджувала анексію Криму. 

Нині африканські країни утворюють вагомий «полі-

тичний капітал» під час голосування у міжнародних 

організаціях, оскільки 54 країни Африки – це 25% голосів в 

Генеральної Асамблеї ООН, що є вдалим ресурсом для 

пропагування вигідних рішень. Таким чином, 

Саміт може допомогти РФ завести нових друзів на 

континенті, відтак симпатиків Росії серед африканських 

країн в ООН може побільшати.  

Росія вже фактично витіснила Париж з ЦАР, яка 

входила до зони безумовного французького впливу, 

тому Франція буде прагнути реваншу. Отже, навмисно 

зачеплено національний інтерес Франції, який балансує 

позицію всього ЄС. Міністр закордонних справ Франції 

Жан-Ів ле Дріан назвав дії Росії в ЦАР «значною та 

активною антифранцузькою присутністю». Формат саміту 

обраний тому, що Росії бракує ресурсів для протидії 

Заходу в Африці, через це країна агресор не вступає в 

масштабну геостратегічну конкуренцію, а застосовує 

точкове зіткнення інтересів.  

Гібридна агресивність стає новою геополітичною 

тактикою РФ. Як зазначає вітчизняний безпекознавець 

В.А. Ліпкан [6] – особливість гібридної агресії полягає 

у тому, що одна домінантна група управління, якою 

може бути держава, провідна транснаціональна корпо-

рація чи синдикат, підкорює і створює необхідні та 

достатні умови для підкорення іншої соціальної групи – 

соціальної системи, громадянського суспільства, держави 

тощо, при цьому не встановлюючи повного та тотального 

контролю над суверенітетом та територією. Тобто, гіб-

ридний вплив – це цілеспрямований процес встановлення 

зовнішнього управління суб’єктом над об’єктом, фор-

мування тотального контролю над сферою державного 

управління, в якому вирішальну роль відіграють інфор-

маційні, економічні, дипломатичні, військові, ідеоло-

гічні та інші засоби. 

Розглянемо засоби гібридної агресії, якими корис-

тується Росія в Африці. По-перше, військова присутність 

на континенті. З розслідувань CNN відомо, що їх про-

водять 250 інструкторів, які не показують обличь. Ці 

найманці є членами приватної військової компанії «Ваг-

нер», яка наближена до правлячого класу РФ і яка була 

помічена у фінансуванні діяльності приватних військових 

найманців в зонах міжнародних конфліктів – Сирії, 

Лівії, Судані та на Донбасі. У 2017 році російську трену-

вальну місію у ЦАР схвалив Радбез ООН, але на залучення 

некадрових російських військових світова спільнота 

згоди не давала. 

По-друге, «гуманітарна допомога» зброєю. Заяви 

Росії про допомогу Алжиру та Судану в нормалізації 

ситуації в цих країнах, а також договори між Міжна-

родним агентством суверенного розвитку (IASD) з урядами 

Нігеру Гвінеї, ДРК щодо консультацій та розвитку можна 

розцінювати як готовність Росії до інтенсифікації полі-

тичної участі в регіоні. За останні декілька років Москва 

підписала 20 угод про військову співпрацю із країнами 

Африки. За даними Стокгольмського міжнародного 

інституту дослідження миру, найбільше зброї в Африку 

постачає саме РФ (35%). Російські військові концерни 

укладають угоди на постачання озброєння в Лівію, Алжир, 

Гвінею, Ефіопію, регіон Сахелю (охоплює дев’ять країн), 

Мадагаскар та Мозамбік. 

По-третє, консультативна підтримка – радником 

президента ЦАР Фостен-Аршанжа Туадери є росіянин 

В. Захаров. Його «поради» формують мапу проведення 

зачисток території від повстанців та незгодного насе-

лення, де Росія хоче вести геологорозвідувальні роботи. 

Також, ця особа та наближені до неї люди збирають 

розвідувальні відомості та налагоджують необхідні 

контакти для посилення залежності від РФ. У підсум-

ковій декларації саміту в одному із пунктів зазначено 

перспективу: активізації російсько-африканських між-

парламентських контактів, координації зусиль з метою 

прийняття позитивних для Російської Федерації і афри-

канських держав рішень і резолюцій в ході міжнародних 

заходів по парламентській лінії.  

Водночас проводиться активна підривна робота в 

інформаційній сфері. На зустрічі в Сочі російська 

сторона ініціювала принцип «африканським проблемам – 

африканські рішення», що відразу знайшло підтримку 

серед лідерів африканських країн, які намагаються уник-

нути тренду неоколоніалізму. Замовлені журналісти та 

проплачені ЗМІ формують у африканського населення 
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негативний образ європейських країн та Америки, які не 

хочуть визнавати досягнень економічної модернізації 

регіону та фабрикують меседжі про винуватість Заходу в 

бідності Африки. Паралельно просувається позитивний 

образ Росії, як стабільного партнера що в змозі забезпе-

чити Африканське економічне диво.  
Результативність гібридних впливів на країни 

Африки сама Росія вимірює за п’ятибальною шкалою. 
Найвищі показники у ЦАР, Судані і Мадагаскарі, чотири 
бали – у Південно-Африканської Республіки, Зімбабве 
та Лівії. Аби збільшувати ці показники, російські 
політтехнологи співпрацюють із різними політичними 
лідерами і партіями на континенті з метою просування 
своїх агентів впливу на посади в органи державної влади 
шляхом їхньої перемоги на виборах.  

По-п’яте, економічне партнерство. Африка – кон-
тинент багатий на природні ресурси, тому має значний 
економічний потенціал. Видобування корисних копалин, 
нафти та газу в деяких частинах Сибіру або Арктики є 
дорогим і складним, тому РФ активно використовує 
Африку. Наприклад, алюмінієва компанія «Русал» пос-
тачає боксити з шахт у Гвінеї, на які, за оцінками, припадає 
приблизно чверть всієї їхньої продукції. Також, російські 
компанії часто отримують права на видобуток урану, 
алмазів, золота, хрому та природного газу на пільгових 
умовах і без дотримання екологічних норм. У Централь-
ноафриканській Республіці права на видобуток алмазів, 
урану та інших ресурсів отримала російська компанія 
Lobaye Invest, яка планує інвестувати у гірничовидо-
бувальний та агропромисловий комплекси у Зімбабве, 
Демократичній Республіці Конго, Гвінеї та Анголі. 
Водночас державні компанії «Газпром» та «Роснєфть» 
цікавлять нафтові активи Африки, а «Росатом» планує 
будувати атомні електростанції в Єгипті, Уганді та 
Кенії. У серпні 2018 року підписано угоду про створення 
комерційного «логістичного центру» в одному з портів 
Еритреї. Розроблено проект будівництва Центру ядерних 
наук і технологій у Замбії, відкриття якого призначено 
на 2024 рік. Аналогічні центри планують створити в 
Ефіопії, Судані та Нігерії. 

По-шосте, м‘яка сила. В першу чергу це освіта. Для 
африканських студентів в Росії існують спеціальні сти-
пендіальні програми. Їхнім коштом у 2017 році в 
російських університетах вчилося понад 1800 студентів 
із Африки. Спонсоруються творчі та культурні проекти, 
спортивні заходи (футбольні матчі) з оригінальним 
призом – відпочинком в анексованому Криму. Для дітей 
знімають мультики, де РФ в образі ведмедя примиряє 
африканських тварин [7].  

Агресивність із застосуванням гібридності стала сво-
єрідним путінським «ноу–хау», і відіграє роль провідного 
елементу тиску у відносинах зі слабшими державами. 
Така агресія дозволяє Росії збільшувати власну еко-
номічну, політичну та інформаційну та військову при-
сутність за формальної відсутності міждержавного кон-
флікту. Розпочата Росією «партнерська атака» – лише 
початок, адже сторони саміту домовилися про проведення 
схожого заходу кожні три роки. А щороку відбува-
тимуться консультації на рівні міністрів. Наступний, за 
ініціативою ефіопського прем’єра Абія Ахмеда Алі, може 
відбутися у Ефіопії.  

Гібридний вплив на Африку нагадує удава, який 
стискає жертву поступово, лишаючи можливості рухатися і 

боротися. Україні необхідно спиратися на досвід інших 
країн, глибше та досконаліше вивчаючи тактику опонента.  

Експерт-міжнародник Євген Магда, автор праці 
«Гібридна агресія Росії: уроки для Європи» вважає, що 
мета РФ – завадити демократичному і самостійному 
розвитку України – була визначена давно, ще у 2005 
році. Формування РФ негативного іміджу України як 
«держави, що не відбулася» досягалося, в тому числі, 
шляхом «першої газової війни». В подальшому дії 
Кремля коригувалися залежно від гнучкості в бік Росії 
українського політикуму. Причинами гібридної агресії 
РФ проти України дослідник називає: 

 несумісність поглядів українців і російської полі-
тичної еліти на майбутнє України; 

 зовнішньополітичні амбіції агресора, підкріплені 
історичною традицією побудови імперії і значними на-
копиченнями від продажу енергоресурсів; 

 привабливість України як жертви і трофея – нере-
формована держава зі слабкою армією, енергетично 
залежна, зі слабкою економікою, кишеньковою елітою і 
до того ж із великим творчим потенціалом (природним, 
геополітичним, інтелектуальним); 

 потреба Росії в «маленькій переможній війні», здатній 
згуртувати російське суспільство навколо політичного 
керівництва країни, яке бажає міцно триматися при владі 
ще довгий час [8, с.72-73]. 

Північно-східний сусід поступово продовжує розхи-
тувати українське суспільство зсередини поширюючи 
міфологеми та надаючи «братерську» підтримку шляхом 
спрощеної, проте обов’язкової паспортизації громадян 
України, що опинилися в окупації. Також, намагається 
привласнити найпривабливіші сторінки вітчизняної історії 
і за допомогою старих і нових міфів та імперських 
методів довести світові, що Україна – це державний 
проект Росії, тому всі питання щодо подальшої її долі 
мають узгоджувати виключно з нею.  

Основною економічною міфологемою нашого сусіда 
є ідея, що зв’язки саме з російською економікою мають 
виняткове значення для нашої держави. Але відмова 
України від постачання енергоносіїв з РФ продемон-
струвала фатальність цього міфу. Як і залежність укра-
їнського авіабудування від зв’язків з машинобудівним 
комплексом нашого сусіда. Нині українське авіабуду-
вання в цілому успішно функціонує без поставок росій-
ських комплектуючих, переорієнтувавшись на інших 
постачальників. Руйнація економічних міфів істотно 
послаблює можливості інформаційно-психологічного 
впливу Росії на поведінку суб’єктів української еконо-
міки в ході російської гібридної агресії. 

Сьогодні, окрім Африки та України, від Російської 
агресії потерпає і ЕС. Тут Москва активно застосовує 
підкуп політиків, масову пропаґанду та дезінформацію, 
сприяє терактам, маніпулює монополією на експорт си-
ровини. До того ж, популярність в політичному сере-
довищі Європи здобули євроскептики та популісти, які з 
метою утримання позитивної динаміки змушені підтри-
мувати економічне партнерство з Росією, в обмін на 
енергетичну лояльність та підтримку в міжнародних 
організаціях. Але актуальне питання міжнародного тран-
спортування газу яскраво демонструє антиєвропейський 
характер нинішньої російської «дружби». Таким чином, 
практика гібридних впливів показує, що російська сторона 
постійно змінює поєднання тих чи інших складових 
агресії для досягнення своїх цілей.  
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Висновки та перспективи подальших розвідок. 
Україна має потенціал для реваншу. Він криється у мен-
тальній подібності, розвитку демократичних цінностей 
та нарощенні технологічної та кадрової підготовки 
фахівців у сферах важливих для забезпечення інфор-
маційної, військової, економічної безпеки. Україна змогла 
себе захистити та виробити механізми протидії російській 
агресії, не будучи членом жодної впливової міжнародної 
чи регіональної структури безпеки [9, с.261]. Такий 
досвід потребує глибокої аналітики та вивчення струк-
турами НАТО та ЄС. Позитивним можна вважати утри-
мання нами лінії неповернення до Митного та Євра-
зійського союзів, а подальша реалізація Угоди про 
асоціацію з ЄС. 

Також, українське питання має спонукати Захід 
звернути увагу в бік пострадянського простору, де 
молоді демократії вже не вперше демонструють, 
безапеляційність на користь демократичного розвитку та 
утримують оборону від зазіхань у бік тих, хто вже досяг 
стабільних результатів – Польща, Словаччина, країни 
Балтії. Тому, для України сьогодні необхідним є процес 
налагодження партнерства не стільки з НАТО, скільки з 
державами, які в свій час відчули небезпеку від при-
кордонного сусідства з Росією, але змогли подолати її 
агресивні впливи з метою перешкоджання їхньому на-
ціональному розвитку.  

З метою упередження зовнішніх атак, важливим має 
стати беззаперечне визнання європейських стандартів 
соціально-економічного життя на рівні політичної док-
трини, доведення провини за порушення норм міжна-
родного права країною агресором на рівні міжнародних 
інституцій (щоб мати юридичні підстави, які в подаль-
шому стануть прецедентом для агресивних суб’єктів 
міжнародної системи) і формування української безпекової 
позиції, яка буде не лише відображувати стан речей в 
умовах агресії, а створюватиме перспективну стратегію 
розвитку та інтеграції України до глобальної системи 
безпеки, через регіональне об’єднання потенціалів демо-
кратичних держав. 
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Постановка проблеми: Кожного дня люди обміню-

ються своїми думками про новини з родичами, друзями 

та колегами. У більшості випадків вони отримують 

інформацію про те чи інше питання, читаючи газети, 

слухаючи радіо чи переглядаючи телевізор, тобто, через 

засоби масової інформації. 

Однак, те, наскільки важливою є та чи інша новина 

може бути підкреслено самими засобами масової інфор-

мації шляхом призначення сторінок газети або часу 

в телевізійних програмах. У цьому випадку ми говоримо, 

що ЗМІ мають змогу «встановлювати порядок денний», 

тобто вони вирішують, що із інформації є важливим, 

а що – ні. З іншого боку, засобами масової інформації 

можуть збиратись думки людей з тієї чи іншої проблеми 

за допомогою моніторингу різних веб – сайтів, де гро-

мадяни висловлюють свою позицію, і тоді вони можуть 

використовувати цю інформацію для того, аби приваб-

лювати все більшу кількість людей.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Останнім 

часом питання з засобів масової інформаціє та їх вплив 

на громадську думку досліджували такі дослідники як 

П. Любченко, В. Стадник, М. Гриценко, Н. Горошкевич, 

В. Шестак, К. Захаренко, М. Маклюен.  

Мета та завдання статті. Метою даної статті є пояс-

нення поняття «Засоби масової інформації», дослідження 

їх впливу на громадську думку та визначити яку роль 

при цьому відіграють Інтернет – ЗМІ.  

Досягнення даної мети зумовило вирішення наступ-

них завдань: 

 розглянути поняття «Засоби масової комунікації»; 

 дослідити вплив ЗМІ на формування громадської 

думки; 

 з’ясувати роль Інтернет видань при формуванні гро-

мадської думки. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Зараз, 

коли іде вік інформаційних технологій, а засоби масової 

інформації визнають, як четверту владу, не дивно, що 

більшість з нас хочуть володіти інформацією про події, 

що відбуваються у світі. Так, за думкою Б.А. Кормича, 

потреба суспільства в інформації виникла через процеси 

інформатизації та інформування інформаційного сус-

пільства, що характеризується посиленням ролі інформа-

ційних відносин у всіх сферах людської діяльності [1, с.27].  

Отже, давайте, насамперед з’ясуємо, що таке роль. За 

тлумачним словником, роль це яка-небудь робота, якесь 

заняття, певний вияв себе в чому-небудь; становище, 

стан, обумовлені певними обставинами або вплив кого-, 

чого-небудь на щось, чия-небудь участь у чомусь [2, с.209]. 

Проаналізувавши даний термін можна сказати, що коли 

мова іде про роль якогось об’єкта, то робиться акцент на 

характеристиці його діяльності, який впоив він робить 

на інші об’єкти та явища. В такому випадку, аби дос-

лідити роль засобів масової інформації, дослідження 

потрібно спрямувати на форми вияву їх діяльності і те, 

як вони впливають на суспільство.  

У роботах багатьох науковців зазначається, що ЗМІ 

відіграють роль засобів: соціалізації, формування свідо-

мості, оформлення та становлення інформаційного сус-

пільства, інформаційно-пропагандистської, оформлення 

та становлення інформаційного суспільства і т.д. [3, с.9]. 

Розглядаючи засоби масової інформації, можна сказати, 

що це термін, який позначає ту частину медіа, спеціа-

льно розроблену для охоплення дуже великої аудиторії. 

ЗМІ відіграють дуже важливу роль в організації гро-

мадської думки. Мільйони людей дивляться телевізор і 

читають газети у вільний час. Більшість людей не можуть 

обійтися без газети в метро або ж під час обідньої пе-

рерви. Телебачення також використовується значну 

частину часу. Радіо вмикається, створюючи постійний 

фоновий шум. Тож, засоби масової інформації стають 

дуже важливою частиною нашого життя. Сьогодні до 

ЗМІ відносяться не тільки радіо та телебачення, які, як 

правило, обмежуються на місцевому або ж національ-

ному рівні, а, також, Інтернет, який охоплює набагато 

більший простір. Він був придуманий у 1920-х роках, 

з появою загальнонаціональних радіомереж, масових 

тиражних газет та журналів. І став ще одним важливим 

джерелом інформації, яке має багато переваг. Одна 

з яких – це можливість одразу ж дізнатись про новину, 

так як вони викладаються майже одразу ж після того, як 

все відбулось в реальному житті.  

Дехто вважає, що аудиторія засобів масової інфор-

мації формує «масове суспільство» з особливими харак-

теристиками, що роблять його особливо сприйнятливим 

до впливу сучасних методів переконань, таких як реклама 

та пропаганда. Дуже складно зрозуміти яка інформація, 

подана засобами масової інформації, може бути правдою, а 

яка – ні. Зважаючи на те, що засоби масової інформації 

пронизують усі сфери життя, їх вплив величезний, ос-

кільки вони впливають на світогляд людей та змушують 

їх змінювати свій погляд на ту чи іншу проблему.  

На мою думку, на увагу заслуговує концепція відо-

мого канадського вченого М. Маклюена, що була втілена у 

працях «Розуміння Медіа: зовнішнє розширення людини», 

«ЗМІ і є саме повідомлення. Перелік наслідків», «Закони 

медіа». Під час дослідження трьох історичних епох роз-

У статті розглядається поняття « Засоби масової інформації» та їх вплив на формування громадської 

думки. Також, в даній статті буде розглянуто роль Інтернет – ЗМІ у формуванні громадської думки, як одних 

з провідних джерел інформації. 

Ключові слова: засоби масової інформації, вплив, роль, громадська думка. 
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витку комунікації: усної комунікації, писемної комунікації 

та електричну епоху, М. Маклюен вказує, що засоби 

масової інформації, а передусім електронні, є визначною 

рисою сучасної аудіовізуальної епохи. Саме ними були 

замінені друкована мова інформації на новій електронно-

індустріальній основі, де розвиток візуально-слухового 

сприйняття став першочерговим [4]. Розглянемо більш 

детально деякі положення концепції М. Маклюена, що 

він висвітлив у своїй праці «Розуміння Медіа: зовнішнє 

розширення людини» [4] та наочно демонструє роль за-

собів масової інформації в інформаційному суспільстві.  

По-перше, М. Маклюен вказує, що підвищилась роль 

самого каналу комунікації, який задає повідомлення. Він 

зазначає: «Засобом комунікації є повідомлення, так як 

саме засіб комунікації контролює і визначає форму люд-

ської дії та людської асоціації» [4]. Силу впливу засобу 

комунікації на свідомість та поведінку людини М. Мак-

люен пояснює тим, що засобу комунікації як зміст нада-

ється якийсь інший засіб комунікації. Як наслідок, засоби 

комунікації виявляються розширенням людських органів 

чуття й жодна людина не в змозі захистити себе від їх 

впливу. 

По-друге, він розглядає світ як одне глобальне село, 

за рахунок якого досягається єдність засобів масової 

інформації. «Після трьох тисяч сторіч наростання спе-

ціалізму та відчуження в 30 технологічних розширеннях 

наших тіл, зазначає дослідник, наш світ дякуючи драма-

тичному процесу звернення почав стискуватися. Ущіль-

нений силою електрики наш земний шар тепер – не 

більш ніж село» [4].  

По-третє, М. Маклюен запропонував доволі таки 

цікавий розподіл на «холодні» і «гарячі» ЗМІ. Гарячі 

засоби завантажують один орган чуття повністю до міри 

«високої визначеності» (стану насиченості даними), 

холодні – через «низьку визначеність» (надаючи неповну 

інформацію), що змушують, в такому випадку, підключати 

інші органи чуття. Гарячі засоби, що залишають ауди-

торії не так багато простору для завершення, згідно за 

М. Маклюеном, характеризуються низькою мірою участі 

аудиторії, а холодні – навпаки високою мірою участі 

аудиторії або добудовування аудиторією відсутньої 

інформаці [4]. Чисельними прикладами дослідник де-

монструє, як гарячі засоби комунікації виштовхують 

холодні, при цьому залишаючи людині все менше прос-

тору для того, аби самостійно створити висновки та 

судження. Однак, в епоху електричних засобів, згідно 

М. Маклюєну, все ж таки є простір для «істини та 

одкровення». Момент зустрічі засобів комунікації – це 

момент свободи та визволення з буденного трансу і 

заціпеніння, які були нав’язані цими засобами нашим 

органам чуття» [4].  

Отже, як висновок можна сказати, що засоби масової 

інформації дійсно відіграють важливу роль в нашому 

з вами житті. Так як, зараз відбувається розвиток саме 

інформаційного суспільства, то її ми споживаємо, навіть, 

не помічаючи цього. А завдяки мережі Інтернет стира-

ються майже всі кордони і нам доступна інформація не 

тільки наших регіонів, а будь – яка. Тому, можна ствер-

джувати, що ЗМІ є обов’язковими суб’єктами інформа-

ційних відносин, які виникають та існують у сфері 

суспільства. 
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Постановка проблеми. На сучасному етапі розвитку 

інформаційних технологій важливим залишається вдос-
коналення та розробка нових каналів комунікації усере-

дині громадянського суспільства, що є фактором забез-
печення соціальної рівноваги і сталого розвитку. З-поміж 
усіх інформаційних платформ, Інтернет, на сьогоднішній 

день, – це найпотужніша інформаційна платформа у 
світі, з найбільшою кількістю споживачів інформації, 
причому кількість його користувачів з кожним днем нев-

пинно зростає.  
В Інтернеті активно розвиваються соціальні мережі, 

які на сьогоднішній день можна вважати «особливим 
світом» міжособистісної та між групової комунікації, 

такі як Instagram, You Tube, Facebook. Повідомлення та 
інші інформаційні продукти, що наразі розповсюджені 
в соціальних мережах, здатні не лише впливати на фор-

мування світосприйняття людини, але й скеровувати 
його в потрібному напрямі.  

Серед них одним з найбільш потужних інструментів 

впливу на суспільство є реклама, зокрема – соціальна. 
Соціальна реклама є важливим чинником у формуванні 

реакцій і установок особистості, а також засобом соці-
алізації сучасної людини. Соціальну рекламу можна 

вважати відносно новим способом впливу і на девіантну 
поведінку окремих соціальних груп, що здатна змінити її 
на прийнятну для громадськості. Тому на сьогоднішній 

день соціальна реклама має величезний вплив на фор-
мування моральних цінностей в суспільстві та позитивних 
соціальних стереотипів. 

Нині значна кількість рекламних компаній соціального 
характеру реалізується саме через соціальні мережах, 
адже в них – величезна аудиторія, якій можна адресувати 
інформацію, відсутність жодних географічних та мовних 

кордонів, можливість слідкувати за динамікою, вносити 
зміни, створювати глобальні і довготривалі проекти.  

В Україні соціальна реклама є відносно новим нап-

рямком рекламної діяльності, що потребує детального 
вивчення. У пріоритеті – дослідження розвитку соціальної 
реклами у вітчизняних сегментах соціальних мереж, по-
рушення питань на кшалт: «Чи розвивається українська 

соціальна реклама в соціальних мережах?»; «Як саме 
українське суспільство сприймає подібний вид реклами, 
і чи є взагалі він цікавим для українського споживача?» 

тощо.  

Роль соціальної реклами як окремого виду комуні-
кації, проблематику соціальної реклами та її головні зав-
дання вивчали у своїх роботах такі вчені як: В. Музикант, 

Н. Паршенцева, Н. Старих, В. Ученова тощо. Вагомий 
внесок у розвиток вивчення соціальної реклами належать 
таким дослідникам як: К. Бове, В. Зірка, Г. Почепцов, 

Г. Ніколайшвілі [1]. Сучасні дослідники, що займаються 
вивченням соціальної реклами за допомогою соціоло-
гічного підходу є: В. Коломієць, І. Крилов, В. Музикант, 

А. Романов, Л. Федотова. Аналізом особливостей Інтернет-
реклами, її переваг та недоліків, типів та функції, вивчали 
такі дослідники як А. Ульяновский, Є. Ромат, В. Брежнева, 
А. Бортнікова [2], А. Яковлєв, В. Леонов, А. Воткін, 

Ц. Кензіна [3], А. Тюріков, М. Ягодкіна, А. Сідяк, 
П. Алашкін [4], С. Бердишів, Т. Бокарева, Є. Поднебесник, 
серед закордонних вчених: Я. Нільсен, П. Доулінг, 

Т. Кеглер, Б, Тейлор, Д. Тестерман. Соціальну рекламу 
в Інтернет просторі, як специфічний інструмент впливу на 
суспільну думку досліджували А. Коркіна, К. Сторчак, 

О. Лаврик [5], О. Алєксєєва [6], А. Ковалева, Б. Голодець 
тощо. 

Слід, однак, наголосити на тому, що більшість науко-
вих праць присвячені специфіці соціальної реклами, її 

змісту, впливу на аудиторію, дослідженню місця в сфері 
масових комунікацій. Що ж стосується теми соціальної 
реклами у Інтернет-просторі, то вона лише починає вив-

чатись дослідниками, причому здебільшого у загальному 
вигляді, без поглиблення в теоретичні аспекти; тради-
ційно більшу увагу приділяють особливостям поширення 

саме комерційної реклами, її перевагам та особливостям 
поширення.  

Мета даної статті – представити результати автор-
ського (пілотного) дослідження реагування аудиторії 

вітчизняного сегменту соціальної мережі Facebook на 
соціальну рекламу. 

Виклад основного матеріалу. З розвитком системи 

масових комунікацій, фахівці все частіше наголошують 
на активному використані серед з усіх видів реклами 
саме соціальної. Причиною є перш за все те, що соці-
альна реклама сьогодні – це особлива форма масової 

комунікації, яка містить в собі інформацію про най-
актуальніші проблеми, що існують в суспільстві, яка 
повинна стимулювати громадську активність. Це особ-

лива система специфічних соціальних комунікацій, які 

У статті представлено результати авторського емпіричного дослідження соціальної реклами в 

соціальних мережах (на прикладі мережі Facebook), охарактеризовані типові реакції користувачів 

вітчизняного сегменту Facebook на соціальну рекламу, отримані висновки, щодо подальшої перспективи 

розвитку соціальної реклами в соціальних мережах. 

Ключові слова: реклама в Інтернеті, соціальна реклама, Інтернет-простір, соціальні мережі, Facebook. 



   
194 
 

 

 

 

 

Scientific Journal Virtus, November # 38, 2019 
 

перш за все мають стимулювати суспільство / певні соці-
альні прошарки до дій.  

Закон України «Про рекламу» дає таке визначення 

соціальної реклами: «соціальна реклама – інформація 
будь-якого виду, розповсюджена в будь-якій формі, яка 
спрямована на досягнення суспільно корисних цілей, 

популяризацію загальнолюдських цінностей і розпов-
сюдження якої не має на меті отримання прибутку». 
Вона представляє собою інформацію з питань здорового 
способу життя, охорони здоров’я, охорони природи, 

збереження енергоресурсів, профілактики правопорушень, 
соціального захисту та безпеки населення, яка не має 
комерційного характеру і спрямована на дітей, підлітків, 

молодь, жінок, різні категорії сімей. В такій рекламі не 
повинна згадуватися конкретна продукція та її вироб-
ники [7]. 

Інтернет-реклама, в тому числі і соціальна, є опера-

тивною, мультимедійною, глобальною, інтерактивною. 
Можливості Інтернет-простору дозволяють рекламі на-
бувати найрізноманітніших форм від звичайних текстових, 

до відео-роликів, незвичайних графічних зображень, 
гіпертекст, можна сказати що вона набуває найрізно-
манітніших мультимедійних форм і максимально орга-

нічно інтегрується на будь-якій Інтернет-платформі 
(сайті, соціальній мережі тощо). 

За визначенням дослідниці О.Н. Алексєєвої, Інтернет-
простір – це «відкритий цілісний простір, що не має кор-

донів та створюється індивідами, соціальними групами 
та іншими суб’єктами при соціальній взаємодії один 
з одним, за допомогою комп’ютерних та схожих їм 

комунікаційних технологій, що об’єднуються опосеред-
кованими зв’язками». Величезну частину Інтернет-прос-
тору сьогодні займають соціальні мережі – це Інтернет-

співтовариства користувачів, що об’єднуються за будь-
якою ознакою на базі одного веб- ресурсу [6, c.36] . 

На сьогоднішній день Facebook є найбільшою 
соціальною мережею в світі та однієї з найпопулярніших 

в Україні. Саме через свою чисельну аудиторію багато 
брендів та організацій проводять рекламні компанії на 
Facebook, ніж де-небудь ще. Платформа має перевірену 

репутацію та здатна миттєво поширювати інформацію. 
Перші профілі соціального характеру, були створені 
саме тут (ЮНЕСКО, Greenpeace, Всесвітня асамблея 

охорони здоров’я). Це ідеальна платформа для того, щоб 
«постити» інформацію, ділитися нею з максимальною 
кількістю людей, публікувати інформацію про заходи, 
зустрічі, тощо. Статистика зі звіту «Mixpo» доводитьє, 

що Facebook став місцем розвитку соціальних реклам-
них проектів, активно їх підтримуючи. Лише за 2017 р. 
компанія підтримала і профінансувала більше 40 різних 

соціальних рекламних кампаній цілком безкоштовно (по 
боротьбі з раком, домашнім насиллям, тероризмом, 
екологічними проблемами тощо) [9].  

Можливості такої реклами надзвичайно великі адже 
в соціальних мережах, як частини Інтернет-простору, не 
існує жодних кордонів: географічних, мовних, вікових 
тощо. Фактично інформація знаходиться в певній «нева-

гомості» і може в будь-який момент зі швидкістю світла 
потрапити до своєї цільової аудиторії, бути на декількох 
платформах одразу, швидко зникати, пристосовуватись 

до різних платформ тощо. Можна поширювати рекламу 
в будь-яких країнах, обирати декілька мов тощо.  

Ще однією безперечною перевагою є «feedback» 
(англ. – зворотній зв’язок) реклами в Інтернет-просторі: 
користувач в разі потреби може напряму звернутись до 

спеціаліста, продавця, рекламодавця, так само і останні в 
свою чергу отримують миттєвий відгук від своєї цільо-
вої аудиторії. Реклама вмить стає результативною. Не 

слід також забувати і про емоційну складову впливу на 
користувача через різноманітні мультимедійні техніки 
(тест, звук, музика анімація, відео, зображення тощо) [7]. 

«В Україні мережею Facebook користуються 42,71%» – 

заявляє Людмила Шик, аккаунт-менеджер міжнародної 
інформаційній компанії Similar Web. За інформацією, 
представленою українським агентством «Plus One» на 

офіційному сайті Facebook в Україні, а також власне на 
сайті агентства, загальна чисельність користувачів 
соціальною мережею Facebook станом на січень 2019 р. 
становить 13 млн. користувачів, від 18 і старше – 10,9 млн. 

осіб [5,6]. 
У листопаді 2019 року Миколаївським центром 

соціологічних досліджень Чорноморського Національного 

університету імені Петра Могили, було проведене online-
опитування серед українських користувачів мережі 
Facebook, віком від 18 років і старше (дослідження 

носило пілотний характер). Головною його метою було 
виявлення типових реакцій користувачів вітчизняного 
сегменту Facebook на соціальну рекламу.  

Перш за все необхідно було з’ясувати те, як часто 

користувачі помічають соціальну рекламу у Facebook. За 
результатами дослідження з’ясувалося, що 72% опитаних 
респондентів зазначили, що помічають соціальну рекламу 

у Facebook час від часу, а 28% – досить часто стикаються з 
нею. (Рис.1). 

 

Рис.1. «Чи стикаєтесь Ви із соціальною рекламою у 

соціальній мережі Facebook?». 

На основі цих даних можна стверджувати, що соці-

альна реклама у Facebook є, і користувачі досить часто 

помічають її.  

Якщо говорити про форму в якій вона представлена у 

соціальній мережі Facebook, то більшість користувачів 

переглядають соціальну рекламу у вигляді відео-роликів 

(22%), запрошення в групи, на заходи, зустрічі (17%), 

плакати та презентації (16%), соціальна реклама в сторіс 

та в стрічці актуальних новин з’являється рідше, там її 

бачать приблизно 15% опитаних респондентів. А ось 

у вигляді спаму соціальна реклама розповсюджується 

значно менше, що слід оцінити позитивно – адже біль-

шість користувачів таку рекламу ігнорують через те, що 

вона масово розсилається людям, які не висловили ба-

жання її одержувати. (Рис.2).  
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Рис.2. «В якому форматі Ви частіше за все стикаєтеся з соціальною рекламою у Facebook?». 
 

Оскільки на сьогоднішній день існую багато видів 

соціальної реклами, користувачам мережі Facebook було 

задано питання про те, на яку саме соціальну рекламу 

вони звертають увагу.  

Отже, частіше за все користувачі звертають увагу на 

соціальну рекламу «Підтримка здорового способу життя» 

(13%), соціальну рекламу «Інформація про соціально 

небезпечні захворювання» та «Охорона навколишнього 

середовища» (11%), на рекламу «Інформація про бла-

годійні проекти» та рекламу «Привітання зі святами, 

запрошення брати участь в громадських та соціальних 

заходах» (10%). Але лише 4% респондентів звертають 

увагу на соціальну рекламу «Патріотична та військова 

тематика», що є підтвердженням того, що дана тематика, 

на відміну від часів 2014–2015 рр., поступово втрачає 

свою пріоритетність для пересічного українського 

користувача Facebook. (Рис.3). 

 

Рис.3. «На яку соціальну рекламу у Facebook Ви звертаєте увагу?». 
 

Якщо брати до уваги віковий розподіл, то 

респонденти віком 18–29 років частіше звертають увагу 

на соціальну рекламу з інформаціє про підтримку здо-

рового способу життя (7%); респонденти 30–39 років – 

цікавляться соці-альною рекламою з тематики охорони 

навколишнього середовища (4,3%); 40–49 років – 

привітаннями зі святами та запрошеннями брати участь 

в громадських та соціальних заходах (5,8%); 50-ти  

й старше – інформацією про соціально небезпечні 

захворювання (4%). 

У межах даного дослідження також ставилося 

завдання дослідження реакції на соціальну рекламу 

користувачів Facebook.  

За результатами опитування виявилося, що реакція 

більшості користувачів залежить від тематики самої со-

ціальної реклами (36%). Ще 28% респондентів 

відповіли, що «переглядають» соціальну рекламу в 

Facebook. А ось 26%, навпаки, стверджують, що вони 

пропускають чи закривають вікно з такою рекламною 

інформацією. (Рис.4) 
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Рис.4. «Як саме Ви реагуєте на соціальну рекламу?». 

На питання «Як би Ви охарактеризували свою реакцію 

після перегляду соціальної реклами у Facebook?» 42% 

респондентів відзначили свою позивну реакцію, схильність 

до емпатії, співпереживання та бажання допомогти. 

Причому так відповіло більшість жінок-користувачів 

(32%). Навпаки, 28% опитаних взагалі не відчувають 

жодних емоцій та переживань, можливо через відсто-

роненість від того, що транслюється. За гендерним роз-

поділом, таку відповідь надали більшість опитаних чо-

ловіків (18%). Нарешті, Негативні емоції, шок, відразу, 

тривогу, страх тощо відчувають лише 2% опитаних 

користувачів: тут можна зробити висновок, що сучасна 

соціальна реклама майже не використовує психологічно 

важкі методи впливу на глядача (шокотерапію), апелюючи 
переважно апелює до позитивних і приємних емоцій. (Рис.5). 

 

Рис.5. «Як би Ви охарактеризували свою реакцію після 

перегляду соціальної реклами у Facebook?». 

Якщо брати до уваги конкретні дії користувачів після 

перегляду соціальної реклами в мережі Facebook, то 

виявляється, що активних користувачів (тих кого реклама 

спонукає до певної дії) – 41,5%, а пасивних – 42,8%. 

(Рис.6). Тому варто зауважити, що спеціалістам у цій 

сфері є над чим працювати – для того, щоб збільшити 

відрив між пасивною та активною аудиторією на користь 

останніх.  

В плані здійснення конкретних видів активності на 

ґрунті перегляду соціальної реклами одержано наступні 

результати опитування. Так, 29% активних респондентів 

зазначили, що вони роблять репост рекламної інформації 

соціального характеру на свою сторінку / в повідом-

лення / сторіс тощо. 27% зазначили ще більш активну 

реакцію – перерахування коштів на допомогу. 17% опи-

таних, які зауважили, що отримали якісну інформацію 

стосовно певної проблеми, про яку раніше не знали, 

замислились над певною проблемою чи навіть змінили 

свою думку стосовно неї.  

 
Рис.6. Розподіл користувачів як споживачів соціальної 

реклами на активний та пасивний сегменти. 

Висновки. Враховуючі отримані дані, можна зробити 

висновки, що соціальна реклама в мережі Facebook існує 

і частково виконує свої функції. Вона викликає у аудиторії 

позивну реакцію, перестає використовувати шокуючі 

методи впливу та психологічно важкі прийоми, що, 

безперечно, є позитивною тенденцією. Соціальна реклама є 

інтерактивною різноманітною і, найголовніше, реально 

помітною для українського користувача соціальних мереж.  

Можна припустити, що цей тренд буде збережено й 

надалі: з подальшим розвитком соціальних мереж соці-

альна реклама буде так само розвиватись та вдоскона-

люватись, шукачі нові шляхи інтеракції із потенційною 

чи конкретною цільовою аудиторією. 
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Постановка проблеми. Сучасний розвиток україн-

ського суспільства впливає на взаємовідносини, що ви-

никають між владою та громадянами. Зважаючи на те, 

що на теперішній час в Україні відбувається реформа 

децентралізації, вплив держави на суспільні об’єднання 

зводиться до мінімуму, а органи державної влади та міс-

цевого самоврядування все більше починають залежати 

від громадян. Саме тому взаємодія із суспільством є 

необхідною умовою демократичного розвитку держави. 

Публічні форми роботи органів державної влади значно 

випереджають авторитарні методи державного управління. 

Від владних органів, окрім вирішення управлінських 

задач, вимагається вміння систематично здійснювати 

постійний, двосторонній зв’язок з громадськістю. 

Одним із пріоритетів реалізації державної політики 

України на сучасному етапі є розвиток місцевого само-

врядування. Він передбачає передання ширшого кола 

функцій та ресурсів – фінансових і матеріальних – від 

держави до органів місцевого самоврядування. У зв’язку 

з цим особливого значення набуває питання більш ак-

тивного залучення громадян до участі в публічному житті 

на місцевому рівні. Це зумовлює необхідність вивчення 

такої форми взаємодії влади з громадськістю, як пар-

тисипативні практики. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Останнім 

часом до питання партисипативних практик в Україні, 

так і в передових країнах світу зверталися такі вітчизняні 

дослідники, як О. Бабінова, Н. Васильєва, Н. Колісніченко, 

А. Перезолова, І. Петренко, Г. Суріна. 

Мета та завдання статті. Метою статті є дослідження 

явища партисипативних практик як форми соціальної 

взаємодії суб’єктів.  

Досягнення поставленої мети зумовило вирішення 

наступних дослідницьких завдань: 

 дослідити взаємозалежність понять «соціальна взає-

модія» та «партисипативні практики»; 

 розглянути вітчизняний досвід взаємодії органів 

влади з городянами; 

 охарактеризувати використання партисипативних 

практик в Україні на сучасному етапі.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Парти-

сипативні практики виступають складовою частиною або 

певним видом, способом соціальної взаємодії. 

Вітчизняний дослідник Т. Соболь розглядає поняття 

соціальної взаємодії у широкому та вузькому розумінні, 

як складову частина та невід’ємну функцію спілкування, 

як процес цілеспрямованого взаємного впливу індивідів, 

як спільну організацію взаємних дій. Сутність соціальної 

взаємодії, на його думку, полягає в тому, що лише у 

взаємодії з іншими людьми людина може задовольнити 

більшість своїх потреб, інтересів, цінностей. Та і сама по 

собі взаємодія є основною життєвою потребою людини. 

В процесі взаємодії відбувається обмін інформацією, 

знаннями, досвідом, матеріальними, духовними та іншими 

цінностями; індивід (група) визначає свою позицію від-

носно інших, своє місце (статус) в соціальній структурі, 

свої соціальні ролі. Сама соціальна структура, соціальні 

відношення і соціальні інститути є врешті-решт резуль-

татом різних різних видів і форм соціальної взаємодії. 

Отже, існують певні ознаки соціальної взаємодії: усві-

домленість, раціональність, взаємна орієнтованість акторів 

та передбачуваність взаємних очікувань або, інакше ка-

жучи, взаєморозуміння між акторами [1, с.43-44]. 

Соціальна взаємодія є невід’ємною складовою спіл-

кування та основною життєвою потребою людини. Пар-

тисипативні практики виступають видом соціальної 

взаємодії. Участь у політичному житті міста визначається 

тим, чи взаємодіють члени суспільства між собою. Така 

участь сприяє стабільності та порядку, зміцнює позиції 

влади. 

Дослівно «партисипація» перекладається як «участь» 

і зазвичай використовується у культурному менеджменті, 

коли йдеться про методи роботи з громадою. Серед усіх 

можливих протиставлень, партисипація є чимось абсо-

лютно відмінним від споживання. Якщо в останньому 

випадку, мешканцям міста пропонують прийти і отримати 

те, що було створено заздалегідь; партисипація передбачає 

готовність ширшого кола людей ставати співавторами 

культурного продукту, приймати рішення щодо розвитку 

міста, вкладати власні сили і час у реалізацію заплано-

ваного [2]. 

В теорії публічного управління вітчизняна дослідниця 

О. Перезолова виділяє наступні партисипативні практики: 

колективний розподіл пріоритетів у розподілі ресурсів 

(партисипативний бюджет); планування (участь в розробці 

стратегій, публічні слухання); колективне залучення ко-

штів і ресурсів (краудфандінг, фандрайзинг); управління 

місцевими громадами; колективна охорона порядку на 

загальній території; спільна оцінка якості послуг (від-

гуки і моніторинги); публічна оцінка якості надання дер-

жавних послуг і поліпшення їх якості; участь в розробці 

картографії [3]. 

Метою реалізації партисипативних практик є форму-

вання ідей, які б враховували думки якомога ширшого 

У статті розглядається соціальна взаємодія суб‘єктів, а саме партисипативні практики, як одна з форм 

такої взаємодії. Висвітлюється взаємозалежність понять «соціальна взаємодія» та «партисипативні 

практики». Особлива увага приділяється досвіду реалізації партисипативних практик в Україні. 

Ключові слова: соціальна взаємодія, партисипація, партисипативні практики. 
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кола представників громади. Таким чином, активність 

громадян приноситиме позитивні зміни як в життя всієї 

громади, так і окремого громадянина. Використання 

партисипативних практик як однієї з форм взаємодії 

влади із суспільством передбачає створення міцних зв’я-

зків між громадянами та усвідомлення спільних інтересів. 

Політичний процес, який відбувається в країнах 

Європи і СНД, розкриває сутнісні проблеми становлення 

громадянського суспільства східноєвропейських держав, 

що пов’язано із типом політичного правління. Так, зок-

рема, російський вчений О. Іванов виокремлює два типи 

відносин влади і громадського суспільства, а саме па-

терналістський і заснований на принципах соціального 

партнерства. 

Тип соціального партнерства, або демократичний тип 

базується на структурованій взаємодії між владою і 

громадянами. 

Патерналістський тип взаємовідносин притаманний 

державам з тоталітарними і авторитарним типом правління 

державою. Прикладом даного типу є Україна, яка протягом 

існування Радянського Союзу не мала чітко вираженого 

вектора розвитку громадянського суспільства. Головною 

ідеєю даного типу є те, що існувала єдина загальнонародна 

думка, яка повністю відповідала державній політиці. 

Різноманітні невдоволення політикою держави суворо 

каралися владними структурами, які потім зникали. Це 

призводило до того, що громадська думка ставала одно-

манітною в суспільстві, всі інші думки громади не мали 

свого продовження [4]. 

На сучасному етапі розвитку нашого суспільства все 

більшу роль відіграє саме співпраця органів влади з гро-

мадськістю, як визначив В. Кулешов, тобто народом для 

якого і покликана працювати влада різних рівнів. На-

приклад, на регіональному рівні у Вінницькій області 

громадською радою при облдержадміністрації на обласній 

раді вже започаткований проект «Влада і суспільство: 

діалог через громадськість». Цей проект має на меті зап-

ровадження постійного спілкування представників органів 

влади з громадськістю через громадську раду [5, с.86]. 

Також, як відомо 3 жовтня 2019 року Верховна Рада 

України прийняла проект Закону про внесення змін до 

Закону України «Про столицю України – місто-герой 

Київ», що має на меті максимальне залучення киян до 

прийняття рішень з питань, які стосуються їх життя.  

Для України є актуальною ще одна форма взаємодії 

органів влади з громадськістю – це інформаційні технології 

та електронне урядування. Обмін інформацією між владою 

та громадськістю є важливим показником прозорості та 

відкритості діяльності влади, її демократизації, це також 

є поштовхом для розвитку та зміцнення громадянського 

суспільства [6]. 

Підвищення ефективності взаємовідносин між ор-

ганами влади і громадськості на державному та міс-

цевому рівнях слід очікувати за умов роз’яснення таких 

проблем: 

 включення процедур залучення громадських рад до 

ухвалення рішень і консультацій із громадськістю до 

регламентів органів влади;  

 забезпечення повноцінного висвітлення результатів 

взаємодії з громадськістю на веб-сайтах органів дер-

жавної влади;  

 покращення ресурсного забезпечення (фінансового, 

матеріального, кадрового, інформаційного) структурних 

підрозділів органів державної влади, відповідальних за 

взаємодію з громадськістю;  

 підвищення рівня компетентності, інституційної 

спроможності, відповідальності як громадськості, так і 

органів державної влади, а також у цілому – правової, 

політичної, громадянської культури населення [5, с.87]. 

Висновки. Таким чином, партисипативні практики є 

ефективною формою взаємодії влади з городянами та 

необхідною умовою демократичного розвитку держави. 

Важливо, щоб кожен мешканець вважав, що він активно 

бере участь у процесі управління містом чи державою. 

Важливою є поінформованість суспільства про діяльність 

влади, адже, більшість рішень органів влади стосуються 

населення. Люди, з більшою ймовірністю підтримува-

тимусь ті рішення, в прийнятті яких (на думку самих 

жителів) вони брали участь. 

В нашій країні реалізація участі громадян у вирішенні 

питань місцевого чи державного значення відбувається 

крізь високий рівень недовіри до владних інституцій та 

політичної апатії громадян, як на місцевому, так і на 

загальнодержавному рівні. Тим часом, справжня демо-

кратія передбачає наявність у народу відчуття повноти 

свого залучення у політичний процес, у вирішення най-

важливіших політичних і соціальних проблем. Саме тому, 

важливим є зменшення рівня політичного відчуження 

громадян України та активне залучення громадян до 

участі в прийнятті рішень.  
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Постановки проблеми. Прагматизм виник у 70-х рр. 

XIX ст. у США, а найпершими дослідниками цього 

поняття були В. Джеймс, Д. Дьюї, Ч. Пірс, Ф. Міллер. 

Поняття «політичний прагматизм» розкриває сутність 

політичної діяльності, основним критерієм і чинником 

якої є досягнення поставленої мети – з’ясовувати та 

проаналізувати дію політичного прагматизму в період 

розвитку трансформаційних процесів в українському 

суспільстві. 

Основна позитивна ідея політичного прагматизму – 

необхідність діяти, не покладаючись на авторитет, 

шукати найкращі способи та варіанти, приймати най-

ефективніші рішення в умовах політичного рефор-

мування та демократизації суспільства [1, с.536-537]. 

Проблеми розвитку трансформаційних процесів дос-

ліджувались у працях вітчизняних та зарубіжних вчених. 

Виклад основного матеріалу. Наша країна на шляху 

встановлення громадянського суспільства, політичної куль-

тури та демократії, а процес цього розвитку дуже складний.  

Україну прагматичну відносять до кран, де чітко ви-

раженою є тенденція погіршення показників демократи-

зації, хоча зроблено багато кроків на шляху до народо-

владдя. Так, введена багатопартійність, створені інститути 

демократичної влади, а це є відображення прагматичної 

орієнтації українського суспільства на шляху трансфор-

мації та демократизації розвитку нашої держави та 

посилення всіх ланок влади. 

Слід підкреслити, що прагматична орієнтація від-

дзеркалює сьогодні дію політичного прагматизму, хоча 

неоднозначне трактування існуючого владного порядку 

спрощує шлях до побудови майбутнього і є невід’ємною 

частиною позитивних перетворень в українській державі. 

Однак, немає моделі майбутнього політичного режиму, а 

доти визначення тому режиму, що існує нині в Укра-

їні, складно. 

Нині в нашому суспільстві відбуваються трансфор-

маційні процеси, які посилюють конкуренцію різних видів 

прагматизму (політичного, економічного, соціального), 

що сповідують лідери всіх серйозних політичних сил. 

Однак, суть прагматизму кожен розуміє по своєму, а 

в результаті громад кість змушена споживати розуміння 

прагматизму в новій інтерпретації, хоча потреба праг-

матичної оцінки загальнонаціональних перспектив стала 

очевидною. Слід підкреслити – демократія пройшла 

складний шлях утвердження прагматизму. 

В Україні всі попередні президенти обіцяли праг-

матизувати зовнішню політику і закреслити все зроблене 

в Україні за останні п’ять років керування попередників, 

що виглядало як передвиборча пропаганда, а не реальні 

дії, але кожному новому президенту краще вдавалося 

критикувати попередників, тому що самому хвалитись 

було нічим. Нові команди вирішували все робити всу-

переч попередній. 

Президент Порошенко був дуже прагматичним, коли 

ігнорував ідеологічну складову своєї зовнішньої політики; 

його висловлювання на підтримку інтеграції на Захід не 

викликали довіри, оскільки це контрастувало з його 

внутрішньою політикою. 

Прагматизм як теоретична концепція, виник у 70-х рр. 

XIX ст. у США. Поняття «політичний прагматизм» роз-

криває сутність політичної діяльності, основним критерієм 

і чинником якої є досягнення поставленої мети, він 

характеризується жорстокістю, нерідко використанням 

аморальних і протизаконних засобів, ігноруванням 

морального змісту та віддалених наслідків дії [1, с.173]. 

З позицій сьогодення, політичний прагматизм – це 

теорія про доцільну діяльність людини, важливими 

принципами якої є справа, потреба у практичних діях, 

матеріальний інтерес, вирішальна роль волі у здійсненні 

політичного курсу. Основна позитивна ідея політичного 

прагматизму – необхідність діяти, не покладаючись на 

авторитет, шукати найкращі способи та варіанти, приймати 

обґрунтовані, найефективніші рішення в умовах демок-

ратичного суспільства, що сприяє вільному необмеженому 

експериментування [2, с.416]. 

Науковцями обґрунтовано: трансформаційні процеси 

супроводжуються не лише інституційними змінами, а 

й змінами у політичній культурі. При цьому варто визна-

чити взаємопов’язаність і взаємообумовленість політичних 

процесів, політичних інститутів і політичної культури: 

перші два є продуктами відображення останньої. З ін-

шого боку – вони є основою формування певного типу 

політичної культури в суспільстві. У цьому контексті 

слушною є позиція В. Горбатенка про те, що «дієву модель 

політичної системи неможливо створити лише через 

політику, інструментальними засобами. Її можна (і необ-

хідно) творити через культуру, через залучення потенціалу 

базових цінностей» [1, С.9]. 

Поняття «трансформація» уперше з’явилося в еко-

номічній і в історично-соціальній думці. Уперше, де 

пояснювалися процеси соціальної трансформації, вважа-

ється праця К. Поланьї «Велика трансформація» (1944 р.). 

Значний внесок у розвиток дискурсу проблем трансфор-

маційних змін зробили Ч. Тілі, С. Сандерсон, П. Штомпка. 

У статті обґрунтовано: трансформаційні процеси супроводжуються інституційними змінами, а також 

обумовлені особливостями дії політичного прагматизму. 

Ключові слова: влада, демократизація, політичний прагматизм, суспільство, трансформація. 
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Останній визначив місце і роль категорії «трансфор-

мація» в теорії соціальних змін, пов’язуючи її зміст із 

якісними змінами: «Коли, крім кількісних, спостеріга-

ються і базові якісні зміни, то мова йде швидше про 

трансформацію, а не репродукцію. Подібні зміни торка-

ються основи соціальної реальності, вони відчуваються 

в усіх сферах (елементах) соціального життя, трансфор-

мують його важливу, сутнісну якість. Трансформація 

позначає зміни чогось, а репродукція – зміни в середині 

чогось» [2, С.39-40]. 

У загальному розумінні трансформація позначає про-

цес глибинних інституційних, структурних та особистіс-

них змін, у результаті яких соціум набуває нових сис-

темних властивостей та характеристик, але які виявляє 

політичний прагматизм [3, С.164]. 

Трансформаційне суспільство як середовище для со-

ціалізації особистості – це суспільство, що знаходиться у 

процесі змін у політичній, соціальній, ціннісній та інших 

системах суспільства, що відображаються на політичній 

свідомості, культурі та діяльності соціальних суб’єктів, 

загалом на характері політичних відносин та політичної 

сфери. Поняттям трансформація позначається зміна 

виду, форми, історичних властивостей певного процесу.  

Із поняттям політичної трансформації пов’язане по-

няття соціальної трансформації. В. Карасьов розглядає 

широке і вузьке трактування останнього. 

Так, у широкому контексті «соціальна трансформація 

є категорією соціальної філософії, зміст якої – це процес 

системних змін об’єктивної реальності як єдності при-

родного і соціального середовища і системних пере-

творень неусвідомленої діяльності і цілеспрямованої 

праці людських спільнот під час становлення якості 

людства як роду. І розвиток обсягу функцій людської 

спільноти як виду через процес прогресивного руху і 

трансформація – це процес використання повної якості 

соціального рівня структурної організації людських 

спільнот, взятих у єдності їх субстанційних основ, функцій 

і умов існування» [4, С.19-20]. 

Подібні визначення дозволяють осмислити транс-

формацію як процес системних змін, які передбачають 

виникнення нової якості на підставі використання попе-

редніх функціональних та організаційних властивостей 

соціального утворення. Осмислення політичної соціалізації 

особистості в умовах трансформаційного суспільства 

орієнтує науковий пошук до проблеми розгляду транс-

формаційного суспільства через призму парадигм по-

літичного розвитку, модернізації та демократичного 

транзиту. Це певним чином пояснюється загальністю, 

адекватністю і свободою від кон’юктурного наванта-

ження самого поняття трансформації. 

Справедливою вважаємо позицію М. Шаповаленко 

про те, що політичний розвиток відображає не лише 

зміни інституцій, а й ціннісних орієнтацій і політичної 

культури в русі від традиційного суспільства до сучас-

ного, та в рамках різних трансформацій політичних систем. 

При цьому політичний розвиток передбачає не лише 

лінійний, поступальний і процесуально заданий алгоритм, 

а також активацію маргінальних структур і процесів, які 

є наслідком змін ззовні як найбільш адекватна відповідь 

для вирішення своєї стратегічної мети. При цьому автор 

зазначає, що політичний розвиток – це не лише завжди 

прогрес і модернізація, це й розпад і занепад, які є необ-

хідними його моментами, тому що призводять до виник-

нення як якісно нових структур, так і до наповнення вже 

існуючих новими функціями [5, С.14-17]. 

Аналіз понять трансформаційного і модернізованого 

суспільства дозволяє співвіднести їх як певний процес і 

якість результату: трансформація позначає зміни, модер-

нізація – ускладнення функцій, зростання спеціалізації і 

диференціації інститутів суспільства, що пов’язана із 

індустріалізацією країни, стабільністю економічного 

розвитку, вірою суспільства у силу наукового знання як 

основа прогресу, високим рівнем життям, розвинутими 

політичними структурами, вагомою часткою середнього 

класу та дією політичного прагматизму. Також вчені 

відзначають певну саморегульованість, самокорегованість 

процесу трансформації (зокрема політичної), на відміну 

від більш чіткої концептуальної скерованості процесів 

політичної модернізації [6, С.667]. 

Поняття трансформація з латинської означає зміню-

вати, перетворювати і характеризує такий тип змін, які 

пов’язані з виникненням нового якісного етапу соціальної і 

політичної системи, та політичним прагматизмом [5, С.17]. 

«Політологічний енциклопедичний словник» визначає 

політичну трансформацію як історичний процес змін, що 

представляє єдність таких складових як трансформація 

політичної системи суспільства, трансформація «полі-

тичної особи»; трансформація політичної культури сус-

пільства і особи (ідеї, норми, рівень політичних відносин 

тощо) [6, С.667]. 

Демократія – це практика і прагматизм гуманізму, а 

тому прагматизм може розглядатися як гуманістична 

ідеологія виключно в суспільстві з високорозвиненою 

демократією, де в процесі політичної соціалізації та 

політичного прагматизму людина ставить перед собою і 

практично досягає цілі, які є корисними не лише для неї, 

але й для інших, для всього суспільства соціальної 

системи. Саме в цьому проявляється гуманістична, 

філософська, людиноцентристська сутність політичного 

прагматизму як світоглядної і культурної парадигми 

Якщо ж прагматична парадигма переноситься на неци-

вілізоване авторитарне суспільство, де кланові, корупційні 

кастові пріоритети вступають в жорсткі суперечності, то 

безумовно прагматична ідеологія призводить лише до 

взаємоконфліктних постановок цілей і методів їх досяг-

нення. В такому разі в трансформаційному суспільстві 

прагматизм перетворюється на такі форми: клановість, 

кумівство, корупція, хабарництво 

Висновки. Зазначимо, що в умовах розвитку транс-

формаційних процесів в Україні відбувається формування 

української національної еліти – однієї з найболючіших 

проблем сьогодення. Ідеологічну трансформацію сус-

пільства в Україні має провадити верства, які б поєднували 

у собі інтелект, духовність, патріотизм, могла бути 

взірцем для загалу й повести його за собою. 

Серед важливих особливостей політичного прагма-

тизму як установки на спрощення і жорстку раціо-

налізацію політичних відносин є взаємозв’язок таких 

сфер життєдіяльності суспільства як політика та мораль. 

Прагматична мораль сучасної людини не може не від-

биватися на соціально-політичній і громадській сферах. 

Це питання однаково актуальне і політологічній, і в фі-
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лософській, і в етнічній літературі. Політологи ж звертають 

особливу увагу на те, як у політиці та моралі застосо-

вується загальнолюдський і соціально-диференційований 

зміст політичних та етнічних цінностей: «Глибинні коріння 

і політики і моралі – в самому житті народу, вже тому 

і політика, і мораль об‘єктивні та необхідні, вимагають 

взаємодії. Одним словом, незважаючи ані на які реальні 

перешкоди, домінуючі стереотипи та упередження, 

суспільство прагне до того, щоб знов і знов спробувати 

зробити політику моральною, а мораль – практичною, 

дієвою» [7, С.840]. 
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Problemstellung. In jüngster Zeit hat der Terrorismus 

als äußerst gefährliches asoziales Phänomen eine bedrohliche, 

rasch fortschreitende und veränderte Form in der Welt 

angenommen. Massenmedien berichten ständig, dass 

Terrorakte fast täglich von kriminellen Gruppen politischer, 

ethnischer, separatistischer und extremistischer Gruppen 

begangen werden. Gegenmaßnahmen gegen Terrorakte sind 

für die Ukraine für heute die wichtigste Aufgabe der 

öffentlichen Verwaltung. Seit Anfang 2014 haben reguläre 

Truppen der Russischen Föderation ohne Kriegserklärung 

mit all ihren militärischen Fähigkeiten, nämlich schwerer 

Artillerie, Panzern, Kampfflugzeugen und Bodentruppen, ein 

großes Territorium der Ukraine erobert und weiterhin nicht 

nur das ukrainische Militär, sondern auch die Zivilbevölkerung 

getötet. Es ist anzumerken, dass der anfängliche Erfolg der 

russischen Armee nur durch frühere Massenterroranschläge 

in den südöstlichen Regionen der Ukraine und der Krim 

ermöglicht wurde. 

Analyse aktueller Forschungsergebnisse und 

Veröffentlichungen. Wichtige Beiträge zur Erforschung 

theoretischer und methodischer Grundlagen sowie zur 

Erforschung bestimmter Aspekte der Terrorismusbekämpfung 

leisteten ukrainische und ausländische Wissenschaftler wie 

V. Antipenko, Y. Antonyan, Y. Dashkevich, A. Doroshenko, 

A. Ignatenko, E. Kozhushko, V. Krutov. V. Lipkan, 

L. Moshkova, V. Ostroukhov, V. Revin, E. Satanovsky, 

A. Solntsev, S. Teleshun, I. Shkurat, G. Ferdman, G. Jaworska 

und andere. 

In Anerkennung der Forscher, deren wissenschaftliche 

Entwicklungen von wissenschaftlicher und praktischer 

Bedeutung sind, ist festzustellen, dass die Fragen der 

Koordinierung und Kontrolle der Maßnahmen der staatlichen 

Behörden und der lokalen Selbstverwaltung, die die Aufgabe 

haben, den Erscheinungen des Terrorismus in der nationalen 

Wissenschaft entgegenzuwirken, nicht ausreichend untersucht 

wurden. 

Der Zweck des Artikels. Gestützt auf die Analyse des 

aktuellen Standes der Gegenmaßnahmen gegen terroristische 

Manifestationen in der Ukraine, um Vorschläge für die 

Einführung aktualisierter Regierungsformen in diesem 

Bereich zu untermauern. 

Gliederung des Hauptmaterials. Die Frage der 

Gestaltung der Antiterrorpolitik der Ukraine ist eine der 

vorrangigen Aufgaben der öffentlichen Verwaltung. Erstens 

hängt es mit dem nicht angemeldeten Kriegszustand mit der 

Russischen Föderation, terroristischen Organisationen, dem 

ständigen Transit in der Ostukraine, dem Transitstaat des 

Landes sowie mit Besonderheiten der innenpolitischen Lage 

des Landes, anhaltenden wirtschaftlichen Problemen und 

Krisenphänomenen zusammen. 

Eine der wichtigen Aufgaben der staatlichen Behörden 

und der kommunalen Selbstverwaltung besteht darin, die 

Faktoren des Terrorismus zu verstehen, ihre Natur zu 

verstehen und auf staatlicher Ebene neue Formen, Mittel und 

Methoden zu ihrer Bekämpfung zu entwickeln. 

Eine wirksame Bekämpfung terroristischer Bedrohungen 

auf nationaler Ebene erfordert die Ausarbeitung einer 

aktiven staatlichen Politik, die die Entwicklung eines klaren 

Konzepts und einer klaren Strategie, von Grundprinzipien, 

konzeptionellen Grundlagen und Verfassungsnormen sowie 

die Festlegung von Wegen zu ihrer praktischen Umsetzung 

erfordert. 

Dieses Thema erfordert besondere Aufmerksamkeit von 

Wissenschaftlern, um die Fragen der Koordinierung von 

Aktivitäten aller Machtstrukturen zu untersuchen, die für die 

Bekämpfung terroristischer Bedrohungen auf nationaler 

Ebene verantwortlich sind, und um Bedingungen für die 

Einigung der Öffentlichkeit bei der Lösung der Probleme der 

modernen ukrainischen Gesellschaft zu schaffen, die unter 

modernen Bedingungen vorliegen trägt direkt zur 

Manifestation des Terrorismus bei. 

Der Artikel befasst sich mit dem Problem der größten terroristischen Bedrohung der Ukraine, die in erster Linie 

durch die aggressive Politik der Russischen Föderation verursacht wird, die auf die Zerstörung der staatlichen 
Souveränität der Ukraine und ihrer territorialen Integrität abzielt, einschließlich der Förderung separatistischer 

Manifestationen und der umfassenden Unterstützung von Ablenkungsgebieten in der Ukraine. 

Der Autor schlägt einige Aspekte der Begründung von Vorschlägen zur Einführung aktualisierter Formen der 
öffentlichen Verwaltung im Bereich der Bekämpfung terroristischer Handlungen auf staatlicher Ebene vor, insbesondere 

die Rolle des Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrates der Ukraine bei der staatlichen Bekämpfung terroristischer 
Handlungen. 

Schlüsselwörter: Nationaler Sicherheits- und Verteidigungsrat der Ukraine, Terrorismus, nationale Sicherheit, 

aggressive Aktionen Russlands. 
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Heutzutage sind terroristische Aktivitäten in verschiedenen 

Formen eine der gefährlichsten Formen krimineller Aktivitäten, 

die im Übrigen normalerweise organisiert werden. Durch 

Terrorakte werden Leben und Gesundheit unschuldiger 

Menschen, die Umwelt, die Autorität der Behörden, das 

normale Funktionieren lokaler Behörden und Vereinigungen 

von Bürgern, Unternehmen, Institutionen oder Organisationen 

sowie deren Eigentum geschädigt, und es entsteht eine echte 

Gefahr für die nationale Sicherheit der Ukraine.  

In Übereinstimmung mit der Nationalen Sicherheits-

strategie der Ukraine, die durch das Präsidialdekret 

Nr. 287/2015 vom 26. Mai 2015 [1] genehmigt wurde, sind 

tatsächliche Bedrohungen der nationalen Interessen und der 

nationalen Sicherheit der Ukraine unter anderem aggressive 

Maßnahmen Russlands zur Erschöpfung der ukrainischen 

Wirtschaft und zur Untergrabung sozialpolitischer 

Maßnahmen Stabilität, um den Staat der Ukraine zu 

zerstören und sein Territorium zu erobern, und zwar: 

militärische Aggression, Teilnahme regulärer Truppen, 

Berater, Ausbilder und Söldner an Feindseligkeiten in der 

Ukraine; 

nachrichtendienstliche, subversive und Sabotageak-

tivitäten, Aktionen zur Anstiftung zu ethnischem, 

interkonfessionellem, sozialem Hass und Hass, Separatismus 

und Terrorismus, Schaffung und umfassende Unterstützung, 

einschließlich militärischer, marionettenähnlicher staatlicher 

Einheiten in den vorübergehend besetzten Gebieten der 

Luhansk-Unterteilung; 

vorübergehende Besetzung des Gebiets der Autonomen 

Republik Krim und der Stadt Sewastopol und weitere 

Maßnahmen zur Destabilisierung der Lage in der Ostsee-

Schwarzmeer-Kaspischen Region [1]; 

Der Terrorismus ist daher nicht nur für die Ukraine, 

sondern auch für die Weltgemeinschaft und die einzelnen 

Staaten die größte Gefahr. 

Die Verbesserung des nationalen Sicherheitsmanagement 

systems erfordert die Entwicklung von Rechtsgrundlagen für 

das nationale Sicherheitsmanagement durch die 

Ausarbeitung einschlägiger Gesetze, Konzepte, Doktrinen, 

Strategien und Programme, insbesondere der 

Rechtsvorschriften zur Terrorismusbekämpfung und des 

Nationalen Programms zur Terrorismusbekämpfung und 

zum Extremismus [1]. 

Fragen der Bekämpfung terroristischer Handlungen 

spiegelten sich auch im Präsidialerlass vom 5. März 2019 

Nr. 53/2019 „Zum Konzept der Terrorismusbekämpfung in 

der Ukraine― wider [2]. Dem Konzept zufolge ist die derzeit 

größte terroristische Bedrohung für die Ukraine die 

aggressive Politik der Russischen Föderation, die darauf 

abzielt, die Lage im Land zu destabilisieren, unter anderem 

durch Inspektion der separatistischen Manifestationen und 

umfassende Unterstützung der Sabotageaktivitäten der 

Marionetten-Quasi-Staatseinheiten in den Territorien [2]. 

In letzter Zeit ist die Wahrscheinlichkeit einer 

Ausbreitung des Terrorismus in der Ukraine bedrohlich 

geworden, was erleichtert wird durch: 

Aktivierung von Separatistenbewegungen in der Ukraine 

und Provokation solcher Gefühle an Orten mit dichtem 

Wohnsitz nationaler Minderheiten; 

aggressive Aktionen der Russischen Föderation gegen 

die Ukraine, auch in der Region Asowsches Schwarzes Meer; 

Präsenz einer großen Anzahl der am stärksten 

gefährdeten Objekte möglicher Terroranschläge auf dem 

Territorium der Ukraine; 

Erhöhung der Kriminalitätsrate im Zusammenhang mit 

dem Handel mit Schusswaffen, Munition, Sprengstoffen, 

giftigen Substanzen und anderen Massenmedien; 

verstärktes Interesse der internationalen organisierten 

Kriminalität an der Ukraine in den Bereichen illegale 

Einwanderung, Legalisierung (Wäsche) von Erträgen aus 

Straftaten, Waffenschmuggel, gefährliche Stoffe und 

Drogen, Abfälle biologischer und chemischer Substanzen, 

Kernmaterial; 

interne Migrationsprozesse, einschließlich jener, die 

durch die bewaffnete Aggression der Russischen Föderation 

gegen die Ukraine und die Verschärfung der Migrationskrise 

in der Welt verursacht wurden. 

Die terroristischen Bedrohungen, mit denen die Ukraine 

konfrontiert ist, erfordern eine Verbesserung der 

Funktionsweise des landesweiten Systems zur 

Terrorismusbekämpfung [2]. 

Die Verfassung der Ukraine [3] und das Gesetz der 

Ukraine Über den Nationalen Sicherheits- und 

Verteidigungsrat der Ukraine [4] führen die Aufgaben der 

Koordinierung und Kontrolle der Aktivitäten der Stellen, die 

die nationale Sicherheit und Verteidigung des Staates 

gewährleisten, den Kampf gegen Terrorismus, Extremismus 

und Separatismus durch, der den speziell unter dem 

Präsidenten der Ukraine geschaffenen zugewiesen ist. 

Körper – der Nationale Sicherheits- und Verteidigungsrat 

der Ukraine. 

Der Nationale Sicherheits- und Verteidigungsrat der 

Ukraine unter der Leitung des Präsidenten der Ukraine 

schlägt dem Präsidenten der Ukraine direkt vor, die 

Grundsätze der nationalen und Außenpolitik im Bereich der 

nationalen Sicherheit und Verteidigung umzusetzen. 

koordiniert und überwacht die Aktivitäten der 

Exekutivbehörden im Bereich der nationalen Sicherheit und 

Verteidigung in Friedenszeiten; koordiniert und überwacht 

die Aktivitäten der Exekutivbehörden im Bereich der 

nationalen Sicherheit und Verteidigung im Falle von 

Kriegsrecht oder Notfällen sowie im Falle von 

Krisensituationen, die die nationale Sicherheit der Ukraine 

bedrohen. 

m Kontext dieser lokalen Studie ist es wichtig zu 

beachten, dass in Kunst. 4 des Gesetzes der Ukraine "Über 

den Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrat der 

Ukraine" definiert die Zuständigkeiten dieses Gremiums, zu 

denen unter anderem gehören: 

– Bestimmung der strategischen nationalen Interessen 

der Ukraine, konzeptionelle Ansätze und Richtungen zur 

Gewährleistung der nationalen Sicherheit und Verteidigung 

in politischen, wirtschaftlichen, sozialen, militärischen, 

wissenschaftlich-technischen, ökologischen, Informations- 

und anderen Bereichen; 

– Verbesserung des Systems der nationalen Sicherheits- 

und Verteidigungsorganisation, Schaffung, Umstrukturierung 

und Liquidation von Exekutivorganen in diesem Bereich; 

– Ergreifen politischer, wirtschaftlicher, sozialer, 

militärischer, wissenschaftlicher und technologischer, 

umweltbezogener, informativer und sonstiger Maßnahmen in 

Übereinstimmung mit dem Ausmaß der potenziellen und 
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tatsächlichen Bedrohungen der nationalen Interessen der 

Ukraine; 

– Einbeziehung von Kontroll-, Inspektions- und 

Aufsichtsorganen, die im Exekutivmachtsystem tätig sind, 

um die Rechtzeitigkeit und Qualität der Umsetzung der vom 

Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrat der Ukraine 

aufgrund von Präsidialdekreten erlassenen Entscheidungen 

zu kontrollieren; 

– Sicherstellung und Kontrolle des Empfangs und der 

Verarbeitung der erforderlichen Informationen, ihrer 

Aufbewahrung, Vertraulichkeit und Verwendung im 

Interesse der nationalen Sicherheit der Ukraine, Analyse des 

Zustands und der Tendenzen der Ereignisse in der Ukraine 

und in der Welt sowie Ermittlung möglicher und 

tatsächlicher Bedrohungen der nationalen Interessen der 

Ukraine; 

– Koordinierung und Kontrolle des Transfers zentraler 

und lokaler Exekutivbehörden sowie der Wirtschaft des 

Landes, um im Kriegsrecht oder im Ausnahmezustand zu 

arbeiten; 

– Koordinierung und Kontrolle der Aktivitäten der 

Exekutivbehörden zur Abwehr bewaffneter Aggressionen, 

Organisation des Schutzes der Bevölkerung und Sicherung 

ihrer Existenzgrundlagen, Schutz des Lebens, der 

Gesundheit, der verfassungsmäßigen Rechte, der Freiheiten 

und der berechtigten Interessen der Bürger, Wahrung der 

öffentlichen Ordnung unter den Bedingungen des 

Kriegsrechts und des Ausnahmezustands sowie im Falle des 

Auftauchens Krisensituationen, die die nationale Sicherheit 

der Ukraine bedrohen, usw. [4]. 

Fazit. Dies lässt den Schluss zu, dass eine wirksame 

Bekämpfung der gefährlichsten antisozialen Phänomene wie 

Terrorismus, Extremismus und Separatismus nur möglich 

ist, wenn die Aktivitäten aller Subjekte der nationalen 

Sicherheit der Ukraine, nämlich des Präsidenten der Ukraine, 

der Werchowna Rada der Ukraine, des Ministerkabinetts der 

Ukraine, klar koordiniert sind. Nationaler Sicherheits- und 

Verteidigungsrat der Ukraine, Ministerien und andere 

zentrale Exekutivbehörden, Nationalbank der Ukraine, Gerichte 

der allgemeinen Gerichtsbarkeit, Staatsanwaltschaften der 

Ukraine, lokale Staatsverwaltungen Kommunalbehörden, die 

Streitkräfte der Ukraine, der Sicherheitsdienst der Ukraine, 

der Auslandsgeheimdienst der Ukraine, der Staatliche 

Grenzschutzdienst der Ukraine und andere nach ukrainischem 

Recht gebildete militärische Verbände, Bürger der Ukraine 

und Bürgerverbände. 
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Постановка проблеми. Сучасна концепція ефектив-

ного управління людськими ресурсами виходить з того, 

що людина складає основу будь-якого виробництва, 

його сутність та основне багатство. Від того, якою 

мірою задіяний людський потенціал, істотно залежить 

успіх складових й державного управління зайнятістю, їх 

здатність до сталого розвитку.  

З розвитком нестандартних форм зайнятості 

постають принципово нові завдання з державного 

управління людськими ресурсами, а найбільш дієвим 

інструментом стають механізми державного управління 

(далі – «механізми) мотивацією праці в нестандартних 

формах зайнятості (далі – НФЗ). Проблема створення 

«механізмів» мотивацією праці в НФЗ в сьогодення є 

актуальною, оскільки залишається невирішеним питання 

підвищення ефективності дії наявних «механізмів» 

мотивацією праці.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Різні 

аспекти мотивації та оцінки праці входять до кола 

наукових інтересів вітчизняних та зарубіжних вчених: 
Віханського О.С., Ільїна Є.П., Колосової Р.П., Колота А.М., 

Крушельницької О.В., Мелік’яна Г.Г., Самоукіної Н.В., 

Шапіро С.О. [1-8] та ін. Однак, не дивлячись на значну 

зацікавленість багатьох вчених цією проблемою, питання 

створення ефективних «механізмів» мотивацією праці в 

НФЗ досі не вирішено через різноманіття галузевої 

специфіки та недостатню комплексність досліджень. 

Метою дослідження є науково-методичне обґрун-

тування «механізмі» мотивацією праці в НФЗ на підставі 

системного та комплексного підходів. 

Відповідно до поставленої мети сформульовано такі 

завдання: доопрацювати та диверсифікувати «механізми» 

мотивацією праці в НФЗ; визначити чинники мотивації 

праці в НФЗ; визначити підґрунтя оптимізації очікуваної 

корисності «механізмів» мотивацією праці в НФЗ. 

Виклад основного матеріалу дослідження. В умовах 

сучасного ринку «механізми» мотивацією праці мають 

фундаментальне значення для теорії та практики дер-

жавного управління. Значна частка фахівців-теоретиків і 

практиків пов’язують їх з корисним ефектом, який одержує 

суспільство в процесі трудової діяльності зайнятих. 

Однак при дослідженні мотивації праці в НФЗ не можна 

ігнорувати мотивацію особистості, її потреби. Це, на 

думку авторки, не є вірним, тому що усвідомлено врахо-

вуючи мотивацію своєї праці, людина оцінює її складність, 

цінність та результати.  

Виходячи з цього, «механізми» мотивацією праці в 

НФЗ [9] є складовими в прийнятті державних рішень; 

допомагають визначати та інформувати задіяних в НФЗ 

щодо результатів їхньої праці, значення та ролі в розвитку 

НФЗ; сприяють прагненню задіяних в НФЗ до особистого 

розвитку та навчання, формуючи стереотип бажаної для 

НФЗ поведінки; дозволяють задіяним в НФЗ адекватно 

оцінювати свої здібності, виявляти переваги та своєчасно 

коригувати недоліки; підштовхують задіяних в НФЗ до 

самовдосконалення та поширення світогляду. 

Таким чином, «механізми» мотивацією праці в НФЗ є 

безперервним процесом визначення взаємозв’язків соці-

ально-психологічного стану задіяних в НФЗ та економіч-

них показників державного управління щодо відповідності 

наданого обсягу послуг НФЗ завданням. 

Оцінка праці в НФЗ, якщо вона здійснюється у взає-

мозв’язку з різноманіттям мотивації праці задіяних в НФЗ, 

дозволяє виявити ступінь задоволеності останніх «меха-

нізмами» мотивацією праці, визначити найбільш значущі 

мотиви, які спонукають їх до діяльності в НФЗ, та підви-

щити через це ефективність державного управління НФЗ. 

Комплексний підхід до оцінки мотивації праці в НФЗ 

представлено на рис.1. 

Так, головним завданням в НФЗ «волонтерство» та 

«волонтуризм» є орієнтація волонтерів і волонтуристів 

на досягнення мети надання відповідних послуг. Волон-

тери та волонтуристи здійснюють діяльність, виходячи 

з власної мотивації праці та ґрунтуючись на певних 

потребах. 

В НФЗ як задіяні, так й соціальні підприємці задо-

вольняють свої потреби. Потреби соціальних підприємств 

в НФЗ «волонтерство» та «волонтуризм» полягають 

в наданні волонтерських та волонтуристських послуг, 

в зниженні витрат на власну діяльність, тощо. До потреб 

волонтерів та волонтуристів в межах поточного дослід-

ження авторка відносить самореалізацію та отримання 

задоволення від служіння суспільству, що безпосередньо 

пов’язано з такою категорією як корисність (табл.1). 

Доопрацьовано та диверсифіковано механізми державного управління мотивацією праці в 

нестандартних формах зайнятості на прикладі волонтерства та волонтуризму; визначено чинники 

мотивації та оцінки їх діяльності та підґрунтя оптимізації їх очікуваної корисності на основі системного 

та комплексного, ординалістського та кардиналістського підходів. 

Ключові слова: мотивація праці волонтерів, оцінка праці волонтерів, цінність праці волонтерів, 

корисність праці волонтерів, механізм. 
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Корисність праці складових «механізмів» мотивацією 

праці в НФЗ – це їхня здатність задовольняти свої 

потреби [10]. Проблема ж вимірювання суб’єктивної 

корисності в тому, що кожна складова «механізмів» 

використовує власні критерії оцінки корисності праці в 

НФЗ, що істотно відрізняються від загальновизнаних. Та 

все ж суб’єктивна корисність праці в НФЗ може 

вимірюватися або порівнюватися на відміну від 

об’єктивної, яка цього, зокрема в НФЗ «волонтерство» 

та «волонтуризм», не може. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1. Комплексний підхід до оцінки мотивації праці в НФЗ 

Таблиця 1 

Чинники мотивації та оцінки праці в НФЗ 

 

Рівновага складових «механізмів» мотивацією праці 

в НФЗ – це оптимальний перелік потреб, що максимізує 

корисність праці в НФЗ при певному обмеженні потен-

ціалу складових. Така рівновага передбачає: як тільки 

складова задовольняє визначений перелік потреб, то для 

неї зникає стимул замінювати цей перелік на інший. 

Потенціал складових «механізмів» мотивацією праці 
в НФЗ можна відбити через обмеження витрат праці: 

І = РАА + РВВ + ... + РХХ, (1) 

де І – потенціал праці складових «механізмів» 

мотивацією праці в НФЗ; 

А, В,... X – потреби складових «механізмів» 

мотивацією праці в НФЗ; 

РА, Рв, ... Рх – витрати праці задіяних на задоволення 

відповідних потреб складових «механізмів» мотивації 

праці в НФЗ. 

№ 

з/п 
Найменування чинника Сутність чинника 

1. 
Корисність праці в НФЗ Здатність складових «механізмів» мотивацією праці в НФЗ задовольняти 

свої потреби 

2. 

Рівновага складових «механізмів» 

мотивацією праці в НФЗ 

Оптимальний перелік потреб, що максимізує корисність праці складових 

«механізмів» мотивацією праці в НФЗ при певному обмеженні їхнього 

потенціалу  

3. 
Потенціал складових «механізмів» 
мотивацією праці в НФЗ 

Відбивається через обмеження витрат праці складових «механізмів» 
мотивацією праці в НФЗ 

4. 
Цінність праці в НФЗ Важливість, значущість, користь, корисність праці складових «механізмів» 

мотивацією праці в НФЗ 

5. 
Критерій цінності праці в НФЗ Ступінь корисності результату праці для складових «механізмів» 

мотивацією праці в НФЗ 

6. 
Функція корисності праці в НФЗ Визначає переваги праці для кожної складової «механізмів» мотивацією 

праці в НФЗ 

7. 
Гранична норма заміщення потреби Величина, що визначає кількість потреби, від якої складова «механізмів» 

мотивацією праці в НФЗ готова відмовитися за для збільшення рівня 

задоволення іншою потребою на одиницю 

Мотивація  
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Загальна умова рівноваги складових «механізмів» 

мотивацією праці в НФЗ означає, що складова розподіляє 

свій потенціал праці на всі потреби таким чином, щоб 

зрівняти граничну корисність, яка витрачається на кожну 

потребу, що припадає на одиницю її потенціалу, тобто 

для всіх реально задоволених потреб А, В, С,... складових 

«механізмів» мотивацією праці в НФЗ виконується: 

МUА/РА = МUВ/РВ=МUс/Рс = ..., (2) 

а для всіх незадоволених потреб Y, Z, ... виконуються 

нерівності: 

MUy/Py<X, MUz/Pz < А,... (3) 

де MUA, MUB, MUC, MUY, MUz – граничні корисності 

потреб А, В, С, Y, Z складових «механізмів» мотивацією 

праці в НФЗ; 

РА, РВ, Рс, PY, Pz – витрати праці складових 

«механізмів» мотивацією праці в НФЗ на задоволення 

потреб А, В, С, Y, Z; 

А – деяка величина, що характеризує граничну 

корисність праці в НФЗ.  

Корисність праці для складових «механізмів» моти-

вацією праці в НФЗ підвищується із зростанням кількості 

потреб, які обслуговуються, з посиленням їхньої напо-

легливості, поширеності до кращої та повнішої їх задо-

воленості. Корисність праці є необхідною умовою для того, 

щоб дії не тільки соціального підприємництва в цілому, 

а й праця кожного задіяного надбали мінову вартість 

(цінність). 

Цінність праці в НФЗ – це важливість, значущість, 

користь, корисність праці складових «механізмів» моти-

вацією праці. Зовні цінність праці в НФЗ виступає як 

властивість засобів винагороди, заохочення, зростання 

соціального статусу задіяних, конкурентоздатності соці-

ального підприємництва або його дій. Проте значущість 

та корисність притаманні їм не від природи, не через 

внутрішню структуру, а є суб’єктивними оцінками їхніх 

конкретних властивостей, які залучені в сферу їхнього 

суспільного буття. Вони мають до них інтерес або 

відчувають в них потребу. Система цінностей складових 

«механізмів» мотивацією праці в НФЗ відіграє роль їхніх 

повсякденних орієнтирів у предметній, соціальній та 

економічній дійсності й позначень безлічі практичних 

відносин щодо навколишнього середовища.  

Цінність праці в НФЗ – це характеристика складових 

«механізмів» мотивацією праці в НФЗ, що є визнанням 

їхньої значущості. В НФЗ можна розрізняти цінності 

праці матеріальні та духовні, а також цінність для соці-

ального підприємництва, корисність, здатність праці в 

НФЗ задовольняти потребу (споживчу вартість) та її 

цінність як предмету обміну, а також кількісні співвідно-

шення при її еквівалентному обміні (мінову вартість).  

Цінність праці в НФЗ – це значення, яке має множина 

конкретних дій для задоволення потреб складових «ме-

ханізмів» мотивацією праці в НФЗ. Категорія цінності 

праці в НФЗ походить з взаємин між потребою складової 

та кількістю праці в НФЗ, яка витрачається на її задово-

лення. Праця в НФЗ для задоволення суспільних потреб, 

яка обмежена розміром потенціалу, що значно менший, 

ніж необхідні її витрати для задоволення потреб скла-

дової, є її цінністю [11].  

Категорія «корисність» щодо праці в НФЗ визначає 

здатність праці служити задоволенню потреб складових 

«механізмів» мотивацією праці в НФЗ. При цьому ступінь 

задоволення потреб складових «механізмів» мотивацією 

праці в НФЗ залежить від конкретної кількості еконо-

мічних та неекономічних благ внаслідок їхньої здатності 

задовольняти потреби складових. Саме це й надає праці 

в НФЗ значення цінності. 

За теорією граничної корисності складова «механізмів» 

мотивацією праці в НФЗ, яка максимізує корисність 

своєї праці, задовольняє власні потреби таким чином, 

щоб їх граничні корисності в розрахунку на одиницю 

праці були рівні (еквімаржинальний принцип). За [12] 

перерозподіл потенціалу праці складових «механізмів» 

мотивацією праці в НФЗ буде тривати, поки гранична 

корисність праці в НФЗ та ціна для кожної реально 

задоволеної потреби не зрівняються: 

MUa/Ра = MUb/Pb = MUc/Pc (4) 

Відношення МUа/Ра показує приріст загальної корис-

ності праці в НФЗ через збільшення витрат праці на задо-

волення потреби А складових «механізмів» мотивацією 

праці в НФЗ на одиницю. Кожний елемент рівності (2) 

можна вважати граничною корисністю одиниці праці 

в НФЗ.  

Нерівності (3) показують: якщо вже перша одиниця 

«механізмів» мотивацією праці в НФЗ, що витрачена на 

задоволення потреби Z, приносить складовій «механізмів» 

мотивацією праці в НФЗ недостатньо високу корисність, 

то складова взагалі відмовляється від задоволення цієї 

потреби. 

Формула (2) показує, що в стані рівноваги (максимум 

корисності праці в НФЗ при фіксованих інтересах скла-

дових «механізмів» мотивацією праці в НФЗ, витратах 

праці та потенціалу праці) корисність, отримана від 

останньої одиниці, витраченої на задоволення будь-якої 

потреби, однаково незалежна від того, на яку потребу її 

витрачено, що відповідає другому закону Госсена. 

З формули (2) також випливає, що витрати праці 

в НФЗ обернено пропорційно впливають на кількість 

задіяних в складових «механізмів» державного управління 

мотивацією праці в НФЗ, які бажають задовольнити свої 

потреби. Дійсно, із збільшенням витрат праці в НФЗ на 

задоволення потреби А зменшується перше відношення 

рівності (2). Для встановлення втраченої рівності та мак-

симізації загальної корисності від витрат праці задіяних 

на задоволення певної потреби в НФЗ, соціальне підпри-

ємництво, як складова «механізмів» мотивацією праці в 

НФЗ, має зменшувати попит на неї. 

Трансформація формули (4) є рівнянням рівноваги 

корисності праці в НФЗ з кардиналістських позицій. 

МUа/МUв = Ра/Рв, (5) 

Критерієм цінності праці, згідно з теорією граничної 

корисності, є ступінь корисності її результату для скла-

дових «механізмів» мотивацією праці. Головна ідея такого 

підходу в НФЗ полягає в тому, що розуміння вартості 

праці складових «механізмів» мотивацією праці в НФЗ 

як витрат ресурсів (праці, землі, капіталу) є неприйнятним, 

оскільки при цьому не враховується корисність праці. 

Згідно з цієї теорією, вартість праці визначається суб’єк-

тивною реальною оцінкою граничної корисності праці 
для задоволення певної потреби як результату діяльності, 

останній з яких задовольняє «граничну потребу», має гра-

ничну корисність праці, яка визначає ринкову цінність праці. 
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Щодо глобальних методів формування цінностей праці 

в складових «механізмів» мотивацією праці в НФЗ, то ті, 

що існують, в основному, пов’язані з освітою або з на-

ціональною та міжнародною пропагандою певних понять 

цінності. Як правило, економічно сформовані цінності 

праці в «механізмах» мотивацією праці в НФЗ поширю-

ються на якісно визначені цінності соціуму. 

Норми щодо дій складових «механізмів» мотивацією 

праці в НФЗ, які склалися в суспільстві, відбивають його 

систему цінностей (тобто, пануючих уявлень про те, що 

вважати добрим, правильним або бажаним), які зміню-

ються з часом. Очікування від роботи з боку наступного 

покоління диктують нові стандарти, і завдання фірм – 

зробити робочі місця привабливими, а отже, адаптивними, 

такими, що вражають і надихають. 

Цінності праці в НФЗ – це абстрактні, загальні поняття, 

а норми «механізмів» мотивацією праці НФЗ – це правила 

або керівні принципи поведінки складових «механізмів» 

в певних ситуаціях діяльності НФЗ. Система цінностей 

суспільства впливає на зміст норм, які відбивають соціа-

льні цінності праці в НФЗ. Систему цінностей праці в 

«механізмах» мотивацією праці в НФЗ можна визначити 

за нормами, що склалися в суспільстві. 

Характеристики корисності праці в НФЗ відрізня-

ються певною парадоксальністю: корисність праці в НФЗ 

не має фізичного чи матеріального визначення, оскільки 

корисність існує в свідомості задіяних в НФЗ, як складових 

«механізмів» мотивацією праці в НФЗ; корисність праці 

в НФЗ не завжди корисна; корисність праці в НФЗ не 

завжди приємна; корисність праці в НФЗ відрізняється 

від задоволення діяльністю в НФЗ. Так, корисність праці 

в НФЗ «волонтерство» – це очікуване задоволення во-

лонтерською діяльністю, а задоволення волонтерською 

працею – настала або реалізована корисність праці в 

волонтерстві. 

На множині альтернатив корисності праці складових 

«механізмів» мотивацією праці в НФЗ, можна визначити 

функцію корисності праці в НФЗ, за допомогою якої 

можна визначити переваги діяльності в НФЗ для кожної 

складової «механізмів» мотивацією праці в НФЗ.  

Загалом, функція корисності праці в НФЗ є зручним 

допоміжним засобом, який надає можливість використання 

теорії оптимізації при науково-методичному обґрунтуванні 

та розробці практичних рекомендацій щодо створення та 

дії «механізмів» мотивацією праці в НФЗ на підставі 

системного та комплексного підходів до дослідження. 

Раніше [13] авторка вже приймала участь в розгляді 

проблеми оптимізації мотиваційного та інноваційного 

потенціалу персоналу діяльності підприємств НФЗ як 

єдиного механізму, який дозволяє моделювання як на рівні 

принципових рішень, так й моделей алгоритмічного типу.  

Без використання функції корисності праці в НФЗ 

вирішення такого завдання з формально-логічної точки 

зору є скрутним. З іншого боку, не кожну перевагу потреби 

складових «механізмів» мотивацією праці в НФЗ можна 

уявити за допомогою функції корисності праці. Однак, 

незважаючи на деяку обмеженість підходу, функція ко-

рисності праці в НФЗ має стати невід’ємною часткою 

моделей «механізмів». 

Формальне визначення функції корисності праці 

в НФЗ наступне. Дано деяку множину Х альтернатив 

вибору поведінки складових «механізмів» мотивацією 

праці в НФЗ, на якій визначено відношення переваги ≥. 

Функція u: X → R є функцією корисності праці в НФЗ 

якщо виконано умову:  

     ( )   ( ) ( ) 
де          
В сьогодення в мікроекономіці панує ординалістський 

підхід, зокрема, до моделювання поведінки та вибору 

дій задіяних в праці, зокрема в НФЗ. Відповідно до 

нього, кількісні значення функції корисності праці не 

мають значення, важливі лише співвідношення між ними. 

Якщо значення функції корисності праці для однієї з 

альтернатив вище, то ця альтернатива є кращою для 

складових «механізмів» мотивацією праці. При цьому 

різниця значень або частка від їх розподілу не несе 

ніякої інформації. Саме цю ідею відбито в подальшому 

дослідженні. 

При кардиналістському підході кількісні значення, 

навпаки, мають істотне значення. Такий підхід авторка 

запровадила при моделюванні поведінки складових 

«механізмів» мотивацією праці в НФЗ в умовах невиз-

наченості прийняття зобов’язань, де використано функцію 

корисності фон Неймана-Моргенштерна. Це дозволило 

визначити одиниці корисності праці в НФЗ, й саме тому 

за допомогою різниці значень досягти економічного сенсу. 

Для уявлення переваг праці у вигляді функції корис-

ності праці в НФЗ необхідно, щоб сама перевага праці 

була раціональною, тобто відповідала аксіомам повноти 

й транзитивності. 

Достатність умови залежить від самої множини 

альтернатив Х та від властивостей уподобань. Якщо 

множина Х лічильна, а відносини переваги потреб скла-

дових «механізмів» мотивацією праці в НФЗ відбиваються 

раціонально, то в НФЗ існує функція корисності праці, 

яка відбиває ці переваги. 

Якщо множина Х є незліченною, то необхідно додат-

ково вимагати безперервності уподобань. В цьому випадку 

теорема Дебре гарантує існування функції корисності 

праці в НФЗ. Більш того, функція корисності, на якій 

доведено теорему Дебре, є безперервною [14, 15]. 

На переваги праці в НФЗ можна накладати додаткові 

умови, щоб отримати функції корисності праці з тими чи 

іншими властивостями. Так, можна вимагати її монотон-

ності, локальності, насиченості та нерівності. 

Безперервність хоча й є достатньою умовою існування 

функції корисності праці в НФЗ, що являє раціональну 

перевагу праці в НФЗ, але вона не є необхідною. Так, 

наприклад, функція корисності праці  ( )  ⌈ ⌉     (ціла 
частка числа) є перевагами праці в НФЗ, які не є без-

перервними. Сама функція праці в НФЗ при цьому 

також перервна. 

Властивості функції корисності праці в НФЗ: припус-

тимо, задана функція      , що суворо зростає, та 
      – функція корисності праці в НФЗ. Тоді 

композиція функцій    ( ) також є функцією корисності 
праці в НФЗ, яка являє те ж саме відношення переваги ≥. 

Зазначимо, що g не має бути безперервною. 
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Гранична норма заміщення потреби (гранична норма 

заміщення в мікроекономіці) ‒ це величина, що визначає 

кількість потреби, від якої складова «механізмів» моти-

вацією праці в НФЗ готова відмовитися заради збіль-

шення рівня задоволення іншою потребою на одиницю. 

При цьому відбувається заміщення однієї потреби іншою, 

а інтенсивність заміщення показує граничну норму 

заміщення. Граничну норму заміщення позначають через 

MRS (від англ. marginal rate of substitution) та обчис-

люють за формулою: 

       (     ), (7) 

де   – кількість праці складової «механізмів» моти-

вацією праці в НФЗ для задоволення однієї потреби; 

   – кількість праці складової «механізмів» мотивацією 

праці в НФЗ для задоволення іншої потреби;  

    та    – заміна відповідних потреб.  
Також гранична норма заміщення може бути визначена 

(при кількісному кардиналістському підході до теорії 

корисності праці в НФЗ) через відношення граничних 

корисностей результатів праці   та  : 

      
   

   
  (8) 

Якщо спиратися на поняття кривої байдужості (лінія, 

що показує всі комбінації задоволення двох потреб, 

у виборі між якими складова «механізмів» мотивацією 

праці в НФЗ байдужа, тобто, всі ці комбінації приносять 

їй корисність однакового рівня), то граничну норму 

заміщення можна розглядати як нахил кривої байдужості. 

Тобто, для збереження досягнутого рівня корисності 

складова «механізмів» мотивацією праці в НФЗ може 

відмовитися від задоволення якоїсь однієї потреби, для 

отримання тієї ж кількості загальної корисності праці в 

НФЗ шляхом задоволення якоїсь частки іншої потреби.  

Висновки. У процесі дослідження представлено чин-

ники «механізмів» державного управління мотивацією 

праці в НФЗ та їх окремі особистості на підставі впро-

вадження комплексного і системного підходів. Основні 

висновки та результати досліджень зводяться до нас-

тупного: 

чинники «механізмів» мотивацією праці в НФЗ доці-

льно покладати в основу створення ефективних «меха-

нізмів» мотивацією праці в НФЗ; 

вони сприятимуть зростанню результативності вико-

ристання людського потенціалу суспільства; 

вони спряють виявленню резервів розвитку суспіль-

ства та підвищенню ефективності державного управління 

НФЗ в цілому; 

відповідно до теорії очікуваної корисності у разі 

запровадження її до праці в НФЗ є те, що раціональна 

складова «механізмів» мотивацією праці в НФЗ має 

максимізувати очікувану корисність праці. 

Напрями подальших досліджень. У подальшому 

дослідженні авторка має намір поширити кількість 

складових «механізмів» мотивацією праці в НФЗ, що 

відбиває специфіку НФЗ. 
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Постановка проблеми. Основні інновації у світі 

сьогодні пов’язані з використанням інформаційно-кому-

нікаційних технологій, в тому числі і в транспортній 

сфері. Існує чимало досліджень про стан розробленості 

проблеми електронних послуг на різних рівнях державної 

влади та доведено, що незважаючи на наявність значної 

кількості напрацьованих праць вітчизняних науковців, 

питання розвитку електронних послуг в транспорті є не-

достатньо вивченим. 

Дослідженню загальної теорії та інструментів елек-

тронних послуг урядування відводилось чільне місце 

в багатьох працях вчених, зокрема С. Оксентюк розглядає 

складові елементи з яких складається електронне уряду-

вання, а Ю. Машкаров аналізує рівень готовності країн 

до впровадження електронних послуг, також слід виділити 

роботи, присвячені дослідженню проблем впровадження 

електронного урядування в Україні, таких вітчизняних 

науковців і практиків: А. Семенченко, К. Вознюк, 

Н. Драгомирецька, О. Загаєцька, О. Загвойська, В. Клю-

цевський, К. Линьов, І. Лопушинський, М. Міхальова, 

Я. Олійник, Н. Павлютенко, М. Пасічник, А. Семенов, 

К. Синицький, О. Дубас, П. Клімушин, А. Серенок та 

інші. 

Незважаючи на значну кількість наукових досліджень, 

присвячених електронному урядуванню, проблемі роз-

витку електронних послуг в транспорті приділено недос-

татньо уваги. 

Надання населенню послуг в електронній формі, 

зокрема в транспорті, означає підвищення рівня готовності 

до реформування послуг у транспортній сфері. Однак 

якість таких послуг залишається низькою. Існує чимало 

чинників, які ускладнюють повноцінне використання 

електронних послуг. У процесі запровадження таких 

послуг важливо враховувати потреби різних цільових 

груп споживачів, зокрема їх можливості, оскільки т.зв. 

нововведення створюють окремим громадянам чимало 

бар’єрів. По-перше, це зумовлено тим, що людям похилого 

віку важче, ніж молоді, пристосуватися до змін, по-друге 

особам з інвалідністю треба забезпечити такі самі рівні 

права з доступом до електронних послуг, що не завжди 

можна виконати на практиці. 

Відомо, що в сучасному інформаційному суспільстві 

одним із важливих пріоритетів України залишається 

прагнення сформувати суспільство, орієнтоване на інте-

реси людей, відкрите для всіх і спрямоване на постійний 

розвиток, де кожен громадянин держави міг би 

користуватися електронними послугами. Використання 

інформаційних технологій значно підвищуватиме якість 

послуг, що надаються громадянам. Саме запровадження 

електронних послуг державними органами у співпраці 

між владою і громадянами є головною передумовою 

наближення влади до громадян, що дозволяє задоволь-

няти потреби суспільства, захищати їх права. Можливість 

використання новітніх технологій сприяє суспільному 

розвитку та підвищенню якості життя.  

Повсякденне життя громадян стає дедалі більш 

«цифровим», що передбачає високий рівень очікувань 

громадян від органів влади, зокрема у транспортній 

сфері. У цій галузі відбуваються зміни і нові технології 

значно впливають на трансформацію транспорту. 

Метою статті є розкриття перспектив і проблем 

впровадження електронних послуг в транспортній сфері, 

а також можливості застосування міжнародного досвіду 

в Україні. 

Виклад основного матеріалу. У багатьох зарубіжних 

країнах транспортній сфері зручною послугою для 

громадян є е-квиток, що давно вже не якоюсь новизною, 

а зручним способом користування у транспорті. Елек-

тронний квиток – це спосіб безготівкового розрахунку за 

проїзд у громадському транспорті за допомогою спеціа-

льної транспортної картки. Наприклад, у китайському 

місті Шеньчжень використовується система оплати 

проїзду за допомогою технології розпізнавання обличчя. 

Відтак пасажирам не потрібно пред’являти квиток або 

QR-код на телефоні, достатньо просканувати своє обличчя 

на планшеті, що розміщений на турнікеті. Після іденти-

фікації обличчя гроші будуть списуватися з прив’язаних 

рахунків. Технологія оплати проїзду через розпізнавання 

облич працює завдяки мережі 5G. Наразі система працює у 

тестовому режимі. 

Ця технологія має назву «Smile to Pay» (рис.1), що 

означає «посміхнись, щоб оплатити». Вона працює за 

принципом сканування обличчя покупця. Для цього 

використовується 3D-камера і спеціальний алгоритм для 

перевірки особистості. Під час оплати клієнт має вказати 

номер телефону, прив’язаний до додатка розробників 

«Alipay», та посміхнутися перед самим сканером. Весь 

процес не перевищуватиме декількох секунд [1]. 

Упровадження системи розпізнавання обличчя як 

оплата послуг громадського транспорту – це ще один 

У статті розглядається досвід використання електронних послуг у транспортній сфері і доцільність їх 

застосування в Україні. 

Ключові слова: електронні послуги, е-квиток, QR-код, Smile to Pay. 
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крок Китаю до інтеграції технологій на основі штучного 

інтелекту в повсякденне життя найбільш населеної країни 

світу [2]. 

 

 
Рис. 1 – Вибір оплати за допомогою технології 

«Smile to Pay» 

В Індії існують електронні квитки, що надсилають 

SMS-повідомленням з індійської залізниці, вони вико-

ристовуються і вважаються дійсними поряд зі звичайними 

квитками [5]. 

Варто звернути увагу на польський досвід, де кожне 

місто впровадило однакові е-квитки та ціни для проїзду 

в міських автобусах, трамваях та тролейбусах (у Варшаві 

також у метро). Є квитки, вартість яких залежить від 

часу перебування в транспорті (наприклад, 20-, 40-, 75-

хвилинні). Спеціальний апарат одразу ж «вибиває» на 

них дату та час початку перебування у транспорті [8]. 

У Німеччині, так само як у Польщі, планують ввести 

єдиний електронний квиток, який об’єднає системи гро-

мадського транспорту майже по всій країні під однією 

картою. Мета полягає в тому, щоб зробити громадський 

транспорт більш легким і привабливим, обслуговуючи 

клієнтів близько 370 транзитних компаній і приблизно 

75 відсотків населення. Пасажири зможуть використо-

вувати одну і ту ж картку або додаток для мобільного 

телефону без необхідності купувати новий квиток в кож-

ному місті, в який вони їдуть, і без необхідності вико-

пувати дрібниці для подачі в квитковий автомат [7]. 

За оцінками Міжнародної асоціації повітряного 

транспорту в грудні 2007 року 92 відсотки всіх випу-

щених авіаквитків були електронними [6]. 

Запровадження е-квитків передусім допоможе уник-

нути проблеми передачі готівки у салоні транспортного 

засобу, а головне – е-квиток звільняє транспорт від «чорної 

готівки» і дозволяє чітко обліковувати пасажирів та 

пільговиків. Такі дані допомагають краще планувати 

маршрути та необхідну кількість транспорту у той чи 

інший час. 

В Україні також працюють над реформуванням 

транспортної сфери, у якій планується використання 

новітніх технологій е-послуг. Користування електронними 

квиткам громадянами України перебуває на різних 

стадіях. Наприклад, е-квитком активно користуються в 

Києві, менше – у Житомирі, Дніпрі, Харкові, Тернополі, 

Луцьку. До змін готуються у Вінниці, Одесі, Чернівцях 

та Ужгороді [3]. Наприклад, у Києві такою карткою є 

Kyiv Smart Card або муніципальна «Картка киянина». 

Купити і поповнити е-квиток в столиці України можна 

на станціях київського метро; у точках «Т кіоск»; через 

мобільний додаток Kyiv Smart City; в Особистому 

кабінеті киянина; у терміналах самообслуговування Ibox, 

EasyPay, 2click; у KyivPayBot у Телеграм і Facebook; 

у KyivMetroBot у Телеграм і Facebook. 

Найближчим часом поповнити е-квиток в Києві можна 

буде за допомогою мобільних додатків Приват 24, Ощад 

24/7, а також у терміналах самообслуговування КП 

ГІОЦ, ПриватБанку, Ощадбанку та на порталі EasyPay. 

Альтернативою е-квитка може бути й одноразовий 

квиток з QR-кодом, єдиний для всіх видів транспорту. 

QR-код – це тип штрих-кода, який може розпізнаватися 

камерою телефона. Їх можна придбати у боксах само-

обслуговування та касах метрополітену [4]. 

Щоб скористатися е-квитком потрібно: 

– купити QR-квиток або транспортну картку, яку 

варто буде зареєструвати в кабінеті користувача. Це і є 

Е-квиток, який надалі можна буде поповнювати за допо-

могою терміналів, інтернет-банкінгу або у спеціальних 

пунктах продажу. 

– активізувати е-квиток і сплатити за проїзд у 

транспорті за допомогою валідатора – спеціального 

пристрою для зчитування інформації, встановленого біля 

дверей чи в салоні громадського транспорту. За допомо-

гою валідатора також ведеться облік коштів та поїздок. 

Схема користування валідатором проста: щоб сплатити 

за проїзд, треба приставити платіжну картку на кілька 

секунд до відповідної ділянки під дисплеєм валідатора. 

Отже, запровадження е-квитків сприяє усуненню 

проблеми передачі готівки в салоні транспортного засобу. 

Водіям не потрібно відволікатись на пасажирів, слідку-

вати за «зайцями» чи рахувати подумки решту. Це 

дозволяє їм бути більш уважними на дорозі й звіль-

нитись від зайвого навантаження, що, згідно із задумом 

розробників, повинно знизити ризик аварійних ситуацій 

та ДТП. 

Питання надання електронних послуг у транспорті є 

проблемним. По-перше, під час впровадження такої 

системи потрібно забезпечити максимальний захист 

даних, щоб унеможливити несанкціонований доступ до 

системи, по-друге не варто повністю відмовлятися від 

готівкової оплати за проїзд, адже під час технічних 

проблем з обладнанням це може стати причиною запіз-

нення людей чи зупинки транспорту.  

Слід звернутися до такого поняття як «індекс готов-

ності». Цей індекс дозволяє оцінити рівень підготовленості 

країни до реалізації послуг органів влади на основі 

інформаційно-комунікаційних технологій, проаналізувати 

перешкоди та зони відставання на шляху реалізації 

концепції електронного уряду. 

Індекс готовності є комплексним показником і базу-

ється на трьох компонентах: індекс web-послуг, індекс 

телекомунікаційної інфраструктури, індекс людського 

капіталу.  

Ці показники показують відставання України у сфері 

використання Інтернету для інформування суспільства 

та взаємодії з ним [9, с.10]. 

Упровадження електронних послуг – це складний 

організаційний, економічний, технологічний і соціальний 

процес, що вимагає значних фінансових витрат і адмініс-

тративних зусиль. Враховуючи високу вартість реалізації 

електронних послуг, важливо правильно визначити стра-

тегію розвитку в даній сфері. 
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Тому для покращення рівня надання таких послуг 

пропонуємо використати дані індексу готовності для 

аналізу слабких місць у сфері впровадження електронних 

послуг в Україні. 

Висновок. Отже, впровадження новітніх інформа-

ційних технологій, активне використання електронних 

послуг сприятиме наближенню влади до громадян та 

підвищенню якості життя людей. Тому органам влади 

варто звертати увагу на закордонний досвід – це доз-

волить Україні не відставати від сучасних тенденцій 

в розвитку транспорту.  

Питання електронних послуг залишається бути скла-

дним, йому треба приділити чимало уваги і прикласти 

зусиль, використовувати ефективні інструментарії задля 

інтересів громадян, адже далеко не всі з них, зокрема 

люди похилого віку мають змогу користуватися елект-

ронними ресурсами в сучасному інформаційному сус-

пільстві. Їм важче, ніж молоді, пристосуватися до 

інформаційних викликів часу ХХІ ст. Відповідно до 

Конвенції про права осіб з інвалідністю треба вживати 

належних заходів для забезпечення таким особам нарівні 

з іншими доступу, зокрема, до інформаційно-комуніка-

ційних ресурсів. 
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Постановка проблеми в загальному вигляді. 

Одними з найважливіших прав людини визначено соціа-

льно-економічні права. Серед них центральне місце посідає 

право на працю та, як його об’єктивна передумова, право 

на працевлаштування. Однією з найскладніших соціально-

економічних проблем є формування національного ринку 

праці. Проблема соціальної захищеності та зайнятості 

населення є вкрай актуальною для суспільства та держави. 

Зайнятість – це діяльність громадян, пов’язана із задово-

ленням особистих та суспільних потреб і така, що, як 

правило, приносить їм доход у грошовій або іншій формі. 

Зайнятість населення – найбільш узагальнена харак-

теристика економіки. Вона відбиває досягнутий рівень 

економічного розвитку, внесок живої праці в досягнення 

виробництва. Зайнятість об’єднує виробництво і спожи-

вання, а її структура визначає характер їхніх взаємо-

зв’язків. При цьому, ринок праці – основний регулятор 

зайнятості населення, ефективність якої забезпечується 

саме через ринок праці. Праця – це одне із основних 

джерел багатства, фактор зростання виробництва. Сус-

пільство завжди зацікавлене питанням про ефективність 

використання робочої сили, оскільки доведено, що 

зростання безробіття на 1% скорочує валовий національ-

ний продукт на 2% [1, с.10]. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Дана 

проблематика знайшла своє місце у дослідженнях таких 

науковців, як І. Брайловський, Л. Колишня, С. Паніотов, 

Appelbaum, Madelyn. & Armstrong Sharon, M. Armstrong, 

А. Baron, Dr. Hugh G. Mosley, С. Fletcher, S. Kandula, 

E. Lawler, Y. Zhang та ін. Однак, не применшуючи зна-

чення попередніх наукових здобутків, зважаючи на ак-

туальність проблем у даній сфері, питання ефективності 

зайнятості потребує подальших наукових досліджень.  

Формування цілей статті (постановка завдання) – 

з’ясувати особливості ефективної зайнятості як складової 

державної безпеки.  

Виклад основного матеріалу. На початку ХХI-го 

століття визначальними ознаками розвитку національних 

економік країн світу стали посилення ролі глобалізації 

та активізація інтеграційних процесів. Внаслідок цього 

Україна, як і інші держави, відчула зростаючий вплив 

зовнішніх чинників на розвиток регіональних ринків 

праці, що несе з собою як нові позитивні можливості, 

так і нові виклики. Нові тенденції розвитку, а також об-

меження традиційних джерел зростання ВВП, об’єктивно 

зумовили нагальну необхідність пошуку можливостей 

забезпечення ефективної зайнятості в легальному секторі 

економіки, подолання існуючих диспропорцій та протиріч 

у розвитку національного та локальних ринків праці, 

скорочення тіньової зайнятості.  

Дослідження управління ефективністю зайнятості ко-

ристується популярністю в рамках вивчення управління 

людськими ресурсами. Наприклад, модель AMO заявляє 

про ефективність, яка є функцією здатності, мотивації та 

можливості трудових ресурсів брати участь у роботі. Це 

означає, що будь-яка організація буде мати найбільшу 

користь, якщо вона організує робочий процес таким 

чином, щоб працівники мали можливість зробити внесок 

у дискреційну діяльність, і це могло б бути досягнуто, 

надавши їм самостійності у прийнятті рішень, надаючи 

можливість для комунікації та участь працівників у ме-

неджменті. Щоб їх зусилля були ефективними, праців-

ники повинні мати відповідні навички та знання. Отже, 

організації можуть досягти цього, залучаючи працівників, 

які вже мають ці знання, або надаючи працівникам 

формальне та / або неофіційне навчання [2]. 

За словами Fletcher (2001) [3], який дав завершене та 

всеосяжне визначення управління ефективністю роботи 

з трудовими ресурсами, яке є «підходом до створення 

спільного бачення мети та цілей організації, допомагаючи 

кожному окремо взятому працівникові зрозуміти та виз-

нати свою участь у сприянні їм, і таким чином керувати 

та підвищувати ефективність як особистості, так і орга-

нізації». Аналогічно, управління продуктивністю – це 

процес управління для забезпечення того, щоб працівники 

зосереджували свої трудові зусилля способами, що 

сприяють досягненню місії організації. Він складається 

з трьох етапів: (а) встановлення очікувань щодо праце-

здатності працівника, (б) підтримання діалогу між керів-

ником та працівником для забезпечення ефективності 

роботи та (в) вимірювання фактичної ефективності від-

носно очікуваних результатів діяльності. Armstrong (2004) 

[4] визначив управління продуктивністю як засіб для 

досягнення кращих результатів від усієї організації 

Проаналізовано ефективність зайнятості як складової державної безпеки. Доведено, що у сфері 
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 вропейського Союзу. Проаналізовано взаємозв‘язок основних показників, що характеризують ринок праці 

та соціальну сферу в окремих країнах  С у 2013–2017 рр. Були використані методи дослідження: аналіз; 

метод міждисциплінарних досліджень; порівняльний аналіз. Сформульовано вектори якісних зрушень в 

структурі ефективної зайнятості як складової державної безпеки. 

Ключові слова: ефективна зайнятість, національна безпека, державна безпека, ринок праці, соціальна 

сфера. 



  
217  

 

  

 

 

 

Scientific Journal Virtus, November # 38, 2019 

шляхом розуміння та управління в узгоджених рамках , 

виконання запланованих цілей, стандартів та вимог до 

компетенції. «Управління ефективністю – це процес роз-

робки та реалізації мотиваційних стратегій, втручань та 

рушійних завдань з метою перетворення сирого потенціалу 

людських ресурсів на продуктивність. Усі люди мають 

потенціал всередині себе в кількох або більше функціо-

нальних областях. Однак використання та перетворення 

цього потенціалу у результати, які часто можна отримати, 

часто є оптимальними через цілий ряд причин. Продук-

тивність менеджменту виступає в якості каталізатора в 

перетворенні трудового потенціалу в продуктивність 

шляхом видалення проміжних бар’єрів, а також моти-

вацій людських ресурсів» (Kandula, 2006) [5]. Управління 

продуктивністю – це процес, що забезпечує працездат-

ність зосередженості на своїй роботі способами, що 

сприяють досягненню місії організації, необхідної для 

бізнес-організації (Zhang, 2012) [6]. При цьому ефек-

тивність управління продуктивністю збільшується, коли 

постійно триває зворотний зв’язок, застосовуються заходи, 

що ґрунтуються на поведінці, і встановлюються задані цілі 

та застосовуються навчені рейтинги (Lawler, 2003) [7]. 
Зайнятість населення виступає важливим фактором 

стійкості соціально-економічної системи та суспільного 
відтворення, необхідною умовою і формою життєдіяль-
ності людини. В соціально орієнтованій ринковій еконо-
міці людина реалізує своє конституційне право на працю, а 
праця є базисом зростання ВВП, формування рівня життя 
населення і одночасно економічної могутності держави, 
її національної безпеки. Тому, безперечно, ефективна 
зайнятість стає важливою передумовою економічного 
зростання, інтегральним показником якості та результа-
тивності ринкових реформ, позитивної динаміки соціа-
льних і демографічних процесів. 

В умовах європейської інтеграції проблеми зайнято-
сті набувають першочергового значення, позаяк зайнятість 
населення віддзеркалює стан економіки країни загалом 
та окремих її сегментів. Зайнятість як соціально-еконо-
мічне явище – суспільно корисна діяльність громадян, 
пов’язана із задоволенням особистих та суспільних потреб, 
і та, що приносить дохід. Економічна сутність зайнятості 
передбачає відображення участі частини населення у 

створенні суспільного продукту. Соціальна сутність зай-
нятості характеризує потребу людини в суспільно корисній 
праці та задоволенні матеріальних і духовних потреб 
унаслідок отримання доходу. 

Ефективна зайнятість відображує ступінь використання 
робочої сили і характеризується такими показниками: 

 реальний валовий наявний дохід населення на душу 

населення; 
 продуктивність праці; 
 рівень зайнятості працездатного населення у госпо-

дарстві країни; 

 структура розподілу працюючих за галузями госпо-
дарства; 

 професійно-кваліфікаційна структура працюючих. 

У сфері зайнятості важливе значення має поділ населе-
ння за соціально-демографічними ознаками. Сукупність 
соціально-демографічних характеристик населення виз-
начає місце окремих поколінь у функціонуванні трудового 

потенціалу і значною мірою впливає на розвиток продук-
тивних сил суспільства, їх відтворення, економічне наван-
таження на працездатне населення працездатного віку, 

продуктивність суспільної праці. Тому розглядати зайня-
тість у практичному аспекті без урахування питомої ваги 
різних соціально-демографічних груп населення не можна. 

У 2017 році та на початку 2018 року економіка ЄС 
перевершила прогнози, розширившись найвищими тем-
пами, зафіксованими з початку кризи у 2008 році. Зрос-
тання реального ВВП прискорилося до 2,5% (як у ЄС, 

так і в єврозоні) з 1,9% у 2016 році. Приватне споживання 
залишається головним рушієм економічного зростання, 
але в 2017 році також спостерігається поліпшення інвес-

тицій, тоді як чистий експорт сильно відскочив від рівня 
2016 року, що суттєво сприяло загальній економічній 
експансії (ESDE, 2018) [8]. Більш сильне зростання ви-

робництва в 2017 році, ніж у попередні роки, в поєднанні з 
потужним зростанням зайнятості призвело до зростання 
продуктивності в ЄС та в єврозоні. Це та помірне зрос-
тання номінальної компенсації на одного працівника 

призвели до зростання номінальних витрат на оплату 
праці (ESDE, 2018) [8]. У табл. 1 наведено вибрані макро-
економічні показники, що характеризують ринок праці 

та соціальні показники у країнах Європейського Союзу. 

Таблиця 1 

Вибрані макроекономічні показники, що характеризують ринок праці  

та соціальні показники у країнах Європейського Союзу у 2013–2018 рр. 

Показник 
Рік Абсолютне відхилення 

 2017 від 2013, +/- 2013 2014 2015 2016 2017 

Реальний ВВП (річний приріст) 0,3 1,8 2,3 2,0 2,5 2,2 

Зайнятість       

річний приріст -0,3 1,0 1,1 1,2 1,6 1,9 

кількість зайнятих (тис.) 224529 226843 229325 232143 235823 11294 

Рівень зайнятості 68,4 69,2 70,1 71,1 72,2 3,8 

Продуктивність праці       

на одну зайняту особу 0,5 0,7 1,2 0,7 0,9 0,4 

за відпрацьовану годину 1,0 0,6 1,4 0,6 1,2 0,2 

Безробіття       

рівень тривалого безробіття 5,1 5,0 4,5 4,0 3,4 -1,7 

дуже довгостроковий рівень безробіття 2,9 3,0 2,8 2,5 2,1 -0,8 

кількість безробітних (тис.) 26335 24832 22898 20942 18776 -7559 

Реальний валовий наявний дохід 
населення на душу населення 

98,0 97,8 98,8 100,5 102,2 4,2 

Джерело: Employment and Social Developments in Europe – 2018 [8] 
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За розрахованими даними можемо зробити висновок, 

що у країнах Євросоюзу за останні 5 років зріс реальний 

ВВП на 2,2 пункти. Це призвело до покращення рівня 

зайнятості на 3,8, що у 2017 році фактично становило 

72,2%.  

На рис.1 наведено взаємозв’язок рівня зайнятості, 

продуктивності праці та реального валового наявного 

доходу населення на душу населення. 

На рис.1 яскраво видно рівень занятості прямо 

впливає на продуктивність праці. Так, продуктивність 

праці зросла за останні 5 років на 4,2%, що у 2018 році 

становило 102,2%. При цьому, реальний валовий наяв-

ний дохід населення на душу населення з 50% зріс до 

90% у 2018 році.  

Взаємозв’язок між розглянутими показниками в 

окремих країнах у 2013–2017 рр. наведено на рис.2. 
 

 

Рис.1. Взаємозв‘язок основних показників, що характеризують ринок праці 

 та соціальну сферу у 2013–2017 рр. 

Джерело: Employment and Social Developments in Europe – 2018 [8] 
 

Рис.2. Взаємозв‘язок основних показників, що характеризують ринок праці  

та соціальну сферу в окремих країнах  С у 2013–2017 рр. 

Джерело: Employment and Social Developments in Europe – 2018 [8] 

Як бачимо, найбільш яскраво взаємозв’язок основних 
показників, що характеризують ринок праці та соціальні 
показники у 2013–2017 рр. спостерігається в Ірландії, де 

продуктивність праці становить 10 млн. євро/1тис. ос., 
що свідчить про високий рівень державної безпеки 
у даній країні. Найгірша ситуація спостерігається 

у Люксембурзі, де продуктивність праці становить – 
0,1 млн. євро/1тис. ос. 

Таким чином, в усіх країнах світу управління зайня-

тістю населення посідає одне з провідних місць у механізмі 
реалізації державної політики. Це невипадково, оскільки 
стан ринку праці, наявність умов для докладання праці 
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характеризують загальний соціально-економічний стан 

країни, спроможність державної політики вирішувати 
найгостріші проблеми розвитку та соціальної безпеки. 
Адже негативні тенденції на ринку праці призводять до 
негативних економічних і соціальних наслідків. Рівень 

зайнятості населення є тим соціально-економічним пока-
зником, який опосередковано відображає ефективність 
управління економікою в цілому. 

Висновки. Системний аналіз сутності інноваційної 
трансформації економіки та особливостей постіндустрі-
альних суспільств дав змогу сформулювати такі інно-

ваційноорієнтовані вектори якісних зрушень в структурі 
ефективної зайнятості як складової державної безпеки: 

 забезпечення високої зайнятості у сфері послуг, 
насамперед в інформаційно містких секторах фінансових 

та професійних послуг, охороні здоров’я, освіті, держав-
ному управлінні; 

 прискорене створення нових модернізованих робочих 

місць у виробництвах, що припадають на кінцеві стадії 
технологічних циклів; 

 створення і значне поширення наукомістких видів 
економічної діяльності, насамперед у виробництвах но-

вітніх технологічних укладів; 
 зростання у структурі персоналу питомої ваги пра-

цівників, зайнятих науководослідними і дослідно-конст-

рукторськими розробками, їх випробуванням і впровад-
женням; 

 активне впровадження нових, більш складних, со-

ціально мобільних, адаптованих до змін у виробництві 
та на ринку праці широкого профілю професій та син-
тезованих спеціальностей; 

 кількісно-якісне зростання чисельності висококвалі-

фікованих, високоосвічених працівників, спроможних до 
інновацій; 

 прискорене впровадження у практику регулювання 

зайнятості нетрадиційних (альтернативних) режимів праці, 
новітніх нетрадиційних стратегій мотивації трудової 
діяльності. 
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Постановка проблеми. В Стратегії національної 

безпеки України одним із завдань державного управління 

визначено створення ефективного механізму інформа-

ційно-аналітичного забезпечення державної політики 

національної безпеки України [1]. 

Ця обставина і визначає зв’язок загальної проблеми 

з найбільш важливими науковими та практичними 

завданнями дослідження державно-управлінських про-

блем інституалізації аналітичної діяльності в системі 

забезпечення національної безпеки України. Адже недо-

сконалість організаційно-правового, кадрового та науково-

методичного забезпечення аналітичної діяльності у вка-

заній системі гальмує реформування сектору безпеки і 

оборони України [2].  

На підставі аналізу актуальних досліджень і нау-

кових публікацій можна зробити висновок про те, що 

розгляду теоретичних і методологічних проблем дер-

жавно-управлінської аналітики у сфері забезпечення 

національної безпеки України присвячено наукові праці 

вітчизняних дослідників, а саме: Ю. Сурміна [3, с.61-66], 

котрий дав загальну характеристику державно-управ-

лінській аналітиці; О. Бодрука [90], Г. Ситника [5, с.355-

357], М. Шевченка та О. Зозулі [6], котрі дали загальну 

характеристику систем забезпечення національної без-

пеки механістичного, адаптивного та креативного типів; 

А. Семенченка, котрий дав загальну характеристику ме-

ханізму інформаційно-аналітичного забезпечення політики 

національної безпеки України [7]. 

Виділення невирішених раніше частин загальної 

проблеми, формулювання цілей статті. Аналіз резуль-

татів наукових досліджень проблем державно-управ-

лінської аналітики у сфері забезпечення національної 

безпеки дозволяє зробити висновок про те, що поза 

увагою вітчизняних дослідників залишилися:  

1) проблема визначення функцій та завдань аналітичної 

діяльності в системі забезпечення національної безпеки;  

2) проблема визначення напрямів розвитку системи 

державно-управлінської аналітики в умовах трансфор-

мацій простору безпеки тощо.  

Тобто, недостатнє дослідження актуальних проблем 

аналітичної діяльності в системі забезпечення націона-

льної безпеки України, не сприяє всебічній науковій 

оцінці наявних здобутків і прорахунків у цій специфіч-

ній сфері, а також розробці рекомендацій щодо подаль-

шого її розвитку в контексті завдань реформування сектору 

безпеки і оборони України. 

Пошуку відповідей на вказані та інші проблеми, на 

нашу думку, сприятиме розробка та впровадження в пра-

ктику державного управління національною безпекою 

моделі аналітичної діяльності в системі забезпечення 

національної безпеки. 

Саме тому метою статті є розробка комплементарної 

моделі аналітичної діяльності в системі забезпечення 

національної безпеки України. 

Виклад основного матеріалу. В науці «Державне 

управління» під системою забезпечення національної 

безпеки розуміють інституційний регулятивний механізм, 

за допомогою якого підтримується стабільність суспіль-

ства, забезпечується захищеність національних інтересів 

та мінімізуються існуючі загрози [5, с.355-357]. Місією 

цієї системи є трансформація політики національної 

безпеки у цілеспрямовану скоординовану діяльність 

суб’єктів національної безпеки, складових секторів 

безпеки і оборони, спрямовану на захист національних 

інтересів. Вказана місія досягається виконанням низки 

завдань, зокрема: 

розробка концепцій, доктрин, стратегій, державних 

програм у сфері забезпечення національної безпеки; 

створення, підготовка та підтримка в готовності до 

застосування згідно зі штатним призначенням та коор-

динація діяльності сил і засобів секторів безпеки та обо-

рони, а також їх кадрове, матеріально-технічне, фінансове 

та інше забезпечення; 

врегулювання, розв’язання конфліктів у різних сфе-

рах життєдіяльності суспільства, а також ліквідація їх 

наслідків; 

здійснення заходів спільно з міжнародними органі-

заціями щодо забезпечення міжнародної і національної 

безпеки; 

комплексний моніторинг загроз національним 

інтересам; 

контроль здійснених заходів по гарантуванню націо-

Метою статті є визначення теоретичних засад моделювання в державному управлінні системою 

забезпечення національної безпеки. На основі модельного підходу розроблено комплементарну модель 

аналітичної діяльності в системі забезпечення національної безпеки, яку структурно представлено 

сукупністю моделі системи забезпечення національної безпеки та проблемно-методолого-інформаційно-

організаційно-кадрово-ціннісно-нормативної моделі аналітики. Взаємодія цих двох моделей здійснюється в 

комунікативній підсистемі системи забезпечення національної безпеки шляхом реалізації функцій, що 

пов‘язані з аналітичною діяльністю. 

Ключові слова: аналітична діяльність, державне управління національною безпекою, моделювання в 

державному управлінні, модель системи забезпечення національної безпеки, проблемно-методолого-

інформаційно-організаційно-кадрово-ціннісно-нормативна модель аналітики. 
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нальної безпеки, оцінка результативності та економічної 

ефективності вказаних заходів [5, с.355]. 
Є сенс зауважити, що в науці «Державне управління» 

під державно-управлінською аналітикою розуміють ана-
літичну діяльність, яка використовується в державному 
управлінні. «Вона характеризується організаційним, 
методологічним, інформаційно-технологічним, проблем-
ним, ціннісно-нормативним і кадровим аспектами, які 
мають різні рівні розвитку» [3, с.61]. 

Державно-управлінська аналітика відіграє визначальну 
роль у державному управлінні національною безпекою. 
Зокрема, вона дозволяє:  

отримувати інформацію про безпекове середовище, 
яка є необхідною для обґрунтування цілей і завдань 
державного управління національною безпекою;  

аргументувати прийняття державно-управлінських 
рішень у сфері забезпечення національної безпеки;  

виявляти соціальні резерви та використовувати їх для 
підвищення ефективності системи забезпечення націона-
льної безпеки;  

розробляти сценарії антикризового та кризового 
управління у сфері забезпечення національної безпеки;  

сприяти розробці концепцій, доктрин, програм, планів 
у сфері забезпечення національної безпеки;  

удосконалювати організацію і систему управління 
національною безпекою. 

Використовуючи ідеї О. Бодрука [4, с.44], М. Шев-
ченка та О. Зозулі [6], А. Семенченка [7, с.74-75] щодо 
функцій та завдань системи забезпечення національної 
безпеки, що пов’язані з аналітичною діяльністю (функція 
моніторингу та планування, прогностична, аналітична, 
координаційна, соціально-адаптивна, ідеологічна функції, 
функція контролю) а також ідеї Ю. Сурміна щодо 
представлення аналітичної діяльності у вигляді проб-
лемно-методолого-інформаційно-організаційно-кадрово-
ціннісно-нормативної моделі, або куба аналітики, окремі 
площини якої відображають її сутнісні характеристики 
[3, с.62] запропонуємо авторську модель аналітичної 
діяльності в системі забезпечення національної безпеки 
(див. рис 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1. Комплементарна модель аналітичної діяльності в системі забезпечення національної безпеки 
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Ця модель слугує для збереження та розширення 

знання про діалектику взаємозв’язку між теорією та 

практикою аналітичної діяльності в системі забезпечення 

національної безпеки. Під поняттям «модель аналітичної 

діяльності в системі забезпечення національної безпеки» 

пропонуємо розуміти систему цінностей і стандартів 

аналітичної діяльності, спрямованої на отримання знання 

про державно-управлінські проблеми забезпечення націо-

нальної безпеки та шляхи їх вирішення.  

Структурно комплементарна (взаємодоповнююча) 

модель аналітичної діяльності в системі забезпечення 

національної безпеки складається з:  

моделі системи забезпечення національної безпеки; 

проблемно-методолого-інформаційно-організаційно-

кадрово-ціннісно-нормативної моделі, або куба аналітики 

Модель аналітики як структурно-логічна схема відоб-

ражає сутнісні характеристики аналітики, а саме [3, с.62]: 

1. Організаційний аспект аналітичної діяльності зво-

диться до цілеспрямованої діяльності різноманітних ана-

літичних організацій. 

2. Проблемний аспект аналітичної діяльності зводиться 

до формулювання проблем управління. Типовими проб-

лемами управління є: проблема обмеженості ресурсів; 

проблема вибору оптимального варіанту управлінського 

рішення серед кількох альтернатив; проблема розподілу 

наявних ресурсів; проблема управління ризиками; проб-

лема розробки й упровадження нововведень; проблема 

патологій в управлінні. 

3. Методологічній аспект аналітичної діяльності відо-

бражає інструментарій одержання знання з практичних 

проблем і шляхи їх вирішення.  

4. Інформаційно-технологічний аспект зводиться до 

застосування технологій розумової діяльності.  

5. Ціннісно-нормативний аспект аналітичної діяльності 

зводиться до системи цінностей і норм, які забезпечують 

нормування цієї діяльності.  

6. Кадровий аспект аналітики зводиться до діяльності 

професійних аналітиків, які займаються збором та об-

робкою інформації, підготовкою аналітичних документів. 

Аналіз результатів наукових досліджень [4;6;7] 

дозволяє констатувати, що основними рисами організації 

аналітичної діяльності в системі забезпечення націона-

льної безпеки України є: 

1) централізація аналітичної діяльності в системі за-

безпечення національної безпеки, яка здійснюється в за-

гальнодержавному масштабі;  

2) відокремлення функції аналітичної діяльності в си-

стемі забезпечення національної безпеки від оперативно-

виконавчої діяльності; 

3) автоматизація системи інформаційно-аналітичного 

забезпечення політики національної безпеки; 

4) спеціалізація аналітичної діяльності в системі за-

безпечення національної безпеки відповідно до основних 

завдань держави щодо гарантування національної без-

пеки у відповідних сферах суспільства; 

5) взаємодія державних та недержавних аналітичних 

організацій з питань інформаційно-аналітичного забез-

печення політики національної безпеки. 

Основними напрямками аналітичної діяльності в сис-

темі забезпечення національної безпеки є: збір, накопи-

чення та аналіз інформації про сили та способи дес-

труктивного впливу на державу; прогнозування змін 

в цих силах і вироблення рекомендацій по реагуванню 

на загрози національним інтересам з урахуванням мож-

ливостей держави; інформаційно-аналітичне забезпечення 

прийняття стратегічних, тактичних та оперативних рішень 

керівництвом держави щодо гарантування забезпечення 

національної безпеки. 

Є сенс зауважити, що в проблемному аспекті ана-

літичної діяльності в системі забезпечення національної 

безпеки поряд із типовими проблемами управління 

вказаними в [3, с.62], варто виокремити також проблему 

дезінформації, проблему розривів діяльності в тріаді 

«наука – аналітика – прийняття рішення», проблему 

оцінки ефективності механізму інформаційно-аналі-

тичного забезпечення державної політики національної 

безпеки, проблему технологізації аналітичної діяльності. 

В ціннісно-нормативному аспекті аналітичної діяль-

ності в системі забезпечення національної безпеки поряд 

із цінностями і нормами аналітичної діяльності необхідно 

розглядати також: 

базові цінності суспільства – добробут, безпека, спра-

ведливість, свобода, які є основою формування націона-

льних інтересів та визначення національних цілей у сфері 

безпеки; 

цінності домінуючої парадигми національної безпеки 

в конкретно-історичних умовах (ліберальної, консер-

вативної, марксистської та ін.). 

Саме це істотно відрізняє аналітичну діяльність в си-

стемі забезпечення національної безпеки від наукового 

аналізу проблем у цій сфері: якщо останній базується на 

принципі об’єктивності, то державно-управлінська ана-

літика у сфері забезпечення національної безпеки підпо-

рядкована національним інтересам. 

Аналіз результатів наукових досліджень [4;6;7] 

дозволяє констатувати, що безпосередньо функції ана-

літичної діяльності реалізовуються в підсистемах сис-

теми забезпечення національної безпеки, а саме: 

1) в інституційній та комунікаційній підсистемах 

реалізовується: 

управлінська функція первинної аналітики, яка 

передбачає забезпечення інформацією всі етапи управ-

лінського циклу; 

2) в комунікаційній підсистемі реалізовується функція 

вищої аналітики – функція контролю, що передбачає 

здійснення стратегічного та оперативного контролю 

виконання визначених завдань щодо реагування на 

загрози національним інтересам; 

3) в організаційно-управлінській підсистемі реалізо-

вуються такі функції вищої аналітики як: 

діагностична функція, яка спрямована на отримання 

об’єктивної інформації про стан національної безпеки;  

інструментальна функція, що забезпечує розробку та 

прийняття управлінських рішень у сфері забезпечення 

національної безпеки, розробку сценаріїв реагування на 

загрози національним інтересам, формування суспільної 

думки в інтересах національної безпеки; 

4) в прогнозно-проектувальній підсистемі реалізову-

ються такі функції вищої аналітики як: 

прогностична функція, яка спрямована на виявлення 

тенденцій розвитку загроз національним інтересам та 

прогнозування наслідків реалізації варіантів управлін-
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ських рішень щодо реагування на виявлені загрози. Ця 

функція включає в себе підфункції: 

стратегічного прогнозування – передбачає розробку 

прогнозів в межах від 5–10 до 20–30 років, найчастіше 

до 15 років; 

середньотермінового прогнозування – передбачає 

розробку прогнозів в межах 1–5 та 5–10 років; 

поточного прогнозування – передбачає розробку 

прогнозів в межах до 1 року; 

експертно-консультативна функція, що забезпечує: ви-

конання експертно-аналітичних робіт, обумовлених цілями 

та завданнями системи забезпечення національної безпеки; 

здійснення соціальної експертизи нормативно-правових 

актів з метою виявлення правових колізій у сфері забез-

печення національної безпеки; здійснення експертної 

оцінки чинників ризику, здатних створювати соціально-

економічну, зовнішньополітичну, воєнно-політичну та 

внутрішньополітичну ситуації критичного характеру; 

аналітична функція, яка забезпечує інституалізацію 

аналітики як державно-управлінської дисципліни, а саме 

вироблення методології і побудова теорії аналітичної 

діяльності в системі забезпечення національної безпеки; 

5) в функціональній підсистемі реалізовує коорди-

наційна функція вищої аналітики, яка спрямована на 

оцінку загальної та поточної ефективності системи за-

безпечення національної безпеки на основі якої здійсню-

ється координація діяльності органів державної влади, 

що опікуються питаннями забезпечення національної 

безпеки; 

6) в культурно-ідеологічній підсистемі реалізовується 

інформаційна функція масової аналітики, яка спрямована 

формування громадської думки в інтересах національної 

безпеки. 

Основними завданнями аналітичної діяльності в сис-

темі забезпечення національної безпеки є: визначення 

інформаційних потреб держави; визначення місця зна-

ходження необхідної інформації (як поза державою, так і 

в середині неї); розробка способів отримання необхідної 

інформації та їх реалізація; формування інформаційних 

баз спостереження за тенденціями розвитку безпекового 

середовища; оцінка та аналіз зібраної інформації, про-

гнозування розвитку загроз національним інтересам; 

вироблення рекомендацій по реагуванню на виявлені 

загрози; оцінка загальної та поточної ефективності сис-

теми забезпечення національної безпеки; інформаційно-

аналітичне забезпечення разових заходів; підготовка 

інформаційно-аналітичних документів. 

Стандартними роботами в рамках аналітичної діяль-

ності в системі забезпечення національної безпеки є: 

1) в галузі визначення інформаційних потреб держави 

щодо забезпечення національної безпеки: вивчення на-

явної інформації в державі про загрози національним 

інтересам та практичні проблеми забезпечення націо-

нальної безпеки; виявлення необхідної інформації для 

прийняття державно-управлінського рішення у сфері 

національної безпеки; виявлення інформації про сили, які 

впливають на державу з метою зміни її зовнішньо-

політичного курсу тощо; визначення інформації, якої не 

вистачає для формування об’єктивної картини безпекової 

ситуації;  

2) в галузі визначення місця знаходження необхідної 

інформації з питань національної безпеки: визначення, 

де знаходиться потрібна інформація; визначення, хто 

має до неї доступ; виявлення робіт, які проводяться 

з цією інформацією; визначення шляхів переміщення 

пошукової інформації;  

3) в галузі розробки способів отримання необхідної 

інформації та їх реалізація: визначення підходів до 

людей, котрі володіють пошуковою інформацією; виз-

начення способів отримання доступу до пошукової 

інформації; реалізація рішень по отриманню інформації; 

4) в галузі оцінки, накопичення та аналізу інформації 

з питань національної безпеки: визначення достовір-

ності, своєчасності й актуальності інформації; створення 

системи зберігання інформації; вивчення інформації, її 

структуризація; складання уявлення про предмет інте-

ресу за непрямими ознаками; 

5) в галузі прогнозування подій у відповідних сферах 

національної безпеки: визначення тенденцій в розвитку 

загроз національним інтересам у різних сферах; визна-

чення впливу зовнішніх чинників на розвиток загроз 

національним інтересам; вироблення думки про подаль-

ший розвиток загроз національним інтересам; 

6) в галузі вироблення рекомендацій: виявлення 

схожих подій; виявлення закономірностей у розвитку 

цих подій; визначення ступеню впливу зовнішніх та 

внутрішніх чинників на розвиток подій. 

Висновки та перспективи подальших розвідок у 

даному напрямку.  

1. Зміст аналітичної діяльності в системі забезпечення 

національної безпеки полягає у збиранні, обробці й 

аналізу інформації щодо викликів та загроз національним 

інтересам, а також практичних проблем забезпечення 

національної безпеки. Структурними компонентами ана-

літичної діяльності в системі забезпечення національної 

безпеки є: моніторинг, аналіз, діагностика, прогнозування, 
моделювання, експертиза, вибір технологій для прийняття, 

впровадження та реалізації державно-управлінських 

рішень та контролю їх виконання. Головна мета аналі-

тичної діяльності в системі забезпечення національної 

безпеки – це формування контекстно-залежного уявлення 

про сутнісні характеристики практичних проблем 

забезпечення національної безпеки, що зумовлює вибір 

відповідних технологій для прийняття, впровадження та 

реалізації результативних державно-управлінських рішень 

у цій специфічній сфері. 

2. Структурно комплементарна (взаємодоповнююча) 

модель аналітичної діяльності в системі забезпечення 

національної безпеки представлено двошаровою моделлю: 

1) модель системи забезпечення національної безпеки; 

2) проблемно-методолого-інформаційно-організаційно-

кадрово-ціннісно-нормативної модель аналітики. Взає-

модія цих двох моделей здійснюється в комунікативній 

підсистемі системи забезпечення національної безпеки 

шляхом реалізації функцій, що пов’язані з аналітичною 

діяльністю, а саме: функцій моніторингу та планування, 

прогностичної, аналітичної, координаційної, соціально-

адаптивної, ідеологічної функцій, функції контролю. 

Перспективним напрямом подальших досліджень 

вбачається в дослідження проблеми інституалізації 

аналітичної діяльності в системі забезпечення націона-

льної безпеки України. 
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Вступ. Під час своєї діяльності підприємства часто 

купують нематеріальні активи, такі як наукові (технічні) 

знання, проектування і впровадження нових процесів або 

систем, ліцензії, інтелектуальна власність, торговельні 

марки, комерційні найменування. Прикладами вказаних 

категорій також є комп’ютерне програмне забезпечення, 

патенти, авторські права, кінофільми, списки клієнтів та 

інше. Як бачимо, всі ці активи не мають матеріальної 

форми. Однак, незважаючи на те, що всі ці ресурси 

потрапляють у сферу дії П(С)БО 8 «Нематеріальні 

активи» та МСБО 38 «Нематеріальні активи», не всі вони 

відповідають визначенню нематеріального активу, що в 

протилежному випадку призведе до визнання їх витра-

тами у міру виникнення, якщо тільки вони не виникли у 

процесі об’єднання бізнесу. 

Постановка проблеми. В сучасних умовах господа-

рювання багато елементів, пов’язаних з обліком нема-

теріальних активів недостатньо законодавчо врегульовані, 

у зв’язку з чим у бухгалтерів-практиків виникає багато 

питань. 

 З огляду на той факт, що вітчизняне законодавство, 

яким регулюється облік нематеріальних активів, далеке 

від ідеального, у статті певну увагу приділено розкриттю 

П(С)БО та законодавчих актів, згідно з якими здійсню-

ється облік даної категорії активів на підприємствах та 

організаціях України. Крім того, у випадках, коли націо-

нальне законодавство не в повній мірі надає інформацію 

на поставлені питання щодо певних моментів методології 

обліку нематеріальних активів, автори залишають за 

собою право звертатися до Міжнародних стандартів бух-

галтерського обліку, на базі яких побудовані П(С)БО. 

Аналіз останніх досліджень. Розвитку теорії і прак-

тики питань бухгалтерського обліку нематеріальних 

активів присвячені роботи В.Д. Андреєва, А.В. Алексєєвої, 

В.В. Бабича, М.Т. Білухи, С.Ф. Голова, А.М. Герасимо-

вича, Н.І. Дорош, В.І. Єфіменко, В.П. Завгороднього, 

В.Г. Лінника, В.В. Сопка, Н.В. Кужельного, Г.Г. Кірей-

цева, Д.Р. Кетлетта, Г.І. Олеховича, В.Г. Швеця, 

Л.С. Шатковської, В.Ф. Палія, О.А. Петрик, С. Яремчука, й 

інших. 

У той же час, глибокі і всебічні теоретичні дослід-

ження в даній галузі з комплексним аналізом як вітчиз-

няної, так і міжнародної облікової практики досить 

рідкісні, а іноді, і зовсім відсутні. У більшості робіт в не-

повній мірі дається критичний аналіз існуючих теоретико-

методологічних основ і практичної багатоаспектності 

обліку даного виду активів, недостатня увага приділяється 

питанням вдосконалення методології та практики 

бухгалтерського обліку нематеріальних активів. 

Метою наукової статті є розкриття поняття «нема-

теріальні активи» в контексті ведення бухгалтерського 

обліку. 

Виклад основного матеріалу. Важливим чинником 

правильного економіко-правового тлумачення немате-

ріальних активів є з’ясування питань визначення та 

визнання цього виду активів виходячи з їх сутності як з 

точки зору економіки, так і з погляду права, що дасть 

змогу правильно відображувати ці активи в бухгалтер-

ському обліку. 

Конструктивний підхід до досліджуваного питання 

пов’язаний з тим, що сфера нематеріальних активів ре-

гулюється як суто юридичними документами, так і 

нормативно правовими актами, які забезпечують сферу 

бухгалтерського обліку. Тобто з’ясування сутності нема-

теріальних активів можливе лише у разі синтезу юри-

дичного та економічного напрямів, що підтверджується 

також і тим, що в «господарському процесі вже закла-

дені економічні та юридичні відносини». 

У науковій статті розглянуто поняття нематеріальних активів, яке встановлюється міжнародною та 

національною законодавчою базою. Проаналізовані економічні та облікові джерела, згідно до яких 

з‘ясовується сутність поняття «актив». Досліджено основні критерії визнання нематеріальних активів. У 

ході наукового дослідження було з‘ясовано, що поняття активів можна розподілити на дві складові: 

ресурси та права на ресурси. Крім того, авторами були наведені характерні ознаки нематеріальних активів 

підприємства. У ході наукової роботи зроблені відповідні висновки.  

Ключові слова: активи, нематеріальні активи, немонетарний актив, ресурс, об‘єкт, економічна вигода, 

права на ресурси. 
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Оскільки нематеріальні активи є одним з видів 

активів, згідно з П(С)БО 8 «Нематеріальні активи», 

доцільним є з’ясування сутності поняття активу. Активи – 

ресурси, контрольовані підприємством в результаті 

минулих подій, використання яких, як очікується приведе 

до отримання економічних вигод у майбутньому. 

Відповідно до П(С)БО 8 «Нематеріальні активи» не-

матеріальний актив – немонетарний актив, який не має 

матеріальної форми та може бути ідентифікований [1]. 

Аналіз цих двох понять вказує на те, що термін 

«нематеріальні активи» є більш поширеним, ніж поняття 

активів узагалі. 

Щодо юридичного тлумачення нематеріальних активів, 

то замість нього як рівнозначне вживається поняття 

інтелектуального капіталу. З метою визначення право-

мірності вживання цього замінника необхідними є дос-

лідження сутності як активів, так і капіталу, та оптимізація 

тлумачень нематеріальних активів, що використовуються 

в процесі дослідження цього поняття. 

Аналіз літературних джерел дає можливість стверд-

жувати, що науковцями поширюється термін «активи», 

визначений законодавчо. 

Так, Н.М. Грабова [2] визначає активи як ресурси, які 

беруть участь у процесі діяльності підприємства як у 

сфері матеріального виробництва, так і в невиробничій 

сфері впродовж відповідного часу. 

О.В. Лишиленко [3] розуміє під активами господарські 

засоби, якими володіє підприємство з різних джерел їх 

утворення, що використовуються з метою реалізації, 

завдань, які визначені за установчими документами; а 

В.Г. Швець [4] – сукупність майнових цінностей, які 

обслуговують діяльність підприємства і споживаються 

протягом відповідного часу у господарській діяльності 

підприємства. 

Цікаву думку щодо сутності активів висловлює 

І.Й. Яремко «активи – функціонуючий ресурсний потен-

ціал підприємства» [5]. 

Поряд з цим, характеризуючи активи як джерело 

майбутніх доходів, низка авторів підкреслюють також 

інші їхні риси, наприклад конвертованість у грошові кошти 

або вимірювання ними, права на майбутні доходи тощо. 

Як було зазначено раніше, поняття нематеріальних 

ресурсів як активів підприємства є ширшим, ніж власне 

поняття активів. Крім того, активами визнаються лише 

ресурси, тоді як нематеріальні активи часто втілюють у 

собі права на використання певного вид ресурсу. В зв’я-

зку з цим або нематеріальний актив слід виключати зі 

складу активів, або змінювати поняття «актив». 

Для визначення можливості вирішення цього питання 

проаналізуємо чинники, що впливають на визнання 

певного об’єкта активом, оскільки саме це передує відо-

браженню об’єкта в бухгалтерському обліку. 

Згідно зі ст. 1 Закону України «Про бухгалтерський 

облік та фінансову звітність в Україні» для визнання об’є-

кта активом він має володіти такими параметрами [6]: 

1) бути ресурсом; 
2) контролюватися підприємством унаслідок минулих 

подій; 

3) акумулювати в собі майбутню економічну вигоду. 
Під час проведеного дослідження, нами було вста-

новлено, що деякі міжнародні організації по регулюванню 

та веденню обліку нематеріальних активів пропонують 

шість параметрів щодо встановлення факту існування 

відповідності об’єкта поняттю актива: 1. Об’єкт має бути 

економічним ресурсом, тобто обмеженим і придатним до 

споживання, що визначить його вартість; 2. Господар-

ський суб’єкт має контролювати такий об’єкт (тест на 

зв’язок із суб’єктом); 3. Ррозмір об’єкта має бути не 

нульовим; 4. Усі попередні критерії повинні визначатися 

на дату складання балансу (тест на єдність у часі); 

5. Мають видаватися відповідні емпіричні свідоцтва; 

6. Нематеріальні активи дають змогу незалежним і 

компетентним спостерігачам досягнути згоди з питань 

про рівень відповідності всіх перелічених критеріїв (тест 

на перевірку).  

На думку представників цих організацій, актив 

підлягає визнанню у фінансовій звітності лише за умов 

існування імовірності, що втілені в активі потенційний 

дохід або майбутні економічні вигоди реалізуються, і 

актив володіє вартістю або іншою цінністю, що можна 

достовірно виміряти.  

Так, FASB пропонує чотири критерії визнання будь-

якого елемента фінансової звітності: визначення – об’єкт 

відповідає визначенню елемента фінансової звітності; 

вимірність – володіє характерною ознакою, тобто підлягає 

оцінюванню, вимірюванню з достатнім рівнем достовір-

ності; релевантність – інформація про об’єкт може впли-

нути на рішення користувача; надійність – інформація реп-

резентативно достовірна підлягає перевірці і нейтральна. 

Виходячи з попередніх досліджень сутності активів 

вважаємо, що необхідно дослідити критерії визнання, які 

дають змогу ідентифікувати об’єкт як актив балансу. 

Слід зазначити, що в обліковій практичній діяльності 

відомі дві концепції щодо активів – правова та ресурсна, 

що були досліджені В.В. Галасюком [7]. Перша розглядає 

активи як ресурси, друга – як права на ці ресурси. 

В.В. Галасюк висловлює думку про те, що активи є 

правами на ресурси, а не ресурсами . Погоджуючись з 

автором, вважаємо, що лише за цієї умови нематеріальні 

активи будуть визнані власне активами. 

Таким чином, виходячи з економічної сутності 

активів та їх властивостей, а також неповного трактування 

поняття активів законодавчо, вважаємо за необхідне 

розширення останнього, що дасть змогу однозначно 

ідентифікувати нематеріальні об’єкти як активи.  

Так, активи – ресурси або права на отримання таких 

ресурсів, контрольовані підприємством, що виникли 

внаслідок минулих подій, використання або отримання 

яких, як очікується, приведе до отримання економічних 

вигід у майбутньому. 

Згідно з цим визначенням поняття активів можна роз-

поділити на дві складові: ресурси та права на ресурси.  

На підставі досліджень можна зробити висновок, що 

активи – це контрольовані підприємством економічні 

ресурси або права на отримання таких ресурсів, що 

характеризуються детермінованою вартістю, виникли 

внаслідок минулих подій, використання або отримання 

яких, як очікується, приведе до отримання економічних 

вигод у майбутньому. 

Під час аналізу поняття «нематеріальні активи» і 

визначення їх економічної сутності постає питання про 

види активів, що включають до нематеріальних. 
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Економічна сутність нематеріальних активів виявля-

ється в тому, що вони є одним з видів ресурсів підпри-

ємства, що є визначеними правами і перевагами, які 

дають можливість власникові здійснювати підприємни-

цьку діяльність з метою отримання економічних вигід. 

Нематеріальні активи не мають матеріально-речової 

форми. Їхня наявність підтверджується документально – 

патентом, договором, ліцензією, свідоцтвом. Деякі нема-

теріальні активи мають матеріальне втілення – символи, 

записи на дискетах, ноти тощо.  

У визначенні нематеріальних активів згідно з П(С)БО 8 

як ключовий момент зазначено, що актив є немоне-

тарним. Пояснення поняття немонетарності подано у 

П(С)БО 19 «Об’єднання підприємств». Немонетарними 

активами визнаються активи, крім грошових коштів, їх 

еквівалентів та дебіторської заборгованості у фіксованій 

(або визначеній) сумі грошей. Нематеріальні активи 

також не належать ні до грошових коштів та їх екві-

валентів, ні до дебіторської заборгованості. Відповідно, 

вони є немонетарними. Проте слід зазначити, що до 

немонетарних активів відносять також інші оборотні та 

необоротні активи. «Немонетарність» не є характерною 

ознакою нематеріальних активів. Основна ознака нема-

теріальних активів – відсутність речової форми. 

В економічній літературі є різні погляди щодо змісту 

поняття «нематеріальні активи» та їх складових. У виз-

наченнях їх економічної сутності робиться наголос на 

різні аспекти прояву нематеріальної природи цього виду 

активів і не охоплюється в комплексі весь спектр питань, 

пов’язаних з економіко-правовим тлумаченням немате-

ріальних активів.  

З метою з’ясування повноти та доповнення ознак 

належності об’єктів до нематеріальних активів, визначених 

законодавчо, досліджено літературні джерела. Результати 

дослідження свідчать, що вчені, які розкривали сутність 

нематеріальних активів, дають різні тлумачення цього 

поняття . 

Перелічені вище визначення мають недоліки, але 

загалом можуть дати «усереднене» тлумачення сутності 

нематеріальних активів, основними ознаками яких є: 

довгостроковість у використанні, вартісна оцінка, отри-

мання доходу від використання. Крім того, у визначен-

нях наведено, що активи не мають матеріальної форми. 

Такі критерії є продубльованими з міжнародних 

стандартів, про що свідчить те, що основні критерії 

визнання нематеріальних активів повторюють критерії, 

вказані в МСФЗ:  

 Ідентифікованість. Відокремлюваний (актив можна 

реалізувати окремо або спільно з пов’язаними з ними 

активами, зобов’язаннями і договорами – продати чи 

обміняти); цей критерій виходить з договірного чи 

іншого юридичного права. 

 Контроль. Право на отримання майбутніх 

економічних вигод, що виходять з покладеного в основу 

ресурсу; можливість заборони доступу до цих вигод. 

 Майбутні економічні вигоди. Сутність полягає у 

чистому притоку грошових коштів, включаючи підви-

щення майбутніх доходів і підвищення доходів і/або 

економію витрат. 

Основною ознакою нематеріальних активів є їх іден-

тифікованість. Тобто можливість відокремлення, а це 

можливо лише за умови закріплення їх у матеріальній 

формі. Тобто інформація не може бути нематеріальним 

активом. 

Нематеріальні активи можуть виступати як самостійне 

джерело доходу, так і як необхідний компонент комплексу 

активів. Об’єкт може бути ідентифікований як немате-

ріальний актив, якщо здатність приносити дохід внут-

рішньо властива йому самому, навіть тоді, коли він 

використовується спільно з іншими виробничими акти-

вами. Тобто, якщо уявити, що об’єкт може бути проданий 

іншому підприємству, яке має відповідні активи, а при 

цьому дохід від його використання перейде до цього 

підприємства, то можна говорити про здатність цього 

об’єкта приносити дохід. 

Щодо терміну корисного використання об’єкта нема-

теріальних активів, то якщо відповідно до правовстано-

влюючого документа строк дії права користування 

нематеріального активу не встановлено, такий строк 

корисного використання визначається платником податку 

самостійно, але не може становити менше двох та 

більше 10 років. Термін корисної експлуатації немате-

ріального активу понад 10 років є малоймовірним. Якщо 

підприємство вважає за необхідне встановити інший 

термін, то це потребує належного обґрунтування. 

Таким чином, виходячи з основних вимог визнання 

об’єкта нематеріальним активом, характерними ознаками 

нематеріальних активів є: 

- відсутність матеріальної основи і при цьому 

володіння такою цінною якістю, як здатність давати 

дохід їх власнику, виходячи з довгострокових прав і 

переваг, які вони приносять йому так тривало, як це 

можливо; 

 відсутність наміру продажу нематеріальних активів 

за нормальних умов діяльності підприємства; 

 тривалість експлуатації, що дає змогу враховувати 

їх у складі довгострокових інвестицій як необоротні 

активи і через обраний варіант облікової політики 

встановлювати більш доцільний термін погашення їх 

первинної вартості за загальної невизначеності терміну 

функціонування (товарні знаки, ділова репутація тощо); 

 відсутність корисних відходів; 

 багатоцільовий характер експлуатації, що дає змогу 

використовувати об’єкт на різних ділянках підприємства 

(у виробництві окремих видів продукції, під час вико-

нання робіт або надання виробничих послуг у сфері 

управління); 

 підвищений ступінь ризику в прагненні отримати 

дохід від застосування подібних активів, а звідси − 

відсутність у користувача прагнення перепродати нема-

теріальні активи за нормальних умов користування ними; 

 неможливість виділення із загальної маси майна 

підприємства або відособлення в самостійний вид майна 

внаслідок його нематеріальної основи. 

Поданий перелік вимог є штучно розширеним за 

рахунок чинників, які за визначенням нематеріальних 

активів не можуть бути до них застосовані (корисні 

відходи, відокремлені в самостійний вид майна). 

Висновки з даного дослідження. На думку окремих 

авторів, відповідні обмеження облікового законодавства 

зменшують склад нематеріальних активів. Законодавчо 

визначені критерії визнання нематеріальних активів 
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повинні існувати для визначення основоположних 

критеріїв, проте вони можуть бути скориговані міжна-

родною практикою та потребою підприємства. Поняття 

«немонетарність», «ідентифікація» та «довгостроковість» 

є характерними не лише для нематеріальних активів. 

Проте виходячи з нематеріальної природи цього виду 

активів, серед них за допомогою таких критеріїв можемо 

визначити ті, які власне і будуть нематеріальними 

активами. 
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A CONCEPT OF INTANGIBLE ASSETS IS IN CONTEXT OF ACCOUNTING  

This scientific article is concerned with a research of the concept of intangible assets which is set by an international and 

national legislative framework. The paper analyzed the economic and registration sources, in accordance to which the essence 

of concept ‗asset‘ was reviewed. The main criteria for recognition of intangible assets was also covered. During this research, 

it was found that the concept of assets can be divided into two components: resources and rights on recourses. Therewith, the 

authors showed characteristic features of intangible assets of the enterprise. The relevant conclusions were made in the course 

of this scientific research.  
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Постановка проблеми. Передумовою ефективного 

розвитку будь-якого підприємства, незалежно від форми 

власності, є функціонування системи внутрішнього кон-

тролю. Засновники, акціонери, а також власники цінних 

паперів та кредитори зацікавлені в отриманні достовірної 

інформації про фінансовий стан і платоспроможність 

організацій, обґрунтованих висновків на поточний і пер-

спективний періоди.  

Таку інформацію користувачі фінансової звітності 

організації можуть отримати в процесі і за результатами 

внутрішнього контролю. Це передбачає підвищення рівня 

контролю за операціями з цінними паперами, здійснення 

профілактичних заходів для попередження зловживань.  

Аналіз наукових джерел і публікацій. Ефективність 

роботи підприємства багато в чому залежить від здій-

снення контролю за операціями з цінними паперами. 

Систематичний і всеосяжний контроль сприяє забезпе-

ченню обґрунтованості, своєчасності проведення цих 

операцій. Дослідженню проблем внутрішнього контролю 

присвятили свої праці такі науковці, як Т.А. Бутинець, 

Н.Г. Виговська, В.Ф. Максімова та інші. У своїх напра-

цюваннях науковці розкривали основні аспекти внутрі-

шнього контролю, проте жоден з них не висвітлював 

організаційно-методичне забезпечення внутрішнього 

контролю операцій з цінними паперами. До розробки 

питань теорії та методології обліку і контролю операцій 

з цінними паперами зробили вагомий внесок багато віт-

чизняних вчених: І.І. Пилипенко, І.В. Орлов, С.З. Моше-

нський, О.Л. Андрущак та інші. 

Мета статті. Стаття спрямована на формулювання та 

узагальнення основних процесів здійснення внутрішнього 

контролю операцій з цінними паперами на підприємствах. 

Виклад основного матеріалу. Прийняття ефективних 

управлінських рішень з фінансування та інвестування 

визначається відповідним рівнем організації внутрішнього 

аудиту операцій підприємства з цінними паперами. Як 

складова системи інформаційного забезпечення управ-

ління, внутрішній аудит є інструментом підтвердження 

достовірності даних облікової системи підприємства 

щодо операцій з цінними паперами власної та невласної 

емісії, що формуються відповідно вимог МСФЗ, чинних 

нормативно-законодавчих актів України та облікової 

політики підприємства, а також оцінки, прогнозування 

та попередження можливих ризиків і незаконних дій 

(злочинів) з урахуванням специфіки правової природи 

бездокументарних цінних паперів. За справедливим 

твердженням В.М. Парасюка та Н.М. Парасюка «відносно 

бездокументарних цінних паперів злочинна поведінка 

може виражатися у внесенні до відповідної системи запису, 

зміст якого становить недійсну інформацію, виключення 

частини дійсних відомостей, подання депозитарній уста-

нові підроблених документів, які не мають нічого 

спільного із дійсним волевиявленням власника бездоку-

ментарних цінних паперів» [1, с.305]. 

Операції з цінними паперами належать до високо 

ризикованих об’єктів аудиторської перевірки, і потребу-

ють підвищеної уваги внутрішніх аудиторів. Діяльність 

останніх регламентується розробленим Положенням про 

організацію внутрішнього аудиту операцій підприємства 

з цінними паперами, яке визначає організаційну структуру 

діяльності та функції підрозділу внутрішнього аудиту, 

права та обов’язки внутрішніх аудиторів, методику 

організації внутрішнього аудиту, взаємовідносини між 

зовнішнім і внутрішнім аудитором, оцінку діяльності 

підрозділу внутрішнього аудиту науковців [2, с.895]. 

Відповідно до цього Положення організація процесу 

перевірки операцій з цінними паперами власної та нев-

ласної емісії спрямована на підтвердження достовірності 

інформації системи бухгалтерського обліку та звітності, 

яка дозволяє виявити ступінь впливу інвесторів на під-

приємство та підприємства на ринкову вартість його 

цінних паперів. 

Організація внутрішнього аудиту операцій з цінними 

паперами в управлінській інформаційній системі підпри-

ємства потребує упорядкування етапів аудиторської пе-

ревірки за кожною з її стадій [3]: 

У статті розглянуто питання внутрішнього аудиту операцій, адже ефективність роботи 

підприємства багато в чому залежить від здійснення контролю за операціями з цінними паперами. 

Систематичний і всеосяжний контроль сприяє забезпеченню обґрунтованості, своєчасності проведення 

цих операцій. Контроль за операціями з цінними паперами дає можливість об‘єктивно оцінювати 

реальний стан підприємства.  

Контроль є однією із функцій управління, яка дозволяє своєчасно виявити та ліквідувати ті передумови 

і фактори, які заважають ефективному веденню виробництва, успішному досягненню поставленої мети, 

відкоригувати діяльність підприємства чи його структурних підрозділів. 

Ключові слова: цінні папери, підприємство, операції з цінними паперами, облік, звітність, аудит, 

управління. 
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− підготовча (планова) – орієнтована на розробку і 
коригування плану і програми аудиторської перевірки 
у розрізі операцій підприємства з цінними паперами 

власної та невласної емісії; 
− основна (дослідницька) – спрямована на формування 

внутрішніх і зовнішніх аудиторських доказів та безпо-

середньо проведення аудиту операцій з цінними паперами 
власної та невласної емісії; 

− заключна (результативна) стадія – полягає в уза-
гальненні отриманої інформації та наданні в аудитор-

ському звіті рекомендацій з оптимізації облікового 
процесу операцій з цінними паперами та підвищення їх 
ефективності. 

На підготовчій стадії проведення внутрішнього аудиту 
операцій з цінними паперами здійснюється ознайомлення 
з ситуацією на фондовому ринку та станом фінансово-
інвестиційної діяльності на підприємстві, визначається 

вплив зовнішніх та внутрішніх чинників на підконт-
рольний об’єкт (цінні папери власної і невласної емісії 
та операції з ними), формується інформаційне забез-

печення про об’єкт перевірки, визначаються можливі 
ризики в ході здійснення операцій з цінними паперами 
та їх суттєвість. Також на цій стадії аудитор обирає 

методи та техніку проведення внутрішнього аудиту для 
підтвердження достовірності облікової інформації, наве-
деної в первинних документах, облікових реєстрах, 
фінансовій та управлінській звітності. При цьому доречно 

використовувати методи запитування, тестування, опи-
тування, дослідження документів, підтвердження, вибір-
кове спостереження. На підготовчій стадій визначається 

перелік необхідних для аудиторської перевірки юридично-
правових, бухгалтерських документів та внутрішніх ор-
ганізаційних регламентів з обліку, на основі яких форму-

ється реєстр документів, що пов’язані зі здійсненням 
операцій з цінним паперами власної та невласної емісії. 
Також в процесі підготовки аудитор повинен ознайоми-
тися з результатами попередньої перевірки та виконанням 

наданих рекомендацій. 
Кульмінаційним етапом підготовчої стадії внутріш-

нього аудиту є складання плану та програми внутрішнього 

аудиту операцій з цінним паперами власної та невласної 
емісії [4, с.331]. 

Друга стадія внутрішнього аудиту операцій підпри-

ємства з цінними паперами орієнтована на формування 
аудиторських доказів та безпосередньо виконання запро-
понованих програм внутрішнього аудиту операцій під-
приємства з цінними паперами власної та невласної емі-

сії. Аудиторські докази є підґрунтям для формування 
професійного судження аудитора щодо ефективності 
операцій з цінними паперами, реальності і достовірності 

їх відображення в системі бухгалтерського обліку та 
фінансової звітності підприємства, виявлення зон ризику 
та оцінки потенційних можливостей підвищення резу-

льтативності цих операцій тощо. Тому вони мають бути 
достатні та прийнятні для забезпечення складання обґ-
рунтованого аудиторського висновку. 

При здійсненні внутрішнього аудиту операцій підприє-

мства з цінними паперами основними джерелами інфор-
мації для формування зовнішніх аудиторських доказів є: 

− нормативно-правові акти, що регламентують дії 

аудитора, та регулюють діяльність професійних та не-
професійних учасників фондового ринку; 

− договори (угоди, контракти тощо) щодо надання 
послуг реєстраторів, зберігачів, депозитаріїв, компаній 
з управління активами, організаторів торгів та торговців 

цінними паперами; 
− дані емітентів, професійних учасників, право-

порушень та власників пакетів акцій із часткою більше 

ніж 5%, що акумулює Загальнодоступна інформаційна 
база даних Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку; 

− дані біржового списку щодо лістингу та позаліс-

тингових цінних паперів; 
− офіційна інформація про результати торгів на фон-

дових біржах тощо. 

Крім того зовнішні аудиторські докази можуть бути 
сформовані на підставі документів, що створені третіми 
сторонами (банки, нотаріальні контори, реєстратори, 
депозитарії, зберігачі тощо) і засвідчують факт здій-

снення певних операцій з цінними паперами власної та 
невласної емісії. 

Отримані аудиторські докази за операціями підпри-

ємства з цінними паперами є підставою для формування 
висновку аудитора щодо підтвердження їх законності, 
доцільності та відповідності нормативно-законодавчим 

актам національних регуляторів фондового ринку, між-
народним стандартам фінансової звітності та аудиту й 
внутрішнім організаційним регламентам обліку, ефек-
тивності системи бухгалтерського обліку операцій підп-

риємства з цінними паперами власної та невласної емісії, 
а також для здійснення аналітичних процедур аудиту. 

Визначальними ланками основної стадії внутрішнього 

аудиту операцій з цінними паперами є перевірка відпо-
відності організації та методики їх обліку основним 
положенням розробленої на підприємстві облікової 

політики, їх відповідність чинному законодавству, а 
також перевірка об’єктивності облікових оцінок та 
правильності відображення результатів операцій з цінними 
паперами власної та невласної емісії в облікових регістрах 

і звітності шляхом їх тестування та тестування статей 
Балансу (Звіту про фінансовий стан) і Звіту про фінансові 
результати (Звіту про сукупний дохід). Тестування 

передбачає виявлення своєчасності, реальності та повноти 
відображення результатів операцій підприємства з цінними 
паперами в бухгалтерському обліку, їх адекватності та 

правильності перенесення залишків з облікових регістрів 
до форм фінансової звітності. 

В подальшому аудитор проводить експертизу 
документального оформлення операцій підприємства 

з цінними паперами (первинне розміщення, конвертація, 
обмін, придбання, реалізація, сплата та отримання доходів 
тощо) та на підставі типової кореспонденції рахунків 

з обліку операцій з цінними паперами власної і 
невласної емісії досліджує правильність відображення 
інформації щодо них на синтетичних та аналітичних 

рахунках бухгалтерського обліку, її наявність у відпо-
відних облікових регістрах і формах управлінської та 
фінансової звітності, а також взаємоузгодженість інфор-
мації звітних форм. 

Крім того, слід перевірити правильність розрахунку, 

своєчасність нарахування та отримання доходів (у виг-

ляді дивідендів та відсотків) за дольовими та борговими 

цінними паперами, що придбані підприємством. В час-

тині операцій з цінними паперами власної емісії, зокрема 
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акціями, аудитору слід впевнитися у наявності права на 

сплату дивідендів та доречності вибору джерел їх виплати 

залежно від певної економічної ситуації на підприємстві 

(наявність збитків, банкрутство тощо), а також законності 

та правильності проведення в обліку означених операцій. 

Кульмінацією подібного роду перевірок є виявлення 

помилок і порушень в системі бухгалтерського обліку та 

звітності за операціями з цінними паперами. З метою 

оптимізації процесу внутрішнього аудиту та надання 

аудитору впевненості у результатах перевірки, беручи 

до уваги слабкі місця в організації обліку, визначено 

можливі види помилок та порушень в організації обліку 

операцій підприємства з цінними паперами власної та 

невласної емісії 

Конкретизація можливих помилок та порушень облі-

кового відображення операцій підприємства з цінними 

паперами, які пов’язані з їх специфікою, дозволяє опти-

мізувати роботу аудитора, оскільки орієнтується при 

здійснені визначених аналітичних процедур дозволить 

зосередити увагу внутрішнього аудитора на їх виявленні, 

а також більш детально оцінити ефективність системи 

бухгалтерського обліку та скласти обґрунтований ауди-

торський звіт [5, c.19]. Знизити ризик їх не виявлення та 

підтвердити достовірність облікових даних дозволяють 

аудиторські процедури із застосуванням механізму тес-

тування. Тестування передбачає проведення опитувань 

або застосування інших контрольних дій, які дозволяють 

отримати інформацію про результати операцій з цінними 

паперами власної та невласної емісії, що визначена 

в контрольному тесті. 

Відповідно до запропонованих програм внутрішнього 

аудиту операцій підприємства з цінними паперами для 

формування обґрунтованого аудиторського висновку в 

частині рекомендацій щодо підвищення інвестиційної 

привабливості та надійності дольових і боргових цінних 

паперів власної емісії й ефективності вкладень в цінні 

папери інших підприємств здійснюються певні аналі-

тичні процедури. 

Особливу увагу під час здійснення внутрішнього 

аудиту операцій підприємства з цінними паперами слід 

приділяти підставам для формування незалежної про-

фесійної думки аудитора та відображення її у відпові-

дному звіті. Такими підставами є робочі документа ау-

дитора, які орієнтовані на фіксування та узагальнення 

результатів перевірки операцій з дольовими та борго-

вими цінними паперами власної та невласної емісії 

згідно запропонованих програм внутрішнього аудиту, 

а також формування пропозицій та рекомендацій 

з досягнення якісних змін в організації бухгалтерського 

обліку. Останні базуються на виявлених і зафіксованих в 

цих документах відхилень (наприклад, за даними облі-

кових оцінок, розрахунків дивідендів та відсотків, синте-

тичного й аналітичного обліку, результатів інвентари-

зації, облікових регістрів та фінансової звітності тощо) 

та причин їх виникнення. «Основним призначенням ро-

бочих документів є допомога в організації роботи ауди-

торської групи, підтвердження факту здійснення перевірки 

та отримання можливості оцінки якості виконаних робіт. 

Документування процесу аудиту в свою чергу крім 

скорочення часу на розробку та оформлення робочих 

документів, сприяє підвищенню ефективності аудиту, 

прискоренню процесу перевірки, оцінки та обробки як 

робочих так і підсумкових документів аудиту» [6, c.146]. 

На заключній стадії внутрішнього аудиту операцій 

підприємства з цінними паперами здійснюється узагаль-

нення інформації, що знайшла відображення в робочих 

документах аудитора, та формується аудиторський звіт. 

Він має містити відомості про підтвердження достовір-

ності облікової інформації та рекомендації щодо усу-

нення виявлених в ході перевірки помилок і порушень 

в організації й методиці бухгалтерського обліку операцій 

підприємства з цінними паперами власної та невласної 

емісії та розкриття інформації щодо них у фінансовій 

звітності підприємства. 

Висновок. Підсумовуючи вищевикладене зазначимо, 

що вміла організація внутрішнього аудиту є дієвим ва-

желем формування якісної інформаційної системи під-

тримки прийняття управлінських рішень щодо операцій 

підприємства з цінними паперами. Внесені пропозиції 

щодо напрямів та послідовності проведення аудиторської 

перевірки, організаційних регламентів внутрішнього 

аудиту, технології аудиторських процедур по суті шляхом 

тестування та конкретизації помилок і порушень в об-

ліку та звітності дозволять оптимізувати аудиторський 

процес та отримати достовірну інформацію для прийняття 

управлінських рішень щодо операцій підприємства з ці-

нними паперами власної та невласної емісії. 
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ORGANIZATIONAL AND METHODICAL ASPECTS OF INTERNAL AUDIT OF SECURITIES OPERATIONS 

The article deals with internal audit of operations, because the efficiency of the enterprise depends largely on the control of 

securities transactions. Systematic and comprehensive control contributes to ensuring the validity, timeliness of these 

operations. Control over securities transactions makes it possible to objectively assess the real state of the enterprise. 

Control is one of the functions of management, which allows to identify and eliminate in a timely manner those 

preconditions and factors that impede the efficient management of production, the successful achievement of the set goal, and 

to adjust the activity of the enterprise or its structural subdivisions. 
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Постановка проблеми. У 2017 році трудящі-

мігранти становили приблизно 59% світового числа 
мігрантів у світі [1]. Перетин національних кордонів для 
роботи є одним з ключових мотивів міжнародної міграції, 

незалежно від того, чи обумовлено це економічною 
нерівністю, пошуком роботи або тим і іншим. Проблема 
трудової міграції щороку стає більш вагомою та впливає 
на економіко-політичну стратегію держав. 

Мета роботи – проаналізувати та розкрити значення 
міжнародної трудової міграції для України.  

Виклад основного матеріалу. Трудова міграція – 

складний соціально-економічний процес, що визначається 
різними об’єктивними і суб’єктивними чинниками, серед 
яких – природно-кліматичні, демографічні, етнічні, со-

ціальні, економічні. Найбільший вплив на міграційні 
процеси мають соціальні та економічні чинники. З огляду 
на це, дослідники вирізняють дві основні функції міг-
рації: соціальну та економічну [3, с.41].  

До соціальної функції, перш за все, відносять нама-
гання задовольнити потреби в доходах завдяки змінам 
місця проживання, професійному зростанню, поліпшенню 

умов праці та рівня життя. Економічна функція міграції 
полягає в забезпеченні певного рівня мобільності робочої 
сили, її територіальному перерозподілі й забезпеченні 

кількісної та якісної відповідності між попитом і про-
позицією робочої сили різного профілю й кваліфікації у 
різних районах. 

Міграції трудового населення у Європі ХХ–ХХІ ст. 

є гострою проблемою не тільки України, але й ряду 
країн, однак для кожного з різних причин.  

У промислово розвинених країнах створюються дис-

пропорції на ринках праці у зв’язку з демографічними 

проблемами, а саме, відбувається процес старіння нації, 
що суттєво призупиняє темпи розвитку та створює дода-
тковий тиск на існуючих платників податків. Також між-

народна трудова міграція, в європейських країнах, багато в 
чому нівелює негативні наслідки масштабної реструкту-
ризації, що відбувається в багатьох країнах світу і суп-
роводжується збільшенням кількості безробітних, загос-

тренням проблем бідності та економічної нерівності.  
Трудова міграція в Україні характеризується, в першу 

чергу, потужними потоками грошових переказів мігрантів 

направлених на підтримання життєвого рівня громадян. 
За оцінкою Світового банку, Україна була ареною актив-
них міграційних процесі та входить до п’ятірки найбіль-

ших постачальників мігрантів у світі, поступаючись 
лише Мексиці, Індії, Китаю та Росії [1, с.229].  

Дана тенденція сформувалось за рахунок складної 
економіко-політичної ситуації яка існує більше 5 років в 

Україні, та створила важкі умови праці і життя для насе-
лення: девальвація національної валюти, військова агресія 
на сході країни, зниження соціальних стандартів, невпе-

вненість у «завтрашньому дні» та ряд інших факторів 
провокують громадян до трудової міграції. Продовж 
2014–2017 рр. спостерігається чітка тенденція до збіль-

шення показника зовнішньої міграції та скорочення 
показника міграційного приросту в Україні (табл. 1). 

За даними таблиці 1 можна відмітити різке ско-
рочення кількості прибулих за останні 6 років, а саме, на 

48001 осіб (62,9%) та збільшення вибулих на 5717 осіб 
(39,4%), що у свою чергу призвело до скорочення 
міграційного приросту на 53718 осіб, тобто на 86,9%. 

Таблиця 1 

Міждержавний міграційний рух населення в Україні за 2012–2017 рр. (осіб) 

Міграційні 

показники 
2012 рік 2013 рік 2014 рік 2015 рік 2016 рік 2017 рік 

Відхилення 

2017 р. до 2012 р. 

кількість прибулих 76361 54100 42698 30659 14311 28360 -48001 

кількість вибулих 14517 22187 21599 21409 6465 20234 5717 

міграційний приріст, 

скорочення  
61844 31913 21099 9250 7846 8126 -53718 

Розроблено за даними: [4, с.119] 

У статті досліджено сучасні тенденції міжнародної трудової міграції, визначено міграційні потоки 

та вікові групи мігрантів. Наведено статистичні дані, щодо міграційного приросту, міждержавного 

міграційного руху населення в Україні за 2012–2017 рр.  

Для аналізу існуючих тенденцій трудової міграції використовувались методи аналітичного оцінювання 

та економіко-математичні.  

Акцентовано увагу на необхідності покращення загально-економічної ситуації України, як основи, для 

зменшення міграційних міждержавних рухів. Визначено вплив даного явища на соціо-економічне становище 

України. 

Ключові слова: міграція, міжнародна міграція, трудовий рух населення. 



   
234 
 

 

 

 

 

Scientific Journal Virtus, November # 38, 2019 
 

Очевидно, що ці показники є заниженими, по-перше 

за рахунок нелегальних мігрантів, кількість яких є великою 

та щороку зростає. Існує досить лояльне середовище, що 

провокує кількість сезонної нелегальної праці в країнах 

Європейського Союзу, а саме, коли мігранти викорис-

товують безвізовий режим для того, щоб в рамках 90 

днів, які дозволено перебувати в країні, люди приїздили 

та працювали. Дана модель створює суттєве відхилення 

у статистиці трудових мігрантів і не відображає реаль-

них показників. 

Тому, основною моделлю міграційної поведінки ук-

раїнців наразі залишається тимчасова, циркулярна, тобто 

періодично повторювана трудова міграція. Обстеження і 

2012, і 2017 років показали, що майже половина мігрантів 

(48,5%) становили короткотермінові (до року) трудові 

мігранти. 

В 2012 р. поїздки до трьох місяців становили 43%. 

Довготривалими мігрантами (понад 12 місяців) були 

лише 8,3% усіх виявлених при обстеженні 2017 р. пра-

цівників-мігрантів (в 2012 р. 17,3%). Варто також під-

креслити, що 46,1% мігрантів здійснювали по кілька 

поїздок на рік, 5,9% виїжджали декілька разів на місяць, 

а 4,4% − щотижнево [5].  

Однак, переважання короткотермінових поїздок за 

кордон, яке засвідчує, що центр життєвих інтересів міг-

рантів залишається в Україні, частково може поясню-

ватися тим, що, як уже зазначалося вище, особи, які 

виїхали за кордон всією сім’єю і є по суті переселенцями, 

не потрапили до вибірки обстеження. 

Дані країн призначення свідчать, що чисельність ук-

раїнців, які проживають там на постійній основі, ста-

більно зростає. Так, за даними Євростат, чисельність 

громадян України, які отримали на території ЄС статус 

довготривалого мігранта, що забезпечує всю повноту 

прав постійного мешканця і надається після п’яти років 

легального проживання, стабільно зростає.  

Протягом останніх 10 років вона збільшилася майже 

вдесятеро. І це без урахування мігрантів, які вже встигли 

набути громадянство країн перебування. Лише протягом 

2016 р. громадянство держав ЄС набули 24,1 тис. україн-

ців. Вони посіли перше місце серед натуралізованих 

іноземців в Чехії, Польщі та Румунії. І якщо щодо Румунії 

можна припустити, що йдеться про українців Буковини, 

які мають право на румунське громадянство, хоча й не 

мігрують до Румунії, то у випадку Чехії та Польщі 

набуття громадянства можливе лише для переселенців. 

Враховуючи несприятливі демографічні тенденції посту-

пова трансформація частини тимчасової трудової міграції 

у переселенську є для України найбільш серйозною обу-

мовленою міграцією небезпекою. 

Проаналізувавши дані досліджень соціологічної 

групи «Рейтинг», можна визначити, що близько 80% 

опитаних українських мігрантів шукають сезонну або 

короткострокову роботу закордоном і планують знахо-

дитися за межами України не більше 6 місяців [6]. 

Тільки 15% українців розраховують отримати довго-

строкове працевлаштування з перспективою назавжди 

залишитись у тій чи іншій країні.  

За даними досліджень компанії Research & Branding 

Group у 2017 році третина від усього населення України 

при можливості готова назавжди покинути державу та 

переїхати в іншу країну на постійне місце проживання, 

тоді як більша половина мешканців не готова до такого 

серйозного кроку. Ще близько 10% населення не змогли 

надати відповіді на питання щодо можливої еміграції. 

Більшою мірою така рішучість залежить від віку опи-

таного населення: чим вищий вік, тим менша готовність 

переїхати в іншу країну [7].  

За даними обстеження трудової міграції, проведеного 

Держкомстатом України в 2017 р., трудові мігранти, що 

повернулися, становили 37,4% від загальної кількості 

всіх трудових мігрантів. Основними причинами повер-

нення трудових мігрантів в Україну є завершення терміну 

дії трудової угоди, дозволу на роботу, сезонний характер 

роботи та втрата роботи (63,2%), сімейні обставини 

(14,9%), працевлаштування в Україні (8,9%) та бажання 

повернутися до України (6,1%) [8, с.50-51]. 

Відмітимо, що розглянувши офіційну методологію 

аналізу міграційних потоків органів статистики, можна 

помітити, що існують певні групи мігрантів, що поки-

дають Україну у пошуках роботи, однак не підпадають 

під реєстрацію до «кількості вибулих», тому, що вона 

включає лише мігрантів за відомостями про зняття з 

реєстрації місця проживання фізичних осіб. Необхідно 

відзначити, що велика кількість легальних трудових міг-

рантів, не реєструються в офіційних міграційних органах 

України, що також суттєво впливає на статистичну 

звітність.  

Аналізуючи офіційну статистику розподілу мігрантів 

за країнами (табл. 2) можна встановити головні 

міграційні коридори. Найбільше з України емігрує 

населення в Німеччину, США, Азербайджан, Ізраїль, 

Туркменістан. Однією з ключових причин високого 

показника еміграції у цих країнах є важкість 

неофіційного працевлаштування, тому, саме за цими 

країнами спостерігається позитивна динаміка кількості 

мігрантів. Чого не можна простежити аналізуючи країни 

Європейського Союзу, де успішно функціонує 

безвізовий режим та нелегальна і незареєстрована 

міграція. 

Так, за даними табл. 2 кількість емігрантів, що виїз-

дили до одного з найближчих «Європейських сусідів» – 

Польщі, за період 2013–2017 рр., зменшилась на 68 осіб, 

і середній показник становив 405 осіб на рік. Рівень 

еміграції до Угорщини, Чехії, Молдавії також характе-

ризується від’ємною динамікою за досліджуваний період. 

Що стосується зайнятості українських трудових 

мігрантів, то переважна кількість працюють на будів-

ництві, у сільському господарстві, діяльності домашніх 

господарств, готельно-ресторанному господарстві.  

Аналіз соціально-демографічних характеристик 

українських трудових мігрантів виявив, що трудова 

міграція більш поширена серед чоловіків – їх частка у 

трудових міграціях становить 2/3 від загальної кількості 

трудових мігрантів. Частка трудових мігрантів у 

загальний кількості чоловіків віком від 15 до 70 років 

становить 4,8%, а частка жінок – 2,2%. Інтенсивніше до 

міграцій залучається сільське населення: 6,3% сільських 

жителів віком від 15 до 70 років залучалися до трудових 

міграцій та тільки 2,2% – міських жителів [4].  
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Таблиця 2 

Кількість міждержавних емігрантів 2013–2017 рр. 

Країни 2013 рік 2014 рік 2015 рік 2016 рік 2017 рік 
Відхилення (+;-) 
2017 до 2013 р. 

Кількість вибулих 22 187 21 599 21 409 6 465 20 234 -1953 

У тому числі до країн Європи 10 594 9 411 8 874 3 027 6 337 -4257 

з них 

Білорусь 678 754 679 190 413 -265 

Іспанія 252 123 115 23 93 -159 

Італія 196 174 96 60 105 -91 

Молдова,  
Республіка 

521 672 721 217 351 -170 

Німеччина 1 579 1 349 1 412 499 1 162 -417 

Польща 425 589 439 218 357 -68 

Угорщина 457 847 1 394 399 335 -122 

Чехія 489 235 174 88 159 -330 

Країн Америки 1 041 1 784 1 694 1002 2 024 983 

з них 

Канада 113 109 65 25 72 -41 

США 816 1 536 1 551 953 1 868 1052 

Країн Азії 9 203 9 024 9 550 2 110 9 369 166 

Азербайджан 533 603 714 122 1 081 548 

Ізраїль 1 219 1 242 2 422 1 078 778 -441 

Туреччина 836 648 391 72 371 -465 

Туркменістан 1 615 1 805 2 149 198 3 014 1399 

З квітня 2016 року по вересень 2017 року інформація формувалася на основі наявних адміністративних даних, які 

надійшли від окремих органів реєстрації (виконавчих органів сільської, селищної або міської ради, сільських голів 

(у разі якщо відповідно до законодавства виконавчий орган сільської ради не утворено)).  

Розроблено за даними: [9]  
Кожного року з України виїжджають тисячі молодих 

та амбітних людей, які впевнені, що тільки закордоном 
зможуть покращити рівень свого життя та досягти само-
реалізації. Досліджуючи кількість мігрантів за віковими 
групами, слід відмітити, що переважна більшість, а саме, 

43,2% від усієї кількості вибулих мігрантів у 2017 р., 
були молоді люди віком від 15–29 років [4, с.121]. Тобто 
піддається міграційним процесам економічно-активне 

населення, що є основою ринку праці в Україні. 
Наслідки такого явища, як міграція молодого, еконо-

мічно-активного населення є катастрофічними для Ук-

раїни, оскільки страждає величезна кількість складових 
соціально-економічного розвитку країни: 

1. Зменшується фізична кількість людей та сімей, що 
можуть працювати, збільшувати ВВП та наповнювати 

бюджет країни, формувати пенсійний фонд. 
2. Відбувається старіння нації, різке зменшення на-

роджуваності, збільшення смертності і відсутність при-

родного приросту – глибока демографічна криза. 
3. Розпорошується соціо-культурна складова нації. 
4. Скорочується кількість наукової молоді, як наслідок 

наукових здобутків – інтелектуального капіталу України, 
ключового фактору розвитку постіндустріальної еконо-
мічної системи. 

5. Малий та середній бізнес отримує додаткове на-

вантаження у зв’язку з нестачею трудових ресурсів. 
Необхідно відмітити, що саме в наслідок інтелекту-

альної міграції суттєво погіршується економічний стан 

країни. Відтік умів знижує інтелектуальний потенціал 
багатьох регіонів, адже національна економіка швидкими 
темпами позбувається найбільш мобільної та конкурен-

тоспроможної частини наукового потенціалу, що в свою 
чергою стає першопричиною зниження конкурентоспро-

можності держави на світовому ринку. 

З економічної точки зору Україна несе чималі збитки 
від еміграції наукового потенціалу. Лише витрати держави 
від міграції науковців становить приблизно $36 млрд. не 
враховуючи потенційної вартості того, що вони могли 

виробити або винайти. Також негативні наслідки від ін-
телектуальної міграції спостерігаються і в демографічному 
ракурсі [12].  

Найбільша небезпека інтелектуальної міграції полягає 
в тому, що не всі українські вчені, які від’їжджають за 
межі країни, дійсно працюють за кордоном в якості 

наукових співробітників. Згідно статистичних даних, 
лише 20% інтелектуальних мігрантів влаштовується за 
спеціальністю в межах тих наукових проектів, за якими 
вони працювали в Україні [13].  

У більшості своїй, це найбільш кваліфіковані фахівці, 
вже відомі своїми працями за кордоном. Решта ж влаш-
товується на роботу не за фахом. Однак не слід зани-

жувати економічну складову інтелектуальної міграції, 
оскільки для більшості українських вчених важливе 
значення має так званий чинник благополуччя: гідний 

рівень заробітної плати, високий рівень матеріально-
технічного оснащення робочого місця, а також хороші 
умови праці й життя. 

Висновки. Існуюча міграційна ситуація, що спосте-

рігається в Україні останні 5 років, є нищівною для сус-
пільства та потребує дієвої державної політики по врегу-
люванню. Для цього необхідно проводити міждержавну 

політику. Дана політика, на відміну від внутрішньої, 
повинна характеризуватись жорсткою та більш чіткою 
управлінською системою, включати в себе систему спе-

ціальних заходів, а також законодавчих актів та міжна-
родних угод по регулюванню міграційних потоків. 
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