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Preface 

 
Dear colleagues! We have prepared the following 48th issue of our journal. In this issue we 

propose you 23 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.  
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Постановка проблемы. Человечеству свойственно 

представлять, как может выглядеть наш мир через много 

лет. Особенно часто мы говорим об архитектуре и тех-

нологиях [1], опуская другие сферы человеческой дея-

тельности. В этом контексте сошлемся на актуальность 

интегрированного подхода к человеческому видению 

будущего. Примером подобного подхода, по нашему 

мнению, является исследование Олега Деркача, Свет-

ланы Киселицы и Назипа Хамитова, представителей как 

гуманитарных, так и технических наук, в котором встре-

чаем перспективную модель взаимодействия информа-

ционных технологий и психологии через объединение 

возможностей искусственного и природного интеллек-

тов: «Первый существенный шаг, который коррелирует 

с эволюционной теорией естественного и искусствен-

ного интеллекта, это – способность самоощущения и 

распознавание сигналов собственной телесной оболоч-

ки. Не стоит забывать, что единицей информации явля-

ется сигнал. Создание субъекта ИИ должно строится на 

основании показаний тела» [2, с.99]. Поэтому очень 

важно научиться воспринимать эти сигналы и научиться 

использовать их для более эффективного создания мо-

делей будущего человечества.  

Цель исследования. В глобальном мире, где гра-

ницы реальной и виртуальной жизни человека весьма 

условны, представляется весьма интересным рассмот-

реть, каким образом взаимодействуют создатель и по-

требитель предмета искусства, и как это взаимодействие 

может быть модифицировано с дальнейшей интеграцией 

алгоритмов и искусственного интеллекта в нашу повсе-

дневную жизнь. В этой статье мы хотим проанализиро-

вать текущее состояние музыкальной индустрии и по-

строить собственную модель музыки будущего. Факты и 

наблюдения, приведѐнные ниже, могут быть интересны 

как для слушателей, которые просто устали от практиче-

ски идентичных поп-песен, так и для продюсеров и ис-

полнителей, которые хотят идти в ногу со временем и 

даже опережать его.  

Изложение основного материала. Как уже было 

сказано, музыка становится всѐ более однообразной. И 

это не только субъективное мнение автора, но и дока-

занный наукой факт [3]. В погоне за рейтингами и мес-

тами на радио записывающие компании готовы на всѐ, 

даже на потерю индивидуальности исполнителей. Яркая, 

безукоризненная, сочная и громкая – такими парамет-

рами должна обладать идеальная современная песня. И 

музыкальная индустрия преуспела в создании таковых 

[4]. Даже сами песни часто пишут не отдельные испол-

нители, а команды профессионалов. Но технологический 

прогресс не стоит на месте, и сегодня стриминговые 

сервисы стремительно укрепляют свои позиции как один 

из основных способов потребления музыки. А возмож-

ность записать трек в квартире перестала быть сказоч-

ной и стала реальностью.  

Так чего же теперь ожидать от музыкальной 

индустрии? 

Частичный или полный отказ от готовых плейлистов. 

Автоматически сгенерированные или тщательно подо-

бранные плейлисты – это то, что делает стриминговые 

сервисы такими привлекательными. Включаем свою 

любимую песню… И несколько часов слушаем подоб-

ные композиции разных исполнителей, порою даже не 

зная, чьи это песни. Мы считаем, что этот подход вскоре 

останется в прошлом, уступив место традиционным аль-

бомам, нашим собственным плейлистам и рекоменда-

циям друзей через интеграцию с социальными сетями. 

Таким образом обеспечится большее жанровое разнооб-

разие песен, которые мы слушаем, и сильно ослабнет 

ощущения однообразия музыки в целом. Стриминговые 

сервисы могут в ближайшее время развиваться в сторону 

создания социальных площадок для общения между 

исполнителями и слушателями, позволяя слушать 

музыку более осознанно. 

Уменьшение влияния рейтингов и радио на музыку, 

которую мы слушаем. Безусловно, рейтинги и радио 

всегда были и будут желаемой целью каждого музы-

канта. Тем не менее, в будущем музыканты будут реже 

писать песни ради топов и известных радиостанций, и 

чаще – для своей аудитории. Такие песни будут ближе 

восприниматься людьми, при этом всѐ же принося ему 

Поиск проблем, тенденций и закономерностей в развитии музыки может помочь слушателю 

избавиться от ощущения однообразия, а автору и исполнителю – быть успешным в постоянно 

меняющейся музыкальной индустрии. Уменьшение влияния рейтингов, радио и плейлистов, увеличение 

количества исполнителей, жанрового разнообразия и музыкальной формы создаваемых композиций, 

тесное взаимодействие между музыкантами, новые технические способы прослушивания музыки, 

полноценные онлайн-концерты и пласт искусственно сгенерированной музыки – таким автор видит 

будущее музыки, анализируя еѐ настоящее.  

Ключевые слова: информационные технологии, искусство, искусственный интеллект, коммуникация, 

музыка, музыкальная индустрия, футурология. 
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желаемые доходы. Соответственно, будет происходить и 

сближение музыканта со слушателем, что важно для 

формирования доверительных отношений. В этом кон-

тексте хотим обратить внимание на актуальность следу-

ющей сентенции: «Актуальность исследования мифоло-

гического сознания в современном глобальном мире не 

перестаѐт удивлять. Она обусловлена необходимостью 

переосмысления сущностных характеристик мифологии, 

форм возвышения человека над обыденным миром … 

Ибо они, в сущности, являются привлекательными 

именно разнообразием форм: демократичностью куль-

товых отправлений и, главное, эклектической культурной 

смесью верований, суеверий, переживаний, мечтаний, 

фантасмагорий, архетипов и так далее, удовлетворяю-

щих любое духовное притязание» Выражаем солидар-

ность с автором в части необходимости и перспективно-

сти интегрирования творца и потребителя предмета 

искусства, в том числе и музыкального произведения [5, 

с.14].  

Увеличение количества исполнителей и жанрового 

разнообразия. Для того, чтобы записать песню, уже не 

нужны дорогостоящие студии, напичканные аппарату-

рой. Достаточно отдельной комнаты со звукопоглоща-

ющими элементами, звуковой карты и микрофона. В 

условиях квартиры вполне реально записать полноцен-

ный трек или даже альбом [6]. Поэтому всѐ больше лю-

дей будут пробовать себя в музыке, и их успех будет 

определяться не идеальным сочным и громким звуча-

нием, а взаимоотношениями с аудиторией и новизной 

созданных композиций. Особенно эффективным может 

быть смешивание стилей, поскольку это позволит при-

влечь убеждѐнных фанатов различных стилей к прослу-

шиванию одной и той же песни. 

Отказ от традиционного разделения на слушателей и 

исполнителей. С ростом количества исполнителей рас-

пространение своей песни не только среди простых 

слушателей, но и среди других музыкантов, станет куда 

более выгодным как коммерчески, так и для построения 

аудитории. Коллаборации музыкантов станут со време-

нем ещѐ популярнее, а в концертных залах, которые 

собирают звѐзды, всѐ большая часть аудитории будет 

состоять из других исполнителей. Тенденции к более 

тесному взаимодействию между исполнителями уже 

заметны – коллаборации стали куда более популярными. 

Также появляются целые площадки для общения между 

музыкантами, например, сервис SubmitHub [7] тестирует 

новый раздел сайта, Hot or Not, предлагающий исполни-

телям обмениваться мнениями о композициях друг 

друга ещѐ до их релиза.  

Эксперименты с наполнением. Уже сейчас часто можно 

найти множество народных инструментов и необычных 

техник исполнения в музыке различных жанров. Критики 

даже присвоили этому явлению название – World Music 

2.0 [8]. Хорошим примером может стать песня, предста-

вившая Норвегию на Евровидение в 2019 году – Spirit In 

The Sky группы Keiino [9]. В будущем подобные эле-

менты должны стать нормой как один из способов показать 

индивидуальность группы в большом потоке музыки, 

создаваемой каждый день. 

Изменение музыкальных форм. Стриминговые сер-

висы, в отличии от радио, не имеют ограничений ни по 

времени композиции, ни по еѐ содержанию. Треки дли-

ной в 30 секунд и в 10 минут и раньше встречались в 

альбомах некоторых исполнителей (например, песня 

Shine Shine On You Crazy Diamond группы Pink Floyd 

[10]), но для музыки будущего это должно стать нормой. 

Если автор считает, что его композиция должна длиться 

минуту – она будет длиться минуту. А другая компози-

ция с тем же успехом может длиться час или даже не-

сколько часов, технических ограничений на это уже по-

просту не существует. Возрастѐт роль таких жанров как 

рок-опера, классический кроссовер, концептуальный 

альбом. Возможно появление новых жанров, совмеща-

ющих классические музыкальные формы с современ-

ными стилями исполнения.  

Увеличение рынка «взрослых» песен. Сложно ска-

зать, положительный это эффект или отрицательный, но 

он определѐнно нас ждѐт в будущем, поскольку стри-

минговые сервисы позволяют загружать песни для лю-

бой возрастной аудитории с соответствующими ограни-

чениями. Многие рок-группы в конце ХХ – начале XXI 

века начали страдать от невозможности попасть на 

радио- и телепрограммы из-за слишком жестоких или 

откровенных текстов песен. Современные технические 

средства позволят таким группам находить своих слу-

шателей и распространять своѐ творчество среди тех, 

кому оно интересно.  

Волна кавер-версий старых песен. Как бы банально 

это не звучало, но через тридцать лет огромное количе-

ство старых песен станет народным достоянием соглас-

но закону об авторском праве многих стран, и нас будет 

ждать целая волна кавер-версий песен, популярных в  

50-х, 60-х и 70-х годах ХХ века. Конечно, это не сможет 

не сказаться и на общем уровне и комплексности музыки 

будущего, ведь старые мелодии и гармонии зачастую 

куда более сложны и разнообразны, чем те, которые за-

писываются сегодня. 

Новые способы слушать песни. Или хорошо забытые 

старые. Как фильмы, так и мультфильмы и даже сери-

алы, основанные на музыке, станут куда более популяр-

ными и привлекательными для слушателя в будущем 

(вспомните мультфильм The Beatles «Yellow Submarine» 

[11]). Изменятся также технические средства для про-

слушивания музыки. К примеру, компания Neuralink, 

принадлежащая Илону Маску, уже занимается разработ-

кой чипов, позволяющих транслировать музыку прямо в 

человеческий мозг, при этом позволяя «слышать» ноты, 

выходящие за приделы обычного человеческого воспри-

ятия [12]. Что ещѐ привнесѐт в мир музыки технологиче-

ский прогресс в ближайшее время, предсказать практи-

чески невозможно. Но он определѐнно изменит наше 

восприятие музыки в целом. 

Живые выступления. Неизвестно, позволит ли мир 

через тридцать лет группам и исполнителям проводить 

туры и концерты, но живая музыка всѐ равно найдѐт 

способы реализации. Начиная от выступлений на квар-

тирниках и заканчивая онлайн-трансляциями – музы-

канты смогут и активно будут выступать вживую, по-

скольку это самый эффективный способ сближения со 

слушателями. Сегодня уже начинают активно разви-

ваться сервисы для организации онлайн-концертов, 

такие как Sessions Live [13]. Они позволяют проводить 
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концерты прямо из квартиры, получая за это некоторые 

средства и расширяя фанатскую базу. Также всѐ боль-

шее распространение получают музыкальные онлайн-

конкурсы и фестивали, проводимые как видеоблогерами, 

так и государственными структурами. Ярким примером 

может быть «INTERNATIONAL SONG FOR KINDNESS 

CONTEST 2021», проводимый городским советом Ли-

верпуля [14]. Подобные события станут более популяр-

ными в будущем благодаря увеличению количества 

людей, задействованных в индустрии.  

Пласт искусственно сгенерированной музыки. Уже 

известны примеры треков и даже полноценных песен, 

сгенерированных искусственным интеллектом [15]. Мы 

считаем, что эта музыка может стать популярной как 

дешѐвая альтернатива живой музыке в фильмах с небо-

льшим бюджетом, а также для трансляции в публичных 

местах, но не будет цениться так же, как созданная чело-

веком, поскольку ещѐ сильнее приблизит музыку к 

грани однообразия. Более интересная для слушателя 

альтернатива заключается в использовании музыкан-

тами специальных алгоритмов и искусственного интел-

лекта для написания мелодии и аранжировки песни, при 

этом само исполнение останется прерогативой живого 

человека.  

Выводы. Нас всех, и слушателей, и исполнителей, 

ожидает длинный путь в мир новой музыки. Как и у лю-

бого прогресса, у этих процессов будет две стороны – 

денежная и идейная. Кто-то адаптируется и выплывет на 

самую вершину музыкального мира, кто-то будет дей-

ствовать консервативно и, возможно, потеряет свои 

позиции. Музыка, как и любые другие развлекательные 

сферы, всегда была сложным и неоднозначным бизне-

сом. Но понимание тенденций может привести музыкан-

тов и слушателей к правильным решениям и, в конечном 

счѐте – к успеху.  
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Problem statement. The development of mass 

media and the full-scale introduction of new information 

technologies have significantly transformed modern socio-

cultural reality in recent decades, in particular, this has led to 

the fact that human interaction in modern society is 

increasingly becoming virtual. As a result of intensive 

informatization and globalization of social and cultural 

processes, the emergence of a new social space that is virtual 

reality has become possible. The issue of virtual reality has 

gone beyond the scientific field of cybernetics and reached 

the limits of humanities, where it manifests itself in the 

socio-philosophical, psychological, and cultural issues. The 

range of research on the phenomenon of virtual reality in 

these areas covers a number of issues, one of which is the 

fostering a new virtual culture, that, of course, has specific 

features. 

Virtual reality has various manifestations: in the form of 

images of literature, theater, and more recently radio and 

television. However, the modern definition of virtual reality 

is known due to computer. 

Until the late 1970 s, the concept of «virtuality» was not 

associated with neither electronic nor information technology. 

It was a synonym with «possible» until a spectacular phrase, 

«virtual reality» began to be in linguistic use. This name was 

given to three-dimensional macromodels of «great» reality, 

which were created with the help of a computer and gave the 

effect of full presence in the pseudo-realities of man. There 

are many unresolved issues, i.e. what happens to the «normal 

mind» when we enter virtual reality, and why we sometimes 

cannot determine where the real world is. The use of virtual 

reality systems has caused many problems, i.e. the alienation 

of individual, manipulation of consciousness, and so on. 

Analysis of the previous researches. Traditionally, the 

concept of the information society has gained a great 

development, especially in developed countries and it is used 

by such sociologists as I. Masuda, I. Kishida (Japan); 

W. Dysard, J. Pelton, J. Martin, T. Becker, D. Moore (USA); 

G. Krauch, R. Breitenstein (Germany); M. Poniatowski 

(France) and others. The culturological approach to the 

research problems of the information society is used in the 

works of S. Antonova, A. Arnoldova, N. Vashchekin, 

I. Horlovyi, N. Dubrakova, V. Korniienko, Y. Lotman, 

I. Chegodaev, M. Rozumnyi, and others. L. Nikitin, E. Sme-

rychevskyi, A. Hovorunov, D. Ivanov, M. Nosov, M. Openkov, 

O. Henisaretskyi, R. Harifulin, and others study the problems 

of the virtual properties of the information society. The 

establishment of these areas into a single epistemological 

complex is a natural position for a political view of the 

problem, revealing its heuristic possibilities. Despite a 

considerable amount of scientific literature, there is an 

underestimation of the role of culturological research in the 

informatization process of society and the virtualization of 

socio-cultural reality. 

The aim of the paper is to analyze the phenomenon of 

virtual reality in the context of the fostering the culture of 

modern information society. 

Statement of the basic material. «The latest 

philosophical dictionary» defines virtual reality as a category 

of post-classical science, that is «a set of objects of the next 

level (relative to the reality that presents them)». In this 

context, virtual reality is seen as a conceptualization of the 

revolutionary level of technology development, which 

creates new dimensions of culture and society. 

J. Lyubivy, a national researcher of the phenomenon of 

information society notes, «… the latest trends in society 

show that one of the most heuristic areas of research of 

information and information-synergetic society is one that is 

combined with the analysis of virtual dimensions of social 

processes». In socio-political thought (V. Danylian, O. Dzoban, 

O. Dubas, A. Yermolenko, V. Lukianets, V. Pazenok, 

D. Svyrydenko, etc.) the existence of the connection 

between the phenomenon of virtual reality and the concept 

of the information society is recorded and theoretically 

substantiated. Along with this, there is a need for a clearer 

Virtual reality is considered as a new organized social space, which, in contrast to the reflection of reality, is 

a source of difference, substitution, manipulation, simulacrum that are special objects of «alienated signs». It is 

found that due to the intensive introduction of computer information technology into everyday culture, the 

continuous and chaotic flow of information, the certain type of virtual culture is established, which combines 

random elements of cultures of different peoples and eras. It is noted that due to the specifics of the spatial 

organization of virtual reality, another virtual logic of thinking is developed in virtual culture: nonlinear, 

inconsistent, nondeterministic, associative. These effects are achieved by modeling «another society» and 

«another time», different from the real social time that is multidimensional, reversible, multidirectional, and 

infinite. It is summarized that due to virtual reality, there is no value selection and structuring of social 

experience, as in the case of a directed process of cognition, which is realized through the education system. 

Key words: virtual reality, virtual culture, virtual space, value choice, social experience, manipulation, 

simulacrum. 
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definition of the specifics of that linkage, its conceptual 

understanding in the context of developing the culture of the 

information society. 

Thus, the researcher S. Khoruzhyi makes an attempt to 

methodologically develop the language of description of 

virtual reality within the activity discourse, noting, «Virtual 

reality is not an autonomous kind of being, an ontological 

horizon. It is a kind of sub-horizon, representing not a genus, 

a subgenus of being». This perception of virtual reality leads 

to a negative assessment by S. Khoruzhyi of «virtual 

worldview», which is characteristic of modern man, when 

there is a tendency to perceive reality as multidimensional, 

scripted, variable, in which «more and more space belongs 

to model and game, moving, plastic and problematic 

elements».  

The phenomenon of virtual reality as a by-product of 

modern technological development is negatively interpreted 

by the researcher as one that leads to human degradation, 

«We are already approaching the emergence of „virtualist 

worldview‟ and a person focused on virtuality, on all levels 

of their organization, beginning with the physical. In the 

field of computer technology and mass culture, culture of 

rock-n-roll and music video, instantly discrete aesthetic 

blocks that flash and change, the human perceptual apparatus is 

all rebuilt and tuned to virtuality, enters a special virtual 

mode. In addition, the depth and scale of this perceptual and 

other types of psychosomatic transformation, moreover its 

consequences have not yet turned visible to the full extent. 

We believe that the theory of virtual reality developed by 

M. Kunafin and R. Yartsevyi belongs to the negativist ones. 

They analyze ontological issues, the central one of which is 

the development of an ontology of virtual existence. One of 

the leading ideas advocated by researchers is the recognition 

of the existence of «a special form of reality – linguistic 

reality or if desired, linguistic existence», which is identified 

with virtual reality. One of the main ontological dimensions 

of the phenomenon of virtual reality, in their opinion, is its 

unreality, «Characterizing virtual reality as unreal, I understand 

that it can be any within the linguistic meanings», while 

«silently assuming that virtual reality is not intangible 

substance». 

According to M. Kunafin and R. Yartsev, other 

characteristics of being in virtual reality are its illusory, 

purposefulness, and validity. At the same time, they clarify 

that illusory is understood as being without foundations, 

functioning on the arbitrariness of a demiurge, and not as 

«the absence of that, what already exists», as a human factor, 

«the fundamental characteristics of virtuality, expressed in 

spontaneity and unconditionality, are reduced to zero», 

leading to validity and purposefulness. 

The four dimensions of the virtual variant of being 

(unreality, illusory, reasonableness, goal-setting), the 

researchers emphasize, give an opportunity to talk about the 

incompatibility of being and virtual reality. «When I take a 

step, I perform an action that falls out of unreality of virtual 

existence. My breath is not subject to any norms of 

virtuality, it has foundations, it does not need justifications 

and prerequisites». Every action, not without a basis, is a 

threat to the virtual version of existence. 

M. Kunafin and R. Yartsev note that thanks to 

information technologies, the virtual version of existence 

through the abandonment of the foundations and the 

transition to a language form tries to find its full and «pure» 

embodiment in the field of information. 

Scientists also analyze the problem of self-identification 

in virtual reality, postulating such a negative factor as the 

substitution of personal «ego» for its virtual counterpart, 

«Perception of personal “ego” is a real event that has a basis 

determined by real actions in the real world. The virtual 

version of being erases real personal “ego”». To the extent 

that there is virtualization of real life, there is virtualization 

of an individual». According to M. Kunafin and R. Yartsev, 

this is a prerequisite for the emergence of a «mass society», 

which is controlled by virtual technology via filling of the 

illusory virtual «ego» with any content. 

Conclusions as for negative assessment by these 

researchers of the phenomenon of virtual reality in relation 

to its impact on the communicative aspect of human 

existence are due directly to the context of the study. «The 

life functioning of the individual less and less requires real 

communication or, in other words, real communication 

moves into the unreal space of the Network». Their negative 

attitude to the manifestations of the virtual is indirectly due 

to the ontological status, which researchers give virtual 

existence, «Information waves methodically and ruthlessly 

destroy the last foundations of existence». M. Kunafin and 

R. Yartsev summarize, «It is true that without communication 

with virtual reality, the existence of any intelligent person is 

impossible, the development of imagination and taste, 

progress in science and art is impossible. It is also true that 

“jumping headlong” into virtual reality, a person is getting 

not only mentally exhausted but also distances himself from 

solving real problems, which are replaced by virtual 

problems».  

Within the framework of the analysis of concepts that 

negatively assess the impact of virtual reality on a person, 

we should stipulate the study of O. Pudikova. This paper 

analyzes the impact of computers on fostering personal life 

being immersed in virtual reality. O. Pudikova notes, «… 

Problems of fostering personal existence are inextricably 

linked with the possibility of free self-determination in the 

external world and are directly related to human interaction 

with a computer since a computer contributes to changing 

(and, for the most part, deformations) fostering personal life 

process and can have both positive and negative impact». 

The author solves the question, «How does “communication” 

with the computer affect fostering personal life? Does the 

computer contribute to more harmonious fostering personal 

life, or, vice versa, stops and restricts this fostering?». 

Revealing the interaction of person and the world, she 

reveals the negative features of virtual reality, «Unfortunately, 

more and more modern person, encountering confusing 

phenomena (these are phenomena that we have to encounter 

in our daily life and which confound us because they differ 

from our knowledge of the world), does not seek their 

explanation through an independent cognitive process, but 

finds ready answers in virtual reality». Assessing the 

education system, the researcher notes, «It is difficult to 

imagine a modern school without computer science 

lessons… In general, these lessons have a positive effect and 

are certainly useful in the learning process. The problem is 

to replace the child‟s real world with a computer, to replace 
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free expression of personality in the outside world with the 

expression in the virtual world». At the same time, the 

process of fostering personal existence is becoming simpler 

and more formalized, and at the same time a child is 

immersing deeper in virtual reality, where «the main thing is 

not to be who you are, but only who you want to seem. The 

next step is to abandon reality, and therefore there are no 

problems associated with understanding your living space 

and the place of the individual in it».  

Drawing parallels with Nietzsche‟s ideas about 

Superman, O. Pudikova gives a pessimistic forecast for 

humanity «Superman who should replace modern man is a 

megacomputer. It becomes what all mankind lives and 

works for. The complete dissolution of the human 

personality in the computer will mean «great noon» that is 

the time of the clearest clarity of consciousness. Once all 

people are connected to one computer, this supercomputer 

will be able to combine the knowledge accumulated by all 

people in the world. This consciousness will transcend only 

to itself because there will be no more perfect being. This 

computer will be Nietzsche‟s «superman» capable of 

cognizing all the mysteries of existence». 

Comparing cyberreality and the reality of surrounding 

world, O. Pudikova notes that «Cyberreality absorbs all the 

best that there is in the surrounding reality. There is no pain, 

no guilt, no anger in cyberspace… There is no death in the 

computer world… This creates the illusion of freedom of 

personal expression when one considers oneself free from 

many of the responsibilities of real life. But in reality, it 

becomes dependent on virtual reality». The researcher poses 

the question, why a person instead of self-realization refers 

to ready-made answers of virtual reality. She finds the 

answer not so much in a search for easier ways of cognizing 

the world and the «painless» fostering personal life, but in an 

attempt to find answers from more experienced people 

(«knowledge of the knowledge of others», as noted by 

J. Lacan), when «a person forgets that each individual is 

unique due to the uniqueness of lessons learnt and living 

space».  

As for a sociological aspect of virtual reality, 

O. Pudikova notes, «… The modern world is arranged in 

such a way that a reasonable person simply has no choice: to 

be or not to be immersed in the world of computers. Refusal 

of such immersion will mean that a person abandons the 

process of socialization and wants to remain in the marginal 

sector of society». 

Undoubtedly, the computer claims to be an important 

intermediate chain between a subject and information taking 

an increasingly important place in human existence. 

However, there is a situation when the exclusive position of 

the computer as a link between a person and an information 

environment (network) can initiate an emergence and 

development of a negative emotional state of anxiety. 

Therefore, it is unreasonable that in domestic scientific 

thought there is increasing recognition of the phenomenon of 

virtual reality as a negative factor in the genesis of human 

nature (O. Kartunov, A. Kolodyuk, V. Kornienko, O. Mura-

khovskyi, V. Nedbai, V. Nechytailo, V. Stepanov, S. Tsym-

baliuk, V. Shcherbyna, and others). 

Analysis of the relationship between social transfor-

mations in the transition to the information society and 

virtual reality requires a reference to the works of 

representatives of the postmodern school, especially the 

famous researcher J. Baudrillard, who in his book Simulacra 

and Simulation, reveals his attitude to the substitution of 

reality with a virtual one, «It is no longer about neither 

imitation, nor repetition, and not even parody. This is about 

substitution, replacement of the real with signs of real, that is 

about an operation with the prevention any real process by 

means of its operative copy, metastable signal mechanism, 

programmable and impeccable, presenting all signs of real 

and remembering all its unexpected turns. Never again the 

real will have the opportunity to reveal itself… From now 

on, hyperreal is under the guise of imaginary and from all 

that distinguishes real from imaginary, leaves room only for 

the orbital circulation of models and stimulated generation of 

differences». The scientist believes that «from now on it is 

impossible to do both neither to isolate the process of the 

real nor to prove the existence of the real». 

Virtualization of social processes in the information 

society, the constitution of hyperreality, in his opinion is the 

product of the gradual genesis of the social through the 

functioning of «pure simulacra». This simulacrum has 

nothing common with any social reality since it is its own 

«pure simulacrum», correlated only with other simulacra. 

The circulation of simulacra creates a special world, a world 

of models of social relations and institutions, not related to 

reality, but perceived much more real than reality itself that 

is a world based only on itself. 

The person of the information society is increasingly in 

contact with simulacra, the order of which changes in the 

direction of loss of materiality and increasing generalization 

towards the simulation of communication itself. Such a 

person is less and less capable of reconstructing meanings, 

as signs are more often turned out to be simulacra. That is 

why she would rather abandon the very idea of reconstruction 

than try to find out what really exists and what is shown 

under the guise of reality. There is a leveling of the concept 

and meaning of sense and automatic acceptance of the 

imposed simulation codes. It is clear that the consequences 

of these processes are psychological, in general, cultural and 

far from positive 

The example of a simulacrum is the JavaMud game 

based on the connection of libraries and the use as a plot 

basis for virtual worlds construction of texts of the fantasy 

genre, which complicated the communicative-pragmatic 

connections of intertextuality and creation of simulacra. For 

example, one such world (http://discworld.imaginary.com/), 

based on the book DiscWorld by T. Pratchett that is a classic 

of the fantasy comic genre. 

Such games allow players to set the program of the 

communicative situation and a virtual world, with the aim to 

reproduce new types of communications, to change space 

and time of the game. The relationship between individual 

simulated reality and the system of simulated realities of 

civilization is probably the main anthropological problem of 

our time. A person infiltrates many spheres of cognition of 

reality, he knows the physical laws, he masters space travels, 

knowing and learning the information space, which is 

unknown and boundless. Virtual reality is a simulacrum, an 

illusion, infiltrates everywhere, and changes a person‟s 

attitude to reality. At the same time, the value of real-life for 
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many regular users decreases to the limit, when it becomes 

increasingly difficult to return to normal life. 

Online role-playing communities are based on the same 

principles as real social communities. On September 25, 

1997, Ultima Online was released the game that revolutionized 

online role-playing games. In fact, in the future, its 

characteristics became the basis for the development of 

online role-playing games. The sociological aspect of these 

games is that their creators have abandoned the use of 

fighting only as the basis for the game. «Jeff Anderson, an 

executive producer of Origin (one of the main creators of 

MMORPG) emphasizes that the game isn‟t just about 

fighting. There are a lot of games all about murder. We do 

want to add a social aspect to a game. Such an approach 

ultimately identified the prospects for the development of 

online role-playing games in the world and in our country». 

Another characteristic, in addition to performing some 

typical functions of social systems, is the presence of the 

social structure in these games. In ordinary role-playing 

games, the player already chooses a certain role (usually in 

games, this role directly depends on the type of virtual 

activity. That can be a warrior, a repairman, etc.). But when 

we talk about online role-playing games, then these roles 

interact with each other, creating a social structure. This 

indicates the emergence of a completely new phenomenon 

that is a virtual community of role-playing online games, a 

new virtual society. 

It should be noted another important point that in the 

communities of online role-playing games, all the external 

attributes of the actually real society are created, e.g. their 

own language, laws, prototypes of culture. It should also be 

noted that we will be primarily interested in the sociological 

aspects of this problem, the psychology of man as a member 

of society. 

In an online role-playing game, a completely different 

personality is fostered. It is not difficult to develop your 

personality here, this is what arouses more and more interest 

for such games. Achieving success in modern real society is 

not actually easy, it requires daily efforts. And there is a 

simple option is to succeed in a virtual world, from which a 

person gets almost the same pleasure. But such a process 

causes a more important problem. In fact, this is the 

sociological importance of this phenomenon, e.g. the real 

society actually loses control over such an individual, since 

he lives according to the values of a virtual world. 

Consequently, his perception of reality changes. 

However, games (in this case any ones) always existed. 

Until a certain point, they helped but did not disturb a man to 

live. The game has always been a preparation for life, while 

today it has become a substitute or compensator for its 

functions. Today, the passion for games begins to disturb a 

man to live in the real world and self-realize. 

Thus, it is necessary to distinguish two main points that 

fully characterize this problem. The first point is that the 

basis of social deviation is the possibility of creating a 

completely different personality in a different (virtual) social 

environment. The second one is that the inclusion of the 

individual in virtual social interactions to the detriment of 

(often potential) reality. The individual, thus, positions 

himself not as a member of, e.g. Ukrainian society, but as his 

character in the virtual world. Virtual reality, unlike all other 

psychological derivatives of the image type, is characterized 

by the fact that a person perceives and experiences it not as a 

product of his own mind, but as an objective reality. This 

poses a threat, above all, to real social structures. 

Virtual reality also gains socio-philosophical status by 

the comprehension of three obvious dimensions of human 

existence: the conceivable world, the visible world, and the 

objective (external) world. At the same time, a crucial role is 

given to information and multimedia technologies as means 

of creating virtual reality. In this context, it is considered as 

«technically engineered interactive environment for generating 

and operating objects that are similar to real or imagined… 

accompanied by the sense of unity with the computer». 

During the study of the phenomenon of virtual reality, 

the factor of manipulation of human consciousness and 

subconsciousness is rather important. Dependence of being 

in virtual reality is quite easy to instill, which is due 

primarily to objective psychological factors. One can say 

that the possibility of manipulating consciousness in the 

system of virtual reality is a fact that few people can doubt. 

Currently, there is a tendency towards purposefully influence 

human consciousness via the Internet. A worthy aspect to 

study is the possible use of the Internet as a highly integrated 

information field capable of condensing the manifestations 

of the will, transmitting them at distances without any 

restrictions.  

Yukhvid A. claims that virtual reality will allow the 

future viewer not only to passively perceive works of art but 

also to become a direct participant in the fantasy world 

created by an artist. Moreover, he hypothesizes the possibility 

of creating a completely new form of art that is a virtual one, 

which will be based on the three-dimensional action of all 

human senses in order to maximize aesthetic pleasure. It is 

also necessary to develop a legal concept for the use of 

virtual reality systems to exclude the possibility of their use, 

e.g. for criminal purposes (brainwashing, mind control, m 

experiments).  

The optic nerve is «raped» every day by numerous 

appeals. Products have an inspiring and manipulative power, 

spread false consciousness, secured by immunity against 

their own fallibility. And as they become accessible to new 

social classes, and the effect on the consciousness they carry 

with them ceases to be just advertisement, it becomes a way 

of life. As a result, there is a model of one-dimensional 

thinking and behavior, in which ideas, motivations, and 

goals, transcending the universe of discourse and action, 

which in its content is either established or rejected or 

brought into line with the terms of this universe, determined 

by the rationality of this system and its quantitative extent. 

Beyond the relatively reliable field of commercial advertising, 

there are more serious consequences, since such language is 

both a means of intimidation and glorification. 

Modern advertising is a huge danger. The point is that in 

the mass consciousness there is a frivolous, contemptuous 

attitude to advertising, as a result of which its importance is 

greatly underestimated. Due to constant advertisement 

repetition, advertising is sustainably imprinted in the 

subconsciousness. The most important thing is that not an 

advertised product, but the assertion of the values that were 

used by the creators of advertising for the most effective 

influence remains in the subconsciousness. It is the easiest 
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way to attract the viewer‟s attention by appealing to lowly 

instincts and desires. And this is already getting the field of 

information security.  

Conclusions. We live in an information age, and our 

desires are objects of manipulation. Our consciousness and 

subconsciousness are under the constant influence of 

information flows. We need to realize that our free will is 

under threat, and in order to protect it, we need to have a 

clear idea of all the methods of manipulation of consciousness 

that are used against us. Protection against manipulation of 

consciousness requires a conscious active action of each 

individual. First of all, it is necessary to be vigilant in 

obtaining any information, especially via mass media, 

develop a dialogic way of thinking, refer more often to 

traditional cultural and spiritual values, in particular, in order 

to build barriers against manipulation. If it feels that the 

information bypasses the consciousness and acts directly on 

the subconsciousness, it is better to turn off the source of 

information. Modern mass media teach people how to think 

independently, they present consumers with ready-made 

thoughts, stereotypes, myths that develop a person‟s 

worldview without requiring any special mental costs. 

Virtual reality is objectified in myths, visual arts, theater, 

literature, radio, photography, cinema in a broad sense, at the 

level of culture. In a strict sense and in the context of our 

study, virtualization can be defined as the process of 

developing global computer networks, converting human 

activity into cyberspace, and, ultimately, replacing social 

reality with virtual reality. Virtual reality means an organized 

space of simulacra that are special objects, «alienated signs», 

which, in contrast to the copy signs, record the difference 

with the reference reality. Although virtual reality has not 

yet become a common cultural practice, it has significant 

potential for the development of other cultural identities and 

models of subjectivity.  
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ФЕНОМЕН ВІРТУАЛЬНОЇ РЕАЛЬНОСТІ ЯК ПРОДУКТ РОЗВИТКУ 

СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

Віртуальна реальність розглядається як новий організований соціальний простір, який на противагу 

відображення реальної дійсності є джерелом відмінності, заміщення, маніпуляцій, симулякрів – особливих об’єктів 

«відчужених знаків». З’ясовано, що внаслідок інтенсивного впровадження комп’ютерних інформаційних технологій у 

повсякденну культуру, безперервного і безладного потоку інформації, формується певний тип віртуальної культури, 

що поєднує в собі випадкові елементи культур різних народів та епох. Зазначено, що через специфіку просторової 

організації віртуальної реальності, у віртуальній культурі формується інша логіка мислення: нелінійна, непослідовна, 

недетерміністская, асоціативна. Ці ефекти досягаються завдяки моделюванню «іншого соціуму» та «іншого часу», 

відмінного від реального соціального часу – неодновимірного, оборотного, різноспрямованого і нескінченного. 

Підсумовується, що завдячуючи віртуальній реальності, не відбувається ціннісного відбору і структурування 

соціального досвіду, як у випадку спрямованого процесу пізнання, що реалізується за допомогою системи освіти.  

Ключові слова: віртуальна реальність, віртуальна культура, віртуальний простір, ціннісний вибір, соціальний 

досвід, маніпулювання, симулякри.  
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Постановка проблеми. На сьогоднішній день 

у Канаді, де ринкова економіка досить розвинута, люди 
витрачають набагато більше часу на організовану освітню 

діяльність ніж раніше. Починаючи з початку 1970-х рр. 

доросле населення активно бере участь в освітніх прог-

рамах і активність тільки зростає з кожним роком. В 

основі практики неперервної освіти лежить саме навча-

ння дорослих, починаючи від розвитку грамотності і до 

неперервної професійної освіти, а також навчання на 

робочому місці, навчання в умовах громадських, просві-

тницьких чи релігійних організацій, в гуртках. Це дає 

можливість людині навчатися впродовж усього життя.  

Мета статті. Дослідити основні методи заохочення 

громадян до навчальної діяльності які використовують у 

Канаді. Також розглянути які заходи використовуються 

для заохочення працедавців до організації професійного 

розвитку працівників. А головне проаналізувати як саме 

проходить організація неперервної освітньої діяльності у 

Канаді. 

Виклад основного матеріалу. Концепція організації 

освітньої діяльності дорослих привертає особливу увагу 

політиків та урядів різних країн світу. Адже стає зрозу-

мілою необхідність підвищення рівня знань і навичок 

грамотності, мовної компетентності, арифметичного 

вміння дорослого населення. Щоб бути успішним в еко-

номіці знань необхідно володіти комплексом знань та 

компетентностей, а сюди входить: грамотність, знання 

іноземних мов, природничих наук, математики, вміння 

використовувати інфомаційно-комунікаційні технології. 

Це забезпечує можливість бути незалежною людиною, 

здатною функціонувати у соціумі.  

Початок ХХІ ст. можна охарактеризувати швидким 

розвитком науки та технологій, значним впливом між-

народних тенденцій на повсякденне життя людини. Але 

переваги наукового прогресу розподіляються нерівномі-

рно, це спричиняє такі негативні елементи у сучасному 

суспільстві, як незахищеність, бідність, невпевненість у 

завтрашньому дні. А це веде до змін у житті, соціальних 

стосунках з членами сім‟ї, співпрацівниками.  

Наприклад Міжнародне дослідження грамотності до-

рослих (The International Adult Literacy Survey), Дослі-

дження грамотності дорослих і вмінь та навичок для 

життя (Adult Literacy and Lifeskills Survey), свідчать про 

те, що навіть у розвинутих країнах, які є членами Орга-

нізації з економічного розвитку та співпраці (Organization 

for Economic Development and Cooperation – OECD), зна-

чна частина дорослого населення не володіє відповідним 

рівнем умінь та навичок, що є необхідними для повно-

цінного функціонування у сучасному соціумі та еконо-

міці [1], [2].  

Відкриття кордонів має важливе значення, тому уряд 

Канади усвідомлює необхідність інвестування спеціаль-

них коштів в інфраструктуру, зокрема у систему непере-

рвної освіти, яка забезпечує підтримку тим, хто має пот-

ребу здобути базову освіту та вивчити другу мову [3].  

Результати досліджень свідчать про наявність певної 

кількості осіб, що передчасно покинули школу, не отри-

мавши відповідного документу і сьогодні потребують 

У статті розглянуто неперервний освітній процес, що надихає індивіда та мотивує на освоєння 

необхідних знань, на розвиток нових умінь і навичок. З’ясовано, що неперервній освіті Канади на 
початку ХХІ ст. характерна наявність мети, пріоритетів, доступу до навчальних можливостей, 
забезпечення базової освіти, орієнтація на задоволення непрофесійних інтересів людини, активізація 
використання новітніх освітніх технологій. Освітня діяльність протягом усього життя є важливим 

чинником забезпечення конкурентоспроможності, зменшення рівня безробіття, розвитку інноваційної 
діяльності. Досліджено особливості державної підтримки розвитку неперервної освіти на 
федеральному та провінційному рівнях, що є відображено у низці законів, стратегій, планів дій, 

бюджетів. Показано, як інституції, які концентруються на галузі неперервної освіти, забезпечують 
доступність програм неперервної освіти у Канаді. Їх розрізняють за способом розповсюдження програм 
освіти для дорослого працездатного населення. Споживачами їхніх послуг є ті особи, які завершили чи 
не завершили процес здобуття певного рівня формальної освіти. Пропонуються найрізноманітніші 

програми та курси неперервної освіти, успішне завершення яких може супроводжуватися отриманням 
диплому чи сертифікату. Окрім того, вони можуть бут професійного спрямування або для загального, 
культурного, соціального розвитку людини.  

Ключові слова: неперервна освіта, вміння та навички, неперервний освітній процес, базова освіта, 
професійна освіта, освіта і навчання дорослих. 
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завершення навчання з метою подальшого отримання 

кваліфікації [3]. У 2007 р. Європейська Комісія прийн-

яла ухвалу та «План дій щодо навчання дорослих» 

(Action Plan on Adult Learning), на основі яких реалізу-

ються програми сприяння розвитку освіти дорослих у 

європейських країнах. Вони передбачають: мінімізацію 

перешкод щодо участі у програмах неперервної освіти 

та освіти дорослих; забезпечення якості навчання дорос-

лих; визнання та підтвердження результатів навчання; 

інвестування в неперервну освіту, освіту дорослих та 

іммігрантів; оцінювання діяльності у цій галузі відпові-

дно до визначених індикаторів тощо [3].  

На початку ХХІ ст. виникає потреба у забезпеченні 

доступу до подальшої освіти. Оскільки не всі уряди мо-

жуть це забезпечити, тому створюються альтернативні 

форми освітніх послуг – відкриваються приватні вищі 

навчальні заклади та відкриті університети. Збільшу-

ється конкуренція та боротьба за іноземних студентів 

серед університетів, які мають високий статус у міжна-

родному освітньому просторі і відкритих, віртуальних 

навчальних закладів [4].  

Одним із засобів боротьби із економічною кризою та 

безробіттям є професійна освіта, професійний розвиток 

фахівців на неперервній основі. Це забезпечує доступ до 

ринку праці. Тому уряди багатьох країн світу працюють 

над розв‟язанням цієї проблеми. У країнах світу застосо-

вуються різні підходи до реалізацій розроблених страте-

гій щодо розвитку неперервної освіти. Основними з яких 

є: розробка стандартів освіти дорослих; запровадження 

системи сертифікації; розвиток фінансових ініціатив 

задля заохочення працівників із низьким рівнем умінь та 

навичок до участі в освітніх програмах; залучення робо-

тодавців та формування конструктивного навчального 

середовища на робочому місці працівників; забезпе-

чення системи якості освітніх послуг тощо [5].  

Хочеться підкреслити, що Канада є країною, у якій 

живуть представники різних культур та націй, а тому у 

процесі організації освітньої діяльності до уваги беру-

ться такі чинники, як, вікові категорії, демографічні 

зміни споживачів освітніх послуг, полікультурність. 

Можна провести паралель, що якщо збільшуються мож-

ливості для висококваліфікованих працівників, то змен-

шуються шанси для людей із низьким рівнем кваліфіка-

ції, а це спричиняє нелегальну міграцію.  

Важливим завданням є забезпечення права на базову 

освіту для всіх, що реалізується за допомогою стратегії 

розвитку неперервної освіти, одним із елементів якої є 

універсальна початкова освіта [6]. Як свідчать дослі-

дження, низький рівень базових навичок (читання, 

письменності, арифметики) чи їх відсутність є однією із 

причин бідності, кризи у стосунках, розлучень. Отже, 

першочерговим завданням кожної держави є забезпе-

чення можливостей для розвитку базових навичок людини.  

Як зазначає науковець Дж. Самнер (J. Sumner), збі-

льшення приватних навчальних закладів у системі 

освіти та зведення функцій держави до регуляторної 

створює суперечність, яка полягає в такому: основною 

метою бізнесу є максимізація прибутків, а головною 

ціллю освіти є розвиток та широке розповсюдження 

знань. Це означає, що приватні навчальні заклади сліду-

ючи принципу максимізації прибутків, намагатимуться 

приватизувати та продавати знання з метою отримання 

прибутків. Основним мотиваційним фактором ринку є 

задоволення будь-якої потреби кожного споживача, зда-

тного оплатити надані послуги чи товар [5]. Нові інфор-

маційно-комунікаційні технології та створення всесвіт-

ніх інтернет-мереж формують потужний додатковий 

ресурс для збереження та обміну інформації, забезпечу-

ють доступ до освіти для великої кількості осіб, заохо-

чують до вивчення особливостей різних культур, нала-

годжують навчальний процес. 

У 2007 р. Канадська рада навчання, що функціонує 

на основі федерального фінансування, запропонувала 

низку документів, що відображають результати викона-

них досліджень з пропозиціями щодо удосконалення 

навчання на робочому місці, навчання дорослих та пода-

льшої освіти у країні [7].  

Розвиток освітнього процесу протягом усього життя, 

відповідальність за який покладається на департамент, 

міністерство освіти провінції чи території, відбувається 

у комплексному поєднанні із ініціативами та програ-

мами інших міністерств, а подекуди й провінційного 

уряду загалом.  

Як свідчать результати дослідження, у Канаді непе-

рервна освіта розвивається з перемінним успіхом (див. 

табл. 1).  

Таблиця 1 

Показники розвитку неперервної освіти у Канаді 

упродовж 2006–2010 рр. 

Елементи 

навчання 

впродовж 

усього життя 

2006 р. 2007 р. 2008 р. 2009 р. 2010 р. 

навчатися, щоб 
знати 

5.0 5.1 5.0 5.0 5.0 

навчатися, щоб 

працювати 
5.0 5.2 5.3 5.9 6.1 

навчатися, щоб 

жити разом 
5.0 4.8 4.8 4.7 4.7 

навчатися, щоб 
бути 

5.0 5.4 5.6 5.0 5.1 

Успішність навчання дорослих залежить від бажання 

навчатися, від організованості, від мотивації тощо. Але 

існують і перешкоди для навчання дорослих. Наприклад, 

ситуаційні перешкоди виникають як результат виник-

нення обставин у певний період часу (фінансові, сімейні 

обставини, брак часу, тощо). До інституційних перешкод 

належать: висока плата за навчання, високі вимоги до 

вступників, обмеженість пропозицій навчання, незручне 

географічне розташування. 

Висновки і пропозиції. Серед основних методів зао-

хочення громадян до навчальної діяльності, які викорис-

товують у Канаді є роз‟яснення їхніх переваг, поінфор-

мованість про наявність різноманітних програм чи 

курсів, фінансова підтримка, створення навчального 

середовища на робочому місці, визнання попередньо 

освоєних знань, умінь та навичок, розвиток базових 

умінь та навичок, навичок грамотності, надання оплачу-

ваних відпусток для навчання, доплата до заробітної 

платні, скорочення оподаткування, визнання попередньо 

освоєних знань, умінь та навичок незалежно від форми 

навчання. У Канаді вживаються заходи для заохочення 
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працедавців до організації професійного розвитку пра-

цівників. Отже, організація неперервної освітньої діяль-

ності проходить за активної участі політиків, освітян, 

науковців, громадськості, представників бізнесу та про-

мисловості.  
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ORGANIZATION OF ADULT LIFELONG EDUCATION ACTIVITIES 

FOLLOWING THE EXAMPLE OF CANADA 

The problems of continuous education in scientific and pedagogical literature has been studied in the article. The analysis 

of scientific and pedagogical literature has been conducted. Specific features of continuous educational process in Canada 

have been investigated. Тhe role and meaning of continuous education in the modern society on the Canadian example have 

been analyzed. Despite the discrepancies in the definition of the term «continuous education», there are several elements 

inherent in each of them: the recognition of the fact that learning is a continuous process that lasts the whole life of human; 

awareness of the fact of the implementation of training outside the formal learning environment – in informal and non-formal 

forms; an understanding of the fact that both society and individuals generally benefit from continuous education. The 

continuous educational process motivates and inspires a person to master the necessary knowledge, to develop new skills and 

abilitiews. It was found out that the continuous education of Canada at the beginning of the 21
st
 century is characterized by the 

presence of goals, priorities, focus on the satisfaction of non-professional interests of person, the intensification of the use of 

the latest educational technologies. Continuous education is an important factor in ensuring competitiveness, reducing 

unemployment, developing innovation, forming the knowledge economy. The peculiarities of state support for the development 

of continuous education at the federal and provincial levels, which is reflected in a number of laws, strategies, action plans, 

budgets have been studied. 

Key words: continuous education, knowledgе and skills, lifelong educational process, basic education, professional 

education, adult education and training.  

  



  
23  

 

  

 

 

 

Scientific Journal Virtus, November # 48, 2020 
 

УДК 159:364.2:[9364-787.2] 

Бурлакова І.А., 

професор, д.психол.н., професор кафедри практичної психології та соціальної роботи 

Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, 

Шевяков О.В., 

професор, д.психол.н., професор кафедри практичної психології та соціальної роботи 

Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля,  

shevyakovy0@gmail.com 

Україна, м. Сєвєродонецьк 

Шрамко І.А., 

к.психол.н., доцент кафедри психології  

Дніпровського гуманітарного університету, 

Україна, м. Дніпро 

ПСИХОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ 

ПРОФЕСІЙНОГО ЗДОРОВ’Я ФАХІВЦІВ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Постановка проблеми. Питання здоров‟я та 

професійного здоров‟я є предметом дослідження бага-

тьох науковців, що призводить до наявності великої 

кількості підходів до тлумачення цього явища. Виокре-

млено проблеми збереження здоров‟я людини в сучасних 

умовах та особливості її особистісно-професійного ста-

новлення, специфіки життя та професійного розвитку 

особистості в межах онтогенетичного дослідження проб-

лем життєвої самореалізації, її професійного самовизна-

чення. Як складові життєвого розвитку досліджуються 

мотиваційно-адаптаційний зміст професійної діяльності, 

стратегія формування здорового способу життя, медико-

педагогічні та психолого-педагогічні проблеми форму-

вання здорового способу життя у фахівців. 

У той же час існуючі підходи до вивчення феномену 

професійного здоров‟я не дозволяють проаналізувати 

його структуру як цілісного та комплексно організованого 

психологічного виховання; операціоналізувати ієрархічну 

модель професійних працівників в галузі економіки. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Зміни, які 

відбуваються в Україні, вимагають від сучасного фахі-

вця самостійності та відповідальності – дій, що характе-

ризують ціннісне ставлення до професійної діяльності та 

власного професійного та особистісного розвитку [1, c.75]. 

Саморефлексія фахівця відображає соціокультурні 

суперечності, тенденції глобалізації та локального консер-

ватизму, суперечливі аспекти взаємодії культур [2, c.482]. 

Відбувається втрата усталених уявлень про профе-

сійну діяльність, за допомогою яких фахівець визначає 

себе та своє місце у суспільстві, тобто виникає криза 

професійного становлення на рівні самосвідомості як 

індивідуальної людини, так і всередині поколінь. Різкі 

соціальні зміни, а також розвиток системи взаємовпливу 

культурних традицій, посилення міграційних процесів 

призвели до посилення участі суб‟єкта діяльності у різних 

реальних та віртуальних професійних групах [3, c.116]. 

В цих умовах велике значення набуває цілісність та 

формування психологічної структури професійного здо-

ров‟я особистості [4]. 

Формулювання мети статті та завдань. Розробити 

теоретико-методологічний підхід до дослідження про-

цесу професійного здоров‟я фахівців, який дозволив 

вирішити завдання виділення професійно важливих яко-

стей фахівця, що впливають на його професійне здо-

ров‟я, а також прогнозувати їх трансформацію при зміні 

соціальних умов.  

Виклад основного матеріалу. Концептуальна мо-

дель охорони праці фахівців включає визначення рівня 

професійного здоров‟я кожного спеціаліста з відповідними 

висновками та рекомендаціями; розробку для керівників 

та фахівців програм профілактики синдрому хронічної 

втоми, синдрому емоційного вигорання та професійної 

деформації; консультування щодо індивідуальних прог-

рам оздоровлення, а також розробку та проведення 

корпоративних мотиваційних міні-проектів. 

Для операціоналізації запропонованої моделі на етапі 

дослідження було залучено 630 фахівців (співробітники 

банку, фінансові аналітики, економісти підприємств, 

керівники інвестиційних проектів та програм, менеджери) 

з різним професійним досвідом (середній вік – 31,5 ро-

У статті розроблено теоретико-методологічний підхід до дослідження процесу професійного 

здоров’я фахівців, який дозволив виділити професійно важливі якості фахівця, що впливають на його 

професійне здоров’я, а також прогнозувати їх трансформацію при зміні соціальних умов. Виявлено 

особливості динаміки процесу професійного здоров’я фахівців, визначено типи 

ціннісного ставлення до професійної діяльності та особливості їх проявів у фахівців, що мають 

різний досвід такої діяльності. 

Показано, що динаміка професійного становлення фахівців пов’язана з активізацією змін 

внутрішнього і зовнішнього середовища суб’єкта діяльності. 

 Запропоновано концептуальну модель формування та збереження професійного здоров’я фахівців, 

що реалізується як теоретико-методологічна стратегія системного і цілісного процесу.  
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ків). Професійна група роботи з внутрішніми клієнтами 

(адміністратори, помічники, менеджери) складала 240 осіб: 

130 чоловіків та 110 жінок; професійний колектив, що 

працює із зовнішніми клієнтами (менеджери з продажу, 

менеджери з обслуговування клієнтів, консультанти) – 

220 осіб: 124 чоловіки та 96 жінок; а в професійній групі 

керівників (на різних рівнях – від керівника відділу до 

генерального менеджера середнього бізнесу) – було 

170 учасників – 92 чоловіки та 78 жінок. 

Визначено, що менеджери більш зосереджені на 

минулому та теперішньому, а ті, хто працює з внутріш-

німи клієнтами, – на майбутньому (р≤0,01). Ми вважа-

ємо, що це можна пояснити: у більшості випадків тим, 

що лідери мають багатий життєвий досвід, успішну 

кар‟єру, яку вони пам‟ятають з гордістю; в цьому їх по-

зиція передбачає активну участь у житті їх організації, 

прийнятті рішень; майбутнє турбує їх меншою мірою, 

аніж інших професіоналів, які можуть лише передбачити 

успішну кар‟єру в майбутньому. Що стосується висо-

кого рівня особистісно-ситуаційної протидієздатності 

фахівців, особливо тих, хто працює із зовнішніми клієн-

тами (p≤0,01), ми вважаємо логічним, що спеціалісти, 

які працюють з людьми, добре розуміють свою можливі 

реакції, дії та можуть їх передбачити. Фахівцям, що пра-

цюють із зовнішніми клієнтами, доводиться щодня кон-

тактувати з великою кількістю нових людей, завдяки 

чому їхній досвід спілкування різноманітніший. 

Виявлено, що фахівці, які працюють із внутрішніми 

клієнтами, більш схильні вирішувати складні ситуації за 

допомогою стратегічного планування та пошуку емоціо-

нальної підтримки, а ті, хто працює із зовнішніми клієн-

тами – шляхом ініціативного та рефлексивного подолан-

ня (р≤0,01). Вважаємо, що професіонали, які працюють 

із зовнішніми клієнтами, часто контактують з новими 

людьми, їм доводиться стикатися з конфліктними ситуа-

ціями, працювати в умовах постійно мінливого середо-

вища і, якщо можливо, вони прагнуть оцінити потен-

ційні ризики та потенційні проблеми; а фахівці, що 

працюють з внутрішніми замовниками, часто планують 

своє майбутнє та звертаються за допомогою до більш 

досвідчених та відповідних людей. 

Виявлено низку гендерних відмінностей: чоловіки 

мають більш високі показники на всіх трьох рівнях про-

фесійного здоров‟я, аніж жінки (p≤0,05), за винятком 

стану здоров‟я (за ступенем схильності до захворювань). 

Можна припустити, що чоловіки частіше займають керівні 

посади, ніж жінки, і мають час та ресурси для збережен-

ня здоров‟я; Чоловіки приділяють менше уваги проявам 

захворювань та різних недуг, тому у анкеті присутні ви-

сокі самооцінки щодо показників професійного здоров‟я. 

Встановлено, що чоловіки мають більш виражену 

часову орієнтацію «Майбутнє», а жінки – «Трансценде-

нтне майбутнє» (p≤0,05); жінки мають більш виражену 

схильність до емоційного занурення у події сьогодні, а у 

чоловіків – до структурування поточних подій та плану-

вання майбутніх подій (p≤0,05). На нашу думку, це від-

повідає певним фактам та гендерним стереотипам: чоло-

віки більш цілеспрямовані та здатні структурувати події, 

що відбуваються, а жінки більш схильні до релігійних 

обрядів, частіше звертаються до астрологів, гороскопів, 

шукають певні «знаки», що даються Всесвітом тощо. 

Чоловіки мають більш виражену просторову та часову 

здатність до куріння, аніж жінки (p≤0,05). Чоловіки ма-

ють більшу схильність до стратегічного планування, роз-
думів та профілактичного подолання, ніж жінки (p≤0,05). 

Можливо, це відповідає суспільній думці: чоловіки вва-

жаються кращими стратегами, які можуть заздалегідь 

оцінити всі ризики та вжити необхідних профілактичних 

заходів, а жінки вважають за краще діяти ситуаційно. 

Встановлено, що показники професійного здоров‟я 

позитивно взаємопов‟язані з тимчасовими перспекти-

вами майбутнього та суб‟єктивним сприйняттям. 

Запропоновано системний програмно-цільовий про-

ект формування та збереження професійного здоров‟я 

фахівців та представлено результати стадії формування 

досліджень. 

В рамках системного програмного проекту форму-

вання та збереження професійного здоров‟я фахівців 

було запропоновано «Модель стратегічного сприяння 

професійному здоров‟ю фахівців», яка складалася з 

5 етапів: діагностика, спроможність, планування, впро-

вадження та оцінка. 

Діагностика включала процес збору та аналізу інфо-

рмації про потреби та ресурси фахівців з метою уяв-

лення про масштаби та контекст проблеми професійного 

здоров‟я. Цю інформацію слід збирати, використовуючи 

як кількісні, так і якісні методи, і включати архівну ста-

тистику. Оцінка інформує про планування та прийняття 

рішень щодо профілактики, основи розробки моделі та 

необхідність змін у виборі програм охорони здоров‟я, 

політики щодо професійних працівників. 

Після завершення необхідні заходи щодо розробки та 

впровадження комплексного плану вирішення соціа-

льно-психологічних проблем фахівців на рівні всієї ор-

ганізації. Це стосується таких аспектів, як: корпоратив-

ний розвиток та згуртування фахівців; розвиток високої 

організаційної культури та «здорової» атмосфери в ко-

лективі; професійне та адміністративне забезпечення; 

ефективне керівництво, адекватне рівню (стадії) органі-

заційного розвитку компанії та персоналу; стандарти 

формальної та неформальної поведінки в організації; 

корпоративна лояльність та кар‟єрне зростання фахівців; 

чесна політика кар‟єри компанії, відсутність дискримі-

нації за національністю / расою, статтю, віком; чітка та 

прозора (справедлива) система штрафів та заохочень; 

ясність службових обов‟язків та легітимність влади. 

Основні завдання соціально-психологічного забезпе-

чення формування та збереження здоров‟я працівників: 

психоемоційне розвантаження; психокорекція деформа-

цій особистості, набутих внаслідок вигорання; навчання 

«здоровому подоланню» – конструктивні моделі поведі-

нки опору; розвиток управлінських навичок (розши-

рення репертуару управлінських дій та стратегій): під-

вищення комунікативної компетентності, чутливості 

(емпатії) та комунікативних навичок; розвиток навичок 

релаксації, саморегуляції та самоконтролю; формування 

позитивних та активних життєвих установок; розвиток 

творчого потенціалу; активізація мотивації самоактуалі-

зації та особистісного зростання; планування особистої 

та професійної кар‟єри; Індивідуальне консультування 

щодо здорового способу життя; створення адаптивного 

професійного середовища. 
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В рамках проекту пропонується модель формування 

соціально-психологічних основ формування та збере-

ження здоров‟я працівників. 

Виокремлено основні напрями процесу соціально-
психологічного забезпечення професійного здоров‟я фахів-

ців: підвищення компетентності у галузі охорони здоров‟я, 

зміцнення резервного потенціалу фахівців та розвиток 

навичок здорової поведінки; запобігання дисфункції або 

зменшення джерел професійного стресу. На практиці 

впровадження цих напрямків передбачало використання 

наступних видів соціально-психологічної підтримки для 
забезпечення ефективної професійної діяльності фахівців: 

1. Психологічна освіта – допомога в оволодінні пси-

хологічними знаннями, необхідними для самовдоскона-

лення, вдосконалення психологічної компетентності в 

галузі охорони здоров‟я (лекції, спеціальна література, 

відео- та аудіоматеріали тощо). 

2. Психологічна діагностика – вивчення індивідуаль-

них психологічних особливостей фахівців, що сприяє 

індивідуалізації професійної діяльності, підвищенню її 

ефективності, а також самопізнанню. 

3. Психологічна профілактика – запобігання виник-

ненню та розвитку деструктивних психічних станів у 

професійній діяльності фахівців («вигорання», внутрі-

шні конфлікти тощо). 

4. Психологічне консультування – аналіз конкретних 

ситуацій, що виникають у процесі професійної діяльно-

сті, та допомога у виборі найбільш підходящого рішення. 

5. Психологічний тренінг – спеціально розроблений 

комплекс психотехнік, вправ та ігор, що допомагають у 

розвитку необхідних якостей та навичок, що дозволяє не 

лише здобувати нові знання, а й розвивати навички та 

звички здорового способу життя. 

6. Психологічна корекція – допомога у виправленні 

чи корекції існуючих негативних психічних станів чи 

рис особистості, що спотворюють професійне здоров‟я 

фахівців. 

Показано, що профілактичні заходи, спрямовані на 

формування та збереження професійних працівників 

економічної сфери, слід проводити на трьох рівнях: 

спеціаліста, виробничої групи та організації в цілому, 

оскільки дія профілактичних програм повинна бути 

спрямована не тільки на окремого фахівця, але і на 

групи, а також організацію в цілому з метою надання 

соціальної підтримки в процесі зміни відносин та стилю 

життя. 

Системний програмний цільовий проект включав 

комплексні програми оздоровлення, які містили поєднання 

провідних аспектів формування професійного здоров‟я 

майбутніх фахівців. Зокрема, для студентів професійно-

технічної підготовки було розроблено навчальний прак-

тикум з оптимізації способу життя «Самоуправління 

здоров‟ям». Претенденти вищої економічної освіти 

стали учасниками семінарів на основі формули здоро-

вого самозбереження. Кожна сесія складалася з трьох 

модулів: 1) діагностика основних компонентів профес-

ійного здоров‟я, методів контролю та саморегуляції; 

2) стрес; підтримка організму та психіки, подолання 

синдрому хронічної втоми та емоційного вигорання; 

3) практичне самоуправління. 

В Дніпропетровському національному університеті 

залізничного транспорту з травня 2019 року студентам 

магістратури пропонували факультативні заняття 

«Бізнес і здоров‟я» (спеціальності з фінансів та кредиту, 

банківської справи, бухгалтерського обліку та аудиту). 

Для проведення занять було обрано тренерський фор-

мат, який ґрунтувався на ідеї, що випускники вищої 

освіти вже мають ключові знання та навички, необхідні 

для підтримки статусу здоров‟я. 

Зміст факультативу викликав інтерес та практичну 

цінність, а з вересня 2020 року було запроваджено 

вибіркову дисципліну «Професійна психологія», метою 

якої було навчання випускників бути не лише спожива-

чами та покупцями здоров‟я, а їх творцем, через свідомі 

дії формування соціального та економічного мотиву 

збереження та зміцнення свого здоров‟я. Ще одним важ-

ливим моментом є вибір системного підходу до здоро-

в‟я, який дозволяє людям контролювати не стільки при-

ховані симптоми захворювання, як вміти оцінювати 

запаси здоров‟я та вміти адаптуватися до існуючих 

навантажень та умов. На тренінгах студенти вищої 

школи, використовуючи ексклюзивну інформацію про 

професійне здоров‟я, новітні оригінальні діагностичні, 

коригуючі та оздоровчі технології, навчились само-

стійно розробляти комплексні програми оздоровлення з 

урахуванням особистого здоров‟я, цільових профілак-

тичних комплексів опорно-рухової системи, зору, пси-

хоемоційних станів. 

Ідеологія запропонованих здоров‟язберігаючих про-

грам сприяла активному та зацікавленому в оволодінні 

методами підтримки працездатності та статусу ресурсів 

на робочому місці, вживанні оздоровчого масажу та 

самомасажу, автотренінгу. Модуль самоконтролю за 

об‟єктивними та суб‟єктивними показниками здоров‟я 

забезпечив ефективний алгоритм засвоєння та подаль-

шого використання позитивного здорового мислення – 

позитивних здорових емоцій – позитивних здорових 

поведінок – позитивних здорових навичок. 

Аналіз результатів діагностики рівня суб‟єктивного 

контролю (за Дж. Роттером) показав, що співвідношення 

інтроверсії та екстраверсії у респондентів наближається 

до збалансованого. Це один із показників адекватного 

ставлення до проблеми формування професійного здо-

ров‟я та відповідальності за його збереження. Що стосу-

ється особистих якостей, таких як невротизм та психоз, 

то вони зменшилися відповідно на 42% та 55%. Впев-

неність у собі зросла в 1,5–2 рази, а в окремих випадках і 

в 3 рази. Респонденти відзначили підвищення мотивації 

до формування професійного здоров‟я, готовність акти-

візувати набуті навички управління своїм психоемоцій-

ним та фізичним станом, професійного самозбереження. 

Впровадження медичних практик управління охороною 

здоров‟я дає позитивну динаміку результатів. Майбутні 

експерти в економічній сфері стають більш енергійними 

та сповненими ентузіазму, їм стає легше впоратися зі 

стресом та внутрішньою напругою. Моральний клімат у 

колективі покращується, стосунки в ньому; кількість 

професій значно скорочується. 

Зауважимо, що аналіз діагностичного тестування 

персоналу та моніторинг їх діяльності протягом робо-



   
26 
 

 

 

 

 

Scientific Journal Virtus, November # 48, 2020 
 

чого дня дозволив зробити висновок, що понад 80% 

фахівців економічної сфери організовували робочий 

процес з позицій медико-економічного підходу. На ос-

нові аналізу даних медичного обстеження та психо-

фізіологічного обстеження фахівців економічної сфери 

виявилася позитивна динаміка зменшення захворювань, 

підвищення продуктивності діяльності; вартість медич-

ної допомоги значно знизилася. 

Це стає особливо суттєвою тенденцією в сучасних 

умовах розвитку економіки України, що вимагає ефек-

тивного впровадження новітніх освітніх та рекреаційних 

технологій, успіх яких, у свою чергу, багато в чому 

визначається готовністю учасників ділового простору 

діяти в умовах безперервного інноваційного режиму, 

залучення до гнучкої та швидкої реакції на мінливі по-

треби сучасного суспільства. 

Слід зазначити, що управління здоров‟ям на робо-

чому місці є більш ефективним, ніж традиційні заходи, 

такі як відвідування фітнес-центрів, басейнів або розши-

реного медичного страхування. Особливість організацій-

них програм охорони здоров‟я полягає в тому, що всі 

здобуті знання та вміння фахівці можуть використо-

вувати самостійно і не потребують значних додаткових 

витрат. 

Загалом, реалізація системного програмно-цільового 

проекту формування та збереження професійних пра-

цівників дозволила: підвищити лояльність фахівців до 

організацій; зробити більш ефективним корпоративне 

управління; покращити імідж компанії; формувати моти-

вацію до здоров‟я та здорового способу життя; виявити 

прихований потенціал кожного фахівця; підвищення 

продуктивності праці; поліпшити психоемоційний клімат 

колективу; оптимізувати рівень самоактуалізації праців-

ників; сформувати групу однодумців, орієнтовану на 

взаєморозуміння та взаємодію, що суттєво впливає на 

якість життя та професійне здоров‟я фахівців. 

Запропоновано концептуальну модель формування та 

збереження професійного здоров‟я фахівців, в якій пред-

ставлені основні положення теоретико-методологічного, 

методичного та прикладного характеру, які розкрива-

ють: методологічні засади, структурно-функціональну 

модель, етапи (з визначенням для кожного етапу своїх 

цілей, змісту, методичного забезпечення); програми за-

безпечення процесів формування та збереження профе-

сійних фахівців економічної сфери на різних етапах їх 

професіоналізації. 

Побудова концептуальної моделі формування та збе-

реження професійних працівників передбачала досяг-

нення взаємопов‟язаних цілей, що полягало у підвищенні 

їх професійної компетентності у сфері професійного 

здоров‟я, розвитку навичок здорової поведінки; підви-

щення стресостійкості, в тому числі шляхом навчання 

професійно орієнтованих тренінгів та програм оздоров-

лення. Концептуальна модель формування та збереження 

професійних медичних працівників передбачала: на 

початковому етапі розвитку професійної свідомості – 

набуття оптимального набору знань, умінь, навичок, що 

сприяють формуванню та підтримці професіоналів 

здоров‟я як професійного експерта з його якості; 

підтримка високої мотивації до роботи за обраною 

спеціальністю; формування здатності до раціонального 

витрачання сил на навчальну діяльність і, згодом, 

раціонального витрачання сил у процесі майбутньої 

професійної діяльності; на другому етапі – формування 

професійної свідомості у фахівця зі стажем до 10 років – 

високий рівень міжособистісних комунікативних відно-

син з керівництвом та колегами в колективі, соціально-

психологічна сумісність, успішність діяльності (своєчас-

ність та професійні дії без помилок, здатність не ство-

рювати передумов для себе та інших для перешкод у 

професійній діяльності; здійснення професійної діяль-

ності без загрози здоров‟ю); на третьому етапі – 

формування та вдосконалення професійної свідомості у 

спеціалістів зі стажем роботи 10–20 років – забезпечення 

надійності професійної діяльності (безаварійне виконання 

професійних обов‟язків протягом необхідного часу та за 

заданого часу умов діяльності); забезпечення безпеки 

праці (виключення нещасних випадків та професійних 

захворювань); на четвертому етапі – вдосконалення 

професійної свідомості серед фахівців зі стажем понад 

20 років – підвищення стресостійкості до негативних 

факторів професійного середовища; продовження про-

фесійного довголіття. 

Висновки та перспективи подальших досліджень 

у даному напрямку. 

Виявлено соціально-психологічну специфіку дослід-

жень професійних працівників, яка полягала у визна-

ченні соціально-психологічних факторів їх професійного 

здоров‟я, таких як: визначення місця професійного 

здоров‟я у системі цінностей фахівців; вивчення струк-

тури стресових факторів у їх професійній діяльності; 

виявлення взаємозв‟язку індивідуальних психологічних 

особливостей та специфіки професійних працівників 

У перспективі дослідження ми бачимо визначення 

характеристик професійних працівників різних сфер дія-

льності, а також вивчення процесу становлення професі-

йного здоров‟я на різних вікових етапах життєдіяльності 

особистості (зрілості, пізньої зрілості, в похилий вік).  
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PSYCHOLOGICAL PRINCIPLES OF PROFESSIONAL HEALTH OF PROFESSIONALS 

The article develops a theoretical and methodological approach to the study of the occupational health of professionals, 

which allowed to identify professionally important qualities of the specialist that affect his occupational health, as well as to 

predict their transformation with changing social conditions. The peculiarities of the dynamics of the process of professional 

health of specialists are revealed, the types are determined value attitude to professional activity and features of their 

manifestations in specialists with different experience of such activity. 

It is shown that the dynamics of professional development of specialists is associated with the intensification of changes in 

the internal and external environment of the subject of activity. 

A conceptual model of formation and preservation of professional health of specialists is proposed, which is implemented 

as a theoretical and methodological strategy of a systematic and holistic process. 
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Постановка проблеми: процес навчання іноземним 

мовам в немовних вишах (тобто вищий навчальний 

заклад, де іноземна (англійська) мова не є профільним) в 

першу чергу, відображає історію та процес зміни підхо-

дів і пріоритетів до навчання іноземної (англійської) 

мови в пошуках найбільш ефективної і прийнятною нау-

ково-методичної діяльності. Однак даний процес нав-

чання іноземної (англійської) мови у вищих навчальних 

закладах необхідно розглядати в широкому контексті 

того, що відбувається на світовій арені в цілому і в сфері 

професійної освіти зокрема, так як необхідність модер-

нізації та вдосконалення зумовлена потребою адаптації 

системи вищої освіти до соціально-економічним потре-

бам суспільства. Думка і твердження про те, що воло-

діння іноземною (англійською) мовою є невід‟ємною 

умовою успішності і конкурентоспроможності сучас-

ного фахівця на ринку праці, вже давно прийнято суспі-

льством. Використання іноземної (англійської) мови в 

професійних цілях стало необхідністю для фахівців ін-

женерних спеціальностей, чия діяльність безпосередньо 

пов‟язана зі світовим ринком. У свою чергу, ситуація на 

світовому ринку і прагнення нашої країни повністю ін-

тегруватися в світову спільноту як рівноправного учас-

ника змушують нас перейти від простого прийняття 

цього твердження до його повного прийняття і реаліза-

ції. На практиці ж, ми можемо констатувати, що рівень і 

якість підготовки фахівців інженерних напрямків не 

завжди відповідає вимогам, що пред‟являються. Одним з 

факторів, що ускладнюють вихід наших інженерних 

фахівців на світовий ринок, є низький рівень володіння 

іноземною (англійською) мовою. У сформованих сучас-

них умовах іноземна (англійська) мова повинна розгля-

датися не як другорядна дисципліна, а як необхідний 

інструмент професійної діяльності, так як академічна і 

трудова мобільність, єдині міжнародні освітні станда-

рти, спільна міжнародна науково-дослідницька і вироб-

нича діяльність неможливі без високого рівня володіння 

іноземною (англійською мовою).  

Можна сказати, що в цілому переважає несистемний 

підхід, відсутня теоретична обгрунтована і практично 

перевірена модель такого навчання. В умовах реформи 

вищої освіти відсутність орієнтирів і стандартів стало 

практично нормою. У цьому легко переконатися при 

уважному розгляді навчальних матеріалів і посібників, 

пропонованих на сьогоднішній день кафедрами інозем-

них мов численних вишів. Укладачі таких підручників 

забувають про головне завдання підготовки фахівців – 

отриманні не обхідних професійних і соціально орієнто-

ваних умінь і навичок комунікація в багатонаціональ-

ному середовищі. Часто в навчальних матеріалах немов-

них вишів переважають чисто лінгвістичні елементи, 

взяті з підручників філологічних вишів, які не мають 

прямого відношення до завдань професійної підготовки 

майбутнього фахівця. 

Виклад основного матеріалу: при аналізі оволо-

діння учнями рівня володіння іноземною мовою було 

виявлено, що міжнародні критерії, і критерії вимоги 

державного освітнього стандарту вищої освіти, вимага-

ють більш високий рівень володіння іноземною (англій-

ською) мовою для інженерів. 

У зв‟язку з усім вищесказаним, можна виділити ос-

новний бар‟єр, що впливає на оволодіння іноземною 

мовою, на вимогу державного освітнього стандарту 

вищої освіти – низька якість іншомовної мовної компе-

тенції абітурієнтів. Лінгвістична, або мовна, компетенція 

передбачає володіння системою відомостей про дослі-

джуваному мові на різних рівнях – фонетичному, лекси-

чному, рівні складу слова і словотвору, морфологічному, 

рівні синтаксису простого і складного речення, стиліс-

тичному [5;2]. 

Учень володіє лінгвістичною компетенцією, якщо він 

має уявлення про систему, що вивчається і може корис-

туватися цією системою на практиці, вживаючи всі мор-

фологічні та синтаксичні перетворення в своїй промові. 

Однак на практиці, студенти, що надійшли в технічний 

виш, не володіють базовими іншомовними знаннями, 

навичками і вміннями. На жаль, дана тенденція характе-

рна для всіх інститутів, що забезпечують підготовку 

бакалаврів і магістрів по немовних напрямками. Без міц-

ної бази сформованих мовних навичок і умінь, про які 

ми говорили вище, неможливо розвивати розмовні нави-

чки, термінологічну базу, вміння швидкого читання та 

інші комунікативні, мовні та міжкультурні компетенції. 

Проте, в цілі інженерного вишу не повинно входити 

навчання базового рівня іноземної мови. Це завдання 

необхідно вирішувати на етапі шкільної підготовки, 

тому так важлива спадкоємність і системність в реформі 

загальної та професійної освіти. Всупереч на всі перера-

ховані проблеми, кафедри іноземних мов технічних 

вишів шукають шляхи максимально ефективного викла-

У статті розглядаються основні проблеми та завдання в процесі навчання іноземної (англійської) мови в 

немовних вишах. Наведено основні методи і принципи організації навчального процесу. Розглядається 

питання мотивації, яка, як відомо, безпосередньо пов’язана з ефективністю навчання, способи формування 

мотивації студентів до оволодіння іноземною мовою як під час навчального, так і внеучбового процесу, 

оскільки будь-який пізнавальний процес ґрунтується на бажанні пізнання іншомовної культури. 

Ключові слова: проблеми, завдання, методи, принципи, мотивація, процес навчання, іноземна (англійська) 

мова. 
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дання іноземної мови та професійного іноземної мови 

при мінімальній кількості виділених на дану дисципліну 

годин і низькому рівні володіння мовою випускниками 

шкіл. Так, в інститутах ввели в практику розподіл студе-

нтів по підгрупах відповідно до їх рівнем володіння іно-

земною мовою, який визначається на перших заняттях 

методами тестування. Це дозволяє в рамках однієї про-

грами забезпечувати максимально ефективне викла-

дання іноземної (англійської) мови як для студентів, які 

володіють базовим рівнем мови, так і для просунутого 

рівня [4, С.9]. 

Важливу роль в освоєнні мови, що вивчається грає 

самостійна робота студентів, на яку відводяться обов‟яз-

кові годинник в робочій програмі. Аудиторні години, які 

виділяються в базовому циклі для викладання іноземної 

мови, використовуються в перші два роки навчання і 

витрачаються в основному на «підтягування» мовного 

рівня основної маси студентів. Для більшості з них пи-

тання про вивчення професійного іноземної мови взагалі 

не варто. Такої кількісті годин явно недостатньо для 

освоєння всіх тих компетенцій, які вимагаються від су-

часного інженера європейського рівня. Найчастіше, про-

блема нестачі аудиторних годин вирішується за рахунок 

так званого варіативного компонента, який передбачає 

проведення практичних занять з професійного іноземної 

мови викладачами профільних кафедр. Такі заняття, як 

правило, присвячені розгляду проблем, пов‟язаних без-

посередньо з профілем підготовки, і припускають обго-

ворення цих проблем на більш високому, професійному 

рівні [3, С.25]. 

Тому, як одне з рішень даної задачі, великий обсяг 

навчального матеріалу з іноземної мови виноситься на 

самостійну роботу студента, яку він повинен виконувати 

поза рамках аудиторних занять. Для цього розроблені 

інтернет-версії лабораторних робіт різних рівнів, як для 

студентів перших курсів, так і для студентів, які вивча-

ють професійний іноземну мову. Є можливість самос-

тійної роботи в лингафонному кабінеті, який обладнаний 

спеціальною аудіовізуальної апаратурою. 

Також, чимало важливу роль відіграє і недостатня 

мотивація студентів до оволодіння іноземною мовою. 

Мотивація, як відомо, безпосередньо пов‟язана з ефек-

тивністю навчання. Будь-який пізнавальний процес ґру-

нтується на бажанні пізнання іншомовної культури. 

Низька мотивація до вивчення іноземної мови багато в 

чому грунтується на негативному досвіді навчання йому 

на рівні середньої освіти. Студенти, вступивши до вишу, 

часто не бачать сфери застосування іноземної мови у 

своїй майбутній професії, так як просто ще не уявляють 

свого професійного майбутнього. Низька мотивація до 

вивчення іноземної мови також обумовлена обмежені-

стю його застосування в навчальних, виробничих, а та-

кож в реальних життєвих умовах. І тут для вишу, для 

профільних кафедр і кафедр іноземних мов є широке 

поле діяльності в сфері налагодження міжнародних осві-

тніх та дослідницьких контактів, спільних міжнародних 

проектів, академічних обмінів та ін. Багато викладачів 

сходяться на думці, що немає необхідності навчати сту-

дентів іноземної мови з урахуванням специфіки пред-

мета, пропонувати їм зразки професійних текстів висо-

кого рівня, покладаючись на те, що в своїй практичній 

діяльності вони, рано чи пізно, зіткнуться з терміноло-

гією і «пристосуються» до спілкування з іноземними 

колегами. Важко погодитися з такими доводами. Вища 

освіта передбачає вміння майбутніх фахівців спілкува-

тися в міжкультурної мовному середовищі, а значить, 

володіти, в рівній мірі зі своїми колегами, про професій-

ної термінологією і необхідними навичками міжнарод-

ного ділового спілкування 

Ще одним ефективним (з точки зору підвищення 

мотивації студентів) методом є проекти, фестивалі, теа-

три, науково-практичні конференції, які організовуються 

на базі інституту кафедрами іноземних мов. Такого виду 

заходу не тільки підвищують мотивацію студентів до 

вивчення іноземної мови, а й сприяють розвитку кому-

нікативних та презентаційних умінь, умінь роботи в 

команді та інших необхідних майбутньому інженеру 

компетенцій. Слід мати на увазі, що всі заходи позанав-

чальний, вимагають досить багато часу для підготовки. 

Але навіть участь в конкурсах з мінімальної мовної 

складової, дає студенту відчуття досягнення результату, 

яке множиться в разі отримання призового місця. Успіх і 

привернення уваги асоціюються з англійською мовою, 

що сприяє зростанню мотивації. Особливо помітний 

такий ріст в разі групової роботи студентів при підгото-

вці виступів. Спільна творчість об‟єднує і надає додат-

кової важливості об‟єднуючого початку, яким зокрема, в 

умовах конкурсу, є необхідність освоєння певних мов-

них явищ, як би малозначні вони не були [1, С.482]. 

Висновок: безумовно, розв`язання даної проблеми 

вимагає комплексного, системного підходу, який перед-

бачає реформування систем загального і вищої освіти. 

Досвід викладання іноземної (англійської) мови і профе-

сійного іноземної мови у ВНЗ показує необхідність збі-

льшення кількості аудиторних годин, що відводяться на 

вивчення останнього, впровадження інтенсивних мето-

дів і технологій навчання, максимально наближеного до 

реальних комунікативним ситуаціям професійної та ака-

демічної спрямованості, забезпечення наступності мов-

ної підготовки між молодшими і старшими курсами 

бакалаврату, а також магістратури. Тісна співпраця з 

профільними кафедрами є важливою умовою якісної 

підготовки студентів технічних вишів за професійною 

іноземної мови. Частково рішення даних завдань під 

силу одній кафедрі іноземних мов, проте без серйозного 

аналізу, повної взаємодії з професійною кафедрою і 

модернізації системи мовної підготовки в цілому їх рі-

шення представляється нам нездійсненним. 
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The problem formulation. Despite the drastic changes 

in the global environment, the need for communication does 

not stop, but on the contrary it needs even greater 

development. The whole world is actively sharing its 

knowledge and experience of resolving the situation caused 

by the global pandemic. The military sphere is not left out, 

international cooperation in this direction is only gaining 

momentum, so the relevance of learning and improving the 

English language is just in time. 

Issues of distance learning technologies in the process of 

learning foreign languages are considered in the works of 

both Ukrainian and foreign experts, including V. Kukha-

renko, V. Svyridyuk, Y. Gorvits, N. Mayer, N. Mulina, 

K. Kozhukhov, G. Dudeney, N. Hockly et al. However, there 

is an urgent need to introduce information and telecom-

munication technologies in the educational process, to 

ensure high efficiency of English language acquisition, as 

well as to increase the interest of students in learning. 

The objective of the paper is to generalize issues that 

have arisen during the introduction of distance learning 

technologies in institutions. To research the affect of online 

education on faculty as well as learners. 

In today‟s reality, we face certain challenges that were 

unpredictable some time ago. The rapid dynamics of 

technology development, the emergence of dangerous 

threats, including pandemics, encourages finding new ways 

for education and self-improvement. Distance learning, in 

particular the blended form of learning, has emerged quite 

recently, but has filled the space of the educational sphere 

and has taken the honorable place of an effective learning 

tool in various disciplines. This year, this type of education 

has covered almost the entire educational process at all 

levels from kindergartens to universities. The education 

sector bravely faced the global COVID-19 pandemic and 

instantly adapted to the new conditions of operation during 

the quarantine period. 

Main material. E-learning has taken its rightful place in 

educational activities, because there are many advantages of 

its use, namely freedom and flexibility, individuality, 

mobility, independent choice of pace, attracting more people 

of different ages, simple formation of virtual communities, 

which allows discussion between teachers of certain 

problems, solving common problems, exchanging experience 

or information, etc. 

It is the development of distance learning that contributes 

to the evolution of all educational activities, because it is not 

about replacing teaching methods. Namely, about 

improvement in order to achieve the desired results, namely 

encouraging students to learn and self-improvement. 

According to the concept of distance learning development, 

the development of the educational system in Ukraine should 

lead to: appearance of new opportunities for updating the 

content of education and methods of teaching disciplines and 

dissemination of knowledge; implementation of the system 

of continuing education “throughout life”, including 

secondary, university, higher and postgraduate education; 

individualization of education [1]. 

The global situation affected drastically each institution, 

nobody was ready to shift rapidly from residential to non-

residential learning process. The first issues the faculty faced 

was the lack of operational skills to deliver online classes. 

The faculty needed dedicated training and practice with the 

use of unfamiliar software. For every language instructor is 

crucial to build working, friendly atmosphere in a class as 

well as to keep eye contact. The online learning complicates 

this process, so team, community building, emotional 

support were the key principals to maintain.  

Practice has shown that not all materials used by the 

faculty for many years are suitable for the online teaching. It 

is not enough to have files designed with a text editor and 

presentations to conduct lessons in the distant mode [2-3]. 

Video lectures, didactic exercises designed with the various 

software tools, are relevant for high-quality presentation of 

material in a remote form. In addition, the format of the e-

course includes not just slides, but slides that combine text 

with graphics, with the addition of animation, accompanying 

explanations by the speaker (teacher), recording video lectures. 

In addition, it is necessary to have the tools to create e-courses, 

tests, dialogue simulators, etc. However, it takes tremendous 

amount of much time to create quality learning content. 

Efficient implementation of pedagogical technologies of distance learning in teaching gives us the opportunity to 

achieve results through technologies of indirect communication between faculty and learners using 

telecommunications and methodology of individual work of learners with educational material presented in 

electronic form and execute it as a consolidation of the one learned during classes or individually. As far as distance 

learning has become a significant test not only for pedagogical staff, administration, but also for learners, the main 

issues which are faced to provide efficient education process are analyzed in the paper. 

Key words: distance learning, e-platform, residential teaching, non-residential teaching, self-improvement, 

authentic resources. 
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These difficulties are explained by the fact that in normal 

educational activities the educators do not use technical 

teaching aids. Therefore, teachers had no practical 

experience in using technology in the classroom, which was 

evident during the transition to distance learning; It is 

difficult to prepare materials for the class, but to organize 

them on an electronic platform. 

The next problem is the problem of organizing a digital 

lesson and setting it up for a remote form of conducting. 

Unfortunately, there are cases where professors send learners 

a large number of assignments from “read the paragraph” 

and do all the assignments after it “to additional tasks for 

writing works, essays, processing Internet sources”, etc. 

Actually, the digital class requires other methods and 

techniques of working with a remote audience. To do this, 

the instructor must be able not only to develop an electronic 

textbook, fill it with relevant content, but also to develop 

tasks for learners so that their solution contributes to the 

comprehensive development of the individual, the formation 

of relevant competencies [4, p.67-98]. The instructors should 

study and apply methods of working with digital content, 

intensify work in the non-residential teaching, know how to 

organize groups, creative work of students in the mode of 

self-preparation. 

Actually, replacing traditional methods, e-learning 

enriches them and expands. Also, keep in mind that 

communication is a primary element for students‟ education 

and development. Therefore, it is extremely beneficial to 

employ a variety of methods to establish the interaction 

between students and professors using digital devices in 

distance learning [5]. Other issues are related to inability in 

certain cases to identify the person performing the task or 

test, and therefore there is no confidence in the independence 

of giving students individual tasks; most forms of control in 

distance education are conducted in forms of testing or 

written assignments so there is a possibility of incomplete 

assessment of students‟ competence; difficult to assess the 

level of development of general competencies, especially 

communicative, which are fundamental for communication 

while learning foreign languages as well as methods of work 

used during these classes are impossible to arrange 

completely efficiently on-line. 

Distance learning has become a significant test not only 

for pedagogical staff, administration, but also for learners. 

The biggest problem for students became the organization of 

training at home. Not everyone is able or willing to maintain 

motivation to self-learning due to the absence or internal him 

motivator or external constant control by an instructor. It 

should be noted that in this situation, the level of their self-

organization depends on academic outcomes. 
While online learning, the dominance of one-way information 

transfer should be avoided, moreover not all computers have 

programs installed that can perform certain specific tasks, 

and smartphones and tablets sometimes do not allow them to 

download and perform the suggested tasks [6-8].  

A significant obstacle is the lack of quality Internet 

communication, which made it impossible to participate in 

online classes, as well as the lack of clear organization 

regarding the form of communication, methods of 

performing tasks, criteria for evaluating completed tasks, 

and others. 

Consider the features of distance learning methods in the 

study of English in higher education. The distance learning 

platform of the Armed Forces of Ukraine provides an 

opportunity to master many courses, including English. On 

this resource we can get acquainted with the materials of this 

discipline, which are presented by higher military 

institutions of Ukraine, it allows you to choose those 

resources that meet our needs. Access to the electronic 

library enriches the courses on methodological content, 

which leads to the improvement not only of the learning 

process itself, but also to the possibility of variability in 

language acquisition. 

After all, the rapid pace of development of distance 

language courses contributes to the digitization of the 

educational process. In the World Wide Web you can find 

many authentic English-language materials, both social and 

professional, military, and tools for processing such resources, 

which are on the platform of distance learning allow us to 

turn them into quality methodological material. The great 

advantage is that we can update the database systematically, 

make adjustments to the test materials, as well as adjust the 

means of monitoring the performance of tasks, passing the 

final controls as well as evaluation [9]. 

As a centralized system of e-learning content, Moodle 

system allows to connect all participants in the educational 

process, to establish effective communication between them 

in a single plane; at the same time to carry out differentiated 

work for certain groups of students, and also to carry out 

effectively control over quality of educational process; 

development of high-quality systematized educational content 

in compliance with the requirements for the presentation of 

information in digital form, adjusted to the modern level of 

digital technologies; carrying out purposeful work to 

increase the level of competence of the faculty to master not 

only digital but also pedagogical technologies; organization 

of constant communication with the participants of the 

educational process [10-11]. It helps to discuss and solve 

current problems that arise from time to time in the learning 

process, to promote the exchange of experiences and 

overcome difficulties.  

A crucial role of communication and collaboration, 

especially among peers can be played by the official website 

of the institution, which periodically updates information 

about the organization of work, recommendations for 

solving psychological and social problems, accommodation, 

instructions for using specific software. In addition, it would 

be beneficial to implement constant control over class 

schedules, lessons planning taking into account the online 

mode, communication and provision of material for self-

study; setting a «reasonable» deadline for tasks, early 

warning of the date and time of tests, tests, conferences to 

share achievements, as well as challenges. 

The most effective introduction of pedagogical 

technologies of distance learning in teaching English gives 

us the opportunity to achieve results through the technology 

of indirect active communication of teachers with cadets and 

officers using telecommunications and methodology of 

individual work of students with structured learning material 

presented in electronic form and use this material. as a 

consolidation of what was learned during classroom classes 

or in order to improve speech competence. 
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Distance learning tools allow for the widespread use of 

media such as newspapers, radio and the Internet. Modern 

military vocabulary is in constant dynamic motion. This is 

especially true of American military-technical terminology, 

it is constantly changing due to the restriction of the 

functioning of a number of words, changes in meanings, 

continuous addition of new terms, for example, in 

connection with the reorganization of types of armed forces, 

the emergence and development of new weapons and 

military equipment, the development of new methods of 

warfare, so the flexibility of distance learning, gives us the 

opportunity to update the methodological training material in 

accordance with the goals, and the goal before us is a listener 

capable of professional dialogue with representatives partner 

countries. 

Conclusions. It should be noted that all teachers united, 

shared with each other their achievements, developments. 

They are currently actively involved in investigation and 

implementation of modern digital tools. The dramatic 

situation with the coronavirus has displayed the possibilities 

of e-learning, distance learning. 

A fundamental conclusion that we must all come to after 

the quarantine is that it has paved the way for a rethinking of 

educational practices, allowing us to make more progress in 

digital and distance learning in the shortest possible time 

than in the last 20 years. 

It is obvious that in the future the professors, instructors 

will change, become stronger and be ready for any 

challenges of the time. After all, we should not be afraid of 

computerization or robotics, because no machine can operate 

without an operator. However, it is worth analyzing the 

shortcomings, identifying opportunities and ways to 

strengthen them and choose the right direction to optimize 

the educational process using electronic learning tools and 

technologies. 

Thus, the distance learning plays a fundamental role in 

the formation of a certified, professional person. In today‟s 

conditions, the individual must constantly improve their 

professional skills, self-development not only in one 

direction, but to master relevant skills to meet the challenges 

of today. The effectiveness of English language acquisition 

depends on the combination of classroom and distance 

learning, as the modern form of education consists of unified 

models that emphasize the personal characteristics of the 

future officer and the flexibility of the educational process, 

the variability of its components, taking into account the 

content of the educational process. 
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Постановка проблеми. Серцево-судинні захворю-

вання (ССЗ) – це загальний термін, що охоплює багато 

різних хвороб серця і системи кровообігу. В США коро-

нарна хвороба серця, чи ішемічна хвороба серця (ІХС) – 

найбільш розповсюджена форма ССЗ. Вона являється 

причиною більше 50% смертей від ССЗ. До інших голов-

них ССЗ відносяться гіпертензія і цереброваскулярна 

хвороби. Атеросклероз коронарних артерій приводить 

до ІХС. (Питание спортсменов, 2006) [1]. 

Атеросклероз зумовлений порушенням регуляції 

обміну речовин (перш за все, метаболізму ліпідів), наяв-

ністю запалення, згортальною системою крові (тромбо-

зом), анатомічними і функціональними особливостями 

судинної стінки (її підвищена проникливість для атеро-

генних ліпопротеїнів) (Abrahams, 2005) [2]. 

Атеросклероз розвивається практично у кожної лю-

дини в процесі старіння організму. Але швидкість роз-

витку захворювання і ступінь ураження судин та внут-

рішніх органів напряму залежать від способу життя 

(Срібна, 2018) [3]. 

В найбільшому ступені на атеросклеротичні зміни 

судин наражаються чоловіки старше 40 років. Для жінок 

розвиток атеросклерозу характерний після 50 років. Він 

розвивається повільно, на протязі декількох років, і роз-

починає проявлятися, коли судини перекриваються 

більше чим на 50–70% на просвіт (Диагностика атеро-

склероза, 2020) [4], Токарева, 2019) [5]. 

Частота захворювання. ССЗ є основною причиною 

смертності населення на планеті Земля. Щорічно від 

ССЗ помирає понад 17 мільйонів осіб різного віку по 

всьому світу (а це 31% усіх випадків смертей), що біль-

ше ніж від онкологічних, респіраторних захворювань і 

діабету разом узятих. Левова частка таких смертей при-

падає на країни із середнім та низьким рівнем доходів 

населення (Всемирный атлас профилактики, 2020 [6], 

Webber, Seguin, Burnett, 2012) [7]. Смертнісь від усклад-

нення атеросклерозу по статистиці – одна з самих висо-

ких в світі. Вона досягає 800 випадків на 100 000 насе-

лення (кожний 125-й) (Шанигін, 2017) [8]. Така смертність 

від серцево – судинних захворювань по деяким країнам 

наступна: РФ  – 597, Туркменістан – 461, Україна – 349, 

Білорусь – 342, Польща – 136, КНР – 99, США – 78, 

ФРН – 63, Іспанія, Ізраїль, Франція – від 38 до 46 людей 

(Богомолець, 2019) [9], Україна – перша в рейтингу, 

2019) [10]. 

В Україні серед причин смертності 70% приходиться 

на ССЗ: інфаркти, інсульти, порушення ритму серця, 

серцева недостатність, але частіше всього помирають від 

ІХС (для порівняння, в США – 47,7%, в Європі – 38%) 

(Коваленко, 2018) [11]. 

Головні причини, по яким інфаркти та інсульти 

почали «дошкуляти» українців в 35–40 років – неправи-

льне харчування, малорухливий спосіб життя, стрес та 

шкідливі звички. В цілому, у 37% працездатного насе-

лення України діагностували ССЗ, тобто кожен четвер-

тий пацієнт з серцево-судинною патологією має вік від 

18 до 64 років (Срібна, 2018) [3], Хажаінова, 2019) [12]. 

Фактори ризику атеросклерозу. Із факторів, що спри-

яють виникненню атеросклерозу, переважними являю-

ться часті і тривалі стреси, зловживання жирною та 

багатою легкозасвоюваними вуглеводами їжею, ендо-

кринні та обміні захворювання (цукровий діабет, гіпо-

тиреоз, жовчнокам‟яна хвороба). 

Головними факторами ризику розвитку атероскле-

розу вважаються артеріальна гіпертензія, підвищення 

в‟язкості та звертальних властивостей крові, дисліпоп-

ротеїнемія з підвищенням вмісту в сироватці крові ліпо-

протеїнів дуже низької щільності (ЛПДНЩ) і ліпопро-

теїнів низької щільності (ЛПНЩ) і зниженням вмісту 

ліпопротеїнів високої щільності (ЛПВЩ), високий рі-

У представленій статті викладені, обґрунтовані та систематизовані головні фактори ризику розвитку 

атеросклерозу, описані сучасні лабораторні біохімічні діагностичні комплекси протікання атеросклерозу у 

спортсменів і осіб, які займаються фітнесом. Запропоновані ефективні немедикоментозні методи 

рекреації громадян з серцево-судинними захворюваннями за допомогою раціонального харчування та 

дозованої рухової активності як засобів ерготерапії атеросклерозу. 

Мета статті – систематизувати сучасні знання про атеросклероз артеріальних судин як одну із 

причин розвитку серцево-судинних захворювань у спортсменів і осіб, які займаються фітнесом. 

Ключові слова: атеросклероз, аліментарна профілактика, ерготерапія, спортивна практика. 
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вень холестеролу (Хл) в крові, тютюнопаління, ожи-

ріння, генетична схильність до атеросклерозу, гіподина-

мія, вік старше 40 років, вірусний і герпес-вірусний 

фактори, зловживання алкоголем, погані соціально-

економічні умови життя бідних груп населення, висока 

жорсткість питної води, постменопауза, гомоцистеїнурія 

і гомоцистеїнемія (Большая медицинская энциклопедия, 

2011) [13].; Диагностика атеросклероза, 2020) [4], Тока-

рева, 2019) [5], Аbrahams, 2005) [2]. 

Якщо концентрація Хл ЛПНЩ 5 ммоль/л, то атеро-

склероз швидше всього розвинеться у людини після 

50 років; при 6 ммоль/л – після 45-ти; при 7 ммоль/л – 

40; при 8 ммоль/л – в 25–30 років (Кузнецов, Родионов, 

Вирганский, Косых, 2012) [14]. 

Етіологія атеросклерозу. На даний час єдиної теорії 

виникнення цього захворювання не існує. Пропонуються 

наступні варіанти, а також їх сполучення. Теорія ліпоп-

ротеїнної інфільтраціі – накопичення ліпопротеїнів в 

судинній стінці. Теорія дисфункції ендотелію – пору-

шення захисних властивостей ендотелію і його медіаторів. 

Аутоімунна – порушення функцій макрофагів і лейко-

цитів, інфільтрація ними судинної стінки. Моноклона-

льна – виникнення патологічного клону гладком‟язових 

клітин. Вірусна – вірусне пошкодження ендотелію (гер-

пес, цитомегаловірус і інщі). Перекисна – порушення 

антиоксидантної системи. Генетична – спадковий дефект 

судинної стінки. Хламідіозна – ураження судинної стін-

ки хламідіями, в основному, chlamydia pneumonia. Гор-

мональна – вікове підвищення рівня гонадотропних та 

адренокортикотропного гормонів, що призводить до 

зростаючого синтезу будівельного матеріалу для біосин-

тезу Хл (Большая медицинская энциклопедия, 2011) [13], 

Мелешко, Самошкин, 2019) [15], Аbrahams, 2005) [2]. 

Гіпотеза. В даний час виділяють 7 головних правил 

боротьби з атеросклерозом (американці ці правила 

сформували як Simple Seven): контроль за артеріальним 

тиском, рівнем Хл, вмістом цукру в крові, масою тіла, 

підтримка активного способу життя, збалансованого 

харчування, відмова від шкідливих звичок (тютюнопа-

ління, зловживання алкоголем) (Губський, Ніженковська, 

Корда 2016) [16], Стеценко, 2017) [17], Токарева, 2019) [5]. 

Визначення головних факторів ризику розвитку ате-

росклерозу; діагностика протікання атеросклерозу у 

спортсменів і осіб, які займаються фітнесом; пропону-

вання ефективних немедикоментозних методів профіла-

ктики та рекреації громадян з серцево–судинними за-

хворюваннями за допомогою раціонального харчування 

та дозованої рухової активності як засобів ерготерапії 

атеросклерозу представляють безсумнівний науковий та 

практичний інтерес. 

Мета дослідження. Систематизувати сучасні знання 

про атеросклероз артеріальних судин як одну із причин 

розвитку серцево–судинних захворювань у спортсменів і 

осіб, які займаються фітнесом. 

Методи дослідження. Метод теоретичного аналізу, 

який базується на узагальненні, синтезі, екстраполяції і 

аналізі результатів, що доступні з питань проблеми в 

сучасній науково-методичній літературі, мережі інтер-

нет (Басков, Туленков, 2004) [18], вивчення досвіду діє-

тичного харчування, спортивної нутріціології, лікуваль-

ної фізичної культури, системний підхід (Дмитриев, 

Гунина, 2018) [19], Мамаев, 2011) [20], Попов, Валеев, 

Герасева, 2004) [21].  

Виклад основного матеріалу. Діагностика атеро-

склерозу. В діагностиці використо-вують клініко-

лабораторні та інструментальні методи. Діагностичний 

пакет «Метаболічний» включає визна-чення вмісту: Хл, 

глюкози (сироватка крові), інсуліну, білка загального, 

сечової кислоти, ЛПВЩ (HDL), ЛПНЩ (LDL), 

триацилгліцеролів (ТАГ), ліпопротеїнів дуже низької 

щільності ( ЛПДНЩ, LVDL), зв‟язуючого пептиду (с-

пептид), гомоцистеїну; вираховування коефі-цієнту 

атерогенності (КА). Діагностичний пакет «Показ-ники 

ліпідного обміну» передбачає моніторинг наступ-них 

метаболітів: аполіпопротеїн А-1, аполіпопротеїн В, 

ліпопротеїн (а), ліпаза, ЛПВЩ, ЛПНЩ, ЛПДНЩ, Хл, 

ТАГ, КА. (Диагностика атеросклероза, 2020) [4]. 

Хл загальний в крові: граничні значення 5,2–

6,5 ммоль/л, підвищені більше 6,5 ммоль/л. Хл ЛПВЩ 

0,9–1,9 ммоль/л. Хл ЛПНЩ підвищенні значення 3,5–

4,0 ммоль/л, високі більше 4,0 ммоль/л. ТАГ: граничні 

значення 1,7–2,25 ммоль/л, високі – 2,6–5,64 ммоль/л, 
дуже високі – більше 5,65 ммоль /л. (Интерлейб, 2018) [22]. 

Вікові межі коливання вмісту ліпідів в плазмі крові в 

нормі для, відповідно: Хс загальний; ТАГ; Хл ЛПДНЩ, 

Хл ЛПНЩ; Хс ЛПВЩ; людини наступні (в ммоль/л). 

Вік 0–19 років: 3,10–5,93; 0,12–1,65; 0,13–0,64; 1,29–

4,39; 0,77–1,68. Вік 20–29 років: 3,10–6,19; 0,12–1,65; 

0,13–0,64; 1,55–4,39; 0,90–1,80. Вік 30–39 років: 3,61–

6,97; 0,12–1,77; 0,13–0,90; 1,81–4,90; 0,77–1,68. Вік 40–

49 років: 3,87–8,00; 0,12–1,89; 0,13–0,90; 2,06–4,90; 0,77–

1,68. Вік 50–59 років: 4,13–8,51; 0,12–2,24; 0,26–1,03; 

2,06–5,41; 0,77–1,68. (Губський, Ніженковський, Корда, 

2016) [16], Мелешко, Самошкін, 2016) [23]. 

Гіперхолестеролемічний ефект здійснюють насичені 

жирні кислоти, які містяться в тваринному жирі, маслі 

кокосових горіхів, олії ядра пальмового горіха і пальмо-

вої олії. Головні постачальники споживання цих кислот 

з їжею – м‟ясо, птиця, яйця і молочні продукти. Спожи-

вання поліненасичених жирних кислот родини ω-3 

(альфа-лінолева, ейкозапентаєнова, докозагексаєнова) 

знаходяться в негативній кореляції із смертністю від 

ІХС. Зернові продукти – дріжджовий хліб, паляниці, 

печиво, тістечки і кондитерські вироби – головні поста-

чальники споживання лінолевої кислоти. Транс-жирні 

кислоти, що містяться в маргаринах і гідрогенізованих 

жирах, підвищують рівень Хл в крові у порівнянні з цис-

мононенасиченими жирними кислотами. Харчовий хо-

лестерол підвищує загальний Хл плазми, в основному 

Хл ЛПНЩ, майже близько до приблизно 500 мг/добу. 

Звичайна маложирова дієта багата вуглеводами і підви-

щує рівні Хл ЛПДНЩ і ТАГ. (Мелешко, Самошкін, Діа-

гностика, 2019) [24]. 

Кофеїн в каві, чаї та безалкогольних напоях типу 

коли. Заварна кава підвищує Хл сироватки крові, мож-

ливо, дякуючи кофестолу-ліпідній сполуці, яка звичайно 

вилучається, якщо при приготуванні кави використову-

ють паперовий фільтр. (Самойленко, 2019) [25]. 

Існують розроблені дієти 2-х ступенів. Дієта І сту-

пеня. Може використовуватися всім населенням для 

профілактики атеросклерозу. Вона являється звичайною 

для населення західних країн. Необхідно різко обмежити 
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чи виключити споживання яєчних жовтків, печінки, ни-

рок, мозку, сала, вершкового масла, плавлених сирів, 

сметани, жирних сортів м‟яса. При приготовані їжі ре-

комендується користуватися тільки рослинними оліями 

(соняшниковою чи оливковою), м‟якими сортами марга-

рину. Рекомендується споживання курятини та індюша-

тини без шкіри, молодої баранини, телятини, пісної яло-

вичини. Дозволені будь-які види риби: пісна і жирна, 

морська і прісноводна. В раціоні повинно бути багато 

продуктів рослинного походження: картопля, злакові 

культури, фрукти. Все більше значення в дієті набува-

ють горох, боби, сочевиця.  
Дієта ІІ ступеня більш жорстка. (Хорошевская, 2020) [26]. 

Знизити рівень Хл в крові допоможуть заходи неме-

дикоментозного впливу: використання дієти, зниження 

маси тіла, збільшення фізичної активності, відмова від 

тютюнопаління. (Дмитриев, Гунина, 2018) [19]. 

Профілактичне харчування спрямоване на уповіль-

нення розвитку атеросклерозу, зменшення порушення 

обміну речовин, покращення кровообігу, зниження ваги 

тіла (за необхідністю), забезпечення харчування без пе-

ренавантаження серцево-судинної і центральної нерво-

вої систем, печінки, нирок. (Хорошевская, 2020) [26]. 

Головні принципи харчування при атеросклерозі на-

ступні. (Дієта при атеросклерозі, 2014) [27], Самойленко, 

2019) [25], Хорошевская, 2020) [26]. 

1. Включення в раціон різноманітного складу проду-

ктів, не менше 20 найменувань. 2. Вміст в денному раці-

оні не менше 30–40 г повноцінних білків (риба, м‟ясо, 

молочні продукти). 3. Обмеження на 10–15% загальної 

калорійності їжі (калорійність денного раціону не пови-

нна перевищувати 2700 ккал); при відсутності фізичних 

навантажень добова калорійність не повинна перевищу-

вати 2500 ккал. 4. Обмеження продуктів і харчових ре-

човин, що збуджують нервову систему (міцний чай, кава). 

5. Виключення із раціону міцних бульйонів. 6. Значне 

зменшення в раціоні тваринних жирів і продуктів, бага-

тих Хл (споживати не більше 2–3-х яєчних жовтків за 

тиждень); збільшення до 400 г овочів і фруктів на добу. 

7. Зменшення в раціоні цукру і солі [25-27]. 

Необхідно користуватися сучасними способами тех-

нології приготування блюд: використовувати варіння, 

тушкування, запікання, приготування їжі на пару; дот-

римування санітарних вимог із скороченням ручних 

операцій; ретельне проведення механічної і теплової 

обробки; проведення заправки (маслом, олією, смета-

ною) безпосередньо перед прийомом їжі. 

Продукти, що знижують вміст Хл в крові людини: 

червоні овочі і фрукти – на 18%, оливкова і арахісова 

олії – 18%, насіння льону – 8–14%, висівки – 7–14%, 

часник – 9–12%, грецькі горіхи і фісташки – 10%, миг-

даль – 10%, зелений чай – 5–10%, ячмінь – 7%, темний 

шоколад – 2–5%. 

Продукти, що підвищують вміст Хл в крові: яєчний 

жовток, печінка, паштети, креветки, ікра рибна, верш-

кове масло, фаст-фуд, маргарин, ковбаса, сир, вершки. 

(Дієта при атеросклерозі; 2014) [27]. 

Важливо відмітити, що в боротьбі надлишком Хл 

одним з ефективних і універсальних засобів є спорт. 

Систематичні заняття спортом не лише допомагають 

позбавлятися від зайвої ваги, але і сприятливо відобра-

жаються на якості життя, самопочутті людини і на здо-

ров‟ї в цілому. Взаємозв‟язок Хл зі спортом науково 

доведений. (Шаныгин, 2017) [8]. 

Невірно складений комплекс фізичних вправ здатен 

спровокувати гіпертонічну кризу чи навіть інфаркт міо-

карду (особливо при накопиченні холестеролових бля-

шок в серці). Істотно високий ризик несприятливих нас-
лідків спостерігається у нетренованих людей Не дивлячись 

на те, що 5–10% інфарктів виникають після інтенсив-

ного фізичного навантаження, в довготерміновій перс-

пективі фізично активні люди живуть довше. (Шаныгин, 

2017) [8]. 

Методика профілактичної фізичної культури при 

атеросклерозі включає більшість фізичних вправ: три-

валі піші прогулянки, гімнастичні вправи, плавання, 

ходьба на лижах, біг, веслування, рухові в спортивні ігри 

(волейбол, настільний теніс та інші), танці помірної ін-

тенсивності. Недопустимі ізометричні (силові) наванта-

ження. В заняття включаються вправи для всіх м‟язових 

груп. Вправи загальнотонізуючого характеру череду-

ються з вправами для мілких м‟язових груп і дихаль-

ними. При недостатності кровообігу головного мозку 

обмежують рухи, що зв‟язані з різкою зміною поло-

ження голови (швидкі нахили та повороти тулуба і го-

лови). Фізичні навантаження дозуються а залежності від 

функціонального стану пацієнта. (Попов, Валеев, Гарасева, 

2004) [21], Силуянова 2020 [28], Синякин, 2009) [29]. 

Пацієнти І функціонального класу займаються по 

програмі тренувального режиму. На заняттях ЛФК крім 

вправ помірної інтенсивності допускаються 2–3 коротко-

термінові навантаження великої інтенсивності. Тренува-

ння в дозованій ходьбі розпочинається з проходження 

5 км. Потім дистанція поступово зростає до 8–10 км (при 

швидкості ходьби 4–5 км/год). Під час ходьби викону-

ються прискорення; окремі відрізки дистанції можуть 

мати підйом 10–15°. Після того, як пацієнти добре зас-

воюють дистанцію 10 км, вони можуть приступати до 

бігу підтюпцем в чергуванні з ходьбою. При наявності 

басейну проводяться заняття плаванням; їх тривалість 

поступово збільшується з 30 до 45–60 хв. Використову-

ють також рухові і спортивні ігри без рахунку. ЧСС під 

час занять може досягати 140 уд/хв. 

Щоб зменшити навантаження, необхідно тимчасово 

виключити з комплексу найбільш складні вправи і в 

двічі зменшити число їх повторів (можливе за необхідні-

стю зменшення числа повторів кожної вправи до 2–

3 разів). (Силуянова, 2020) [28]. 

Саме для визначення толерантності до фізичного 

навантаження (його переносимості) необхідне прове-

дення тесту з дозованими фізичними навантаженнями 

спеціалістами згідно спеціально розроблених протоко-

лів. Найчастіше в клінічній практиці використовується 

протокол Вrисе, який передбачає ступеневе (кожні 3 хв) 

зростання потужності виконуваного навантаження до 

досягнення так званої «субмаксимальної розрахункової 

ЧСС» – 90% від максимально розрахункової ЧСС згідно 
статі, віку та ваги, яка у спрощеному варіанті визначається 

по формулі: 220 – вік (роки). (Силуянова, 2020) [28]. 

Оптимальним режимом тренувань вважається занят-

тя 3–4 рази в тиждень на протязі 20–30 хв до 75–80% 

ЧСС від максимально розрахункової ЧСС. Корисно і 
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зручно використовувати фітнес-трекери та спортивні 

додатки, які контролюють фізичну активність, водний 

баланс, вимірюють пройдену дистанцію та регулюють 

навантаження в залі, фіксують поточну ЧСС. (Срібна, 

2018) [3]. 

У США для профілактики атеросклерозу лікарі офі-

ційно рекомендують пацієнтам присвячувати фізичним 

заняттям біля 150 хв на тиждень. (Попов, Валеев, Гара-

ева, 2004) [21]. 

Рекомендовані дозовані зростаючі фізичні наванта-

ження на велоергометрі (запланована потужність у ватах 

чи кг на хв забезпечується за рахунок педалювання зі 

швидкістю 60 обертів за хв при зростаючому супротиві). 

Тредміл-тест (доріжка, що здатна рухатися із зростаю-

чою швидкістю від 1 до 20 міль за год, де 1 міля рівна 

1609 м) фактично імітує ходьбу по рівній місцевості чи в 

гору (в тесті кожні 3 хв змінюється вугол нахилу від 10 

до 20 і швидкість руху від 1,7 до 6 км/год). (Клініка 

Святої Антіпи, 2020) [30]. 

В інституті серця МОЗ України проби з дозованими 

фізичними навантаженнями проводяться на сучасних 

сисемах – велоергометрія «CORIVAL» і тредміл 

«VALIANT» (Нідерланди) і використовуються як най-

розповсюдженіший і доступний спосіб об‟єктивної діаг-

ностики ІХС (включаючи безбольові форми ІХС). Про-

веденння велоергометрії і тредміл – тесту показане не 

лише пацієнтам, які страждають ССЗ, але і здоровим 

людям: для визначення оптимальних тренуючих режи-

мів у спортсменів і осіб, які займаються фітнесом; при 

проведенні профілактичних оглядів. (Пробы с дозиро-

ванной физической нагрузкой, 2020) [31]. 

Приклади рекомендованої US Department of Health 

and Human Services рухової активності при роботі різної 

інтенсивності громадян із ССЗ (із збільшенням інтенси-

вності рухової активності витрачуваний час зменшу-

ється). Миття автомобіля на протязі 45–60 хв. Миття 

вікон чи підлоги на протязі 45–60 хв. Робота в саду на 

протязі 30–45 хв. Їзда самостійна в інвалідному візку на 

протязі 30–40 хв. Ходьба на відстань до 3 км за 30 хв 

(20 хв на милю). Велогонка на 8 км за 30 хв. Прибирання 

листя в саду на протязі 30 хв. Ходьба на 3200 м за 30 хв 

(15 хв на милю). Водна аеробіка на протязі 30 хв. Пла-

вання на протязі 20 хв. Велогонка на 6500м за 15 хв. Біг 

на 2500м за 15 хв (10 хв на мілю). Прибирання снігу на 

протязі 15 хв. Ходьба по сходам на протязі 15 хв. ( Пи-

тание спортсменов, 2006) [1]., Polzikova Maria, 2019 [32]. 

Висновки. 

1. До головних факторів ризику розвитку атероскле-

розу спортсменів і осіб, які займаються фітнесом, відно-

сяться: перемінні фактори (високий рівень холестеролу 

крові; артеріальна гіпертензія; надмірна вага і тютюно-

паління; низький рівень холестеролу ліпопротеїнів висо-

кої щільності; гіподинамія; цукровий діабет; перенапру-

ження нервової системи; гіпотиреоз); постійні фактори 

(спадковість; старіння; чоловіча стать); інші фактори 

(підвищення рівня гомоцистеїну крові; порушення коа-

гуляції крові; стрес). 

2. Для діагностики протікання атеросклерозу в побуті 

і спортивній практиці використовують лабораторні ме-

тоди біохімічних досліджень визначення вмісту показ-

ників ліпідного спектру крові пацієнтів в статі спокою: 

холестерол загальний; холестерол ліпопротеїнів дуже 

низької, низької і високої щільності; триацилгліцероли; 

коефіцієнт атерогенності; аполіпопротеїн А-1, аполіпоп-

ротеїн В; ліпопротеїн(а); ліпаза. 

3. Головні принципи профілактичного харчування 

при атеросклерозі наступні: включення в раціон різно-

манітного складу продуктів; дозоване повноцінне біл-

кове харчування; обмеження загальної калорійності їжі; 

зниження прийому продуктів і харчових речовин, що 

збуджують нервову систему; виключення із раціону мі-

цних бульйонів; значне зменшення в раціоні тваринних 

жирів і продуктів багатих холестеролом, збільшення 

споживання овочів і фруктів; контролювання в раціоні 

цукру і солі; дотримування правил харчової поведінки. 

4. Дієві дозовані профілактичні та рекреаційні ком-

плекси рухової активності як засоби ерготерапії атеро-

склерозу громадян, які займаються фізичною культурою 

і спортом, включають більшість фізичних вправ: тривалі 

піші прогулянки, гімнастичні вправи, плавання, ходьба 

на лижах, біг, веслування, рухові і спортивні ігри, танці 

помірної інтенсивності. Проведення велоергометрії і 

тредміл-тесту показане не лише пацієнтам, які стражда-

ють серцево-судинними захворюваннями, але і здоровим 

людям для визначення оптимальних тренуючих режимів 

фізичних навантажень та при проведенні профілактич-

них оглядів. 
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DIAGNOSIS, ALIMENTARY PREVENTION AND OCCUPATIONAL ATHEROSCLEROSIS 

IN SPORTS PRACTICE 

Introduction and purpose of the study. In article to lay out, to prove, to systematize the main factors to risk of development 

the atherosclerosis. To describe the modern laboratory biochemistry diagnostic ranges to flow the atherosclerosis in 

sportmens and citizens who practice the fitness. To propose the effective nonmedical methods of prevention and recreation by 

citizens with the cardiovascular diseases for the assistance of effective nutrition and dosage mobile activity as the means of 

ergotherapy by atherosclerosis. 

The aim of the research is to determine the parents attitude to systematize the modern knowledge about the atherosclerosis 

of arterial blood vessels as one of cause to development the cardiovascular diseases with athletes and citizens who practice 

sports. 
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Постановка проблеми. Проблема активізації піз-

навальної діяльності учнів початкової школи завжди 

булла і залишається однією з найбільш актуальних в 

теорії і практиці навчання. В останній час інтерес педа-

гогів спрямований на засвоєння активних та інтерактив-

них, сучасних форм і методів навчання, заснованих на 

ігрових технологіях. В результаті аналізу багатьох дос-

ліджень зрозуміло, що навчання стає ефективним і дося-

гає значних позитивних результатів, якщо учні: відкриті 

для навчання і беруть активну участь у співробітництві з 

іншими учасниками навчального процесу; отримують 

можливість для аналізу своєї діяльності і реалізації вла-

сного потенціалу; вміють практично підготуватися до 

того, з чим можуть зустрітися в реальному житті; мо-

жуть бути самими собою, не боятися самовиражатися, 

помилятися, за умови, що вони не піддаватимуться за це 

осудженню і не одержать негативної оцінки. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблема 

творчого розвитку особистості здобувачів освіти не є 

новою, адже має глибокі історичні корені. Я. Комен-

ський, Й. Песталоцці, В. Сухомлинський, К. Ушинський 

охарактеризували сенситивність дітей молодшого шкіль-

ного віку до творчості, зокрема, художньо-образної. 

І. Бех, Л. Виготський, В. Давидов, О. Леонтьєв довели, 

що молодший шкільний вік є періодом найінтенсивніш-

ого креативного становлення. Б. Ананьєв, Р. Арнхейм, 

Н. Брюсова, Т. Шпікалова дійшли висновку, що образо-

творче мистецтво – унікальний навчальний предмет, 

який надає учням багато можливостей для творчої само-

реалізації, розвитку образно-асоціативного мислення, 

уяви, фантазії, художнього сприйняття тощо. Н. Бібік, 

М. Вашуленко, О. Савченко розглядають ігрову діяль-

ність як дидактичний засіб, який активізує здатність 

дітей самостійно мислити і діяти, створює атмосферу 

свободи, творчого розкріпачення в колективі та умови 

для саморозвитку, дає змогу повніше враховувати вікові 

особливості дітей 6–7-річного віку. 

Мета статті – проаналізувати процес формування 

творчої особистості здобувачів початкової освіти засо-

бами ігрових технологій у сучасному освітньому просторі.  

Виклад основного матеріалу. Застосування ігрової 

діяльності у навчальному процесі здобувачів початкової 

освіти розглядається науковцями як основний фактор 

формування творчої та допитливої особистості. Ще з 

давніх давен засобами народної гри виводили маленьку 

людину з її реального побутового повсякденного життя, 

запобігали створенню стереотипів недовіри й сумніву до 

своїх сил. За допомогою гри дитина мала змога заявити 

оточенню про свій позитивний потенціал. Саме під час 

ігрових вправ, завдань активізуються рухливість, розви-

ваються процеси мислення, пам‟яті, уяви [5, с.74].  

Досліджуючи творчі аспекти, В. Цапек стверджує, 

що вона сприяє розвитку особистості, її самореалізації у 

процесі створення матеріальних і духовних цінностей.  

Пізнавальна активність є стержнем практично будь-

якої діяльності, в тому числі, й навчальної. Для вчителя 

не є таємницею, що низький рівень її підготовленості стає 

на перешкоді ефективної організації освітнього процесу. 

За усі роки вивчення ціє проблеми сформувалася певна 

система роботи та визначилися шляхи реалізації її ре-

зультатів у повсякденній практичній діяльності вчителя 

молодших класів [1, с.241]. 

За допомогою завдань творчих рубрик, вправ, дидак-

тичних ігор дитячої періодики молодші школярі розви-

вають: пам‟ять, увагу, образне й аналітичне мислення, 

сенсорний досвід, почуття кольору й ритму, дрібну мо-

торику, кмітливість, терпіння, навички дослідницької 

поведінки, спостереження дійсності, створення власних 

композицій. 

Варто зазначити, що у грі формується дитина як осо-

У статті підіймається проблема формування творчої особистості здобувачів освіти шляхом 

застосування дидактичних ігор під час навчального процесу. Авторами подано різні тлумачення поняття 

«творчої особистості», визначено відомості про структуру творчої діяльності та її вплив на розвиток 

творчих здібностей, креативності на ранніх етапах онтогенезу тощо.  

Розглядається питання активізації пізнавальної діяльності під час використання ігрових технологій, 

шляхом впровадження різноманітних вправ, ігор, змагань, а також деякі поради вчителям під час введення 

дидактичних ігор у навчально-виховний процес. 

Ключові слова: творчість, особистість, пізнавальна активність, дидактичні ігри, ігрова діяльність. 
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бистість. Гра, для учня початкової школи, стає напру-

женною працею, що вимагає прикладенню певного 

зусилля, тому необхідно швидко знаходити правильне 

вирішення, яке веде до задоволення. 

Саме під час ігрової діяльності розпочинається неви-

мушене, бажання до спілкування дитини з колективом 

класу, взаєморозуміння між учителем і учнем. У процесі 

гри в дітей виробляється звичка на зосередженні, пра-

цювати вдумливо, самостійно, індивідуально, розвива-

ється увага, уява, пам‟ять, прагнення до знань [3, с.65]. 

«Навчатись, граючись!» – ця ідея цікавила багатьох 

педагогів і вихователів. Практично вирішив цю про-

блему Ш. Амонашвілі. Він довів, як через гру можна 

увести дитину в складний світ пізнання. 

Закономірно стверджувати, що дидактичні ігри необ-

хідно використовувати у навчальному процесі як засіб 

навчання, виховання і розвитку школярів. Сучасна дида-

ктика розглядає дидактичні ігри як інструмент ефектив-

ної взаємодії педагога і учнів. Захопившись грою, здобу-

вачі початкової освіти не помічають самого навчання.  

Одним із важливих положень сучасної педагогіки 

творчості є ствердження думки, що дитяча творчість є 

«всеосяжним надбанням» (Т. Рібо), умовою існування 

дитини в повсякденному житті (Л.С. Виготський), що 

дає підставу залучити до творчої діяльності всіх дітей 

без спеціального добору.  

Сам учитель початкових класів має виважено підхо-

дити до використання дидактичних ігор та впроваджен-

ня на уроках, а саме: 

а) вдумливо визначити місце дидактичних ігор у си-

стемі інших видів діяльності на уроці; 

б) звертати увагу на влучність використання їх на 

різних етапах навчальної діяльності; 

в) узгоджувати і враховувати дидактичні ігри та 

вправи з метою та завданнями уроку та рівнем підготов-

леності учнів; 

г) прогнозувати шляхи та способи мотивації учнів за 

результатами гри; 

д) підводити підсумки будь-якої ігрової діяльності, 

яка має на меті формування позитивних емоцій, які забе-

зпечують умови для всебічного, гармонійного розвитку 

особистості; 

ж) враховувати вікові особливості учнів, розвивати 

ініціативу, самостійность, створювати атмосферу розку-

тості, творчості та умови для саморозвитку [4, с.192]. 

При проведенні дидактичних ігор та врав, роль педа-

гога залишається постійно важливою. Адже від нього 

залежить увесь її хід та кінцевий результат. Вчитель сам 

активно бере участь в іграх, керує, спостерігає, а за пот-

реби, грає сам разом з учнями. Грати йому варто у тих 

випадках, коли потрібно бути зразком для наслідування. 

Вчитель має чітко керувати грою, змістовно, забезпечу-

ючи загальні та добрі взаємовідносини. Дидактичнк гру, 

як і увесь урок, потрібно завершувати організовано, а 

саме: підбити підсумки роботи, оголосити результати, 

дати рекомендації учням і виконати побажання.  

Численні психологічні дослідження з проблеми роз-

витку дитячої творчості присвячені висвітленню конкре-

тних питань: визначенню структури творчого розумово-

го акту та деяких процесуальних характеристик творчості, 

місця знака і символу у творчій дії та її впливу на 

розвиток креативності, розвитку творчих здібностей на 

ранніх етапах онтогенезу тощо. 

Перший опис структури творчого процесу належить 

Пуанкаре: 

– перший період (підготовчий): усвідомлення проб-

леми, процес пошуків шляхів її розв‟язання; 

– другий період – припинення свідомої роботи над 

проблемою, період роботи підсвідомих психічних сил, 

інтуїції; 

– третій період – упорядкування отриманих результа-

тів, свідоме надання їм логічно структурної форми. 

Сама методика використання ігрових технологій пе-

ребуває в постійному розвитку та змінах відповідно до 

вимог часу. Педагог має постійно слідкувати за змінами 

та розвитком в системі освіти, оскільки використання 

застарілих прийомів та методів може призвести до того, 

що в учнів буде знищено творчу основу її інтелектуаль-

ного розвитку. Успіх викладання можливий лише тоді, 

коли вчитель у своїй діяльності використовує різно-

манітні прогресивні методичні прийомі, які спираються 

на науко-теоретичні положення [5, с.416]. 

Таким чином, творчість є ціннісно-особистісною 

категорією, що пов‟язується з досягненням особистості. 

Вона визначається не стільки ставленням до нових 

знань, з точки зору набутого досвіду, стільки сприйнят-

тям нових ідей та отримання несподіваних і незвичних 

рішень життєвих проблем. 

Висновки і перспективи досліджень. На підставі 

вище зазначеного можна стверджувати, що дидактична 

гра будується так, що у ній брали участь усі, адже вона 

надає кожній дитині можливість випробувати свої сили 

в змаганні на кмітливість та впевненість, пережити ситу-

ацію поразки або успіху. В.О. Сухомлинський писав, що 

кожна дитина по своєму талановита, має схильність до 

творчості. Але це бажання «творити» треба постійно 

стимулювати, відшукуючи прийоми, методи, форми 

роботи, щоб сприяти розвитку пізнавальної активності 

дітей цього віку. Сам процес навчання мусить давати 

школяреві якомога більше позитивних емоцій. Розумова 

діяльність буде цікавою лише тоді, коли є радість та 

позитив. 

В дидактичних іграх виховується культура спілку-

вання дитини з колективом, взаємодія між учнями і вчи-

телем, учнем і учнем. Дидактична гра потребує від учня 

витримки, зібраності, бажання допомогти відстаючим, 

невимушено виховує адекватне сприйняття поразок, 

невдач, помилок. Таким чином гра сприяє розвитку мо-

лодших школярів. 

Творчість – це джерело сил дитини. Дослідження ба-

гатьох вчених приходять до спільного бачення, що твор-

чий потенціал є нестандартним вирішенням завдань, що 

стоять перед учнем на уроці. 

Сучасна дидактика, звертаючись до ігрових методів 

засвоєння матеріалу, справедливо вбачає у них можли-

вості ефективної взаємодії людей, продуктивної форми 

спілкування з елементами змагання, невимушеності, 

відвертої цікавості. Гравці пізнають, запам‟ятовують 

нове, розвивають свою фантазію і уяву. Навіть пасивні 

учні докладають зусиль, щоб не підвести товаришів по 

грі. При цьому спілкування стає важливим джерелом 

енергії гри, що посилює її емоційний бік.  
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Під час проведення дидактичних ігор учитель краще 

пізнає своїх учнів, бо у грі повніше виявляються психо-

логічні особливості характеру та темпераменту, розкри-

ваються організаторські здібності. Уроки у формі ігор 

зазвичай проходять жваво й динамічно. Дидактична гра – 

це творча форма навчання, виховання і розвитку шко-

лярів. В терміні «дидактична гра» наголошується її пе-

дагогічна спрямованість, відображається багатогран-

ність її застосування з урахуванням дидактичної мети 

заняття і рівня підготовленості вихованців. 

Отже, дидактичні ігри розвивають спостережливість, 

увагу, пам‟ять, мислення, мову, сенсорну орієнтацію, 

кмітливість, а тому їх можна використовувати під час 

викладання будь-якого предмета.  
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MODERN APPROACHES TO THE FORMATION OF CREATIVE PERSONALITY 

OF PRIMARY SCHOOL STUDENTS BY MEANS OF GAME TECHNOLOGIES 

The article considers the problem of formation of the personality of primary school students through the usage of game 

technologies during the educational process. In the research on the creative development of the child there is a lot of attention 

paid to the modern changes in education, which lead to the reform of the entire pedagogical system. In particular: the process 

of formation of professional success of teachers during the application of game technologies in the educational process of 

primary school students. After all, the essence of creativity is one of the most important in the awareness of nature, the 

mechanisms of mental development of a person, especially in the young age. There are defined the sources of the first 

information about children’s creative activity in lessons and its structure, the opinions of many scientists who worked on this 

problem are indicated. The essential role of didactic games at the present stage of development of education and development 

of creative personality, it’s successful application in practical activity is noted. Approaches to the usage of didactic games and 

their implementation during lessons are also covered. It is also confirmed that game activities in the educational process of 

primary school students are the main factor in the formation of a creative and inquisitive personality.  
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Постановка проблеми. Сьогодні спостерігається 

тенденція до подальшої дегуманізації і деморалізації 
соціокультурних цінностей, у яких переважають спожи-
вацькі орієнтації. Тільки лише кожний 6-ий займається 
спортом, кожний 10-ий у вільний час відвідує студії, 
гуртки, кожний 16-ий займається самоосвітою, а пере-
важна більшість проводять час у колі он-лайн друзів в 
інтернеті. В результаті відбувається тотальне викорінення 
із культурного обігу цілого пласту культури, мистецтва, 
науки. Народна культура (традиції, звичаї, обряди, фоль-
клор) сприймається більшою частиною молодих як ана-
хронізм (непотрібний пережиток) [4]. 

Отже, в цей період перед викладачами, які здійснюють 
навчання та виховання студентської молоді постає зав-
дання подолати певне протиріччя, що існує між необме-
женими потенційними можливостями мистецтва як ефек-
тивного засобу духовно-морального виховання особис-
тості і недостатнім його використанням у педагогічному 
процесі вищої школи. 

Професійно-педагогічні якості майбутнього вчителя 
не можна формувати у відриві від виховання моральної та 
естетичної спрямованості його особистості. Недоліки 
естетичного виховання студентів негативно відбиваються 
на їхньому духовному розвитку, призводять до прояву 
однобокості в розумінні мистецтва, природи, діяльності 
людини. 

Сучасний етап розвитку людства характеризується 
беззаперечним впливом наслідків глобалізації та інформа-
тизації світового співтовариства. Це знаходить своє 
відображення й в освітньому процесі, оскільки саме він в 
першу чергу відчуває на собі кардинальну трансформацію 
практично всіх сфер життєдіяльності суспільства.  

Усе частіше звучить думка про необхідність гумані-
зації та гуманітаризації сучасної освіти, які актуалізують 
культурологічну (загальнокультурну) складову програм 
усіх шкільних предметів та позакласної роботи.  

Такий підхід сприяє тому, що особистість має 
можливість усвідомити себе як частину нескінченної та 
безмежної світової культури. Пізнання глибин власної 
душі в такому разі відбувається на основі діалогу культур, 

що забезпечує можливість пізнати себе в своїй власній 
культурі, примножуючи культуротворчий досвід людства. 
Саме в процесі культурологічної підготовки може 
відбуватися діалог людей, націй, народів, особистості і 
суспільства, людини і природи, людини і людини. 

Головна мета освіти молодших школярів  зводиться 
сьогодні не лише до набуття учнями обсягу знань, умінь і 
навичок, визначених програмою. Вона значно ширша та 
глибша і полягає в забезпеченні умов для розвитку 
особистості з активним самостійним творчим мисленням, 
яка відчуватиме потребу шукати істину не лише нау-
ковими засобами, а й також із вірою в можливості 
духовного пізнання світу. Йдеться про формування у 
підростаючого покоління тих фундаментальних начал, 
котрі мали неперехідне значення для стимулів людського 
життя та діяльності і в основі яких лежить загально-
культурна компетентність та загальнолюдські цінності. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Методо-
логії естетичного виховання студентів були присвячені 
дослідження В. Бутенка, М. Веселовської, О. Комарової; 
естетичного виховання студентів засобами мистецтва і 
музики О. Баранової, Т. Брайченко, Л. Дементьєвої, 
О. Коробко. Професійні вміння студентів з естетичного 
виховання вивчали Н. Тимошенко, Н. Фадєєва, а загальні 
питання підготовки вчителя до естетичного виховання учнів 
розглядалися в дисертаційних дослідженнях М. Волошина, 
Т. Зотєєвої, М. Левшенко, В. Сергієва, І. Толпигіної та 
інших [1]. 

Метою статті є визначення місця естетичного вихо-
вання в системі підготовки майбутніх вчителів, з‟ясу-
вання поняття естетична культура, шляхи вирішення 
основних завдань естетичного виховання здобувачів 
вищої освіти, аналіз формування загальнокультурної 
готовності майбутніх учителів початкової школи засо-
бами художньо-естетичного виховання. 

Виклад основного матеріалу. Естетичне виховання 
пов‟язане з формуванням творчої активності педагога, 
здібності до свідомої діяльності за законами краси. 
«Естетична культура» вчителя відображає здатність його 
до грамотного, вільного і повного сприйняття та аналізу 

У статті розглядається значення естетичного виховання для формування творчих здібностей 

студентів факультету педагогічної та соціальної освіти університету. Запропоновані шляхи підвищення 

ефективності формування естетичної культури, зокрема використання духовно-культурного потенціалу 

дисциплін, розвиток у студентів культурно-естетичних потреб, використання виховних резервів 

національної культури і мистецтва в позааудиторній виховній роботі  

Ключові слова: загальнокультурна, загальнокультурна готовність, художньо- естетичне виховання, 

естетична культура. 
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різноманітних естетичних явищ, уміння адекватно 
оцінювати й класифікувати їх, а головне – будувати 
педагогічну діяльність відповідно до соціально значу-
щих естетичних норм досконалості й краси.  

Глибокі знання, добра естетична ерудиція стимулю-
ють виникнення різнобічних інтересів в учнів, а наяв-
ність естетичних почуттів допомагає вчителя не лише 
зрозуміти, а й відчути переживання дитини, розібратись 
у внутрішніх мотивах поведінки дітей, піднятись у 
ставленні до учнів на рівень «розумних почуттів» [2]. 

Чим вища естетична культура людини, тим яскравіша 
індивідуальність її носія. На формування естетичної 
культури людини впливають індивідуальні особливості 
особистості, її соціальне положення, рівень освіти, мікро-
середовище, джерела інформації, попередній досвід 
спілкування з мистецтвом. Необхідно з‟ясувати поєднан-
ня цих факторів, ступінь впливу кожного з них, що допо-
може створити програму виховної роботи зі студентами.  

Серед актуальних завдань естетичного виховання 
майбутніх вчителів сьогодні можна вважати такі:  

 необхідність використання духовно-культурного 
потенціалу різноманітних навчальних дисциплін; 

 внесення кожною формою навчання свого внеску в 
духовно-культурну освіту студентів; 

 необхідність факультативного вивчення теорії 
культури і естетики; 

 розвиток у студентів культурно-естетичних потреб; 
 використання виховних резервів національної 

культури і мистецтв.  
Підґрунтям нового розуміння сутності естетичного 

виховання виступає орієнтація на художній розвиток 
кожної індивідуальності, визнання суперечності худож-
нього розвитку особистості, пошук гнучких прийомів 
подолання цих протиріч, різноманітність форм культур-
ної діяльності, пріоритетність комплексних культурно-
творчих форм самодіяльності молоді.  

Тільки з урахуванням даних особливостей естетич-
ного виховання можна культурну підготовку студентів 
розглядати як умову розвитку їх професійної та есте-
тичної творчості, умови формування інтелігентності. 
Істинна інтелігентність визначається рівнем одержаної 
освіти, не характером професійної підготовки а цінніс-
ними орієнтаціями особистості  

Одним із важливих завдань естетичного виховання 
майбутніх вчителів є формування естетичної активності 
студентів. Естетична активність має різні форми прояву: 
спонука до системного спілкування з прекрасним, 
прагнення відстоювати свої естетичні погляди, здібність 
діяти на основі естетичних принципів. Вона є умовою 
реалізації тих можливостей, які притаманні особистості. 
До цих можливостей слід віднести естетичні знання 
уміння навички, естетичний досвід, естетичний смак, 
естетичний ідеал, творчі здібності. 

Естетична діяльність, пов‟язана з сприйняттям творів 
мистецтва, створенням естетичних цінностей, повинна 
будуватися з урахуванням таких вимог: а) носити систе-
матичний характер, б) органічно об'єднувати навчальну 
та позааудиторну діяльність студентів: в) будуватися з 
урахуванням емоційно-морального досвіду студентів; 
включати спілкування, бути спрямованою на розвиток 
художніх здібностей. 

Естетична активність у пізнавальній діяльності дося-
гається добором змісту естетичної освіти, евристичними 

методами навчання, емоційністю. Засобами включення 
студентів у процес пошуку естетичних знань виступають 
проблемні питання на лекціях, система самостійних 
робіт і питань історії і теорії мистецтва, естетичного 
виховання, дослідницькі завдання в навчальній та 
позааудиторній діяльності студентів. 

Важливим засобом розвитку естетичної активності є 
керівництво художньою творчістю студентів. Естетична 
активність розвивається у всіх видах естетичної діяль-
ності. Мистецтво художня творчість впливають на всі 
сфери психічної діяльності студентів, формують їх твор-
чий потенціал, впливають на формування естетичного 
ідеалу, світогляду, волі, здібностей. 

Розвиток творчого потенціалу майбутніх вчителів – 
мета естетичного виховання. Естетична свідомість не 
тільки віддзеркалює естетичні боки життя, вона формує 
в особистості стійку потребу у творчості.  

Творчість – форма самоутвердження людини, його 
самодіяльності і саморозвитку. Творча діяльність за 
своєю сутністю естетична, тому що в процесі її осягається 
гармонія світу його краса. Виховання творчості – це 
розвиток самостійності активності особистості, уміння 
діалектично мислити і діяти співвідносно з ідеалами. Всі 
засоби естетичного виховання дозволяють формувати 
приведені якості в умовах діяльності, що виповідають 
естетичним потребам. 

Творчий потенціал студентів формується найбільш 
ефективно при систематичному сприйнятті художніх 
творів і в процесі самостійної художньої творчості. У 
своїй праці «Про специфіку мистецтва» Е.В. Ільєнков 
відмічав, що «естетично нерозвинений індивідуум 
сильно програє як сила творча, для нього характерний 
формально-догматичний тип інтелекту, що свідчіть про 
недостатній розвиток продуктивної сили уяви, і саме 
тому, що остання розвивається і удосконалюється 
спеціально саме мистецтвом» [3]. 

Особливість мистецтва розвивати образне мислення. 
культуру почуттів, ціннісні орієнтації, досягати оптима-
льної єдності раціонального та емоційного в духовному 
світі особистості дозволяє вести мову про його еврис-
тичну функцію, яка широко може бути використана в 
навчально-виховному процесі. Звідси робимо висновок, 
що оновлення вищої школи неможливе без спеціальної 
програми культурно-естетичної підготовки студентів. 

Творчій процес - важливий засіб самопізнання, тому 
що все, шо створено людиною, наділено конкретною 
людською суб‟єктивністю. Продукт творчості знаходить-
ся у прямій залежності від багатства культури, а також 
ступеня і якості його вираження. Без цього не може бути 
творчості. Тому для того щоб формувати творчу особис-
тість майбутнього вчителя, треба намагатись дати їй 
можливість вільно виражати свою творчу індивідуаль-
ність. 

Говорячи про роль природи, мистецтва і інших 
засобів естетичного виховання в розвитку творчості, 
треба пам‟ятати, що їх естетично-виховуючий ефект 
повною мірою відчувається у нерозривному поєднанні з 
іншими напрямками виховання [4, c.114]. 

Способи естетичного виховання студентів дуже 

різноманітні. Викладачами факультету педагогічної та 

соціальної освіти Миколаївського національного універ-

ситету імені В.О.Сухомлинського виділяються ті за 

допомогою яких в основному відбувається формування 
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естетичних поглядів і переконань студентів, естетичної 

картини світу, естетичного ставлення до дійсності і здіб-

ності до естетичної діяльності: – створення естетичних 

ситуацій, що вимагають особистої оцінки (ознайомлення 

студентів з новими художніми творами на заняттях і в 

позааудиторній роботі, в музеї, театрі; організація 

обговорення одержаних вражень в обстановці довірливої 

бесіди, вільного вираження особистих оцінок); – нако-

пичення естетичного досвіду (естетичний досвід склада-

ється в процесі вивчення усіх навчальних дисциплін на 

факультеті; світоглядне значення має засвоєння таких 

понять як «прекрасне», «трагічне», мистецтво – особ-

лива форма суспільної свідомості в творчій діяльності 

людини; види мистецтва – як історично складена форма: 

образотворче мистецтво, література, музика, театр, кіно; 

– озброєння моделлю художнього аналізу (наявності 

такої моделі в особистості – ознака її естетичної осві-

ченості; в такому разі студент сприймає художній твір 

цілісно); – введення естетичних елементів в структуру 

знань слугує формуванню творчого пізнання дійсності; – 

виховання естетичних почуттів (в почуттях людини від-

дзеркалюється розвиток людини, і чим вища його есте-

тична вихованість, тим вищій ступінь сформованості 

естетичних почуттів); – здібність до інтуїції, уяви, фан-

тазії (інтуїція передбачає розвиток уваги, вразливості, 

здібності до цілісного сприйняття предметів і явиш, що 

вивчаються; уява виступає як фактор творчого пошуку, 

виконує також естетичну функцію, оскільки процес 

творчості вимагає ризику і натхнення); – формування 

естетичного ідеалу (сформованість естетичного ідеалу є 

показником результативності естетичного розвитку осо-

бистості); – формування здібності спостерігати за фак-

тами і явищами житія (у вирішенні завдань естетичного 

виховання уміння спостерігати лежить в основі розвитку 

такої естетичної здібності, як естетичне сприйняття 

оточуючої дійсності. 

Особливе місце у формуванні естетичної культури 

майбутніх вчителів початкових класів, їх творчого 

потенціалу посідає мистецтво, активне засвоєння 

студентами здобутків світової художньої культури. 

Естетичній освіті студентів педагогічного факультету 

спеціальності 013 «Початкова освіта» в першу чергу 

сприяють спеціальні дисципліни: «Образотворче мистец-

тво з методикою викладання», «Методика», «Основи 

педагогічної майстерності», «Дитяча література», «Мето-

дика навчання музичного, сценічного мистецтва з елемен-

тами хореографії», «Робота з обдарованими дітьми». 

Специфіка мистецтва допомагає студентам безпосе-

редньо захоплюватися живими витоками світової культу-

ри: піснями, народними промислами, класичною музи-

кою, живописом, графікою, скульптурою тощо. Саме 

твори мистецтва звеличують людину як творця, утво-

рюють духовний зв'язок між поколінними.  

На нашу думку, в процесі гуманізації вищої педаго-

гічної освіти предметам естетичного циклу належить 

центральне місце в становленні духовності особистості 

майбутніх вчителів початкових класів. Висока емоцій-

ність, яка характерна для здобувачів вищої освіти факу-

льтету, впливає на формування естетичного світогляду і 

передбачає широке використання засобів мистецтва в 

педагогічному процесі. 

Принцип національної свідомості виховання перед-

бачає використання в єдності загальнолюдського і націо-

нального надбання в естетичному вихованні студентів, 

оскільки майбутнє суспільства залежить від духовності 

кожної людини, її соціальних орієнтирів. 

Під час викладання дисциплін естетичного циклу 

досвідчені, викладачі виховують у майбутніх вчителів 

інтерес до національної культури, втілення у народних 

традиціях образотворчого мистецтва (живопис, графіка, 

скульптура), різноманітних жанрів народного декора-

тивно-прикладного мистецтва (кераміка, метал, шкіра, 

різьблення по дереву, одяг, писанки), народного музич-

ного фольклору (колискова пісня, заклички, щедрівки, 

гумористичні співаночки), народних обрядів і календар-

них звичаїв. Це сприяє формуванню естетичних смаків, 

національної самосвідомості, гордості за свій народ, 

любові до рідного краю. 

Завдяки ознайомленню з образотворчим мистецтвом, 

творами народних умільців декоративно-прикладного 

мистецтва народною піснею, українською класичною та 

сучасною музикою, літературними творами студенти 

пізнають особливості національного побуту, прилуча-

ються до надбань попередніх поколінь. 

Обізнаність у мистецтві допоможе студентам в май-

бутньому готувати своїх учнів до сприймання прекрас-

ного у житті, формувати відчуття ритму, гармонії, 

кольору, позитивні моральні якості, традиції, забезпе-

чувати розвиток творчості. 

Результативність естетичного виховання перебуває у 

прямій залежності від умов в яких  студенти могли б 

осягнути специфіку виховних ситуацій типових для 

шкільної практики, навчилися б знаходити правильні 

рішення, не допускати педагогічних помилок і прора-

хунків. Великі можливості в цьому плані має змістовна 

позааудиторна виховна робота. Позааудиторна робота 

розглядається як сукупність виховних заходів естетичної 

спрямованості, які проводяться в групі; на факультеті, в 

університеті на основі студентського самоврядування, 

активності і самостійності студентів при керівній ролі 

студентського активу (студентська рада) і вчасній допо-

мозі викладачів. 

Пріоритетними формами естетичного виховання в 

позааудиторній діяльності визнаємо такі, де слова про 

художні твори доповнювалися б їх демонструванням, 

виразним читанням поетичних рядків, показом репроду-

кцій, художніх слайдів. Практикуємо такі форми естетич-

ної роботи із студентами, як «музичні вітальні», лекції-

концерти, обговорення у виставкових залах, дискусійні 

клуби, театралізовані диспути, художні конференції, 

бесіди за круглим столом. 

Поліпшенню естетичної освіченості студентів активно 

сприяють педагогічні гуртки і проблемні групи, що 

працюють на факультеті. Їх естетико-виховні завдання ми 

розглядаємо в акцентуванні для студентів емоційно-

естетичних рис педагогічної праці, в реалізації естетично-

творчих проявів активності студентів на засіданнях 

гуртків і груп та в період педагогічної практики. 

Для розвитку емоційної та раціональної підсистеми 

естетичної культури студентів на засіданнях гуртків 

використовуємо навчальне моделювання. Ця форма 

навчання дозволяє аналізувати естетичні елементи діяль-
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ності педагога, звертатися до активної естетичної оцінки 

педагогічних явищ, ситуацій. У процесі моделювання 

виникають відчуття, приходить розуміння гармонії та 

дисгармонії в поведінці учасників педагогічної ситуації. 

Оригінальні творчі розв‟язки запропонованих завдань 

викликають позитивні емоції у студентів, сприяють 

розвитку емоційних та етичних уявлень про вчительську 

професію, формуванню естетичного ідеалу педагога. 
Естетичний ідеал вчителя формується в процесі 

живого спілкування з педагогом. Саме тому кафедра 
початкової освіти організовує проведення педагогічної 
практики в кращих навчальних закладах м. Миколаєва. 
Естетичний досвід, що його набуває майбутній вчитель 
у вищому навчальному закладі, впливає на його 
наступну роботу в школі, естетико-педагогічні ідеали та 
потреби Вивчення художньо-педагогічної спадщини, 
поетичних здобутків народної педагогіки збагачує 
педагогічний естетичний світогляд студентів. 

Проблема естетичного виховання дуже тісно пов‟я-
зана з проблемою творчості, так як будь-якому виду твор-
чості притаманний і естетичний момент. Кінцева мета 
естетичного виховання – виховання здібності «творити за 
законами краси». 

Об‟єднує процеси естетичного виховання і форму-
вання творчої особистості той факт, що такий засіб 
художнього розвитку людини, як мистецтво, – за своєю 
природою є творчість, а процес його сприйняття немож-
ливий при відсутності творчої активності. Евристично-
збуджуюча сила мистецтва виявляється у розвиткові 
творчих здібностей і у формуванні потреби в активній 
творчій діяльності.  

Висновки. Естетичні здібності і потреби – це складові 
елементи механізму формування творчої особливості 
майбутнього педагога. Естетичне виховання студентів – 
це важлива складова особистісної готовності майбутніх 
вчителів початкової школи. Можна впевнено стверджу-
вати, що питання естетичного виховання засобами 

мистецтва є актуальним в час інформаційних технологій, 
які не здатні впливати на духовність молоді так, як 
мистецтво. Вирішити ці проблеми можливо завдяки 
впливу художньо - естетичного виховання на свідомість 
молодої генерації. Серед основних умов естетичного 
розвитку студентів найбільш істотною є особливий 
педагогічний підхід до формування естетичних потреб, 
залучення молоді до діяльності, що здатна приносити 
задоволення та сприяти розвитку найкращих особистіс-
них якостей. 
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AESTHETIC AND ARTISTIC EDUCATION OF HIGHER EDUCATION STUDENTS AS A COMPONENT OF 

GENERAL CULTURAL READINESS OF FUTURE PRIMARY SCHOOL TEACHERS 

The article reviews the importance of aesthetic education for the formation of creative abilities of the Pedagogical and 

Social Education Faculty students. There are offered ways to increase the efficiency of formation of aesthetic culture, in 

particular by usage of spiritual and cultural potential of disciplines, development of students' cultural and aesthetic needs, 

usage of educational reserves of national culture and art in out-of-classroom educational activities. 

Aesthetic abilities and needs are constituent elements of the mechanism of future teacher's creative features formation. 

Aesthetic education of students is an important component of personal preparation of future primary school teachers. It is safe 

to say that the issue of aesthetic education through art is relevant in the age of informational technologies, which are not able 

to influence the spirituality of young people in the ways art can. These problems can be solved due to the influence of artistic 

and aesthetic education on the consciousness of the young generation. Among the main conditions of aesthetic development of 

the students the most important is a special pedagogical approach to the formation of aesthetic needs, involvement of young 

people in the activities that can bring satisfaction and promote the development of the best personal qualities.  

Key words: general cultural preparation, artistic and aesthetic education, aesthetic culture. 
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Постановка проблеми. Сучасне суспільство пере-

живає складні зміни у всіх його сферах й, насамперед, у 

сфері освіти. Висококваліфіковані професіонали з різно-

бічними і глибокими професійними компетентностями, 

готові до постійного оновлення і поглиблення знань, – 

кінцева мета вищої освіти. Її основні завдання поляга-

ють у формуванні і розвитку глибоких мовних знань і 

високого інтелекту майбутніх фахівців соціальної сфери, 

їхніх особистісних рис, здібностей та вмінь використо-

вувати здобуті знання у повсякденному житті. Урахову-

ючи особливості діяльності працівників соціальної сфери, 

їхню постійну взаємодію з клієнтами, визначальну роль 

у професійній підготовці фахівця має комунікативна 

компетентність. Різні аспекти підготовки майбутнього 

фахівця соціальної сфери до професійної діяльності роз-

глядалися у наукових дослідженнях вітчизняних та зару-

біжних вчених, а саме: проблему формування професійно-

комунікативної компетентності майбутніх фахівців со-

ціальної роботи досліджували О. Канюк, І. Козубовська, 

Т. Кобзар, Н. Левицька, В. Москаленко, Л. Курят, Д. Го-

длевська; моделі показників професіоналізму особистості і 

діяльності соціального працівника були в центрі уваги 

Є. Холостова, І. Зімньої, Є. Ханжин, Т. Карпова, Б. Єро-

фєєва, Е. Зрітнєва та інших дослідників; основні прин-

ципи комунікативної підготовки майбутніх спеціалістів 

розглядались у працях А. Годлевської, О. Киричук, 

О. Коропецької, Т. Федотюк тощо. 

Мета роботи – проаналізувати і розкрити основні 

підходи до формування професійнокомунікативної ком-

петентності майбутніх фахівців соціальної роботи. 

Виклад основного матеріалу. Процес цілеспрямо-

ваного формування професійно-комунікативної компе-

тентності майбутніх фахівців соціальної роботи потре-

бує реалізації конкретних завдань, а саме: оволодіння 

теорією професійного спілкування, пізнання його струк-

тури, функцій, стилів, моральних принципів, входження 

у технологію даного процесу, формування у результаті 

цього професійно-комунікативних умінь та навичок, 

розвитку гуманістичного мислення, усвідомлення цінно-

стей професії соціального працівника, формування, ак-

тивізації мотиваційної сфери на здобуття професії фахі-

вця соціальної роботи, самоаналізу тощо [7, с.17].  

В основі формування професійно-комунікативної 

компетентності майбутніх фахівців соціальної роботи 

лежить спілкування як один з найважливіших інструме-

нтів професійної діяльності соціального працівника. 

На думку А. Капської, вагомість соціального праців-

ника як партнера у спілкуванні особливо зросла в остан-

ні роки. У працівників спостерігається диференціація 

прояву комунікативних якостей за ознакою їх достовір-

ності, переконливості, аргументованості, емпатійності. 

Позитивне сприйняття клієнтами пропозицій, рекомен-

дацій визначається позицією соціального працівника, 

яка виразно простежується в процесі комунікативної 

взаємодії [6, с.57]. Тому для підвищення ефективності 

соціальної роботи фахівець має досконало володіти 

знаннями і вміннями професійної комунікації, а також 

вмінням адекватно їх застосовувати у відповідній сфері і 

ситуації [6, с.58]. 

Особливості комунікативного аспекту професійного 

спілкування майбутніх соціальних працівників полягає в 

професійному характері інформації, яка передається: це 

інформація про конкретну соціальну проблему, що по-

винна бути вирішена, і можливі професійні способи її 

вирішення. Як зазначає Р. Вайнола, «зміст навчальної 

інформації, який пропонується для засвоєння студентам, 

буде обумовлювати структуру та зміст професійної, зок-

рема професійно-комунікативної підготовки майбутніх 

соціальних працівників» [2, с.64]. 

Так Д. Годлевська, досліджуючи проблему форму-

вання професійної комунікативної компетентності май-

бутніх соціальних працівників в умовах педагогічного 

університету, базовим компонентом формування профе-

сійної комунікативної компетентності визначає соціа-

льно-комунікативний, що включає комплекс комуніка-

тивних знань, мовленнєвих умінь і навичок, а саме: 

– уміння визначати цілі та завдання професійного 

спілкування; концентрувати й розподіляти увагу; 

– володіти голосовими модуляціями;  

– володіти технікою та логікою мовлення;  

В статті розглянуто різні підходи вчених до проблеми ефективного формування професійно-

комунікативної компетентності у професійній підготовці майбутніх фахівців соціальної сфери. 

Охарактеризовано основні індивідуально-психологічні та соціально-психологічні чинники, які впливають на 

становлення зазначеної компетентності: досвід спілкування, засвоєння соціальних ролей. Проаналізовано 

особливості поєднання у навчальному процесі компетентнісного підходу з особистісно-діяльнісним як 

чинників ефективності формування професійно-комунікативної компетентності майбутнього фахівця 

соціальної роботи. 

Ключові слова: соціальний працівник, комунікативна компетентність, професійно-комунікативна 

компетентність, формування, фахівець соціальної роботи. 
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– викликати емоційний відгук у клієнта;  

– соціальної перцепції або «читання по лицю»; 

– правильно будувати публічні виступи з урахуван-

ням аудиторії;  

– аналізувати конфліктні й кризові ситуації та зніма-

ти їх завдяки комунікативним умінням [3, с.16].  

Успішність виконання професійних функцій соціаль-

ним працівником безпосередньо залежить від наявності 

та рівня його комунікативних умінь, оскільки вони слу-

гують підґрунтям успішної реалізації технологій [3, 

с.17]. 

Досвід спілкування має велике значення у процесі 

формування професійно-комунікативної компетентності. 

Детально висвітлив взаємозв‟язок комунікативної ком-

петентності з досвідом людського спілкування Ю. Єме-

льянов [4]. За словами вченого, комунікативна компе-

тентність – це досвід, що розвивається і значною мірою 

усвідомлюється в ході спілкування між людьми та 

формується й актуалізується в умовах безпосередньої 

людської взаємодії. Основними факторами, що детермі-

нують її розвиток, є життєвий досвід людини, загальна 

ерудиція, мистецтво, спеціальні наукові методи. Форму-

вання комунікативної компетентності – це рух від актуа-

льного світу особистісних подій до результатів усвідом-

лення цих подій, які закріплюються в когнітивних струк-

турах психіки у вигляді умінь та навичок і слугують 

індивідові при додаткових контактах з оточуючими. 

Здатність до участі в комунікативних ситуаціях зростає 

відповідно до засвоєння індивідом культурних, у т. ч. 

ідейно-моральних норм і закономірностей громадського 

життя [1]. 

Увага до індивідуально-особистісних якостей як 

чинника формування професійнокомунікативної компе-

тентності майбутнього фахівця, зокрема в галузі соціа-

льної роботи, безпосередньо пов‟язана з поєднанням у 

навчальному процесі компетентнісного підходу з особи-

стісно-діяльнісним. За переконанням І. Зімньої, «особис-

тісний компонент передбачає акцент на особистості сту-

дента у навчальному процесі – його мотивах, цілях, 

індивідуальнопсихологічному складі. Виходячи з інте-

ресів студента, його рівня знань і умінь, викладач визна-

чає навчальну мету заняття та формує весь освітній про-

цес з метою розвитку особистості майбутнього фахівця» 

[5, с.75]. Науковець вважає, що застосування особисті-

сно-діяльнісного підходу в процесі формування профе-

сійно-комунікативної компетентності майбутніх соціа-

льних працівників дає можливість активізувати внутрішні 

резерви особистості фахівця, яка саморозвивається: 

усвідомлення індивідом природних міжособистісних 

ситуацій, самого себе як учасника цих діяльнісних ситу-

ацій, власних «бар‟єрів» у професійному спілкуванні, 

дати йому концептуальний інструментарій до проблеми 

«Я – в соціальній ситуації тощо» [5, с.77]. 

Досліджуючи питання способів формування компе-

тентностей, М. Лаптєва наголошує на доцільності враху-

вання та використання педагогами психологічних меха-

нізмів їх розвитку як способів педагогічної діяльності, 

оскільки способи мають бути адекватними сутності 

об‟єкта формування. «Дії формуються по-іншому, ніж 

діяльність, а особистісні якості – по-іншому, ніж обоє 

попередніх. Таким чином, способи формування компе-

тентності як особистісної якості необхідно розглядати, 

зважаючи на способи та механізми формування всіх її 

компонентів» [8, с.13]. 

Так, одним з механізмів формування особистісних 

якостей у студентському віці вважають засвоєння соціа-

льних ролей. Поняття «соціальна роль» детально розгля-

дається соціальною психологією і часто пов‟язується з 

поняттям соціальної позиції або соціального статусу як 

об‟єктивного місця в соціальній структурі. 

Розглядаючи комунікативну компетентність індивіда 

у співвідношенні з особливостями виконуваних ним со-

ціальних ролей, Ю. Ємельянов зазначає, що людина зо-

середжує увагу не на всій сукупній культурі суспільства, 

а тільки на корисній їй у професійній і повсякденній 

практиці [4]. Така позиція пов‟язана із системою очіку-

вань, що їх мають до людини як суспільство загалом 

(офіційні уявлення про цінності й нормативно закріплені 

права, обов‟язки та заборони), так і окремі групи (у ви-

гляді цінностей, які функціонують на рівні повсякденної 

свідомості та рольових очікувань (І. Кон, Б. Паригін). 

При цьому соціальну роль розуміють як нормативно 

заданий спосіб поведінки, очікуваний від кожного, хто 

обіймає цю позицію або має цей статус. 

Висновки. У процесі комунікативної взаємодії з клі-

єнтом фахівець соціальної роботи організовує діяль-

ність, що дозволяє йому активізувати процеси творчого 

мислення, продукування ідей, пошуку найбільш оптима-

льних шляхів вирішення проблемної ситуації, подолання 

комунікативних бар‟єрів з урахуванням власних можли-

востей, наявних ресурсів і професійних засобів.  

Отже, проблема формування професійно-комуніка-

тивної компетентності в сучасних умовах не втратила 

своєї актуальності. Зумовлене це тим, що саме соціальна 

сфера потребує професійних фахівців, здатних успішно 

поєднувати професійні знання та комунікативні вміння 

висококваліфікованого працівника.  
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Постановка питання. Провідним чинником фор-

мування повноцінного здоров‟я молоді є систематичне 

використання рухових навантажень, відповідно до статі, 

віку, психофізичного стану, стану здоров‟я. Такі наван-

таження є поєднанням різноманітних рухових дій, вико-

нуваних у повсякденному житті, в організованих і само-

стійних занять фізичними вправами у процесі фізичного 

виховання. Процес регулярних спрямованих занять 

фізичним вихованням передбачає не тільки розвиток 

рухових здібностей, становлення умінь і навичок, а й 

створює особливі умови формування психічних якостей, 

рис студентів [5].  

Огляд історіографії. Проблемі збереження здоров‟я 

студентства та підвищення рівня його загальної фізичної 

активності присвячена велика кількість публікацій. Де-

тально вивчали цю тему зокрема А.В. Осіпцов, 

В.М. Пристинський, Т.М. Пристинська. Важливо підкре-

слити прагнення науковців віднайти шляхи вирішення 

проблеми щодо застосування збалансованого педагогіч-

ного впливу на студентів відповідно до сучасних вимог 
формування творчої, інтелектуальної та фізично розвиненої 

особистості (В.П. Андрущенко, В.І. Бондар, В.Г. Кре-

мень, Н.Є. Мойсюк, Л.П. Сущенко, О.В. Тимошенко, 

М.М. Фіцула та ін.). Однак, питання залишається на часі, 

оскільки багато дослідників акцентують на низькому рівні 

рухової активності студентів ВНЗ.  

Метою дослідження є вивчення значущості рухових 

психофізичних навантаженнь як фактора підвищення 

ефективності навчально-тренувального процесу фізич-

ного виховання у вишах. 

Виклад основного матеріалу. Навчальна, професій-

на, побутова діяльність або заняття фізичними вправами 

є подразниками для систем організму людини. Реакція 

проявляється в першу чергу психо-функціональними 

змінами, з витрачанням «робочих потенціалів» організ-

му (енергетичних ресурсів). У цілому, ці процеси мо-

жуть бути названі одним словом – втома. Рухова діяль-

ність людини проявляється виконанням рухів / вправ 

динамічного або статичного характеру [2]. У фізичному 

вихованні, такий вплив на організм людини позначають 

терміном «рухове навантаження». Найважливішим фак-

тором підвищення рівня психофізичного стану тих, хто 

займається фізичним вихованням є система викори-

стання рухового навантаження. 

У процесі фізичного виховання формування психі-

чних властивостей особистості відбувається шляхом 

моделювання життєвих ситуацій, «програти» які можна 

за допомогою фізичних вправ, спортивних, особливо 

ігрових, моментів. Постійне свідоме подолання трудно-

щів, пов‟язаних з регулярними заняттями фізичною ви-

хованням (наприклад, боротьба з наростаючим стомлен-

ням, відчуттями болю, страху), виховує волю, впевненість 

в собі, здатність комфортно відчувати себе. 

Система організованої рухової підготовки в першу 

чергу повинна бути спрямована на ефективне проведен-

ня навчально-тренувального процесу з фізичного вихо-

вання. Численними дослідженнями доведено, що низьке 

рухове навантаження, під час виконання якого частота 

серцевих скорочень (ЧСС) не перевищує 120–130 уд / хв 

(збільшення 25–30% від ЧСС в спокої); енерговитрати 

одного заняття, тривалістю 80–90 хвилин становлять 

250–300 ккал, є не ефективною або малокорисною. Заз-

начені рухові навантаження не приводять до підвищення 

рівня психофізичного стану і перш за все функціональ-

них можливостей, з якою б частотою вони не повто-

рювалися [1]. 

Рухові навантаження – це міра впливу на організм 

людини навчальною, трудовою діяльністю або фізич-

ними вправами, а також ступінь подоланих при цьому 

об‟єктивних і суб‟єктивних труднощів [2]. Тобто, цим 

терміном позначають, перш за все, кількісну міру впливу 

фізичних вправ. Основою зростання рівня психофізич-

ного стану здоров‟я є ефект, що отримує виконавець як 

реакцію організму на використану енергію. Це так звана 

адаптація.  

Характер і ступінь вираженості адаптаційних механі-

змів залежить від застосовуваних засобів, обсягу і інтен-

сивності виконуваної роботи і рівня фізичної підготов-

леності. Інтерес до фізичного виховання як до предмету, 

виник в останні 10–15 років. Пов‟язано це, в першу 

чергу, з різким збільшенням кількості дітей з різними 

відхиленнями в стані здоров‟я – до моменту закінчення 

середньої школи, таких більше 50%. Важливо врахо-

вувати низький загальний рівень психофізичного стану 

Система організованої рухової підготовки в першу чергу повинна бути спрямована на ефективне 

проведення навчально-тренувального процесу з фізичного виховання. У роботі розглядаються питання 

формування здороого способу життя студентів, основою якого є дозування рухового навантаження. 

Метою дослідження є вивчення значущості рухових психофізичних навантаженнь як фактора підвищення 

ефективності навчально-тренувального процесу фізичного виховання у вишах. 

Ключові слова: фізичне виховання, рухові навантаження, аеробне/анаеробне навантаження, фізична 

активність студентів. 
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серед учнів, який становить 78–80% [4]. Певну роль віді-

грала популярна нині ідея гуманізації освіти, яка дозво-

ляє в певній мірі відмовитися від навантажень. Ця думка 

підтримується батьками і організаторами освіти. 

Орієнтиром якісного навантаження для молоді з 

урахуванням віку і рівня підготовленості вважається 

таке навантаження, яке забезпечується енергетично за 

одне заняття тривалістю 80–90 хвилин, для дівчат – 600–

700 ккал, для юнаків – 720–840 ккал. Такий мінімум має 

місце, наприклад, при наступному розподілі інтенсив-

ності навантаження, яке визначається за ЧСС інтенсив-

ності (загальний час заняття – 100%) [8]. Різні фізичні 

вправи і види спорту в різному ступені виховують і 

формують психофізичні здатності студентів. Було б не-

правильним зводити використання фізичного виховання 

тільки до підвищення рівня окремих рухових здібностей. 

Вплив такої підготовки багатогранний, оскільки в процесі 

її виконання, природним чином відбувається виховання 

цілого ряду необхідних людині в житті психофізичних 

здібностей, рис і якостей особистості. Встановлено, що в 

середньому щоденна рухова активність школяра / сту-

дента в навчальний період (8 місяців) становить 8000–

11000 кроків на добу; в екзаменаційний період (2 міся-

ці) – 3000–4000 кроків, а в канікулярний період – 14000–

19000 [9]. Очевидно, що рівень рухової активності сту-

дентів під час канікул відображає природну потребу в 

рухах, тому що в цей період вони вільні від навчальних 

занять. 

Виходячи з цього, зазначимо, що рівень рухової ак-

тивності в навчальний період становить 50–65%, в 

період іспитів – 18–22% біологічної потреби. Це свід-

чить про реально існуючий дефіцит рухів протягом 

10 місяців в році. Навчальні заняття з фізичного вихо-

вання (два рази на тиждень) в середньому забезпечують 

можливість рухів в обсязі 4000–7300 кроків, що не може 

компенсувати загальний дефіцит рухової активності за 

тиждень. 

На жаль, у вихідні дні низький рівень рухливості 

домінує у більшості студентів, а руховий компонент 

становить менше 2% бюджету вільного часу. Слід вра-

ховувати сезонні коливання рухової активності – взимку 

вона знижується на 5–15% по відношенню до літнього 

періоду. У студентів, віднесених за станом здоров‟я до 

основної медичної групи, вона вища, ніж у тих, хто 

розподілений в спеціальну медичну групу, в середньому 

на 17–28%. У юнаків рухова активність вище, ніж у дів-

чат, в середньому на 25–30%. У осіб з переважанням 

процесів збудження спостерігається більш високий 

рівень рухової активності, ніж у осіб з превалюванням 

процесів гальмування в 2–3 рази. Особи з врівнова-

женістю цих процесів за рівнем рухової активності зай-

мають середнє положення [7]. 

Відповідно до програми профілактики основних фак-

торів ризику серед студентсьої молоді гіподинамічною 

вважається ситуація, при якій студент приділяє фізич-

ним вправам до 4 годин на тиждень, тобто займається 

тільки в рамках навчальних занять з фізичного вихо-

вання. Оптимальним руховим режимом для студентів є 

такий, при якому юнаки приділяють заняттям 8–

12 годин на тиждень, а дівчата – 6–10 годин. При цьому 

рекомендованим добової фізичною активністю, є: не 

менше 6–8 годин (юнаки) і 5–7 годин (дівчата). Решту 

часу доповнюється побутовою фізичною активністю [3]. 

Важливий фактор оптимізації рухової активності – 

самостійні заняття фізичними вправами (ранкова гімна-

стика, мікропаузи в навчальній праці з використанням 

вправ спеціальної спрямованості, щоденні прогулянки, 

походи вихідного дня і т. д.). Таким чином, щоб вико-

нувати добовий руховий режим, необхідна фізична 

діяльність в обсязі 1,3–1,8 години. Необхідно відзначити, 

що при підвищенні інтенсивності фізичної роботи – ско-

рочується її тривалість. Так, двогодинну прогулянку зі 

швидкістю 4,5 км / год замінює 15-хвилинний біг зі 

швидкістю 10 км / год або 30 хвилин гри в баскетбол.  

Існує чимало різних класифікацій фізичних наванта-

жень, що відрізняються характером впливу на людину. 

За своєю спрямованістю розрізняють: аеробне, анае-

робне і змішане.  

Аеробні навантаження зумовлюють протікання в ор-

ганізмі аеробного механізму енергозабезпечення, при 

якому донаторами є жири і вуглеводи. Окислюючись, ці 

речовини дають енергію для роботи м‟язів. У кінцевому 

підсумку з них утворюються вуглекислий газ і вода. Так 

як запаси поживних речовин в організмі великі, то ае-

робний механізм енергоутворення в змозі забезпечувати 

тривалу фізичну роботу людини [8].  

При анаеробних, більш інтенсивних, фізичних наван-

таженнях в організмі діє анаеробний механізм енергоза-

безпечення. У цьому випадку енергетичні речовини роз-

щеплюються без кисню з утворенням молочної кислоти. 

Саме молочна кислота, накопичуючись в крові і м‟язах, 

перешкоджає тривалій фізичній роботі. Крім того, ана-

еробний механізм менш економічний у порівнянні з ае-

робним, оскільки в цьому випадку утворюється майже в 

20 разів менше енергії. 

Аеробні навантаження людина отримує при викона-

нні фізичних вправ переважно циклічного характеру в 

повільному темпі. При цьому розвивається здатність 

організму до засвоєння кисню, підвищується рівень 

функціонування системи кровообігу і дихання, поліпшу-

ється обмін речовин. Частота пульсу у нетренованих 

студентів становить 150–160 уд / хв, у тренованих – 120–

136 уд / хв. 

Найпоширенішим і найбільш зручним методом 

визначення навантаження є час, що витрачається на різні 

форми рухової активності, зокрема на фізичні вправи 

протягом дня і тижня. Більшість фахівців пропонують 

використовувати саме цей спосіб. Другий спосіб визна-

чення обсягу рухової активності – підрахунок енергети-

чних витрат на м‟язові рухи. Крестовников А.Н. ствер-

джував, що щоденні витрати енергії на фізичні вправи у 

людей розумової праці повинні становить 1100 ккал [4]. 

Сучасні вчені вважають, що це значення має дорів-

нювати 1200–1500 ккал [6]. Третій спосіб вимірювання 

обсягу рухової активності ґрунтується на підрахунку 

відстані (в кроках або кілометрах), яке проходить люди-

на протягом дня. Японські вчені, наприклад, рекомен-

дують щодня робити 10 тис. кроків. Російський вчений 

Н.С. Вайнбаум стверджує, що для профілактики серцево-

судинних захворювань фізичні тренування повинні про-

водитися не рідше 4–5 разів на тиждень при частоті 

пульсу 140–168 уд / хв. [7].  
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Висновки та перспективи подальших досліджень. 

Викладене в статті дозволяє рекомендувати студентській 

молоді наступний щоденний режим рухової активності в 

додаток до дворазових занять фізичним вихованням 

згідно з навчальною програмою: щоденну ранкову гім-

настику по 10–15 хвилин; пішохідні прогулянки не 

менше 60–80 хвилин (в сумі за день); спеціалізовані за-

няття по 45–60 хвилин (3–4 разів на тиждень). Такі ру-

хові навантаження в студентські роки дозволяють 

підтримувати молодий організм на оптимальному рівні. 

Подальші дослідження вбачаємо в розробці комплексу 

вправ для індивідуальних занять в умовах пандемії. 
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Постановка проблеми. На сьогодні традиційна 

система фізичного виховання, як правило, негативно 

позначається на стані здоров‟я студентів. Формалізовані 

та застарілі установки, метою яких є тільки визначення 

зовнішніх фізичних параметрів здобувачів вищої освіти 

за допомогою нормативного оцінювання, майже зовсім 

не піклується про емоційний, психологічний та розумо-

вий стан, що є важливими аспектами у здоров‟ї молоді, а 

також не приділяє потрібної уваги до формування сту-

дентської молоді, як особистостей. Перенавантаження та 

нестабільний емоційно-психологічний стан, порушення 

сну, неправильна постава, хронічна виснаженість та 

погіршення розумових здібностей – це неповний перелік 

результатів стандартної парадигми національної освіти, 

яка залучає лише одне заняття фізичною культурою на 

тиждень та відсутність альтернативних цікавих занять. 

Недосконала організація даних процесів також негати-

вно відображається на загальному інтересі здобувачів 

освіти до фізичної культури. Значна кількість молоді не 

відвідує заняття, бо вважає їх нецікавими та не вартими 

їхнього часу. Водночас існують групи реабілітації, які 

звільнені від занять за станом здоров‟я, що також про-

мовисто повідомляє про те, що підхід до здоров‟я молоді 

нації потребує інноваційних змін. Таким чином, здобу-

вачі вищої освіти не знаходять реалізації своїх оздоров-

чих та соціально-психологічних інтересів на заняттях, 

що є підставою для розроблення більш ефективної та 

сучасної системи фізичного виховання. 

Вирішенням поставленої проблеми є впровадження 

новітніх фітнес-технологій та їх налаштування для підт-

римки фізичного, психологічного та інтелектуального 

розвитку. 

Аналіз останньої літератури та досліджень. Сучас-

ні педагогічні концепції та новітні технології фізичного 

виховання здобувачів вищої освіти розглянули С.Г. Ади-

рхаєв, М.М. Безруких, О.О. Горелов, Г.П. Грибан, 

О.Д. Дубогай, В.Л. Кондаков, І.М. Ляхова, Л.П. Матвєев, 

М.О. Носко, С.І. Присяжнюк, О.Г. Румба, А.Д. Скрипко, 

Л.П. Сущенко, О.В. Тимошенко та інші. Проблема вза-

ємозв‟язку духовної і фізичної культури знайшла відо-

браження у роботах Н. Візітея, А. Новикова, А. Мат-

вєєва, А. Лубишевой, Ю. Ніколаєва, Т. Ротерс та інших 

вчених. 

Виділення не вирішених частин загальної проб-

лематики. Аналіз останніх національних та закордон-

них досліджень та публікацій на тему фізичної підгото-

вки загалом та фізичної культури у ЗВО демонструє 

підвищену зацікавленість дослідників у даному напря-

мку та активний пошук методів вдосконалення системи 

фізичного здоров‟я молоді. 

Мета роботи – представити та охарактеризувати но-

вітні фітнес-технології у контексті реорганізації прин-

ципів фізичного виховання у ЗВО. 

Виклад основного матеріалу. На рівні із спортом, у 

глобальному його значенні, система фізичного вихо-

вання у національних ЗВО потребує постійного розви-

тку, вдосконалення та руху. Пріоритет фізичного вихо-

вання серед розвитку молоді, здобувачів вищої освіти 

має бути значним. Насичений ритм життя не дає змогу 

для відокремлення певного періоду для фізичної актив-

ності. Революція у даній сфері освіти має бути реалізо-

вана шляхом насичення її інноваційними методами та 

принципами як у самій фізичній діяльності, так й у педа-

гогічній. На сьогодні дана проблема постає, бо, нажаль, 

У статті представлено різноманітні інноваційні технології у сфері фітнесу, які можуть бути 

впроваджені у систему занять з фізичного виховання у ЗВО України, а також модифіковані відповідно до 

можливостей та потреб здобувачів вищої освіти задля покращення загального стану їх здоров’я. Саме 

освітлення й вивчення новітніх методів фітнес-тренувань та способів їх адаптації у навчальний процес є 

метою даної праці. Проаналізувавши отримані результати, ми можемо зробити висновок, що сучасні 

фітнес-технології значно підвищать рівень фізичного, психологічно-емоційного, інтелектуального та 

соціального розвитку майбутніх кваліфікованих спеціалістів. 

Ключові слова: фітнес, технології, здоров’я, ментальне здоров’я, фізичні вправи, здобувачі вищої 

освіти, ЗВО, спорт. 
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основною причиною її виникнення є погіршення стану 

здоров‟я здобувачів вищої освіти. 

Науковими дослідженнями доведено, що найпоши-

ренішими захворюваннями абітурієнтів та першокурс-

ників ЗВО є захворювання серцево-судинної, травної та 

опорно-рухової систем. Отже за результатами дослі-

дження студентів «Вищої школи наук про здоров‟я» з 

міста Бидгощ (Польща), польські та українські вчені 

зробили висновок про те, що у системі фізичного вихо-

вання необхідно приділити особливу увагу розвитку 

серцево-судинної системи та вестибулярної стійкості, а 

також сприяти зміні способу життя студентів у напрямку 

підвищення їх рухової активності. Спосіб життя також 

залучає правильне харчування, якого здобувачі освіти 

дотримуються не часто, а також рівень забруднення на-

вколишнього середовища. Аналіз медичного обстеження 

здобувачів освіти показав, що причиною високої захво-

рюваності є проживання на радіаційно забруднених 

територіях ІІІ–ІV категорій. Так, 11,58% студентів ЗВО 

продовжують проживати на забруднених територіях, 

споживати небезпечні продукти та воду. У той самий 

час, фізична зайнятість молоді є низькою, що призво-

дить до негативних результатів. Саме тому, на жаль, 

спостерігається тенденція до збільшення появи спеціа-

льних медичних груп, які не мають змоги займатися 
повноцінною фізичною активністю на заняттях [2, с.174]. 

Щодо психофізіологічного стану здоров‟я здобувачів 

освіти, то воно так само має спадний напрямок. Постійні 

стреси, перенавантаження, відсутність сну (а також не-

правильне харчування та брудне середовище), у групі з 

відсутність фізичної активності, має значні негативні 

наслідки для здоров‟я. З‟ясовано, що оздоровча рухова 

активність протягом навчального дня підвищує фізичну 

працездатність, позитивно впливає на психічну сферу 

життєдіяльності здобувачів освіти, особливо на розумові 

процеси. Щодо здорового сну, то група вчених під кері-

вництвом Кардинала виявила, що у людей, які присвя-

чують заняттям спортом хоча б 150 хвилин на тиждень, 

безсоння скорочується на 65%. Крім того, їм легше зосе-

редитися протягом робочого дня. «Регулярні вправи 

можуть підвищити нашу продуктивність, наприклад, у 

випадку зі студентами – уважність на заняттях» [1, с.18]. 

Разом із тим, науковці визначають, що проблему по-

шуку механізмів управління психофізіологічним станом 

здобувачів освіти за допомогою конкретної форми оздо-

ровчої рухової активності не лише не вивчено, але й не 

сформульовано, через що експериментальні дані є розрі-

зненими. Але саме шляхом експериментів та спроб вда-

сться розробити нові, або інтегрувати існуючі іннова-

ційні принципи у систему фізичного виховання. 

Слід зазначити, що сучасні уявлення про фізичну 

культуру особистості більше не обмежуються тільки 

поняттям здоров‟я, розвитком фізичних якостей, функ-

ціональними можливостями організму та руховими 

навичками. Найважливішими складовими формування і 

розвитку фізичної культури стають світогляд, система 

цінностей, мотиваційна сфера особистості, широта, гли-

бина знань, здатність реалізовувати цінності фізично 

культури у професійній та особистій діяльності [2, с.76]. 

На думку М.Я. Віленського гуманістична творча спря-

мованість цінностей фізичної культури визначається тим, 

що вони сприяють самореалізації, саморозвитку, само-

регуляції, самоствердженню та самозахисту, дозволяють 

здобувачеві вищої освіти успішно адаптуватися до при-

родного та соціокультурного середовища [3, с.62-67]. 

Отже, процес реорганізації системи фізичного вихо-

вання у закладах вищої освіти залучає щільний зв‟язок 

між фізичним, емоційно-психологічним, соціальним та 

розумовим станом молоді. Одночасно, даний процес 

повинен мати тільки інноваційні методи та технології, 

сучасні принципи та інструменти. На сьогодні, за резу-

льтатами соціологічних опитувань здобувачів вищої 

освіти, відомо, що найбільш популярними серед них є 

фізичні вправи оздоровчо-рекреаційної спрямованості. 

Так, переважна кількість молоді обрала фітнес-техноло-

гії тренувань: аеробіка, класичний фітнес, шейпінг; пла-

вання та аквафітнес, класична та фітнес-йога. Окрім 

цього, на нашу думку, ментальний фітнес є інноваційним 

методом збалансованого тренування та укріплення фізи-

чного і емоційного здоров‟я здобувачів освіти [4, с.7-16]. 

Розвиток сучасних оздоровчих технологій та програм 

пов‟язаний із появою американської системи «фітнес» 

(fitness). Перш за все фітнес – це популярний напрямок 

спортивної та оздоровчої фізичної діяльності, який 

спрямований на покращення загального стану організму 

людини, його тренованість та здатність опиратись нега-

тивним впливам зовнішнього середовища. Фітнес розг-

лядається як спосіб життя, основу якого формують тре-

нування, новітнє устаткування та вишуканий одяг. Всі 

дані аспекти формують фітнес-моду [2, с.99]. У фітнесі 

виконують багато різноманітних простих комплексних 

вправ у відповідному такті, які допомагають корегувати 

форми тіла та вагу, а також збалансовувати ментальний 

стан. Виділяють п‟ять основних компонентів фітнесу: 

сила, витривалість, аеробні навантаження (серцево-

судинна витривалість), гнучкість та загальна особиста 

гігієна, що включає в себе правильне харчування та роз-

порядок дня, відпочинок тощо. Дослідник Усачов Ю.О. 

вказує, що основні напрямки сучасного фітнесу розподі-

лені на чотири компоненти: 1) аеробіка; 2) аквафітнес; 

3) культуризм (бодібілдинг); 4) шейпінг. На думку ав-

тора, структуру фітнес-технологій слід розширити та 

включити до неї різні напрямки ритмо-гімнастичної ае-

робіки Ні-LO (класична кроково-стрибкова аеробіка), 

степ-аеробіки, аеродансу (танцювальна аеробіка), піла-

тесу, фітнес-йоги, а також вправ циклічного характеру в 

аеробному режимі: біг, ходьба, плавання, їзда на велоси-

педі, гребля тощо [5]. А.Д. Скрипко описав основний 

принцип класифікації фітнес-технологій – за характером 

рухів. В ритмо-гімнастичній аеробіці об‟єднані напря-

мки, що мають ритмічний, танцювальний, темповий 

характер рухів. У степ-аеробіці виділяють базове, тан-

цювально-силове, інтервальне тренування. У силовій 

аеробіці можна виокремити футбол-тренінг, тер-аеро-

біку (танцювальні вправи у поєднанні із силовою гімна-

стикою і стретчингом та з використанням амортизатора–

латексної стрічки). 

На сьогодні існує багато нових лідируючих техноло-

гій та світових трендів фітнес-індустрії. Передумовою 

постійного розвитку новітніх фітнес-програм є ряд чинників: 

– найкращі розробки у суміжних наукових дис-

циплінах; 
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– досягнення теорії та практики, що дозволяють вдо-

сконалюватися, створюючи сучасні види занять; 

– розробка інноваційних методів занять оздоровчою 

та лікувальною фізичною культурою з елементами різ-

них видів спорту;  

– новітнє технічне оснащення спортивних залів для 

занять, що дозволяє розробляти нові комплекси вправ із 

використанням спортивного устаткування; 

– створення музичного супроводу за допомогою тех-

нологій, що призвело до виникнення танцювального 

роду занять [6]. 

Тренди у сфері фітнесу все більше акцентують свою 

увагу саме на гармонії фізичного та психологічно-емо-

ційного станів тіла. Встановлення балансу призведе до 

покращення загального стану здоров‟я здобувачів вищої 

освіти.  

Групові заняття є характерними для процесу органі-

зації навчального процесу дисципліни фізичної куль-

тури. Як не дивно, даний аспект набирає все більше 

популярності й поза межами освітніх інституцій. 

Групові заняття, із соціально-психологічної точки зору, 

підтримують постійну соціалізацію здобувачів вищої 

освіти та сприяють покращенню емоційного стану. Заня-

ття з одногрупниками дозволяють підтримувати один 

одного та допомагати виконувати ті чи інші вправи. 

Отже групові заняття призводять до: 

1) залучення більшої кількості студентської молоді 
до занять з фізичної культури; 

2) соціалізація та комунікація; 
3) змога мотивувати один одного власними фізич-

ними досягненнями. 

Фітнес на сьогодні більше акцентується на тому, що 

відбувається до та після тренування, а також під час.Час, 

який витрачається на відновлення, настільки ж важли-

вий, як і навчання. Це стосується душевного стану, сну, 

рівня стресу, а також харчування. Саме тому така прак-

тика як ментальний фітнес має бути присутньою у житті 

не тільки відвідувачів закладів вищої освіти, а й взагалі 

у житті усіх людей. Ментальний Фітнес – це загальна 

практика оздоровчих тренувань, яка базується на ідеї 

нерозривності тіла та свідомості під час тренування. 

Прикладами ментального фітнесу можуть стати: пілатес, 

фітнес-йога, стретчинг, гімнастика Хаду, цигун, тайцзи-

цюань та система Александера. Дані програми відносять 

до поняття «м‟якого фітнесу». Вони включають в себе 

вправи на рівновагу, гнучкість, дихання та релаксацію. 

Цей вид фітнесу не потребує великих зусиль. Усі вправи 

виконуються повільно. Велика увага приділяється пра-

вильному диханню під час їх виконання. Принциповим є 

значення концентрації та змога втримати баланс між 

тілом та свідомістю під час виконання вправ. Мета – 

вплинути на все тіло в цілому, разом із свідомістю та 

душею, а не тільки на окремі його частини. Програми 

Ментального Фітнесу спрямовані на покращення гнуч-

кості та рухливості хребта і суглобів, розвиток рівноваги 

та координації рухів, нормалізацію м‟язового тонусу, 

корекцію постави, формування рельєфності тіла та усу-

нення психоемоційного стресу. Здорове мислення запо-

рука здорового тіла. 

Найкраще з завдання формування балансу між свідо-

містю та тілом впорається йога, яка постійно тримає 

високу планку популярності у світі. Перш за все йога – 

це релігійно-філософська система, суть якої полягає у 

«поєднанні» індивідуальної душі людини зі світовим 

духом, з абсолютною душею або Богом. У сучасному 

трактуванні класичні тренування перетворились у онов-

лену фітнес-йогу. Вона базується на одному із давніх та 

основних підвидів йоги – хатха-йога. Основним призна-

ченням хатха-йоги є створення абсолютного балансу 

взаємодії і процесів фізичного тіла, розуму та енергії. 

При існуванні даного балансу, народжуються імпульси, 

які пробуджують центральну силу, яка відповідає за роз-

виток людської свідомості [7, с.1-3]. Головною перева-

гою новітньої йоги є доступність. Фітнес-йога у свою 

чергу поєднує у собі інтервальні тренування високої 

інтенсивності та різноманітні динамічні пози з йоги. По-

чатковий рівень передбачає виконання лише тих вправ, 

які є фізично доступними для здобувача освіти. Також, 

фітнес-йога допомагає здобути гарну пластику тіла, що 

посідає не останнє місце у житті жіночої аудиторії. За-

няття закінчуються легким комплексом вправ на розтя-

гування м‟язів для всього тіла у стилі йоги. Все зазна-

чене вище дає змогу стверджувати, що:  

1) фітнес-йога формує та підтримує гармонію 

зовнішнього та внутрішнього стану здобувачів освіти; 

2) доступність вправ, акцент на розвиток гнучкості 
та пластичності; 

3) заспокійливий вплив на нервову систему та 

психологічний стан взагалі; 

4) заняття не вимагають багато часу [4-10]. 

Наступний тренд у фітнес-індустрії, а саме менталь-

ного фітнесу є стретчинг. Дану методологію можна роз-

глядати як комплекс вправ для розтягування певних 

м‟язів та зв‟язок. Різні способи розтягування рефлекто-

рно викликають реакцію нервової системи, покращують 

процеси в шкірі та м‟язах. Підчас занять стретчингом 

короткочасне напруження м‟язів чергується з їх розсла-

бленням. Важливим моментом є те, що під час зміни 

інтенсивності навантажень та використання різноманіт-

них видів розтяжок залученими в процес виявляються 

майже всі групи м‟язів. При цьому розтяжка абсолютно 

безпечна і практично не має протипоказань. Стретчінг 

також займає важливу позицію у фізичному здоров‟ї 

дівчат: гнучкість та пружність м‟язів дозволить легше 

переносити усі фізіологічні больові процеси та у майбу-

тньому – полегшення процесу пологів. Існує декілька 

видів стретчінгу: 

– статичний стретчинг – повільні рухи; пози вправ 

утримуються 30–60 секунд; 

– динамічний стретчинг – повільні, але пружні рухи, 

які в завершенні мають статичну точку утримання 

останнього положення вправи; 

– балістичний стретчинг – махові, активні рухи ру-

ками і ногами, розгинання та згинання тулуба, які вико-

нуються з великою швидкістю та амплітудою. 

Раціональний вибір для здобувачів вищої освіти по-

лягає у використанні двох найбільш релевантних техно-

логій. Перша технологія характеризується застосуван-

ням групи вправ, в яких беруть участь однакові м‟язові 

групи. Це сприяє появі локального, але значного за си-

лою ефекту. Друга технологія формується з вправ, яка 

індивідуально спрямована на конкретну м‟язову групу. 
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Слід зазначити, що під час занять стретчингом, важли-

вим моментом є здатність організму людини до релакса-

ції. Розслаблення можна розглядати як здатність контро-

лювати м‟язову діяльність таким чином, щоб м‟язові 

групи, що беруть участь у виконанні руху, забезпечу-

вали би досягнення необхідного результату з мінімаль-

ним споживанням енергії, а незадіяні м‟язи не залуча-

лися в роботу. Отже, розслаблення можна розглядати як 

рухову навичку, оскільки здатність знижувати м‟язову 

активність є так само важливою, як і здатність її поси-

лювати. Отже, важливими аспектами інтегрування біль-

шої кількості стретчінг-вправ у програму фізичного ви-

ховання здобувачів вищої освіти є: 

1) застосовується для покращення тонусу м‟язів та 
його закріплення, знижує ймовірність травмування; 

2) сприяє підвищенню гнучкості та пластичності; 
3) зменшує період відновлення (знімає больові від-

чуття після фізичних навантажень); 

4) підвищує витривалість; 
5) сприяє покращенню постави; 
6) надає гармонії психічному здоров‟ю та сприяє 

більш ефективній діяльності головного мозку [8, с.5-10]. 

В останні роки технологія Cross Fit зробив значний 

вплив на фітнес-індустрію. Даний підрозділ фітнесу збі-

льшив свою популярність, оскільки заняття забезпечу-

ють людям швидкий та ефективний спосіб зміцнення 

м‟язів та спалення калорій. Метою занять даною техно-

логією є: 

1) розвиток та вдосконалення фізичних якостей; 
2) поліпшення працездатності серця, судин та диха-

льної системи;  

3) навчити організм швидко адаптуватися до змін та 
різних навантажень. 

Cross Fit у контексті світового спорту не має певних 

рамок для його виконавців. Але у 2020 році відбувається 

невелике зміщення фокусу. Замість кількості ваги, яку є 

змога підняти, або кількості повторень, які можливо 

виконати, на даний момент пріоритетами є якість вико-

нання вправ та взагалі схильність до змагальної форми 

проведення занять. Правильна техніка буде вивчатися за 

допомогою функціонального тренування. Вона працює 

над рухами, які відбуваються завдяки управлінням 

м‟язів, які найбільше використовуються для повсякден-

них завдань. Функціональний тренінг концентрується на 

вдосконаленні рівноваги і координації та правильному 

формуванні сили. Методика проведення даних занять у 

вигляді змагань, «запалить» інтерес у здобувачів вищої 

освіти та вмотивує їх продовжувати. Переваги застосу-

вання фітнес-технології Cross Fit у системі фізичного 

виховання: 

1) формування гнучкості, координації, швидкості та 
сили у здобувачів освіти; 

2) розвиток сили волі: залишати заняття на півдо-

розі, не закінчивши тренування – проти правил Cross Fit; 

3) максимум ефекту за короткий час; 
4) мотивація здобувачів вищої освіти займатися 

спортом за допомогою змагальної форми проведення 

занять; 

5) формування прагнення до розвитку, пізнання, 
спілкування, змагання, позитивним емоціям; досягнен-

ню конкретно поставлених цілей; розвитку вольових, 

моральних та естетичних рис особистості [9-10]. 

Ще одним хітом сучасних тренувань у сфері фітнесу 

є BOSU. Це новітній напрямок у системі тренувань Ак-

тивного Фітнесу. Методика отримала назву від назви 

спеціального спортивного знаряддя у вигляді гумової 

півсфери «BOSU balance trainer», який використовується 

під час усього тренування. Особливістю є те, що вправи 

для різноманітних м‟язових груп виконуються на нест-

ійкій поверхні BOSU, що ускладнює процес виконання, 

але збільшує їх ефективність та одночасно тренує рівно-

вагу. Автором BOSU є David Weck (1999 р). Підстави 

для інтеграції даної технології у систему фізичної куль-

тури ЗВО: 

1) підвищення рівня енергійності серед здобувачів 
вищої освіти; 

2) покращення здібностей до координації рухів; 
3) внесення різноманітності у повсякденність, та тим 

самим підвищення інтересу до занять [10]. 

Тренування вдома у 2020 році є актуальними. Ситуа-

ція у світі з пандемією нового вірусу Covid-19 пере-

шкоджає підтриманню минулого ритму життя та збере-

женню тіла в тонусі. Фізична активність студентської 

молоді знизилась практично до нулю. Технології дома-

шнього фітнесу дозволяють користувачам вибрати будь-

який вид занять, якому вони надають перевагу, займа-

тися під керівництвом викладача в режимі онлайн та 

додатково після основних занять. Таким чином, здобу-

вачі освіти можуть знаходитись під контролем викла-

дача та спокійно, у зручному для них середовищі вико-

нувати усі вправи. 

Щодо спеціальних технологічних пристроїв, які ус-

пішно інтегруються у фітнес-індустрію, то вони можуть 

стати корисним доповненням як для викладачів, так і 

для самих здобувачів освіти. Завдяки такому розвитку, 

починаючи від спеціальних мобільних додатків для тре-

нувань всього тіла, і закінчуючи курсами фітнесу в пря-

мому ефірі, він повністю трансформує поняття домашніх 

занять. Новітні пристрої для комплексних фітнес-трену-

вань (наприклад електронні годинники або «розумні» 

кросівки), які повністю поринають у наше життя, дозво-

ляють якісніше слідкувати за станом здоров‟я під час 

тренувань, що є важливим моментом у роботі викладачів 

із здобувачами вищої освіти. «Технологія є важливою у 

нашому повсякденному житті, і такі засоби можуть бути 

важливим інструментом для тих, хто прагне залишатися 

фізично активним», – доводить дослідник Уолтер 

Р. Томпсон. Також він описує: «Ми можемо легко конт-

ролювати пульс, рахувати кроки, відстежувати калорії та 

створювати програми. Зібрані дані можуть бути викори-

стані для інформування користувачів та їх медичної групи 

про їх показники стану здоров‟я та заохочення рішень, 

які є більш корисними для їхнього самопочуття» [11]. 

Слід зазначити, що усі зазначені новітні фітнес-тех-

нології, мають своєю метою формування та розвиток 

фізичної, фізіологічної психологічної, емоційної, соціа-

льної та розумової сфери діяльності молоді. Тільки з 

інтеграцією даних новітніх технологій, можна значно 

знизити рівень різноманітних видів захворювань у сту-

дентської молоді. 

Висновки. Отже, користь від застосування іннова-

ційних фітнес-тренувань для покращення фізичного та 
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емоційного здоров‟я здобувачів вищої освіти проявля-

ється у таких аспектах як: покращення сну, підвищення 

витривалості та рівня енергії, зняття стресу, поліпшення 

настрою, зниження втоми та підвищення розумових зді-

бностей, відновлення правильної постави та гнучкості 

м‟язів, покращення уваги та підтримка системи коорди-

нації рухів, зниження ваги та рівня холестерину й під-

вищення тонусу серцево-судинної системи. Також буде 

корисним залучення інформаційних технологій до вико-

нання фітнес-вправ, аби проконтролювати показники 

здоров‟я у процесі занять кожного із здобувачів вищої 

освіти, а також їх безпосереднього контролю над собою. 

Принципи ментального фітнесу у свою чергу значно 

підвищать рівень здоров‟я та фізичної підготовки здобу-

вачів вищої освіти. Гармонія між тілом та свідомістю як 

ніколи є важливою саме у правильному фізіологічному 

розвитку молоді української нації. 

Подальші дослідження передбачають раціональний 

вибір та інтеграцію новітніх фітнес-технології у систему 

фізичного виховання ЗВО. 
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«Після Бога ми, у першу чергу, завинили перед жін-

кою: спочатку вона дарує нам життя, а потім додає 
цьому життю сенс» [3, с.85]. 

Жіночий образ широко репрезентовано в українській 
літературі чималою кількістю наукових праць. Окремі 
аспекти фемінної проблематики інтерпретували такі 
науковці, як О. Омельчук, А. Новиков, О. Теліга, Н. Бі-
лоус, С. Філоненко, Т. Зарівна, О. Забужко та інші. 

Літературознавці вперше звернули увагу на те, що 
належність людини до чоловічої чи жіночої статі є важ-
ливим фактором у процесі формування особистості. Ін-
тегральна природа особи надає можливість соціуму у 
фізіологічному контексті ідентифікувати для статі різні 
ролі, норми поведінки, тобто визначати певні експекта-
ції, що, у певній мірі, має континуумно-дилемний харак-
тер та знаходить відображення в літературі. 

А. Новиков ілюструє образ дружини, яка є берегинею 
сімейного вогнища, дівчини-страдниці, жінки-кріпачки 
[5]. О. Теліга відзначає три основні образи: жінки-
рабині, жінки-вамп, жінки-товариша [3, с.102]. Н. Білоус 
представляє такі образи жінки: страдниця, рабиня, коха-
нка, повія, амазонка, мати [1]. 

Актуальність роботи полягає в тому, що вперше з 
ґендерних позицій досліджуються типи жіночих образів 
у представника чоловічої літератури Валер‟яна Підмо-
гильного.  

Мета роботи: проаналізувати типи жіночих образів в 
урбаністичному романі «Місто» Валер‟яна Підмогиль-
ного. Для досягнення мети необхідно розв‟язати такі 
завдання: систематизувати жіночі образи; обґрунтувати 
засоби характеротворення. 

У кінці XIX – на початку XX століття відбувається 
процес, що частково пояснює сутність європейського 
модернізму. Осмислюється місце і роль чоловіка та жін-
ки в соціумі, частково дискредитуються стереотипні 
уявлення. Що призводить до руйнації ієрархічної сис-
теми патріархального устрою. Окрім того, у цей період 
активно розповсюджуються ідеї боротьби жінок за свої 
політичні права та свободи, здійснюється літературно-
просвітницька діяльність, з‟являються самостійні та ба-
гатофункціональні жіночі організації. 

Згодом феміністичний рух набуває регіональної спе-
цифіки. Активність неурядових жіночих організацій є 
рушійною силою, що сприяє в майбутньому утвердже-
нню паритетної демократії в Україні, удосконаленню 
законодавства та загалом покращення становища жінки 

в суспільстві. Зокрема, у праці М. Савича «Визволення 
жінки», вилученої при розгромі Кирило-Мефодіївського 
товариства поліцією, зазначається, що ґендерна дискри-
мінація є одним з аспектів руйнації суспільного устрою, 
тобто країна не зможе процвітати, поки панує нерівно-
прав‟я [2, с.99].  

Поширення феміністичних ґенденцій викликало не-
однорідну реакцію з боку чоловічо-літературної еліти 
того часу. Хоча «офіційне» ставлення було толерантним, 
але водночас популяризація жіночих творів та ідей, 
сприяння друкові були відносними. 

Письменники як зарубіжні, так і українські намага-
лись розкрити актуальну тему місця жінки в суспільстві. 
У творах Павла Загребельного, Євгенії Кононенко, Во-
лодимира Винниченка, Ольги Кобилянської, Лесі Украї-
нки, Валер‟яна Підмогильного ілюструються локуси 
характеру фемінної статі.  

Жіночі образи в романі «Місто» Валер‟яна Підмоги-
льного вражають варіативністю характерів. Дуальність 
психології фемінної статі прослідковується крізь призму 
ваталітетних ситуацій, які майстерно зображено авто-
ром. Наратор нехтує ґрунтовними моральними засадами. 
Тому реципієнт може в екзистенціальному просторі про-
аналізувати жіночих персонажів, поведінка яких харак-
теризує головного героя. Фактично внутрішній світ як 
фемінної, так і маскулінної статі подається через опис 
зовнішності, вчинків та роздумів оповідача. 

З Надійкою, яка є скромною, вродливою, цнотливою, 
наївною, боязкою дівчиною, нас знайомлять на початку 
твору. Вона є односельчанкою Степана Радченка, що 
разом із ним приїхала підкоряти місто. 

Спосіб мислення, почування та волевиявлення суб‟є-
кта художнього тексту зреалізовується через вчинки, 
комунікацію, окремі портретні деталі. 

Підкреслена автором консервативність одягу героїні 
яскраво контрастує з оголеністю городянок, розкриваю-
чи високоморальність сільської дівчини, її стереотип-
ність поглядів. Можна припустити, що Надійка є уособ-
ленням архетипного типу жінки-берегині. А її сенс життя – 
це турбота про чоловіка, добробут родини, виховання 
дітей. Поступово героїня закохується в Степана: 

«Вона посміхнулась йому, але в тій посмішці була 
туга, яку веде з собою любов, що гасить дівчині очі й 
кладе їй на руки непереможну втому. Її серце вже розк-
рилось, як сім‟я в пухкій є землі» [6, с.15]. 

Нещасливе та великодушне кохання юної дівчини 

У статті досліджується жіноча психологія, яка розкривається за допомогою засобів характеротворення; 

осмислюється бачення Валер’яном Підмогильним місця та ролі жінки в суспільстві. Для реципієнта стає 

зрозумілою поведінка жінки, поступово пізнається її внутрішній світ. 

Ключові слова: внутрішній світ, поведінка, характеротворення. 
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було розтоптане чоловічою брутальністю та егоїзмом. 
Вчинки героїні зображують її як особу, наділену жіноч-
ністю. Адже дівчина соромиться парубка, проявляє над-
мірну емоційність, бо «вона спинилася, стримуючи 
сльози» [6, с.16] та боялася йому щось зауважити «наля-
кана його голосом» [6, с.16]. Але, окрім страху, у Надій-
ки з‟являється ще й бажання керувати ситуацією. У 
творі чітко відображається прагнення дівчини поцілу-
вати Степана. Втративши цноту, героїня ілюструє безза-
хисність, надмірну жіночність, внутрішню слабкодухість. 
Діалогічне мовлення Степана демонструє ситуацію вну-
трішнього спустошення Надійки:  

– Не плач, – суворо сказав він. Вона ридала, втратив-
ши в сльозах свідомість і волю.  

– Я кажу тобі – перестань, – мовив він ще раз, шар-
пнувши її за руку. Вона спинилась, але здушений зойк 
знову вирвався в неї і оскаженив його.  

– Я піду, коли так, – сказав він, підвівшись. 
– Ти винна! – крикнув він.  
– Ти, ти винувата! [6, с.16]. 
Жертовна, наївна Надійка, зазнавши морального та 

фізичного приниження, віктімблеймінгу з боку коханої 
людини, була змушена переосмислити стосунки з Рад-
ченком. Іронічно те, що, підкоривши місто, герой, спус-
тошившись духовно, намагається помиритися з дівчи-
ною, врятувати знецінене ним кохання, повернутись у 
рідні простори та стати хліборобом, бо оповідач зазна-
чає, що «…Надійка завжди присутня була в його душі, і 
в інших він любив тільки її, а в ній любив щось безме-
жно далеке …Він почував тепер, що не забував її ніколи, 
що шукав її весь час у нетрях міста, і вона була тим вог-
нем, що горів у нім, пориваючи вдалеч…» [6, с.188]. 

Згодом героїня змінила поведінкову тактику, бо ви-
йшла заміж та відчула особистісну значимість. Коли 
Степан забажав наладити з Надійкою стосунки, то вона 
поводила себе з ним зверхньо, зберігала самоповагу та 
гідність. Жінка насміхалася над минулими подіями, на-
голошувала насильнику, що в його житті було чимало 
пригод, які потрібно використати під час написання ху-
дожнього твору. 

Спостерігаючи за вчинками Надійки, ми розуміємо, 
що перед нами традиційний образ жінки-берегині, яка хоча 
кориться чоловікові, але завдяки розумінню факту влас-
ного заміжжя проявляє самодостатність у суспільних колах. 

Тамара Василівна Гніда – це персонаж зі складним, 
дуальним характером. Мусінька середнього віку, госпо-
дарка будинку в якому тривалий час мешкав Радченко. 
У Підмогильного-прозаїка, тема ад‟юльтера обігрується 
не в типово консервативному ключі, а всебічно. Поведі-
нка «невірної дружини» отримує деяке виправдання. 
Портретні деталі відтінюють пишноту тіла жінки, яке, 
мов спрагла земля, що чекає зрошення, прагне кохання. 
Сдабкодухість героїні неодноразово сфокусована в ху-
дожньому полотні. Вона не тільки підкорилася волі ба-
тька та вийшла за нелюба, який знущався з неї морально 
і фізично, а й багато років поспіль знищувала у собі жі-
ночність та бажання бути щасливою. Тому Мусінька 
перетворилася на непривабливу та огрядну тітку, позба-
влену будь-яких емоцій, бо «жоден м‟яз не ворухнувся 
на її обличчі під пильним поглядом Степана» [6, с.66]. 

«Під виразом непорушного спокою» [6, с.66] прихо-
вувала жінка «муку та ворожість» [6, с.66]. Тобто нена-
висть до оточення інколи струменем пробивалася крізь 
художній образ, виформовуючи думку про те, що жінка, 

яка не має реалізованих інтимних бажань втрачає ціка-
вість до буденного та життєрадісність.  

З просторовості твору зрозуміло, що Лука закохався 
в доньку купця. Все йшло до заручин. Але майбутній 
тесть необережно висловився, що це «велика честь ро-
дові Гнідих, коли їм віддають тут Олесю» [6, с.78]. Ста-
рий Гнідий примусив одружитися сина на Мусіньці. Жі-
нка з болем у серці згадує минуле: «Словом, Лука казав, 
що коли я розбила йому життя, то мушу хоч потішити 
його» [6, с.68].  

Положення жінки не відповідає статусу коханої дру-
жини, скоріше прислуги, що підкреслюється першим 
враженням Степана про неї:  

– Я хазяйка тут, – нарешті пояснила жінка.  
– Молока трохи налити?  
– Хазяйка! Сама корови доїть? А, профспілка ку-

сається з прислугою [6, с.68]. 
Сарказм Радченка і його сприйняття героїні дояркою 

показує читачу вразливість положення Мусіньки в сім‟ї 
(як у малій соціальній групі). Незадоволеність в емоцій-
ній сфері пробудила в жінці маскулінні риси, зокрема 
полігамність. Мусінька прагнула знайти відраду у сво-
єму аморальному зв‟язку зі Степаном, знову відчути 
себе молодою та коханою. Що і було причиною для про-
явлення любові з її боку. 

– Він питав, прикидаючись страшенно наївним, – 
чому, чого, через що, з якої причини? 

– Бо ти моя маленька любов, – казала вона [6, с.69]. 
Материнське начало стало центральним у стосунках 

Мусіньки зі Степаном. Беручи від життя сексуальну на-
солоду, жінка продовжувала бути собою, тобто, у першу 
чергу, сорока двохрічною особою, яка живилася молоді-
стю та міццю юного тіла, але обігріває теплом неньки.  

У контексті твору розкривається розуміння героїнею 
ситуації стосунків із юним парубком, плинності часу: 

«Мені сорок два роки – сказала вона, – я стара. Ти 
хочеш сказати, що це ще небагато? Ех, любенький, через 
рік я буду справжньою бабою, ти не пізнаєш мене, якщо 
побачиш. А колись, дуже давно, – ти не можеш навіть 
уявити, як давно, – я теж була молода… Знаєш, що таке 
радість? Це ефір. Він випаровує за одну мить. А біль 
держиться й держиться без кінця [6, с.69].  

Їхні зустрічі завжди таїли несподіванки. Це була 
«приємна романтика кухні, юнака й злочинної мами, 
півсентиментальний хатній роман, освячений незмінною 
ніччю та стукотом дешевого годинника на стіні, роман з 
раптовою зав‟язкою, жагучим змістом і нудним закін-
ченням» [6, с.90]. 

Звичайно, що Мусінька не хоче втрачати коханого, 
який дарує їй життєву наснагу, відчуття юності, щастя.  

Отже, образ Мусіньки синтезує в собі риси характеру 
різнотипних жінок, а саме: матері, бунтарки, рабині.  

Зоська презентує себе вередливою, невгамовною та 
непередбачуваною дівчиною. Той факт, що вона, вигра-
вши в лотерею соску, урочисто вручила її Радченку, роз-
криває характер юнки. Портретні деталі зовнішності 
героїні ілюструють її тендітність, фізичну слабкість, 
непристосованість до умов сільського життя:  

«Мале на зріст – йому якраз під пахви, худеньке, у 
плескуватому капелюшку» [6, с.79]. 

Героїня намагається уникати фліртувань Степана, 
однак пізніше проявляє індиферентну поведінку, тобто 
не дає позитивної відповіді на запитання парубка щодо 
продовження їхніх стосунків, але і не відштовхує його: 
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«Дівчина ця – вередлива крутійка, яка сама не тя-
мить, чого їй треба, а це дає великий простір діянню 
людини із сталим бажанням. Зокрема порадувала його її 
звичка казати «не дозволяю», коли факт уже був доко-
наний» [6, с.110]. Зусилля прикладені хлопцем дають 
плоди, героїня закохується в нього, повіривши в щирість 
його мотивів. 

– Так, я тебе люблю, – сказала вона. 
– Він погноблено мовчав, гладячи й цілуючи їй руки. 
– Ці два дні, коли ми не бачились, здавались мені та-

кими довгими, як два безкінечні роки, – казала вона. – 
Не знаю, що сталося зі мною [6, с.112].  

Її яскрава, життєрадісна, весела, бадьора натура при-
ваблює, тому хлопець відчував тягу до Зоськи та в емо-
ційному пориві запропонував одружитись. Однак ще не 
був готовий до відповідальності в особистому житі, а 
героїня не помічала цього недоліку та постійно ідеалізу-
вала партнера, називаючи «божественним» та «Аполло-
ном». Такі особистісні якості Зоськи, як наївність, дитя-
чість, довірливість, сентименталізм, внутрішня слабко-
духість, що перегукується з фізичною слабкістю, яка 
підкреслена автором, стали причиною трагічного фіналу. 
«Вона глянула на нього глибоким повільним поглядом, 
знайомим йому, та вже недошкульним, і теж щось тихо 
відповіла, але він не розчув пройшовши» [6, с.120]. 

Героїня демонструє різні психомоделі фемінної по-
ведінки, проте їй властиві маскулінні риси, такі як сек-
суальна свобода. Поведінка дівчини суперечить патріар-
хальним традиціям. Індивідуалізм образу проявляється в 
систематизації в ньому різнотипних жіночих характерів 
(нова жінка, жінка-коханка, жінка-Берегиня). 

Столична балерина Рита репрезентує задатки поведі-
нки жінки-вамп, нової-жінки. До кохання дівчина відно-
ситься цинічно та легковажно, інертно, мов до чогось, 
що не є необхідним, це частково показано в художньому 
зображені героїні, бо «…все чорне мінилось на ній від 
жвавих очей, а смугле застигло, життя було в убранні, а 
в тілі сон» [6, с.175]. Рита є спокусницею, яка вміє мані-
пулювати представниками чоловічої статі:  

– Вона тихенько заспівала, сміючись: 
А дівчата ноги мили, 
А хлопчиська воду пили, 
тра-а-ля-тра-ля-ля, 
тра-а-ля-тра-ля-ля! 
Потім пригорнулась до нього, коли станцювали, і він 

відчув на мить солодкий лоскіт її язика.  
– Вогонь любові запашний тільки мить! – скрикнув 

він у захваті. – Потім на ньому починають варити борщ. 
– Миті для жінки замало, – сказала вона. 
– Я висловлююся алегорично [6, с.186].  
Соціальний статус героїні відповідає статусу Радченка.  

Отже, нова жінка є незалежною особою, яка вміє не 
закохуватися у чоловіка та зберігати внутрішній спокій.  

У романі «Місто» подаються такі типи жінок: 
а) берегиня роду, яка самостверджується на основі 

заміжжя; 
б) образ жінки, яка синтезує у собі риси характеру 

різнотипних жінок (матері, бунтарки, рабині); 
в) жінка нового типу, яка не підкоряється суспільним 

думкам. 
Висновок. Таким чином, у романі аналізується ґен-

дерна проблематика, яка була і залишається малодослі-
дженою в контексті української літератури кінця XIX – 
початку XX ст. Літературознавці ще неодноразово звер-
нуться до творчості Валер‟яна Підмогильного. 

Література 
1. Білоус Н. Жіночі характери в українській прозі кінця  

ХІХ – початку ХХ століття / Наталя Білоус // Сучасний 
погляд на літературу. – К., 2001.– Вип. 6. – С.100 – 110  

2. Говорун Т.В. Ґендерна психологія / Т.В. Говорун, 
О.М. Кікенежді – К: Видавничий центр «Академія», 2004. – 
448 с. 

3. Гундорова Т. Проявлення слова. Дискурсія раннього 
українського модернізму. Постмодерна інтерпретація / Тамара 
Гундорова. – Львів: «Літопис», 1997. – 297 с. (Серія «Критичні 
студії» Випуск 2). 

4. Забужко О.С. Хроніки від Фортінбраса: Вибране 
есеїстика. – 3. вид., доп. / Оксана Степанівна Забужко – К.: 
Факт, 2006. – 352 с. (Серія «Висока полиця»).  

5. Новиков А. Образ жінки страдниці в п’єсах драматургів 
театру корифеїв / А. Новиков //Дивослово. – К., 2004. – № 7. – 
С.55-58 

6. Підмогильний В. Місто / В. Підмогильний. – К.: Основи. – 
1917. – 279 с. 

Referenses 
1. Bilous N. Zhinochi xaraktery` v ukrayins`kij prozi kincya  

XIX – pochatku XXstolittya / Natalya Bilous // Suchasny`j poglyad 
na literaturu. – K., 2001.– Vy`p. 6. – S. 100-110  

2. Govorun T.V. G`enderna psy`xologiya / T.V. Govorun, 
O.M. Kikenezhdi – K: Vy`davny`chy`j centr «Akademiya», 2004. – 
448 s. 

3. Gundorova T. Proyavlennya slova. Dy`skursiya rann`ogo ukra-
yins`kogo modernizmu. Postmoderna interpretaciya / Tamara 
Gundorova. – L`viv: «Litopy`s», 1997. – 297 s. (Seriya «Kry`ty`chni 
studiyi» Vy`pusk 2). 

4. Zabuzhko O.S. Xroniky` vid Fortinbrasa: Vy`brane 
eseyisty`ka. – 3. vy`d., dop. / Oksana Stepanivna Zabuzhko – K.: 
Fakt, 2006. – 352 s. (Seriya «Vy`soka poly`cya»).  

5. Novy`kov A. Obraz zhinky` stradny`ci v p’yesax dramaturgiv 
teatru kory`feyiv / A. Novy`kov //Dy`voslovo. – K., 2004. – 7. – 
S.55-58 

6. Pidmogy`l`ny`j V. Misto / V. Pidmogy`l`ny`j. – K.: Osnovy`. – 
1917. – 279 s. 

 

 

Bazhan O.M.,  

Candidate of Philology, teacher of VSP «Irpin Vocational College of NUBIP of Ukraine», oxana.bazhan@gmail.com 

Bazhan D.O., 

student of the National Pedagogical University named after M.P. Drahomanova 

Ukraine, Kyiv  

THE IMAGE OF A WOMAN IN THE WORK OF VALERIAN PIDMOHYLNY «CITY» 

The article deals with the feminine psychology revealed by literary means of character description. Valerian Pidmohylny 

conception of the woman`s place and role in the society is analysed. The author clarifies woman`s behavior and examines the 

feminine inner world. 

Key words: inner world, behavior, character description.  



  
61  

 

  

 

 

 

Scientific Journal Virtus, November # 48, 2020 
 

UDC 81-112 

Rassokha I.М., 

Professor of the Department of History and Cultural Study,  

O.M. Beketov National University of the Urban economy in Kharkiv, ihor.rassokha@gmail.com 

Ukraine, Kharkiv 

ON A POSSIBLE SIMILARITY BETWEEN 

AUSTRO-ASIATIC LANGUAGES, SHABO (ETHIOPIA) 

AND SUMERIAN AS CONFIRMATION OF THE GENETIC 

RELATIONSHIP BETWEEN THE POPULATION 

OF NORTHEAST AFRICA AND SOUTHEAST ASIA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Introduction. G. Passarino et al. [1] firstly founded a 

high (20%) frequency of the «Asian» M1 mtDNA haplotype 

in Ethiopia. For their mind it “is discussed in terms of the 

«out of Africa» model”. But Nicole Maca-Meyer with 

colleagues [2] suggested that: “a posterior return from Asia 

to Africa of these lineages is a more plausible explanation 

because the genetic diversity of M is much greater in India 

than in Ethiopia. In fact, M1 could be a branch of the Indian 

cluster M as ancestral motifs of the African M1 are found in 

M*, M3 and M4 Indian subclusters. Furthermore, one of the 

most derived M3 haplotypes in India has all the basic 

substitutions that defined the Ethiopian clade, excepting the 

highly variable 16189. This supposed Indian expansion to 

the west”. Revathi Rajkumar et al. [3] wrote: “The deep 

roots of M phylogeny clearly establish the antiquity of 

Indian lineages, especially M2, as compared to Ethiopian 

M1 lineage and hence, support an Asian origin of M 

majorhaplogroup”. But Patricia Marrero et al. in their 

modern work [4] exchanges India to Southeast Asia: “The 

macrohaplogroup M has a historical implantation in West 

Eurasia, including the Arabian Peninsula. Founder ages of M 

lineages in India are significantly younger than those in East 

Asia, Southeast Asia and Near Oceania. Moreover, there is a 

significant positive correlation between the age of the M 

haplogroups and its longitudinal geographical distribution. 

These results point to a colonization of the Indian 

subcontinent by modern humans carrying M lineages from 

the east instead the west side.... it might be possible that the 

birth of the M1 ancestor was in Southeastern Asia instead of 

India. Based on the scarcity and low diversity of M1 along 

the southern route, and on archaeological affinities between 

Levant and North Africa, it has been suggested that the route 

followed by the M1 bearers to reach Africa was across the 

Levant”. It means migration of some ancient human 

groups from Southeastern Asia across India till Ethiopia. 

Earlier the same wrote some anthropologists. The Badari 

type was distinguished as a special one – on the basis of 

skulls from the Neolithic burial ground of Badari in Upper 

Egypt (6.4–5.9 thousand people). The lower and at the same 

time wider face in cheekbones, compared with other 

Egyptians, chamerinia, prognathism were regarded as signs 

of the Veddoid race. On the basis of this, even a special 

Badarian type of Veddoid races [5]. The oldest language 

family of Southeastern Asia is Austro-Asiatic family. One 

branch of it (Munda) exists in India, and they are veddoids. 

Anthropological characteristics of the Kerma series (16th 

century BC) from Upper Nubia shows particular similarities 

to the present-day Indian series: Dravidians, Tamils, 

Kolarians (Munda) [6]. We can say about insertion Shabo 

language from Ethiopia to the Austro-Asiatic family too. 

Shabo (also called Mikeyir) is an endangered language 

spoken by about 600 former hunter-gatherers in 

southwestern Ethiopia [7]. As they shift from hanting and 

gathering to more settled agriculture and to working as 

laborers, many of its speakers are shifting to other 

neighboring languages, in particular Majang and Shekkacho 

(Mocha); its vocabulary is heavily influenced by loanwords 

from both these languages, as well as Amharic. It was first 

reported to be a separate language by Lionel Bender in 1977, 

using a wordlist gathered by the missionary Harvey 

Hoekstra. 

Once the many loanwords from its immediate neighbors, 

Majang and Shakicho, are removed, the wordlists collected 

show a significant number of Koman words side by side 

with a larger number of words with no obvious external 

relationships. The tentative grammar so far collected offers 

few obviously convincing external similarities. On this basis, 

Fleming [8] has classified Shabo as Nilo-Saharan and, 

within Nilo-Saharan, as nearest to Koman. Teferra and 

Unseth [9] consider it Nilo-Saharan, but present little by way 
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of argument for their position, and no detail on its position 

within the family. Ahland and Blench [10], maintains that 

Shabo does pattern with the Nilo-Saharan family, and that 

recent data on Gumuz helped tie the languages together. 

While Ehret [11] has argued that neither Nilo-Saharan 

nor Afro-Asiatic present any convincing similarities, seeing 

the Koman words as early loans and saying that «once the 

evidence of these influences is identified and separated out, 

there is little else to suggest that Shabo might belong to the 

Nilo-Saharan family». He thus regards it as an Africanisolate. 

Schnoebelen [12] in his phylogenetic analysis agrees with 

Ehret that Shabo is best treated as an isolate, but does not 

exclude the possibility of contradicting evidence gained 

from applying the comparative method. 

The statement of the main material. 

1. Similarities between the Shabo and Austro-Asiatic 

languages. 
This paper is an attempt to apply comparative method to 

Shabo and Austro-Asiatic languages. We use the Swadesh-

100 list (list of the most stable vocabulary) [13; 14]. Shabo 

wordlist was compared with corresponding words of the 

Mon-Khmer reconstruction [15; 16]: 

Shabo wordlist also was compared with words from five 

modern Austro-Asiatic languages: Santali (Munda family, 

India), Chewong (Aslian group, Malaya), Mon, Khmer, 

Vietnamese (Appendix: Swadesh lists for Austro-Asiatic 

languages). 

Shabo: Santali – 18, Chewong – 24, Mon – 24, 

Vietnamese – 20, Khmer – 26  

Santali: Chewong – 25, Mon – 21, Vietnamese – 21, 

Khmer – 17 

Chewong: Mon – 27, Vietnamese – 24, Khmer – 28 

Mon: Vietnamese – 26, Khmer – 33 

Vietnamese: Khmer – 28 

The most obvious Shabo/Austro-Asiatic examples: 

“breast” duh – tɔh (Mon), dɑh (Khmer); “claw, nail” 

ʃeŋgi – chang (Vietnamese), sanem (Mon); “come” amo – 

mɔɔk (Khmer), ma (Santali); “die” k’o – qua đơi 

(Vietnamese), gujuk’ (Santali); “dog” kaan –      

(Chewong); “ear” k’iti – kəto (Mon); “feather” c’eka – sok 

(Mon), sɔk (Chewong); “fish” c’aŋa – con ca (Vietnamese); 

“hair” c’eeka – sok (Mon), sɔk (Chewong), sɑk (Khmer); 

“hand” eːtta – ti (Santali), toa (Mon), tay (Vietnamese), day 

(Khmer); “head” k’oyi – kuy (Chewong); “horn” k\are – 

kr  a  (Mon); “knee” hotu – kto  (Chewong); “know” ɗɛ – 

t m (Mon), baḍae (Santali); “long” ɗama – dai 

(Vietnamese); “meat” hà –  ɑy (Chewong); “not” ˗be – ba 

(Santali); “person” man – mɔnuh (Khmer); “sleep” tolʔam – 

toik (Mon), ʔɑm (Chewong); “small” hɛdeb – huḍiń 

(Santali); “smoke” ciimbi – siyay (Chewong); “stay” hitta – 

hətao (Mon); “stone” manna – mɔˀ (Mon), tmɑɑ (Khmer); 

“tail” hateʔ – hətaˀ (Mon), kɑntuy (Khmer); “that” ŋa – ona 

(Santali), nũ  (Chewong), nuh (Khmer); “this” ney – nɔˀ 

(Mon), cai nay (Vietnamese), nui (Santali), nih (Khmer); 

“tongue (organ)” handa –  ɑndaat (Khmer); (2) k\add – 

kətaik (Mon); “two” babu – ba (Mon), pii (Khmer), bar 

(Santali), ber (Chewong); “we” yiŋ – yəə  (Khmer); “who” 

neʔebe –    h-kòh (Mon), neak naa (Khmer); “yellow” dama 

– tmaga  (Chewong), daik mìt (Mon). 

Some other Shabo words: “she” uŋa – “he” uni 

(Santali), u (Khasi), nó (Vietnamese); “he” yi˗kak, yi˗ke – 

kei (Khmer),  uh (Chewong); “where” hamma – hɑ n 

(Chewong), hangno (Khasi); “when” hambo –  ɑ kaal 

(Khmer), haba (Khasi); “father”  \eka – cha (Vietnamese); 

“animal”  \oːt\o – sat (Santali); 

1.1. Grammatical similarities between Shabo and 

Austro-Asiatic languages. 

Grammatical similarities between Shabo and Austro-

Asiatic languages according to the World Atlas of Language 

Structures [17], which includes only 26 positions for Shabo. 

There are 18 grammatical similarities among 26 positionsn 

(8 are not shown): 

1) Feature 33A: Coding of Nominal Plurality: Plural 

word. The same for Vietnamese, Santali, Khmer, Mon etc. 

2) Feature 51A: Position of Case Affixes: Case suffixes. 

The same for Santali. 

3) Feature 70A: The Morfologic imperative: Second 

singular and second plural. The same for Mundari. 

4) Feature 71A: The Prohibitive: Normal imperative + 

special negative. The same for Vietnamese, Chrau, Khmer, 

Khmu. 

5) Feature 81A: Order of Subject, Object and Verb: 

SOV. The same for Santali. 

6) Feature 82A: Order of Subject and Verb: SV. The same 

for Vietnamese, Temiar (Aslian), Santali, Khmer, Mon etc. 

7) Feature 83A: Order of Object and Verb: OV. The 

same for Vietnamese, Santali, Mundari. 

8) Feature 85A: Order of Adposition and Noun Phrase: 

Postpositions. The same for Santali, Mundari. 

9) Feature 87A: Order of Ajective and Noun: Ajective-

Noun. The same for Santali, Mundari, Nicobarese (Car). 

10) Feature 89A: Order of Numeral and Noun: Numeral-

Noun. The same for Vietnamese, Santali, Semelai (Aslian), 

Nicobarese (Car), Khasi. 

11) Feature 90A: Order of Relative Clause and Noun: 

Noun-Relative clause. The same for Vietnamese, Sedang 

(Bahnaric), Khmer, Semelai (Aslian), Khasi. 

12) Feature 90C: Postnominal relative clauses: Noun-

Relative clause (NRel) dominant. The same for Vietnamese, 

Sedang (Bahnaric), Khmer, Semelai (Aslian), Khasi. 

13) Feature 95A: Relationship between thev Order of 

Object and Verb and the Order of Adposition and Noun 

Phrase: OV and Postpositions. The same for Santali, 

Mundari. 

15) Feature 97A: Relationship between thev Order of 

Object and Verb and the Order of Ajective and Noun: OV 

and AdjN. The same for Santali, Mundari. 

18) Feature 143F: Postverbal Negative Morphemes: 

VNeg. The same for Chrau (Bahnaric). 

19) Feature 143G: Minor morphological means of 

signalic negotiation: None. The same for Vietnamese, 

Santali, Khmer, Mon etc. 

23) Feature 144P: NegSOV Order: No NegSOV. The 

same for Santali, Mundari. 

24) Feature 144Q: SNegOV Order: No SNegOV. The 

same for Santali, Mundari. 

For comparison: there are only 8 positions of similarities 

of Shabo with Munda languages. It means, that the Munda 

languages have less than 17 grammatical similarities with 

other Austroasiatic languages of this database (among these 

26 positions) too! Austroasiatic languages generally have a 

little common grammar features. 
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Shabo has an unusually complex pronoun system for 

Africa [12]. The similar pronoun system exist, for example, 

in Vietnamese [18].  

Shabo is tonal, as Vietnamese and some other 

Austroasiatic languages. 

2. Kinship of the Sumerian language with the Austro-

Asian languages and Shabo. 

The gap between Ethiopia and India can be filled through 

Arabia. It is there (on the islands of Bahrain) that the 

Sumerians ancestral homeland is located. The Sumerian 

legend brought them from Dilmun, i.e., from Bahrain. Of 

course, the search for the kinship of the Sumerian language 

seems like a dubious idea – after all previous attempts. Among 

these attempts was proof of kinship with the languages of the 

Munda (Diakonoff [19] have found 34 lexical items which 

are common to Sumerian and Kherwari), as well as with the 

Austrian macro-family (where the author included, besides 

the Austro-Asians and Austronesians, a variety of languages, 

including the Japanese and Papuans) [20]. 

However, to prove kinship with any language family, this 

language should show a significant number of matches on 

the Sumerian Swadesh list [21; 22] in pairs with any of the 

languages of this family. I am not aware of such pairwise 

comparisons of the Sumerian language with a group of 

languages of the same family. 

In addition, comparisons with the reconstructed proto-

languages of these families should give coincidence in most 

basic vocabulary, because the time of existence of such a 

proto-language is directly close to the time of existence of 

the Sumerian language (more than 4 thousand years ago). 

Austro-Asian languages fit both of these definitions: over 

20 matches in each of the same five languages (for 

comparasion: there are 14 English-Sumerian matches): 

Santali – 27, Chewong – 26, Mon – 21, Vietnamese – 23, 

Khmer – 22. 

The most obvious Sumerian/Austro-Asiatic examples: 

“all” šuniĝin – sanam (Santali); “all” gu-an-še – hnũn 

(Chewong); “belly” haš-bar –  ac (Chewong); “big” mah – 

mn    (Chewong); “bite” zú-gub – kap (Chewong); “bite” zu 

du – can, dot (Vietnamese); “bite” zu kud – kit (Mon); cək 

(Khmer); “cold” sed – sd c (Chewong); “come” teng – đen 

(Vietnamese); təs (Chewong); “eat” zu gub – cə  

(Chewong); “fish” ku – kaˀ (Mon); “fly” baraš – pɔ (Mon); 

“hair” siki – sɔk (Chewong); sok (Mon); sɑk (Khmer); 

“hand” šu – cɑs (Chewong); “head” ugu – kuy (Chewong); 

“kill” gaz – go c’ (Santali); həcɒt (Mon); “many” šar – craən 

(Khmer); “meat” su – sac (Khmer); “mouth” ka – hɑ  

(Chewong);  aoh (Khmer); “neck” gú – kɔˀ (Mon); “person” 

ni – nìh (Mon); “rain” muru – mưa (Vietnamese); “red” 

dara – đo (Vietnamese); “red” su – swət (Chewong); “say” 

bi – bət (Chewong); “road” harran – ho r (Santali); “round” 

ninda – no  ḍe  (around) (Santali); “say” dug – tʰaa (Khmer); 

“sit” dur – duṛup’ (Santali); “small” gi – hi ɔ y (Chewong); 

“stay” sug – cʰɔɔ (Khmer); “tail” kun – kɑntuy (Khmer); 

“this” ne – niạ (Santali); nɔˀ (Mon); nih (Khmer); “tree” tir 

(forest) – dare (Santali); “walk” du, ri – dãṛã (Santali); đi 

(Vietnamese); daə (Khmer); “warm” kúm – k  m (Mon); 

“white” kug – kɒh (Mon). 
Sumerian words of Swadesh-100 matches out with Shabo: 

Obvious: 1) “belly” šag – sukuma; 2) “bird” hu – holut; 

3) “blood” ùrin – yɛrom; 4) “breast” gaba – kowan; 

5) “die” ug – k‟o; 6) “claw, nail” gag – kiːk; 7) “fly” baraš 

– appɨr; 8) “hair” siki –  ek; 9) “hear” ĝeš tuku – (k)ɛ ɛt; 

10) “lie (as in a bed)” ku – kaɓu; 11) “liver” bà – ɓaɓu; 

12) “man (adult male)” lú, ili – ull; 13) “mouth” ka – 

kaw(ʃɛ); 14) “rain” im – ɗim; 15) “red” su, sa-sa – c‟aara; 

16) “skin” kuš – akuʃ; 17) “small” gi – hɛdeb; 18) “this” ne – 

ney; 19) “thou” ze – siyakk, suba; 20) “what” ana – naambi. 

Possible: 1) “bark (of a tree)” ĝeš-bar-kin – ork‟an; 

2) “bite” zu du – t‟a; 3) “bite” (2) zú-gub – kaw(ge); 

4) “big” mat – mah; 5) “cloud” imi – gumo; 6) “good” dùg 

– ɗanka; 7) “hand” buzur – epu, ifu; 8) “head” ugu – k‟oyi; 

9) “kill” ug – há; 10) “say” bi – apʰo; 11) ”sleep” u-ku – 

haɓa; 12) “stone” na – mana; 

Shabo also has a number of interesting similarities with 

the Sumerian in grammar: 

1) Subject pronoun 2-d person Sumerian ze-e (sing.) – 

Shabo ʃiyak (dual); 

2) Subject pronoun 3-d person Sumerian a-ne – Shabo 

u a (fem.); 

3) Genitive case Sumerian -ak – Shabo -ke 

4) Ergative case Sumerian -e – Shabo genitive (2) -e 

5) Ablative case Sumerian -ta – Shabo -ti 

6) Sumerian da “at” – Shabo takkant “in” 

7) “This” Sumerian ne – Shabo ney 

8) “What” Sumerian ana – Shabo naambi 

9) The Sumerian prefix {nga} „also‟, „and then‟ [23, 

p.513] – the basic Shabo conjunction  a 

10) Possessive “her” Sumerian ane – Shabo u -ge 

11) Sumerian imperfective marker /-ed-/ – Shabo ɗebe – 

a copula in present continuous tense 

12) The basic word order both in Sumerian and 

Shabo is SOV (subject–object–verb). 

Buxton and Rice [24] found that of 26 Sumerian crania 

17 were Australoid, five Austrics and four Armenoid. 

According to Penniman who studied skulls from Kish and 

other Sumerian sites, these three: the Australoid 

(Eurafrican), Austric and Armenoid were the «racial» types 

associated with the Sumerians. “According to many experts, 

the Al-Ubaid people were ancestral to the Sumerians, or at 

least, to their culture. The Al-Ubaid skulls show a 

chaemaerrhine index with a mean value of 49.2. In other 

words, they had very broad noses. The skulls had both 

subnasal and alveolar prognathism, or fullness of the lower 

and upper lips” [20]. 

The second, but not likely variant of kinship is the 

Elamite language. We do not know much about this 

language. For example, only 54 words from Swadesh 100-

word list are known [25]. The hypothesis of the kinship of 

the Elamite language with the Austro-Asian languages has 

already been put forward [26]. But 4 of the proposed 24 

similarities (for 54 words) with the Austro-Asian reconst-

ructtion [27] are obviously dubious. In recalculation it turns 

out approximately 40 words out of 100. And with Shabo, 11 

out of 54 matches were revealed, which is about 20 in terms 

of 100, which is still slightly higher than the «noise level». 

This is significantly less than that of the Sumerian. 

Extralinguistic remark. Shabo are former hunter-

gatherers. There are modern hunter-gatherers among other 

Austro-Asiatic peoples too: Semang and Senoi (Aslian 

group), Chut (Vietic group), Mlabri (Khmuic group) and so 

on. That is why the search of cultural conformity between 
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Shabo and other Austro-Asiatic peoples is a real task. 

Generally Austro-Asiatic language family is more deep 

(ancient) than Indo-European and the beginning of the 

Austro-Asiatic expansion was deeply in Stone Age. 

Just there are no any genetical (Y-DNA) recearches 

about Shabo; but we know that Haplogroup O2a-M95 is 

predominate among all populations of the Austro-Asiatic 

language family [28]. The results of Kumar et al. [29] also 

indicate that the haplogroup O-M95 had originated in the 

Indian Austro-Asiatic populations and their ancestors carried 

it further to Southeast Asia. 

Conclusion. Similarity between Shabo, Sumerian and 

other Austro-Asiatic languages is obvious. We can say about 

insertion Shabo and Sumerian into the Austro-Asiatic 

family. This conclusion confirms of the genetic relationship 

between the population of Northeast Africa and South-East 

Asia. It creates interesting and complicated problem for 

anthropologists and archaeologists. And genetics have to 

find Y-DNA Haplogroup O2a-M95 among the Shabo 

people and the ancient Sumerians for the decisive proof. 
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ПРО МОЖЛИВУ НАЛЕЖНІСТЬ МОВИ ШАБО (ЕФІОПІЯ) 

ТА ШУМЕРСЬКОЇ ДО АВСТРО-АЗІАТСЬКОЇ МОВНОЇ СІМ’Ї ЯК ПІДТВЕРДЖЕННЯ 

ГЕНЕТИЧНОГО ЗВ’ЯЗКУ МІЖ НАСЕЛЕННЯМ ПІВНІЧНО-СХІДНОЇ АФРИКИ 

ТА ПІВДЕННО-СХІДНОЇ АЗІЇ 

Азіатське походження гаплогрупи мтДНК M1 означає міграцію деяких груп людей з Південно-Східної Азії через 

Індію до Ефіопії. Можна стверджувати належність мови шабо з Ефіопії та шумерської до австро-азіатської 

мовної сім’ї з Південно-Східної Азії та частково Індії. Був застосуваний порівняльний метод до шабо та австро-

азіатських мов. 100-слівний список Сводеша для шабо порівняно з відповідними словами мон-кхмерської 

реконструкції, а також зі словами п’яти сучасних австро-азіатських мов: санталі, чевонг, мон, кхмерської, 

в’єтнамської. Ми також порівняли шумерську та еламську мови як можливий зв’язок між шабо та австро-

азіатськими мовами. Схожість між шабо, шумерською та іншими австро-азіатськими мовами очевидна. Генетики 

повинні знайти «австро-азіатську» Y-ДНК гаплогрупу O2a-M95 серед представників народу шабо та давніх шумерів. 

Ключові слова: шабо, Ефіопія, австро-азіатські мови, шумерська, еламська, список Сводеш-100, гаплогрупа 

мтДНК M1, гаплогрупа Y-ДНК O2a-M95.  
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Formulation of the problem and its connection with 

significant scientific tasks. The study of prose language 

through the prism of speaking stylization reveals word-

functioning patterns in aesthetic system of literary language, 

on the background of different approaches to processing the 

writing language, in particular of the modern one. The aspect 

of complex system analyzing and structure of speaking 

stylization means were left without appropriate attention, as 

they are important components in everyday language 

awareness, in the regard of reasoning temporal and spatial 

content as well as sociocultural and genre ones of the “speaking 

stylization” concept. (Fiction language saturation according 

to any language and aesthetic tasks by means of speaking).  

Attention to such an aspect of investigation is caused by 

the fact that in the early 90s of the XX century, linguists 

mark the activation of colloquialism process in Ukrainian 

prose language and its saturation with substandard elements. 

(Bybyk S.P., Dehtyarova I.O., Ermolenko S.Y., Kondra-

tenko N.B., Solohub N.M., Stavisky L.O., Taranenko O.O., 

Tsurkan M.V. and etc.).  

Considering, that speaking (projected on language of 

fiction literature) – category that unites the elements of 

literary and non-literary oral colloquial sphere of usage in 

their stylistic function (nominative, emotional-expressive, 

sociocultural with communicative-pragmatic). The emergence 

of language units with speaking register in different micro 

contexts is motivated by writer‟s artistic intention, selected 

theme of the novel, stylized communication situations in 

which it is developed. Examining: a) heoretical and practical 

ways of processing a determinant functional-stylistic 

category of «speaking», b) traditional and modern means of 

speaking stylization in novels of Ukrainian writers.  

The aim of our investigation is characteristic of lexical 

means of speaking stylization in Halyna‟s Tarasyuk dystopia 

novel «Qin Huan Gon», where readers are able «to look at 
our reality through laughter, irony, sarcasm and grotesque» [1]. 

Halyna Tarasiuk (1948) was born in Vinnytsia region. 

Since 1968, she has started her creative activity in 

Bukovyna. She worked as correspondent in regional 

newspapers in Zastavna city (Chernivtsi district) and in 

«Molodui Bukovynets» newspaper. Halyna graduated the 

Faculty of Philology in Yuriy Fedkovych Chernivtsi 

National University [2, 267]. H. Tarasyuk is laureate of 

Sydor Vorobkevych literary art prize (1998), and Olha 

Kobylyanska one (2008). The writer indicated her inner 

psychological priorities as: «I wouldn‟t had known all the 

spiritual diversity of Ukraine, wouldn‟t had comprehended 

Ukrainian history in all its tragedy without Bukovyna. I 

wouldn‟t had existed as writer without Bukovyna» [3]. The 

main feature in Halyna‟s work is orientation into national 

word. I. Yaremchuk noted: The story tales of her heroines 

are landmark spiritual situations. The author looks straight at 

changeable face of modern Ukrainian girl, hiding in a word 

[our rarefaction] her voice, speech and creating new heroines 

of new period, their portraits and self-portraits, their lives.  

Commonly used and areal marked vocabularies are the 

author‟s vivid means of speaking stylization in fiction 

language. Lexicologists, dialectologists and stylists while 

considering the role of colloquial words modified in texts, 

believe that they perform such functions as communicative, 

ethnographic and expressive. (Ermolenko S.Y., Hrytsenko P.Y., 

Zelenko A.S. and etc.)  

There are words connected with everyday life 

(pobutovyzm), we classify them into commonly used 

vocabulary. These are words with specific and objective 

meanings, which represent lingual image of everyday life, 

ethnos or social group of a certain nation. We can divide this 

vocabulary into: a) food: кілька, хліб, десерт, зменш.-

пестл. сирок, шніцельок:...делікатесних, по-нашому – 

кільки, а до неї бух! хліба буханець, а на десерт – ляп! 

сирок глазурований, і жоден дефолт [..] не завадить! [4, 

38]; b) beverages: пійло [5, 530: розм. The same as pytstvo] 

and shampusyk (with word derivational features): Лиш те 

трійло-пійло швецьке чи англійське лишило біда чи нам! 

[6, 35]; c) public places, non-house hold places: кав‟ярня, 

пив-бар (not from the dictionary, here: „derivation from 

пивний бар‟): – І конче в тому комплексі має бути пив-

бар і кав‟ярня «Кава покозацьки»... – розмріявся Зеник 
[7, 174]; d) vehicles and their secondary expressive nominations 

(which don‟t exist in dictionaries): Тим більше, що мате-

ринський інстинкт ще тиждень тому змусив феміністок 

вскочити в джинси, а відтак у свої дран-дулети і в суп-

роводі кінної поліції з Коломиї від‟їхати у свій Київ, чи 

де там вони таборяться [8, 56].  

The phras Rizdvianyi uzvar (Christmas compote) is used 

by the author in her novellas imaginative basis, she wanted 

to compare tactile feelings (warmth) with national every day 

vocabulary:... наслухаючи мудру чоловічу бесіду, що 

доносилась із теплого, як різдвяний узвар, фіолету ночі, 

подумав пан Каправка, все ще сидячи непоміченим на 

тім боці темної веранди Духовного центру «Корчма», 

який (для понту та піару) часом називали ще й «Інтер-

The article deals with lexical means of speaking stylization in fiction text. It is proved that tokens exist in the most 

diverse spheres of life, but first of all, they are connected with everyday life, industrial activity, family relations, which 

are typical for culture in Hutsul, Pokuttia and Bukovyna areas.  

Key words: a token, fiction story, everyday life, a dialect, linguistic consciousness.  
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неткафе», бо це нагадувало всім поспіль про інтеграцію 

в Европу, але по-різному [9, 35].  

In the analyzed fiction text, colloquial women‟s names 

are used. For example:a) female in general: – А тепер 

кажіт: хто нам більший воріг – Покукальський чи та 

бабота, що повіялася по світу? – резонно спитав фермер 

Цімборський [10, 156]. b) women with different levels of 

relationship and friendship: in this subgroup of nominations, 

mothers-in-law have the most ironical assessment, as they 

are associated with negative meaning: Сиділо би-м собі, 

відьмачисько, за шпарґатом та у вус не дуло: дочка 

добрий гріш присилає регулярно і на дітей, і на Мару-

сєка… Шо ше треба? Живи! А воно само мучиться й 

других мучить. І то всьо – лишхапає та хапає, та пхне в 

панчоху, тещисько захланне, та гризе і гризе бідного 

Марусєка! [11, 136]. 

Also we can find in the novel the colloquial names of 

men, as well. They convey negative meaning, for instance: 

individuals with their luck or mishap: – А я про що рую, 

біда чина [not from the dictionary, formed from бідак – 12, 

176: col. Poor, unhappy person], єктилє у шанці?! [13, 4].  

Colloquial words denoting people‟s occupation were also 

found in the author‟s novel. These nominations convey word 

formation features of communication, as they are formed 

with the help of suffixes which help to create disdainful 

sense in the sentence: (-щик-: Але як проскочити непо-

міченим? – чухав нечесану голову у своєму Інтернет-

кафе піарщик Джі Ай, стривожений всезростаючими 

ревнастроями корчми [14, 73].  

One of important means for speaking stylization in 

fiction literature of the author is attributive vocabulary, 

especially adjectives that: a) emphasize contemptuous 

perception, estimation, characteristic of realities: – Клятий 

[15, 275: 1. // лайл. About a person who is being condemning] 

журналюга!! Тож зрозуміло, що, прочитавши таку брех-

ню про реальну дійсність, а на себе – пасквіль, я, пан 

Варцаба-Самовидець, змушений чесно описати цей 

доленосний для Країни день у Козацькій Корчмі [16, 

201]; b) enhance their sarcasm: Наснажений мрією про 

майбутнє кучеряве життя [17, 43] [18, 476: who has wavy 

fur face – here: „luxurious‟]. Such a connotation is connected 

with the usage of colloquial adjectives in figurative meaning.  

As we‟ve observed, verbal colloquial vocabulary is 

widely used in the author‟s prose. First of all, it outlines an 

image of a person as an activist in general and his/her 

sociocultural environment in particular. There were found 

such colloquial words as: a) denoting physical action: – Та 

же до тої управи доки доблиндаєш [not from the 

dictionary] згори, доки під гору, доки там роздивишся, то 

й ніч мине [19, 8]; На дзенькіт орденів, на розлогий дзвін 

похідних маршів прикатуляла [not from the dictionary] 

навіть глуха Варґулиха! [20, 56]; b) denoting existence: 

…виток за витком, цикл за циклом Великого Виборчого 

Перманенту відродились і устаканилися славні традиції 

згадувати за чаркою по корчмах [21, 25] [not from the 

dictionary, it is proved wide us age in meaning „to be better, 

to impove‟ citation in the Internet: Нарешті все устака-

нилося після майже півтора року і десь три місяці підряд 

все іде своєю чергою, навчання навчанням.  

Vocabulary with word formation speaking was also fixed 

in the analyzed writing; it conveys different ranges of 

emotionality expressivity, depending on textual stylized 

situations. There were demonstrated a lot of phrases which 

were formed in oral colloquial speech on the basis of 

expressions and characters, fixed in stylized statements, also 

in emotional ratings of narrators. These are the names of: 

a) food products and beverages: Тим більше, що за 

вказівкою Мирикичтяна з цієї нагоди наказано челмаре 

Паприкашу винести з пивниці ящик артемівського шам-

пану столітньої витримки під назвою «Советское» і роз-

дати по три бутлі на стіл [22, 59]; З бетеерів роздають 

фіолетових курей, бузкові кульки і горілку – «бузинівку» 

[23, 217]; b) in situations: Діти-сироти підірвали ще один 

склад, цього разу з підводними мінами і хлопцями з 

міністерства надзвичайних ситуацій. Спершу хлопці з 

«надзвичайки» звинуватили Культяпкіна за підрив авто-

ритету діючого фіолетового президента, але, відстеживши 

події, кваліфікували їх як терористичні акти опозиції 

[24, 194]. Arial-marked vocabulary is presented in the novel 

by different types of vernacularisms, as means of speaking 

stylization. Phonographic (or sound) vernacularisms are 

typical for Hutsul, Bukovyna and Pokuttia dialects: a) initial 

[y] instead of [i]: Инакше ви би знали, що пан Бевко-

Славосласький упокоїлись разом з ґазетов як неактуальні 

ще; b) inconsistency of sibilant and whistling sound: – Ци 

повимирали всі, ци поглухли, що вже вп‟єте валую, яке 

нині число, а всі поніміли альбо щезли с концами, єк той 

Марусєк?! [25, 3]; c) tendency to moving stress to the first 

syllable: – Ґазда Николюк святу правду кажут: в тебе, 

Ілю, нє лиш з мóзґами, а й логіков проблєма! [26, 90]; 

d) the loss of softness in consonant sin the end of the words: 

А їм – як пороблено: чублятси та гадраютси, нє, щоб 

якийсь консенсус знайти та ся подивити, що ж той 

людський фактор робит, бідний, там, унизу! – продовжував 

вразливий до соціальної несправедливості Зеник [27, 70].  

We attribute such words to grammatical vernacularisms 

of south-western dialect: a) Nouns with dialectal gramma-

tical features of instrumental case, singular form: [28, 17-60]: 

– Мой, Ілю, тобі лиш в політику твойов плутанинов у 

голові!; Той самий, котрий не раз отут-о, братчику, в 

корчмі (!), чарку з козаками хилив, горівочку пив, а поза 

корчмов лигався з китайціми по бурєнах, аби за їхні 

шанхрайські грошісісти на управі! [29, 6]; b) case forms 

of pronouns: (– Ілю, си здає, природа так вжеспочила, що 

твої преславна мандаринова революціонерка баба 

Параска з ганьби в гробу перевиртаютси! [30, 4].  

Prose language of the author represents a situational 

application of dialectal noun synonyms which denote «a 

range of something»: Лиш чередов, чи, тьху, як ти кажеш, 

список! А на рахунок пана Славославського, то, пере-

прошєю, але не пригадуюсобі, читакий коли був, а як і 

був, то не за мої пам‟єти! [31, 4]. 

Associatively-figured filling of vernacularisms is wanly 

expressed in the novel «Qin Huan Gon» by Halyna Tarasiuk. 

There are authorial comments added to the novel – 

«Dictionary of archaisms, vernacularisms, jargons, new 

words, foreign words and irregular words», that consists of 

204 words, 177 of them are words from oral colloquial 

language of south-western region of Ukraine; it proves the 

author‟s responsibility before readers with regard to the 

language intensity by narrow used words which are connected 

with punning meaning.  
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In satirical novel «Qin Huan Gon», jargon words perform 

special role in speaking stylization, where attention is payed 

into lingual-psychological characters by representatives of 

different subcultures. In particular, criminal jargons:...один 

змісцевих автохтонів, здалеку схожий на Марусяка, наче 

б то нагорнув каміння повну тайстру, збираючись, як 

приспівував собі коломийкою, перетворити його на зброю 

окрадених лохів [32, 205, крим., зневажл.] [33, 26]; а нам, 

молодому козацтву, заважає врешті-решт вирватись із 

витків галімого [34, 99, крим., мол.], Реврезерву, яким 

оті олігархи, укохані вами, пане Мірчо, обсотали нас у 

кокони, ніби шовкопряди! [35, 46].  

Micro contexts saturation by these units together with 

barbarisms and vulgarisms make ironical estimation effect of 

global influence on new generation language culture. As 

abusive words are perceived like contaminated phrases, 

where one component is irregular unit, and the other one is 

expressive nomination of a person that denotes its certain 

negative meaning, not full revelation of feature that would 

respond to society standard. There are irregular words aimed 

to emphasize personal and social features, in particular, 

external and moral ones: – Май фацу, Митре безличний! 

Найшов шо на патички брати, анцихристе [36, 179: 

antichrist, діал. // Уживається як лайливе слово] безрогий! 

Стули писок! [37, 75].  

Besides offensive denotation of social facts, abusive 

phrases are directed to insulting ethnonational features of a 

person: – Ти, нінзьо заморська! То ти мене, нензо [out of 

dictionary nominations], за фантома маєш? – аж зубами 

заскреготав від пекельної образи і безсилля Марусяк, 

намагаючись вхопити того самурая за його харакірі. Але 

той стояв незворушно [38, 230]; – Ах ти ж контра [39, 

451: котра, заст., зневажл. 1. Counter revolutionary; here: 

„derigatory attitude to a person] москальська!  

The part of vocabulary with negative emotional 

component includes words with abusive connotation 

connected with grammatical and intonation arrangement, 

tonality of expression. E.F. Petrischeva noted a syntactic 

distinction between abuse vocabulary and emotional words 

of non-invective character. In these conditions abusive 

lexical units are revealing as additional abuse words, which 

are used by speakers for expression of their own attitude not 

to a person, but actually to the situation. In such a case, we 

distinguish designed abusive words-exclamations, designed 

in writing form as expletive words: То ж моя пропозиція: 

киньте до дідька ті дискусії політичні та й – віват і 

будьмо! Е, тц-тц-тц… солодка, курва [40, 220: kurva, 

вульг. – просторозм. Prostitude], єкмід! [41, 35]. 

Conclusion and outlook. Artistic language of Galyna 

Tarasiuk is saturated with lexical means of speaking 

stylization which are directed into execution of nominative, 

ethnographic and expressive functions. The author‟s 

everyday life words, vernacularisms, jargons, abusive words 

stylize speaking situations, show modern sociocultural 

conditions of household life, person‟s identity to definite 

subculture, to give individuality to characters. In further 

scientific articles it will be fascinating to discover means of 

speaking stylization in the other Bukovynian authors, to 

analyze stylistic texts of different genres. It will promote 

another profound researches as well as expansion of word 

list in national language literature dictionary.  
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СТИЛІЗАЦІЯ РОЗМОВНОСТІ В ХУДОЖНІЙ ОПОВІДІ 

(ЗА МАТЕРІАЛАМИ РОМАНУ ГАЛИНИ ТАРАСЮК «ЦІНЬ ХУАНЬ ҐОНЬ») 

У статті розглядаються лексичні засоби стилізації розмовності в художньому тексті. Доведено, що лексеми 

існують у найрізноманітніших сферах життя, але насамперед вони пов’язані з повсякденним життям, виробничою 

діяльністю, сімейними стосунками, що характерно для культури на Гуцульщині, Покутті та Буковині.  

Ключові слова: лексема, художня оповідь, повсякденне життя, діалект, мовна свідомість. 
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Постановка проблеми. Практично на сьомому 

році російської агресії нам дедалі частіше доводиться 

чути, що «суспільство втомилося від війни». Повідом-

лення з фронту, лінії розмежування, або про події на 

окупованих територіях все частіше перестають потрап-

ляти у перші блоки новин засобів масової інформації, 

набираючи на сайтах набагато менше переглядів, ніж 

новини про коронавірус, економіку, міжнародні або 

світські хроніки. Але фактично щодня на підконтроль-

них і непідконтрольних територіях Донецької та Луган-

ської областей українській владі та підрозділам її зброй-

них сил доводиться вирішувати нагальні питання 

життєдіяльності та відповідної допомоги проживаючому 

там населенню. Але незважаючи на підписані угоди, 

періодичне оголошення припинення вогню, дієвого ме-

ханізму вирішення конфлікту на сьогоднішній день не 

має. Тому періодично піднімаються питання ефектив-

ного функціонування цивільно-військових адміністрацій 

і виконання завдань цивільно-військового співробітниц-

тва в ході підготовки та застосування підрозділів Зброй-

них Сил України, особливо в районі проведення Опера-

ції об‟єднаних сил. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Серед дос-

лідників даної проблеми слід відзначити О. Ноздрачова, 

І. Коропатніка, О. Оліфірова, Н. Васюкову, В. Хміля, 

Р. Лимана, М. Гребенюка, О. Сальнікову, І. Арцибасова, 

М. Буроменського, В. Буткевича, В. Денисова, В. Євін-

това, С. Ісаковича, В. Карташкіна, Ю. Климинчука, 

P. Мюллерсона, В. Опришка, В. Репецького, Ю. Рима-

ренка, В. Горбуліна, А. Качинського, Е. Тітко, О. Їжака 

Ю. Бараша, Н. Діденко, В. Горовенка та ін [1-11]. Водно-

час на сьогодні не існує комплексного дослідження 

щодо діяльності цивільно-військових адміністрацій та 

підрозділів цивільно-військового співробітництва в ході 

підготовки та застосування сил і засобів здійснення за-

ходів із забезпечення національної безпеки і оборони, 

відсічі і стримування збройної агресії у Донецькій та 

Луганській областях. 

Мета роботи – дослідити діяльність цивільно-війсь-

кових адміністрацій та підрозділів цивільно-військового 

співробітництва в ході підготовки та застосування сил і 

засобів здійснення заходів із забезпечення національної 

безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної 

агресії. 

Виклад основного матеріалу. В іноземних засобах 

масової інформації військового спрямування останнім 

часом багато пишуть щодо нової теорії ведення бойових 

дій в так званих «доменах». Виділяють їх п‟ять – пові-

тря, вода, суходіл, кібернетичний та космічний простір. 

Щоправда після подій 2014 року в Україні все частіше 

обговорюється введення нового домену – цивільного 

середовища, оскільки зараз, у часи гібридної війни, за-

лучення цивільних стало вкрай важливим, а події власне 

2014 року, особливо у Криму і в районах проведення 

Антитерористичної операції (АТО) на Сході України, 

дуже наглядно показали неготовність до гібридного ви-

користання місцевого населення, до якого вдалася Росія. 

Відповідно питання стратегічних комунікацій в ра-

йонах гібридних збройних конфліктів є на сьогоднішній 

день вкрай важливим елементом розвитку комунікацій, 

зокрема щодо забезпечення належного функціонування 

всіх сфер життєдіяльності, сприяння та підтримки про-

цесу розвитку і налагодження зв‟язків з громадськістю у 

цивільній та воєнній сферах [12].  

У статті досліджено питання функціонування цивільно-військових адміністрацій та виконання завдань 

цивільно-військового співробітництва в ході підготовки та застосування підрозділів, які залучаються до 

сил і засобів здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування 

збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях. Визначено, що виконання 

вищезазначених заходів є вкрай актуальним особливо в контексті надання допомоги цивільному населенню в 

умовах збройного конфлікту. 

Ключові слова: цивільно-військова адміністрація, цивільно-військове співробітництво, гібридне 

протистояння, підготовка, застосування.  
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Вимушене проведення у Донецькій та Луганській об-

ластях АТО засвідчило існування проблем, зумовлених 

нездійсненням (свідомим чи вимушеним) органами міс-

цевого самоврядування покладених на них повноважень 

впродовж тривалого часу, що вкрай негативно позначи-

лося на безпеці та життєдіяльності населення в районі 

проведення операції. 

Президент України П. Порошенко, прийнявши про-

позиції РНБО підписав Закон України «Про військово-

цивільні адміністрації» № 141-VIII, прийнятий Верхов-

ною Радою 3 лютого 2015 року [13-14]. Спершу перед-

бачалося, що дія даного Закону продовжуватиметься на 

період проведення АТО та на шість місяців після дня її 

завершення, але не більше ніж на три роки з дня на-

брання ним чинності, проте згодом це обмеження зму-

шені були прибрати [15]. 

Основною метою створення військово-цивільних ад-

міністрацій є забезпечення дії Конституції та законів 

України, забезпечення безпеки і нормалізації життєдія-

льності населення, правопорядку, участі у протидії ак-

там збройної агресії, диверсійним проявам і терористич-

ним актам, недопущення гуманітарної катастрофи в 

районі відсічі збройної агресії Російської Федерації, зок-

рема проведення антитерористичної операції [14].  

Військово-цивільні адміністрації населених пунктів 

утворюються в одному чи декількох населених пунктах, 

в яких сільські, селищні, міські ради та/або їх виконавчі 

органи не здійснюють покладені на них повноваження. 

У районі, області військово-цивільні адміністрації утво-

рюються у разі нескликання сесії ради у встановлені 

строки або для здійснення керівництва у сфері забезпе-

чення громадського порядку і безпеки [15]. Загалом було 

створено 31 військово-цивільну адміністрацію, припи-

нили свою діяльність – 10. 

Безпосереднє керівництво військово-цивільними ад-

міністраціями населених пунктів здійснюють їх керів-

ники, а загальне – керівники обласних військово-цивіль-

них адміністрацій, керівник антитерористичного центру 

(Командувач об‟єднаних сил). 

Військово-цивільні адміністрації, за погодженням з 

Командувачем об‟єднаних сил (до початку Операції 

об‟єднаних сил – з антитерористичним центром СБУ), 

виконують повноваження, характерні для органів місце-

вої влади, у тому числі і спеціально делеговані особли-

востями державної політики із забезпечення державного 

суверенітету України на тимчасово окупованих терито-

ріях у Донецькій та Луганській областях [15].  

Саме тому, фактично для того, щоб мінімізувати нас-

лідки проведення військових операцій, координувати 

діяльність з органами державної влади та захистити ци-

вільне населення в районах збройних конфліктів, у 

Збройних Силах України (ЗСУ) з січня 2015-го року діє 

цивільно-військове співробітництво (ЦВС).  

Загалом, відповідно до міжнародних стандартів, 

NATO civil-military cooperation Doctrine (AJP-9) [16] мо-

жна виокремити три основні функції цивільно-військо-

вого співробітництва в ході підготовки та застосування 

ЗСУ, які перекликаються із завданнями цивільно-війсь-

кових адміністрацій: 

організація взаємодії між військовим командуванням 

всіх рівнів і цивільним середовищем; 

допомога цивільному населенню, яке постраждало в 

районах збройного конфлікту; 

допомога підрозділам ЗСУ, як шляхом надання дора-

дчої допомоги, так і шляхом залучення цивільного насе-

лення до вирішення проблем військових. 

Висновки. Отже, налагодження ефективної дієвої 

комунікації цивільно-військових адміністрацій та підро-

зділів цивільно-військового співробітництва в ході під-

готовки та застосування сил і засобів здійснення заходів 

в районі проведення Операції об‟єднаних сил – це фун-

даментальний напрямок співпраці із забезпечення націо-

нальної безпеки і оборони, відсічі і стримування зброй-

ної агресії у Донецькій та Луганській областях та в 

подальшому і в АР Крим. Комунікація відбувається 

шляхом координаційних зусиль на всіх напрямках жит-

тєдіяльності. Обмін інформацією та спільна скоордино-

вана діяльність – запорука більш ефективного та швид-

кого виконання покладених завдань із максимальною 

мінімазацією втрат, оскільки практично на 7% окупова-

них Російською Федерацією українських територіях 

щоденно скоюються тяжкі злочини, відбувається пору-
шення міжнародного гуманітарного і кримінального права. 
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CIVIL-MILITARY ADMINISTRATIONS AND CIVIL-MILITARY COOPERATION 

IN THE TRAINING AND APPLICATION OF THE ARMED FORCES OF UKRAINE: 

REQUIREMENTS OF UKRAINIAN «HYBRID CONFRONTATION» 

The article examines functioning of civil-military administrations and civil-military cooperation for training and use of 

units involved as forces and assets in measures to ensure national security and defense, repel and deter armed aggression in 

the Donetsk and Luhansk regions. It is determined that the implementation of the above measures is extremely important 

especially in the context of providing assistance to the civilian population during armed conflict. 
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Постановка проблеми. Важливим елементом на 

шляху до членства нашої держави в НАТО є досягнення 

взаємосумісності з арміями держав-членів Північноат-

лантичного альянсу [1]. Зважаючи на політику багатове-

кторності, яку декларували українські президенти у 

1990-х – 2000-х роках, стандартизація («розроблення та 

запровадження процедур, проектів і термінології для 

досягнення належного рівня взаємосумісності» [2]) у 

Збройних Силах України в окреслений період проходила 

безсистемно та непослідовно, що вимагає неупередже-

ного аналізу причин такого явища. 

В українській історіографії процес стандартизації у 

Збройних Силах України фрагментарно проаналізовано 

О. Бодруком [3], В. Кремінем і В. Ткаченком [4], 

В. Ліканом [5], А. Лазарєвою [6], А. Крамаревським [7], 

О. Маначинським і В. Богдановичем [8], Ю. Недзель-

ським [9], С. Пирожковим і В. Чумаком [10], В. Радець-

ким [11], С. Речичем [12], В. Тертичним [13], І. Хра-

баном [14], В. Шкідченком [15] та ін. ученими, 

громадсько-політичними діячами та військовими. Осно-

вна мета розвідки – визначити загальні тенденції у 

процесі запровадження стандартів НАТО у Збройних 

Силах України в історичній ретроспективі. 

Процес стандартизації проходить в рамках різно-

манітних ініціатив НАТО, таких як «Партнерство заради 

миру», «Стамбульська ініціатива співпраці», «Середзем-

номорський діалог» тощо [16]. У підсумку, кожна дер-

жав керується власними зовнішньополітичними пріори-

тетами у процесі стандартизації, що унеможливлює появу 

єдиного механізму під час переходу на стандарти НАТО. 

Перехід на стандарти НАТО означає перехід на які-

сно новий рівень, остаточне позбавлення так званого 

пострадянського спадку. На практиці «це означає розро-

бку, прийняття та поступове впровадження у Міністерс-

тві оборони України та у ЗСУ внутрішніх положень та 

правил, включаючи, наприклад, норми забезпечення та 

положення статутних документів, які дозволятимуть 

ЗСУ досягати оперативної сумісності з військовими під-

розділами та частинами з країн НАТО» [17].  

Водночас сучасні науковці відзначають, що «станда-

рти НАТО потрібні, але вони не можуть бути головним 

пріоритетом створення оборонного потенціалу. За моти-

вацію бійців майбутньої армії потрібно боротися, бо 

вакуум дій заповниться. Так само, як і за розвиток вітчи-

зняних озброєнь – Захід між примиренням з Москвою 

або озброєнням України точно вибере перше!» [18]. Ек-

сперти відзначають, що під «переходом України на стан-

дарти НАТО» необхідно розуміти реформу Збройних 

Сил, а саме – впровадження у національному законодав-

стві та нормативному полі України Угод зі стандартиза-

ції та інших нормативних документів НАТО. Однак 

потрібно відрізняти власне «стандарти» (систему норма-

тивних документів) і «практики НАТО» адже в укра-

їнському політичному дискурсі стандартами часто 

некоректно називають і те, і інше [19].  

В аналітичній доповіді Центру Разумкова «Партнерс-

тво Україна – НАТО: час усвідомлення реалій, потреб і 

нових підходів» констатовано, що посилення співробіт-

ництва та покращення взаємодії НАТО з іншими органі-

заціями у сфері безпеки не лише дають можливість 

отримати переваги аналогічного характеру, але й вису-

вають додаткові вимоги до всіх учасників процесу забе-

зпечення міжнародної безпеки: досягнення порозуміння 

стосовно необхідності узгодження сфер компетенції і 

проведення взаємоузгоджених інституційних реформ 

[20]. Експерти Центру Разумкова наголошують, що «такі 

реформи сектору міжнародної безпеки, своєю чергою, 

могли б надати можливість країнам-учасницям різних 

організацій і самим організаціям позбавитися тягаря 

надмірних витрат за рахунок перерозподілу функцій та 

уникнення дублювання, зробити ці витрати більш цілес-

прямованими» [21]. 

У статті відзначено, що досягнення взаємосумісності між Збройними Силами України та НАТО 

можливе у процесі послідовної стандартизації – впровадження до національного законодавства та 

загалом нормативного поля України Угод зі стандартизації та інших нормативних документів 

НАТО. Розглянуто особливості впровадження стандартів НАТО у Збройних Силах України, заходи 

керівництва української держави, які сприяли досягненню взаємосумісності армії нашої держави і 

Північноатлантичного альянсу. Констатовано, що військова реформа, яку задеклаувало керівницто 

України наприкінці 1990-х – на початку 2000-х років була покликана зміцнювати демократичний та 

цивільний контроль над Збройними Силами, підвищувати їх оперативно-технічну сумісність зі 

збройними силами НАТО та країн-партнерів, Констатовано, що після початку російсько-української 

війни (2014 р.) впровадження стандартів НАТО стало одним із найважливіших завдань української 

влади. 

Ключові слова: НАТО, стандарти НАТО, Україна, Збройні Сили, взаємосумісність, національна 

безпека. 
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Завдання впровадження стандартів НАТО гостро 

стояли перед Українською державою починаючи з сере-

дини 1990-х рр., особливо після підписання Хартії про 

особливе партнерство між Україною та Організацією 

Північно-Атлантичного договору (далі – Хартія) [22]. У 

Державній програмі співробітництва України з Органі-

зацією Північно-Атлантичного Договору (НАТО) на 

період до 2001 року (далі – Програма) [23] наголошено 

на важливості стандартизації, зокрема відзначено її 

пріоритети: досягнення взаємосумісності з НАТО у га-

лузі озброєнь; здійснення з державами-членами НАТО 

спільних розробок і виробництва озброєння та військо-

вої техніки (ОВТ); запровадження досвіду держав-членів 

НАТО у сфері планування розвитку об‟єктів військової 

техніки (далі – ОВТ); вдосконалення режиму контролю 

за експортом озброєнь [24]. Окреслені заходи створю-

вали підґрунтя для участі військових України у Багато-

національних загальновійськових оперативно-тактичних 

силах (БЗОТС) та миротворчих операціях НАТО.  

На практиці на початку ХХІ ст. стандартизація у 

Збройних Силах України була зведена до формалізму, 

що гальмувало відносини України з НАТО [25]. У пері-

од президентства В. Ющенка, для розв‟язання проблем 

сумісності дій та взаємозамінності частин і підрозділів у 

країн-членів НАТО було створено організаційні струк-

тури, системи управління і логістики, мовлення та спіл-

кування, регламентовано відповідні правила й проце-

дури та налагоджено стан інформаційної системи, 

побудованої на сучасних технологіях. «Україна має 

намір приєднатися до країн-членів Євросоюзу і НАТО, 

тому повинна взяти на себе певні зобов‟язання і викону-

вати їх відповідно до встановлених правил і процедур», – 

відзначали експерти [26]. 

У 2010 р. Україна радикально змінила зовнішньопо-

літичні пріоритети у сфері безпеки. В аналітичній допо-

віді Центру Разумкова «Партнерство Україна-НАТО: час 

усвідомлення реалій, потреб і нових підходів» (2012 р.). 

спрогнозовано, що «в середньостроковій перспективі 

законодавчо закріплена позаблокова політика залиша-

тиметься реальністю, з якою мають рахуватися західні і 

східні сусіди та в рамках якої Україна будуватиме полі-

тику національної безпеки та відносини із зовнішніми 

партнерами, в т. ч. з НАТО» [27]. Все ж, у 2012 р. керів-

ництвом держави, відповідно до Річної національної 

програми співробітництва Україна – НАТО на 2012 рік 

[28], задекларовано намір продовжити здійснення захо-

дів щодо досягнення стандартів НАТО [29]. 

Після завершення Уельського саміту НАТО (2014 р.) 

започатковано ініціативу з питань розвитку взаємосумі-

сності з операційними партнерами. Також важливою 

тогочасною геополітичною подією, яка прискорила за-

провадження стандартів НАТО, став початок російсько-

української війни. Саме у цей період Альянс через Трас-

товий фонд НАТО з реформування систем логістики і 

стандартизації Збройних сил України (завдяки Річним 

національним програмам під егідою Комісії Україна – 

НАТО, Дорожній карті Україна – НАТО з оборонно-

технічного співробітництва) значно прискорив процес 

консультацій щодо запровадження стандартів НАТО у 

Збройних Силах України [30]. Надалі, перспективним 

напрямом діяльності Міністерства оборони України по-

винно стати впровадження на підприємствах обороно-

промислового комплексу України документації НАТО з 

кодифікації оборонної продукції. На сьогодні 40 під-

приємств Укроборонпрому уже працюють з Головним 

каталогом НАТО з логістики [31]. 

Висновки. Стандартами НАТО називають систему 

угод, яку уклали держави-члени НАТО i яка охоплює 

широке коло проблем – вiд штабних процедур до типу 

палива для лiтакiв, БТРiв чи танкiв та розмiру горловин 

баків цих машин (кiлькiсть стандартiв постійно зростає і 

сьогоднi становить близько 1300) [32]. Вони допомага-

ють найефективніше здійснювати спільне управління 

силами й засобами збройних сил, уможливлюють спільні 

операції та місії, бойову підготовку, технічне оснащення 

армій, розробку й виробництво озброєння та військової 

техніки (Standardization Agreement) [33]. Зміст «стандар-

тів НАТО» у тому, щоб отримувати / надавати допомогу, 

брати активну участь у формуванні колективної безпеки 

через участь у програмах НАТО, передусім – Партнерс-

тво заради миру.  
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ATTEMPTS TO ACHIEVE INTERCOMPATIBILITY BETWEEN THE ARMED FORCES 

OF UKRAINE AND NATO: MYTHS AND REALITY  

The article notes that achieving intercompatibility between the Armed Forces of Ukraine and NATO is possible in the 

process of consecutive standardization – the introduction of Standardization Agreements and other NATO regulations into 

national legislation and regulatory field of Ukraine the general. The peculiarities of the introduction of NATO standards in the 

Armed Forces of Ukraine, the measures taken by the leadership of the Ukrainian state, that contributed to the achievement of 

intercompatibility of the army of our state and the North Atlantic Alliance, are considered. It is stated that the military reform 

declared by the leadership of Ukraine in the late 1990s – early 2000s was developed to strengthen democratic and civilian 

control over the Armed Forces, increase their operational and technical compatibility with the armed forces of NATO and 

partner countries. It is noted that after the beginning of the Russian-Ukrainian war (2014) the introduction of NATO standards 

became one of the most important tasks of the Ukrainian authorities.  

Key words: NATO, NATO standards, Ukraine, Armed Forces, intercompatibility, national security. 
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Постановка проблеми. На сьогоднішній день 

Ісламська Республіка Іран й надалі продовжує докладати 
максимальних зусиль у реалізації політики «регіональ-
ного лідерства», використовуючи при цьому відповідні 
інструменти впровадження зовнішньополітичного курсу 
на Близькому Сході. Серед таких: збереження провлад-
ного режиму та його захист за допомогою створення 
навколо кордонів країни режимів, дружніх до Ірану; 
здобуття статусу сильного регіонального лідера, шляхом 
посилення своїх політичного, військового, економічного 
та ідеологічного потенціалів. Будучи геополітично-важ-
ливою країною регіону, Іран завжди викликав великий 
інтерес серед закордонних дослідників, що власне про-
слідковується й наразі.  

Значний доробок становлять праці саме американсь-
ких науковців, що пояснюється стратегічною складовою 
близькосхідної зовнішньої політики США. Особливими 
у даному випадку є напрацювання С. Хантінгтона [21], 
який відносив Іран до «другого рівня великих держав» 
Південно-Західній Азії. Держава, що є регіональним 
лідером, однак неспроможна до глобального впливу. А 
також ґрунтовна робота Зб. Бзежинського, у якій він 
називає Іран не тільки важливим геополітичним центром, а 
й геополітично-активною країною, яка домінує над уз-
бережжям Перської затоки та становить, на думку полі-
тика, стабілізаційну підтримку новій політичній різно-
манітності Середньої Азії [2, c.72].  

Серед сучасних як вітчизняних, так і закордонних 
дослідників, які активно займаються висвітленням регі-
онального статусу ІРІ у ХХІ ст. варто виділити праці 
Л. Заккара [27], А. Адіб-Могаддама [14], Д. Бараталі [1] 
Рухола К. Рамазані [23], Б. Бузана та О. Вевера [16]. До-
сить серйозними є напрацювання російських дослідни-

ків, які приділяють значну увагу висвітленню аспектів 
зовнішньополітичного курсу ІРІ та взаємодії із регіона-
льними та позарегіональними акторами. Серед таких 
наукові статті та монографічнф дослідження К. Крас-
нова [6, 7], В. Юртаєва [13], Г. Мірського [9] і 
Ю. Рокніфард [12]. Значний інтерес до даної тематики 
прослідковується й серед вітчизняних науковців: 
Т. Лукіної [8], Я. Завади [5], К. Волинець [4] та ін. 

Мета статі. Дана стаття має на меті узагальнити ві-
домі аспекти зовнішньої політики сучасного Ірану, виді-
ливши та проаналізувавши окремі інструменти її запро-
вадження. А також надати об‟ємну та цілісну картину 
щодо слабких та сильних сторін реалізації ІРІ її зовніш-
ньополітичної діяльності в регіоні. 

Виклад основного матеріалу. Історія лідерства 
Ірану налічує більш ніж 2500 років, власне стільки, скі-
льки існує і сама історія давнього перського етносу. 
Сучасна боротьба Ірану за лідерство на Близькому Сході 
обумовлена не лише історичною пам‟яттю про минуле, 
але й втраченою величчю, яка формувала й досі формує 
лідерські амбіції Ірану та його претензії на ревізування 
історії та панування у регіоні. 

Націленість на набуття статусу регіональної супер-
держави була присутня у свідомості іранських панівних 
еліт ще з шахського періоду. Після Ісламської революції 
1979 року та приходу до влади в Ірані духовного лідера 
Рухолли Хомейні ці амбіції не зникають, а трансформу-
ються в руслі релігійного консерватизму.  

Першим амбітним завданням, яке нова іранська влада 
ставить перед собою у 1980-і роки, стає отримання ідео-
логічної першості та боротьба за прихильність усієї 
ісламської громади – умми. Як зазначив публіцист 
Л. Млечін: «Шах мріяв про провідну роль у регіоні, 

Дана стаття присвячена висвітленню зовнішньополітичного курсу Ісламської Республіки Іран в 

контексті здобуття країною статусу регіонального лідера на Близькому Сході. Для реалізації чого 

застосовує ряд інструментів, які дозволили закласти основи міцності політичного режиму в країні. При 

здійсненні дослідження був використаний ряд наукових методів, таких як метод аналізу та синтезу, 

узагальнення, структурно-функціональний та ін. Поєднання цих зовнішньополітичних інструментів 

виявляється ефективним у реалізації основної мети іранської влади – збереження національної ісламської 

держави та її виживання в умовах міжнародного утискання. 

Ключові слова: ІРІ, регіональне лідерство, інструменти, зовнішня політика, Близький Схід. 
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Хомейні – в усьому світі» [10]. Ідеологічним інструмен-
том ІРІ стає курс на впровадження ісламської ідеології, 
який був закріплений у Конституції 1979 року. Зовнішня 
політика Ірану, згідно нової Конституції, формувалася за 
принципами ісламу, на взаємній відповідальності перед 
усіма мусульманами і на принципі безкорисливого захисту 
всіх знедолених, перш за все в країнах ісламського світу [18]. 

Глобальним проектом ідеологічної спрямованості 
стає експортування «революційного ісламу» в інші мусу-
льманські країни. Реалізація «експорту революції» пе-
редбачала декілька рівнів взаємодії. На першому ідеоло-
гічному рівні пропаганди або релігійно-політичної 
доктрини («Da’wa») акцент надавався переконанню 
умми у твердженні, що шиїти – не «секта», а розвинена 
школа юриспруденції. Така доктрина допомогла Ірану 
конкурувати з релігійними доктринами Саудівською 
Аравії та Пакистану [17, c.19-21]. Перебуваючи на хвилі 
революційної ейфорії, Іран ніс своєрідну ідею месіанс-
тва, яка втілювалася у екстраполюванні власної ісламсь-
кої моделі влади на суміжні держави. Мотивація рево-
люційних намагань окреслювалася тим фактом, що Іран 
не вважав «арабські країни, такі як Катар, Оман, ОАЕ, 
Кувейт і Саудівську Аравію незалежними» [3, c.161], 
маючи на увазі знаходження цих країн Перської затоки у 
проамериканській орбіті. 

Втім, на ідеологічному рівні результати експорту іс-
ламської революції виявилися загалом негативними, а 
події 1979 року не призвели до ланцюгових реакцій в 
арабському/мусульманському світі, а притягнення, при-
таманне революційній ідеї, не набирало очікуваних обе-
ртів [17, c.4-5]. Серед основних причин: управління в 
більшості країн Близького Сходу ґрунтувалося на секу-
лярізмі; панарабійський націоналізм врешті решт вияви-
вся більш значущим для арабських країн, ніж релігійна 
приналежність (Іран не міг здобути перемогу над Іраком 
під час війни 1980–88-ого року, незважаючи на те, що 
більшість іракців, які брали участь у війні, були шиїтами 
[22]); сама система управляння, заснована на вчені про 
іманат, виявилася нежиттєздатною та занадто складною і 
не змогла вийти за межі Ірану.  

Невдачі у реалізації ідеології революційного ісламу 
компенсувалися успішною реалізацію наступних етапів 
експорту революції, які передбачали використання орга-
нізаційної, цивільної та фінансової допомоги існуючим 
ісламським групам та організаціям та надання військової 
допомоги шиїтським угрупуванням [17, c.4-5]. Завдання 
по реалізації концепції об‟єднання та мобілізації шиїтсь-
ких громад в частині спеціальних військових, політич-
них та економічних операцій були покладені на Корпус 
вартових Ісламської революції, а точніше – на його 
спеціальний підрозділ «Аль-Кудс» (КВІР-«Аль-Кудс») 
на чолі з генералом Касемом Сулеймані, який очолив цю 
іранську структуру з 1997 року [11].  

Найуспішнішим геополітичним проектом в рамках 
експорту «ісламської революції» стає мобілізація шиїт-
ських меншин на Близькому Сході в контексті військо-
вого інструменту та створення так званого «шиїтського 
півмісяця», до складу якого входять південь Лівану, Си-
рія, Бахрейн, Ірак, Азербайджан, Ємен та західний Аф-
ганістан. Метою створення цієї етнічно-політичної мо-
делі, на думку дослідника К. Барзегара, є «залучення мас 
в регіоні; створення ідейного поясу дружніх шиїтських 
урядів та політичних фракцій в Іраку, Сирії, Лівані та 

регіоні Перської затоки; розширення своєї регіональної 
ролі та могутності» [15, c.87].  

«Арабська весна» 2010 року на Близькому Сході ки-
нула серйозний виклик регіональній політиці Тегерану, 
але створила й нові геополітичні можливості для перег-
ляду сталого порядку сил. Новим інструментом зовніш-
ньої політики Тегерану для втілення лідерських амбіцій 
стають проксі-війни (опосередковані війни) на території 
країн-сусідів із залученням шиїтських меншин регіону 
[20]. Яскравим прикладом може слугувати підтримка 
Тегераном суміжних конфліктів в регіоні, громадянські 
війни в Сирії та Ємені, які визначили їх перебіг на ко-
ристь правлячих режимів [13, c.2], тим самим сприяючи 
зростанню ролі сильного актора у регіоні. 

Особливо варто підкреслити і успішну реалізацію 
економічних інструментів зовнішньої політики іран-
ської влади, втілених в ефективному протистоянні між-
народному тиску в рамках односторонніх економічних 
санкцій проти країни, впроваджених після перемоги 
Ісламської революції. Тегеран протиставив економіч-
ному тиску комплекс заходів по обходу санкцій, органі-
зований на державному рівні. При безпосередній участі 
КВІР в Туреччині, ОАЕ, Сингапурі та Гонконгу було 
зареєстровано компанії-посередники, створені з метою 
маскування шляхів походження та транспортування 
іранської нафти [24]. У спробі знизити рівень дієвості 
санкцій проти банківського сектора в ІРІ використову-
валися такі інструменти, як оплата в національній валю-
ті, оплата готівкою або золотом. В результаті склалася 
ефективно діюча система подолання санкцій, яка дозво-
лила Ірану забезпечити безперебійне надходження ва-
лютних коштів від продажу нафти в обсязі, достатньому 
не тільки для забезпечення потреб населення і цивільних 
галузей економіки, а й для підтримання бойової готов-
ності силових структур. 

Окрім вище вказаних інструментів, які Тегеран зас-
тосовує сьогодні, принципово важливим для країни є 
вирішення питання надання країні статусу ядерного ак-
тора, що описується в рамках трьох моделей: реалізму 
(для підтвердження сили та безпеки в міжнародній сис-
темі); ліберальної моделі (для підкреслення внутрішньо-
політичного впливу); конструктивістської моделі (висві-
тлює питання ідентичності та сприйняття) [25, c.31-45].  

З точки зору конструктивістської моделі ядерна про-
грама – це спосіб для Ірану заявити про себе як про 
передову і суверенну державу, з якою рахуються і пова-
жають. Зокрема, у 2013 р. міністр закордонних справ 
Ірану Дж. Заріф при підготовці договору ядерної угоди 
зауважив: «ми очікуємо і вимагаємо поваги до своєї гід-
ності» [19].  

З точку зору реалізму, Іран виходить із положення 
про ядерну зброю як інструменту стримування інозем-
них військових ударів, потенційно спрямованих на кра-
їну. На думку К. Волца, окремим фактором занепоко-
єння Ірану щодо прямої військової загрози виступає 
регіональна ядерна монополія Ізраїлю, яка додає неспо-
кою в регіоні та поглиблює поточну кризу [26]. Нарешті, 
ліберальні моделі роблять наголос на зв‟язку із внутріш-
ньою політикою.  

Таким чином, поєднання всіх вищезазначених зовні-
шньополітичних інструментів виявляється ефективним у 
реалізації основної мети іранської влади – збереження 
національної ісламської держави та її виживання в умо-
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вах міжнародного утискання. Ідеологічно країна спира-
ється на Конституцію та її ісламські принципи, а ядерна 
програма виступає як іміджевий інструмент у боротьбі 
за мусульманську умму.  

Висновки. Сучасний Іран виявляється одним із най-
головніших акторів трансформованої близькосхідної 
системи міжнародних відносин, значною мірою сформо-
ваною власними діями. Цивілізаційна гордість Ірану та 
прагнення до статусу регіональної влади, вартого його 
історичної та демографічної ваги, не в останню чергу 
визначають його регіональну політику. Специфічні ін-
струменти, які застосовує іранська влада з метою досяг-
нення власних геополітичних амбіцій, дозволили закла-
сти основи міцності політичного режиму в країні, і така 
модель виявилася цілком життєздатною. Система без-
пеки у регіоні, таким чином, має виходити із положення 
про те, що будь-які загрози, спрямовані на національні 
інтереси та кордони країни, розглядаються іранською 
владою як пряма загроза самому режиму. В той же час 
створення асиметричних загроз та ведення проксі-війн у 
регіоні розглядаються Іраном як факт усвідомлення вла-
сних недоліків та відносної недостатності військової 
сили. Ядерна зброя є символічною метою загального 
масштабу, фактором політичного шантажу та маніпуля-
цій задля досягнення як зовнішніх, так і внутрішніх ці-
лей. В недалекому майбутньому складно буде говорити 
про зменшення регіональних загроз, спричинених Іра-
ном, без суттєвого покращення відносин між країнами 
регіону або/та лібералізації самого режиму.  
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Постановка проблеми. Розширення прикордонної 

та міжрегіональної співпраці, сучасні інтеграційні про-

цеси на території Європи активно сприяють зростанню 

ролі етнополітичних процесів. Питання діяльності наці-

ональних меншин є актуальним і потребує постійного 

наукового вивчення та аналізу, зокрема, є важливим для 

розвитку українсько-польських взаємин, оскільки націо-

нальні меншини впливають як на внутрішньополітичне 

життя держави, так і на зовнішньополітичну діяльність. 

Дане питання активно вивчається в країнах європейсь-

кого регіону, що пов‟язано насамперед з процесами єв-

ропейської інтеграції. Саме досвід держав Центральної 

та Східної Європи, які вже стали членами ЄС у 2004 р. є 

важливим для вдосконалення українського законодав-

ства у сфері міжнаціональних відносин, адже Європей-

ський Союз особливу вагу приділяє зобов‟язанням держав 

щодо правового регулювання захисту прав національних 

меншин.  

Сьогодні функціонує багато міжнародних інституцій 

із захисту прав національних меншин, Україною та 

Польщею підписано і ратифіковано ряд угод, що містять 

положення про захист національних меншин, однак 

існує ще ряд невирішених питань, які потребують додат-

кового вивчення та аналізу. Українці одна найчисельні-

ших національних меншин в Польщі (третя за чисельніс-

тю), і найбільша кількість представників української 

меншини проживає у Вармінсько-Мазурському, Помор-

ському та Західнопоморському воєводствах.  

Мета статті – дослідження особливостей реалізації 

державної політики України та Польщі щодо захисту 

прав національних меншин, зокрема, діяльності владних 

центральних та місцевих державних інституцій з питань 

національних меншин. 

В Україні та Польщі існують певні наукові напрацю-

вання в галузі міжнаціональних відносин, однак їх недо-

статньо, враховуючи динаміку етнонаціонального роз-

витку та його важливість для процесів державотворення.  

Хоча дана проблематика доволі часто обговорюється 

в наукових колах, однак ґрунтовних наукових праць 

доволі мало, зокрема, бракує наукових праць, які висвіт-

лювали б місце і роль державних інституцій, інститутів 

громадянського суспільства у міжнаціональних відносинах.  

Серед українських дослідників необхідно згадати та-

ких науковців як Євтух, Ю.І. Римаренко, О. Калакура, 

І. Кресіна, А.Ф. Колодій, О.В. Картунов, В. Лісовий, 

О. Майборода та ін.  

Серед польських дослідників варто виділити праці 

Т. Астрамович-Лейк, Т. Броварек, Г. Халупчак, Г. Януш, 

Є. Бичковский, К. Целінська, К. Кваснєвський та ін. 

Вивчення даної проблеми вимагає постійної уваги та 

нових теоретичних розробок, а також нових підходів в 

системі державної влади усіх рівнів. 

Виклад основного матеріалу. Проблематика міжет-

нічних відносин активно розглядається в країнах ЄС, що 

пов‟язано насамперед з процесами європейської інтегра-

ції та розширенням Європейського Союзу. На загально-

європейському рівні захист прав національних та етніч-

них меншин забезпечують: Рада Європи, Європейський 

Союз (Агентство Європейського Союзу з захисту фун-

даментальних прав), Організація з безпеки і співпраці у 

Європі (Верховний Комісар з питань національних 

меншин). 

Розвиток національних меншин вже довший час є 

об‟єктом посиленої уваги урядів та політичних сил, які 

аналізують та відстоюють позицію своїх співвітчизників 

за кордоном. Нажаль, окремі держави часто використо-

вують національні меншини як інструмент забезпечення 

власного інформаційного, культурного та політичного 

домінування в окремому регіоні, що, звісно, негативно 

впливає на міждержавні відносини. Однак, як свідчать 

факти, у більшості випадків, закономірний інтерес дер-

жав до стану розвитку споріднених меншин сприяє до-

сягненню взаєморозуміння, скріпленню дружніх міжде-

ржавних відносин.  

Зокрема, наприкінці 90-х років уряди ряду європей-

ських держав, зокрема, Німеччини, Італії, Румунії, Гре-

ції, Словаччини, Болгарії, Польщі, Угорщини прийняли 

законодавство, яке забезпечувало захист прав та держа-

вну допомогу представникам їх діаспори у прикордон-

них державах. Згідно з положеннями п. 2 ст. 6 Консти-

туції Республіки Польща від 1997 року, Польща 

Досліджено особливості реалізації сучасної державної політики України та Польщі щодо діяльності 

національних меншин, розглянуто нормативно-правову базу обох держав, функціонування державних та 

недержавних програм та фондів, які підтримують діяльність національних меншин. Особлива увага 

приділяється аналізу діяльності центральних та місцевих органів влади, окремих державних та 

громадських інституцій. Доведено, що питання національних меншин є важливим для розвитку українсько-

польських взаємин, оскільки вони впливають як на внутрішньополітичне життя держави, так і на 

зовнішньополітичну діяльність. 

Ключові слова: національні меншини, етнополітика Республіки Польща, етнополітика України, 

національна безпека, політична мобілізація етнічних груп. 
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зобов‟язана надавати допомогу полякам, які проживають 

за кордоном, з метою забезпечення підтримки останніми 

зв‟язку з національним культурним надбанням [6]. 

Питання захисту національних меншин гарантовано 

Договором між Україною і Республікою Польща «Про 

добросусідство, дружні відносини і співробітництво» 

(1992) [1] Договором «Про співробітництво в галузі 

культури, науки і освіти» (1997 р.), зазначається, що 

Україна та Польща повинні сприяти діяльності освітніх, 

культурних і релігійних організацій та товариств україн-

ської і польської національних меншин на території обох 

держав [3].  

Між Україною та Польщею підписано декілька між-

урядових угод, які стосуються діяльності національних 

меншин. Наприклад, угодах між урядами Польщі й 

України про співпрацю між Міністром освіти Польщі та 

Міністром освіти і науки України. Стаття 6 цього доку-

мента твердить, що обидві сторони забезпечать особам, 

які належать до української меншини і проживають на 

території Польщі, й особам, котрі належать до польської 

меншини і проживають на території України, всі умови 

для вивчення рідної мови, а також історії та культури в 

дошкільних закладах, початкових школах та загальноос-

вітніх ліцеях, у рамках системи освіти у Польщі й 

Україні та сприятимуть підвищенню рівня навчання цих 

предметів [4]. 

На початку 1990 років у Польщі було створено комі-

сію Сейму з питань національних та етнічних меншин, 

зокрема, було задекларовано, що Польща є батьківщи-

ною також для національних та етнічних меншин. Влада 

запровадила рівність прав для членів національних мен-

шин як громадян Польщі, а також сприяла збереженню 

їх культурної, мовної та освітньої ідентичності. Інші 

права вважалися дуже спірними. У 2005 році на основі 

європейських стандартів був прийнятий «Закон про 

національні та етнічні меншини, та про регіональну 

мову», який і по сьогодні залишається основним право-

вим актом, що регулює правовий статус національних 

меншин у Польщі. Права меншин політичного характеру 

гарантуються «Виборчим законом для Сейму та Сенату 

Республіки Польща» [5]. 

Новий Закон Польської Республіки «Про національні 

та етнічні меншини та про регіональну мову» [2] відпо-

відає нормам політики ЄС щодо національних меншин, 

визнає 9 національних меншин, серед яких і українська 

меншина.  

Питання національних та етнічних меншин Польщі 

вирішують такі державні органи як: міністр у справах 

релігійних віросповідань, етнічних і національних мен-

шин; спільна комісія уряду та національних і етнічних 

меншин (політичний дорадчий орган, який співпрацює з 

органами державної адміністрації та місцевого самовря-

дування, громадськими організаціями національних 

меншин); представник воєводи у справах національних 

та етнічних меншин. Основними завданнями спільної 

комісії уряду та національних і етнічних меншин є нада-

ння висновків щодо реалізації прав та потреб меншин, 

надання висновків щодо програм, метою яких є створен-

ня умов для збереження та розвитку культурної самобу-

тності меншин, збереження та розвитку регіональної 

мови, громадська та соціальна інтеграція; надання ви-

сновків щодо проектів нормативно-правових актів щодо 

меншин. Спільна комісія має широкі повноваження як 

загальнонаціональний орган, активно співпрацює з ор-

ганами державної адміністрації та місцевого самовряду-

вання та зацікавленими громадськими організаціями, 

також звертається до інституцій, організацій та наукових 

кіл та громадських організацій, зокрема, про надання 

висновку, здійснення експертизи або про надання інфо-

рмації. До складу спільної комісії входять по два пред-

ставники від білоруської, литовської, німецької, україн-

ської, лемківської та ромської меншини і по одному від 

чеської, вірменської, російської, словацької, єврейської, 

караїмської і татарської. Загалом є 21 представник від 

національних меншин, а також представники органів 

державної адміністрації, міністерств та інших державних 

органів влади. Експерти зазначають, що спільна комісія 

є дієвим політичним майданчиком для ведення діалогу 

національних меншин із органами влади.  

Уряд Польщі щорічно на конкурсній основі (конкурс 

проектів) з державного бюджету виділяє кошти на роз-

виток національних меншин, зокрема, збереження та 

розвиток культурної ідентичності національних та етні-

чних меншин. Також фінансування національних мен-

шин здійснюється із місцевих бюджетів. Наприклад, у 

Вармінсько-Мазурському воєводстві з місцевого бюдже-

ту надається щорічна підтримка для фінансування прое-

ктів культурних заходів і навчання меншин. 

Найчисельнішою організацією української меншини 

в Польщі є Об‟єднання українців у Польщі (ОУП), яке 

має десять регіональних відділів, що згуртовують бли-

зько дев‟яносто місцевих гуртків. Також активно розви-

ваються різні регіональні та професійні українські това-

риства, як, наприклад, Український «Народний Дім» у 

місті Перемишль, Союз українок, Українське історичне 

товариство, Союз українців Підляшшя, Спілка україн-

ців-політв‟язнів сталінського періоду, Українське вчи-

тельське товариство, Українське лікарське товариство, 

Українське християнське братство святого Володимира, 

Товариство підприємців, Товариство імені Б. Лепкого у 

Кракові та інші.  

Основні напрямки роботи Об‟єднання Українців у 

Польщі: збереження й розвиток національних традицій 

українців в Польщі; розвиток культурної, освітньої, гро-

мадської діяльності, піклування та збереження пам‟яток 

культури, місць національної пам‟яті та місць спочинку 

жертв війни і післявоєнного періоду на рідних землях. 

ОУП активно розвиває співпрацю із державними орга-

нами України, громадськими організаціями, науковими 

установами  

Практика оказує, що життя української меншини в 

Польщі відбувається навколо українських освітніх 

центрів, церкви, громадських українських організацій. 

Українська меншина Польщі добре інтегрована у поль-

ське суспільство, вона є консолідованою, зберігає націо-

нальні та культурні традиції, мову. У даному контексті 

не можна не згадати і про сучасну українську міграцію, 

велику кількість польських студентів українського 
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походження, трудових мігрантів, які створюють власні 

національні громади, інтегруються у суспільство. У 

цьому напрямку потрібно активно працювати урядам 

України та Польщі щодо розвитку та підтримки польсь-

кої меншини в Україні та української в Польщі.  

Правове регулювання існування та діяльності органі-

зацій національних меншин у Польщі визначається не 

лише вітчизняним законодавством, але й міждержав-

ними угодами. Також законодавство Польщі дозволяє 

існування партій національних меншин – найбільша 

представляє німецьку меншину, має членів парламенту 

на національному рівні і відстоює питання, пов‟язані з 

діяльністю національних меншин на території усієї Польщі. 

В Україні за розвиток національних меншин відпові-

дальні такі державні органи влади як Міністерство куль-

тури України, Уповноважений з питань етнонаціональ-

ної політики при Уряді України; Парламентський 

Омбудсмен; Координаційна рада національностей при 

Уповноваженому з питань етнонаціональної політики, 

місцеві органи влади. Чинне законодавство України дос-

татньою мірою забезпечує збереження ідентичності та 

культурної самобутності національних меншин, однак 

стрімкий розвиток міжнаціональних процесів і зроста-

юча активність представників етнічних спільнот вима-

гають удосконалення процесу формування правового 

поля та механізмів реалізації державної етнонаціональ-

ної політики. 

Сьогодні одним з важливих питань українсько-поль-

ської співпраці в галузі культури є використання поль-

ського досвіду у реформуванні менеджменту культурної 

галузі України, підтримки Польщею інтеграції українсь-

кого культурно-мистецького середовища у загальноєв-

ропейський культурний простір та поширення здобутків 

української культури. 

Висновки. Підсумовуючи, можемо зауважити, роль 

держави в етнополітичних процесах залишається ключо-

вою, адже завдання держави – вироблення механізмів 

досягнення балансу інтересів і стабільності суспільства, 

це перш за все цілеспрямована діяльність держави й 

етносів, спрямована на досягнення стабільності багато-

національного суспільства.  

На розвиток українсько-польської співпраці значною 

мірою впливає політика держави щодо розвитку націо-

нальних меншин, зокрема, як забезпечуються націона-

льні, освітні, культурні та релігійні потреби польської 

меншини в Україні та української меншини в Республіці 

Польща. Ці питання є надзвичайно актуальними та скла-

дними, зокрема, можна виділити кілька дискусійних 

моментів щодо зовнішньої політики держав, які безпо-

середньо стосуються питання національних меншин – 

питання, пов‟язані із окремими історичними подіями 

(перепоховання жертв війни та політичних репресій, 

встановлення пам‟ятних знаків тощо), аналіз ситуації 

щодо дотримання міжнародних норм захисту прав наці-

ональних меншин, освіта національних меншин та ін. 

Також важливою проблемою української меншини є 

асиміляція, адже багато українців не задекларували 

свого етнічного походження і публічно не згадують про 

своє етнічне коріння. 

Щоб національна меншина не перетворювалась у за-

криту групу із дезінтеграційними настроями, над цим 

потрібно працювати державними органам на усіх рівнях. 

Також важливо розвивати наукову українсько-польську 

співпрацю, інформувати про позитивні практики україн-

сько-польської співпраці. За останні роки в Україні та 

Польщі національні товариства помітно активізували 

свою діяльність на міжнародному рівні, зокрема, зросла 

їх участь у роботі міжнародних організацій. 
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    INTRODUCTION. As a result of the increase in  

           alternative tourism movements day by day, people 

began to travel for many different reasons. With the increase 

of progressive tourism and alternative tourism types, 

seasonal tourism begins to be expanded over 12 months and 

the competitiveness in tourism increases (Aydin et al., 2011: 7; 

Özsari and Karatana, 2013: 137). People‟s reasons for 

traveling vary according to their particular interests, tastes 

and special needs. People take part in the tourism movement 

in order to:  taste local dishes specific for the destination, to 

do shopping, to participate in organizations such as cinema, 

concerts, fashion shows, to perform their prayers, to 

participate in sports activities and to benefit from health 

services (Akdu and Akdu, 2014: 2). 

Tourists who want to benefit from health services in a 

country other than their permanent country of residence, 

firstly pay attention to the quality of the health service 

offered and the existence of experienced health personnel, 

the provision of world-class health care and of course the 

price of the service they will receive. In this context, health 

tourism brings together the health and tourism sector and 

contributes to the development of both sectors (Oltulular, 

2018: 4).  

In the past, health tourists preferred the United States and 

European countries for treatment purposes, while today they 

prefer the Middle East and Far East countries due to 

reasonable price and short waiting time. The overcharge of 

people‟s treatment fees in their home countries, the waiting 

time for undergoing treatment and the length of their lists are 

among the reasons that push patients to move outside their 

countries to get better quality and faster services at a more 

affordable price (Akdu and Akdu, 2014: 2). Health tourism 

can be done in order to regain health as it can be done to keep 

being healthy (Oltulular, 2018: 1). In addition, health tourism is 

usually done for at least twenty-one days, which may vary 

depending on the type of treatment (Aydin, 2012: 91-96).  

LITERATURE REVIEW. Health tourism is a 

movement done from one country to another (Cohen, 2013: 

269) in order to benefit health care services. «Health» 

highlights physical well-being as well as physical and mental 

harmony. Being healthy also means not being diseased, as 

well as it carries the meaning of mental and physical 

harmony and quality. Health tourism and medical tourism 

have become important after 1990 and have gained more 

importance until today (İçöz, 2009: 4). Health tourism is a 

travel and tourism movement for the use of services that 

improve or support an individual‟s physical or psychological 

health elsewhere from their place of residence for more than 

twenty-four hours (Amouzagor, et al., 2016: 88). In this 

study, the studies within the scope of health tourism 

qualifications were handled within the scope of the screening 

method (Kozak, 2014: 97), which is one of the qualitative 

research methods, and the articles written on this subject in 

the field were examined in terms of public and private 

hospitals. In the study conducted by Sönmez and Sevindik, 

the changes experienced in health services within the 

framework of health transformation were examined, and the 

thoughts of healthcare professionals working in hospitals 

about being a Family Health Person, the problems they 

encountered and their satisfaction levels were evaluated. 

96.2% of the healthcare professionals participating in the 

study stated that they were worried that the Family Health 

Person contract did not adequately cover their personal 

rights. (Sönmez and Sevindik, 2013: 1).  

Health tourism, which is the movement made to regain people’s health, is given great importance in Turkey 

as well as in the world. This importance increases day by day and affects the decisions taken and the policies 

being implemented. Due to the increase in revenue from health tourism than other types of tourism and the events 

within the scope of COVID-19, which affects the whole world, Turkey has been paying more attention to this area 

in recent years. The aim of this study is to discuss place of Isparta in health tourism qualitatively in terms of its 

characteristics and to express the opinions of public and private hospitals on this issue. In this study, semi-

structured interview technique, which is one of the qualitative research methods, was applied as a research 

method. In the analysis of the data, the data were interpreted and tabled using the descriptive systematic analysis 

technique and frequency analysis method. As a result, the answers to the questions directed to 8 public and 

private hospitals in the region were evaluated and it was determined that there were some deficiencies in 

qualitative terms. 

Key words: Health tourism, Qualitative review, Isparta, Public – private cooperation. 
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The study of Ozturk, Babacan and Anahar was carried 

out with nurses, physicians, etc. medical personnel working 

in public hospitals in order to determine whether job security 

was ensured for the medical personnel working in public 

hospitals. It has been determined that all medical personnel 

have seen a small number of occupational accidents and 

occupational diseases in their hospitals. However, as a result 

of occupational accidents, 34% of nurses, 30% of physicians 

and other medical personnel explained the verbal violence of 

patients and their relatives, 27% of nurses within the scope 

of occupational disease explained cancer, and 21% of 

physicians and other medical personnel explained sleep 

disorder (Öztürk et al., 2012: 252). Studies aimed at 

determining the behaviors of health consumers are another 

topic discussed in the field of health tourism. Smith and 

Forgione (2007) created a two-stage model for the selection 

of the health tourism product. In this model, the first stage is 

the evaluation of the foreign country in terms of quality in 

health tourism; the second stage is the selection of a health 

institution. In the first stage; it has been revealed that 

country-specific practices such as economy, political 

environment and policies affect patients‟ preference for 

countries. The second stage revealed that criteria such as 

costs, hospital accreditation, quality of care and physicians 

had an impact on the selection of the health facility (Smith 

and Forgione, 2007: 1).  

In his study, Uğurluoğlu discussed the relationship 

between the external environmental analysis and success of 

health institutions. In order for health institutions to operate 

successfully, they need to be positioned in the most 

appropriate way to the external environment they are in. 

(Ugurluoglu, 2013: 155). In the research of Amouzagor‟s 

friends, how health tourism knowledge is formed and the 

underlying challenges of theoretical and practical phenomena 

are discussed. It has been found that communication 

between working staff in the health sector and hospital 

standards affect health tourism (Amouzagor et al., 2016: 88). 

Devebakan‟s study on «Technical and Perceived Quality 

in Health Enterprises» discussed the technical service in the 

enterprises and the impact of the quality of service that 

patients perceive as a result of the service provided in order 

to maintain their existence and gain in the competitive 

environment of health enterprises and it is understood that 

there is a strong connection between them (Devebakan, 

2006: 120). Another study on the importance of technical 

equipment and infrastructure is Arellano‟s study, which 

argues that there may be a public-to-private brain migration. 

According to the study, the relationship between the number 

of foreign patients coming to developing countries to benefit 

from health services within the scope of health tourism and 

technological infrastructure developments was examined and 

drew attention to social justice problems in the distribution 

of scarce resources was considered (Arellano, 2007: 193).  

THE STATEMENT OF THE MAIN MATERIAL 

1. HEALTH TOURISM AND IT’S TYPES IN THE 

WORLD. The countries that stand out in the world in health 

tourism are: medical tourism; Panama, Brazil, Malaysia, 

Costa Rica, India, Thermal tourism; In India, Turkey, 

Malaysia and Spa and wellness tourism; Hungary, Czech 

Republic, Austria, Bali, Maldives (InnoCentric, 2011: 88). 

Due to its location, Hungary is an important destination 

center in Europe in terms of health that sends health tourists 

to another countries. With dental treatments in the majority, 

but for plastic and aesthetic surgery, this is one of the most 

important countries in Europe in treatment forms such as 

hair transplantation (Aktepe, 2013: 5). Jordan; has become 

an attraction for the treatment of female patients in the 

Middle East who have experienced dangerous pregnancies 

or are infertile, Cuba; is due to oral, dental and aesthetic 

surgical operations and India is preferred in coronary bypass 

and cosmetic treatments (Connell, 2006: 2097). Switzerland 

is an example of the preferred destination of patients seeking 

euthanasia (İçöz, 2009: 2266). According to the Ministry of 

Health, health tourism has types and application areas in the 

form of Health Tourism, Thermal (Spa-SPA) Tourism and 

Accessible Tourism. The health sector, which is a very 

important area in the world, has gained a different dimension, 

especially with health tourism. Nowadays, people leave their 

living places due to maintaining their health, regaining 

health or due to a number of aesthetic concerns as well as 

they are going to different places within the possibilities and 

meeting their psychological and physical needs.  

According to Daştan, medical tourism is defined as 

traveling to be treated or protected from diseases when some 

specialist medical interventions are needed, while (Daştan, 

2014: 147) according to Conell, medical tourism is a type of 

tourism applied for the purpose of medical intervention and 

treatment (Conell, 2006: 1094).  

Today, medical tourists who set out for health tourism 

can benefit from health services from other countries at a 

more affordable price than it is their own countries. Many 

countries also support their own citizens to benefit from 

affordable health care in another country (Uğurluoğlu, 2013: 

166). The biggest reason why people undergo treatment 

outside of where they live is low service expense, affordable 

price in transportation and developing medical technology 

(Connel, 2006: 1). Many affluent nations around the world 

can rarely compete for the purpose of benefiting medical 

tourism. Especially countries such as Singapore, Malaysia, 

Thailand, South Korea and India are among the most 

important Asian countries in medical tourism. For example, 

in the 1970s, Thailand became a specialist in medical 

tourism with gender change operations and headed in the 

field of aesthetic surgery. After 1998, Malaysia has 

developed in the field of private health in response to the 

economic crisis of Asia and the need to diversify tourism. 

India, which is accepted as the center of global medical 

tourism, has been shown up by making various advertisements 

with practices such as bypass, cosmetic surgery and 

alternative therapy (Connel, 2006: 1095). 

Thermal (Thermal Spring-SPA) Tourism, which is an 

important treatment and therapy method in health tourism, is 

a very important source of income in the world and in our 

country. Thermal Tourism is the use of hot, cold and mineral 

waters in health tourism by processing them to benefit 

human health. This includes healing waters, as well as steam 

and mud (Oltulus, 2018: 15). According to the Thermal 

Tourism Definition of the Ministry of Culture and Tourism, 

it is defined as a type of tourism, that is preferred for 

treatment of diseases that can be treated by respiratory tract, 

consisting of use water and mud baths, climate cures, physical 

therapy, rehabilitation, exercise, diet, psychotherapy, and the 
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use of thermal waters for entertainment and recreational 

purposes. When we look at the definition of the word spa, it 

occurs with the abbreviation of the Latin words «Salus Per 

Aquam». This concept from the Romans is still a name given to 

water therapies today and means «Health that came from 

Water». It is stated that there is a form of treatment covering 

all kinds of water and mud applications (Ministry of Culture 

and Tourism, 2017c; BAKA, 2013). It is especially important 

for our country because it is located on an important 

geothermal belt. There are over 1,000 resources in Turkey, 

which is among the top seven countries in the world in terms 

of resource wealth and potential (Tengilimoğlu, 2005: 90).  

Within the scope of “Accessible Tourism”, which is the 

third type of health tourism, all kinds of treatment methods 

applied by certified personnel trained in geriatric treatment 

centers (elderly care) and nursing homes for the purpose of 

caring and rehabilitating elderly and disabled tourists 

constitute elderly and accessible tourism (Özer and Sonğur, 

2012: 72). There is possibility for individuals to become 

disabled as a result of a sudden natural disaster, terrorist 

attack or an accident they would experience. Individuals 

whose health integrity is impaired permanently or temporarily 

due to congenital or old age are also considered disabled as 

they cannot sustain their lives on their own. Disability is a 

psychological or physical inability or limitation and 

therefore inability to perform bodily functions (Zengin and 

Eryılmaz, 2013:  53). The services to be offered to people 

with disabilities due to various reasons, congenital or later, 

will enable not only disabled individuals but also elderly 

people, pregnant women and children to increase the quality 

of life that will ensure them comfortable and easy access to 

activities (Akıncı and Sönmez, 2015: 97). 

2. QUALITATIVE ANALYSIS OF HEALTHTOU-

RISM IN TURKEY. Due to the high level of education and 

prosperity in developed countries, health services are also 

highly priced, and aging population and health needs 

together with health costs are increasing. As a result of the 

increase in social security costs, social security institutions 

are experiencing difficulties. By making agreements with 

social security institutions in developed countries and 

insurance companies abroad, it enables medical tourists to 

benefit from affordable, high-quality, reliable health services 

by making bilateral agreements with other neighboring 

countries that provide quality and affordable medical 

services (Yardan et al., 2014: 32).  

The favorable conditions of the region visited by tourists 

during their stay are called tourism health, and the sudden 

illness and need for health services during their holidays are 

called tourist health (Temizkan, 2015: 18). 

 Some of the reasons why health tourists prefer Turkey 

for various reasons can be listed as follows (saturk.gov.tr): 

• Climate 

• Natural beauties 

• Short waiting times 

• Closeness in location 

• Quality service 

• Modern technology 

• Trained staff 

• Close flight distance  

• For reasons such as the desire to get to know Turkish 

culture and cuisine, climate, nature, history, spas, accredited 

and technologically equipped hospitals, equipped and trained 

personnel, affordable prices and accessibility can also be 

counted. 

According to the Data of the Turkish Statistical Institute, 

the total health expenditure in Turkey was 140 million TRY 

in 2017 and 165 million TRY in 2018. Tourism revenue was 

26 million TRY in 2017, 29 million TRY in 2018 and 14 

million TRY in the third quarter of 2019 (tuik.gov.tr).  

According to the data of Ministry of Health, health 

tourism in the world has increased rapidly in the last decade 

and the number of travelers to benefit from health care has 

exceeded ten million, while annual income has reached a 

turnover of $100 billion (saglikturizmi.saglik.gov.tr). 

Accordingly, it is seen that health tourism expenditures are 

increasing day by day based on TUIK data. In this respect, 

the topics that should be emphasized when conducting health 

tourism research in Turkey also shows us the progression 

stages of health tourism. In addition, many issues such as 

personnel, technological equipment, infrastructure, which we 

call qualitative examination, help in dealing with health 

tourism. There are 48 internationally accredited health 

institutions in our country (saglikturizmi.saglik.gov.tr). 

Private hospitals, public and university hospitals, especially 

in Istanbul, Izmir and Ankara, are equipped with high 

technology. There are oncological treatments, brain surgery, 

orthopedics, pediatric surgery, aesthetic surgery, 

cardiovascular surgery and health services with advanced 

technological systems in medical branches. In addition, 

difficult operations such as robotic surgery, bone marrow 

transplantation, MRI and organ transplantation can be 

performed (msal.com). Accreditation; is the certificate of 

conformity obtained by the health institutions as a result of 

the inspection from the determined institutions and 

organizations in order to reduce the risks and increase the 

security in order to ensure that the patients who will go 

abroad are confident and trust the service they will benefit 

from. The provinces with the highest number of accredited 

48 hospitals are given in the table below. 

Table 1  

Distribution of Private and Public Hospitals by City 

City Public Hospital Private Hospital 

İstanbul 55 106 

Ankara 39 29 

İzmir 14 11 

Afyon 17 1 

Bursa 6 5 

Kocaeli 6 5 

Antalya 13 15 

Kayseri 5 14 

Kütahya 6 4 

Yalova 1 2 

Source: http://mediturizm.com/trk/Spa-And-Resort/Cities- 

Medical-And-Health-Tourism-Turkey (E.T: 19.12.2019) 
 

According to the table, it is seen that the number of 

private hospitals is high compared to public hospitals in 

some provinces. However, it is also seen that there are 

provinces where the opposite is the case. This difference also 

reveals the majority accredited in health. In addition to 5 

university hospitals, there are 23 accredited hospitals in 

Istanbul. While the number of university hospitals in Ankara 
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is 10, the number of accredited hospitals is 7. Furthermore, 

in this city, there are 3 thermal springs and 8 thermal holiday 

villages in order to serve people. There are 3 accredited 

hospitals in Bursa, 2 in Kocaeli and 1 in Antalya 

(mediturizm.com). More private hospitals show that quality 

in health is more improved in private hospitals. When it 

comes to accreditation of health institutions, it is necessary 

to provide a certain quality of service at all stages. Criteria to 

consider at this stage when determining the level of quality 

of the service providers is; scientific knowledge, technology 

and methods in health, meeting the needs and expectations 

of those who demand services and institutional capacity 

(Beylik, 2018: 6-13). While the quality of health care is very 

important for the sectors that provide management, 

education and infrastructure services, the deficiencies in 

terms of efficiency and productivity in service are an 

indication that the quality is not fully realized (Korkmaz and 

Aydın, 2015: 94). In as much as the effective use of a 

medical device suitable for use is possible with well-trained 

personnel, it is also efficient to purchase it according to the 

conditions and to make it available in a way that reduces the 

cost. The accredited objectives of the Department of Health 

Standards and Accreditation in Health; can be considered in 

two general categories. The objectives in the first category 

are organizational goals that concern how the organization 

delivers its services (Effectiveness, Efficiency, Productivity 

and Healthy Work Life). The objectives in the second 

category are those that directly concern service areas 

(patients and health tourists) provided by the institution 

(Patient Safety, Equity, Patient Focus, Compliance, 

Timeliness, Continuity). The Department of Health Tourism, 

established within the Ministry of Health of the Republic of 

Turkey, provides 24/7 emergency response services by 

having translated those services in English, German, Russian 

and Arabic (kalite.saglik.gov.tr/). Today, as a result of the 

developments in science and technology, the increasing level 

of culture and the increase in the value given to people, it 

has become necessary to provide high quality health services 

and improve services in order to survive in the competitive 

environment in the sector (Aslantekin et al., 2005: 55). Total 

Quality Management in health is based on the understanding 

of meeting patient needs and expectations in a timely 

manner (Gurnani, 1999: 212). Because health services are 

directly related to human life and mistakes cause irreversible 

results, it is very important to ensure quality in health 

institutions (Devebakan, 2006: 121). Services provided in 

the health sector in Turkey under this approach are; eye and 

dental surgeries, in vitro fertilization, aesthetic and plastic 

operations and cardiovascular diseases) (Şahbaz et al., 2012: 

277). The subject should be evaluated qualitatively in order 

to bring the developing structure in health tourism to a 

higher level and to reach the desired goal within the plans 

and policies in an active and efficient manner. In this 

context, it is very important to be aware the compliance of 

the personnel structure, technological equipment and 

infrastructure to the conditions and to complete the 

deficiencies. 

2.1. Personnel Structure. According to the Turkish 

Language Association, personnel; are real persons working 

in the state and other public institutions, participating in the 

business activity with their various duties (sozluk.gov.tr). 

In terms of developing health tourism, the number of 

trained, specialized health personnel who speak foreign 

languages should be increased (Yardan et al., 2014: 38). 

Physicians and other healthcare professionals should be given 

more importance to know foreign languages and they should 

be provided with the necessary training (Ülkü, 2017: 112).  

In terms of the development of medical tourism, 

international foreign language issues should be given 

importance and personnel should be trained to serve in this 

field (Özsarı and Karatana, 2013: 144). According to the 

accredited rules in health; personnel must have all necessary 

authorization and permission documents for the working 

situation. In case of death in the hospital, specialist 

personnel should be provided to support the relatives of the 

patients during the delivery of the funeral to the relatives of 

the patient, the staff who will carry out the transfer of 

medicines to the patients should be trained in the safe 

transfer of medicines, intervention in dangerous drug 

fractures and blood transfer, as well as the personnel in 

charge of collecting and transporting waste should be 

trained. In addition, effective communication should be 

provided between health workers in the flow of medical 

information. This is also possible with technology 

(dosyamerkez.sağlik.gov.tr). 

2.2. Technological Equipment. Technology: is an 

important element that constitutes the physical environment 

in enterprises. The information technologies, computers and 

computer software used are part of the technology 

(Bedestenci, Minister and Büyükbeşe, 2004: 63-64). 

According to another recognition; Technology is knowledge 

of manufacturing machines and devices based on scientific 

knowledge (Günay, 2017: 163). Modern medical services 

should be effective, there should be infrastructure, 

equipment and technological facilities that can provide 

beneficial and successful services to the patient, it is possible 

to attract health tourism from many countries with the use of 

high-level technological opportunities in health tourism, and 

the demand for countries with high technology is higher 

(Aydın, 2012: 93). With the development of technologies in 

Turkey, the quality of national health services has also 

increased. Accordingly, developments in transportation 

technology and travel for health purposes have also 

increased (Zengingönül et al., 2012: 15). Due to its high 

health technology, Turkey has the potential to be the leading 

country in health tourism (Ulku, 2017: 107). This potential is 

suitable for healthcare workers to use technological 

infrastructure. In addition to technological infrastructure, 

more specialist workforce is needed for the development of 

health (Ministry of Health, 2011: 13). 

2.3. Infrastructure. The existence of infrastructure in 

transportation, technology and physical sense is important 

for the development of health tourism. Turkey has an 

important position in the field of health due to its qualified 

young workforce, good physicians, strong health 

infrastructure and technology (Ulku, 2017: 109).
1
 The 

important thing in health tourism is that the patient can 

                                                         
1 For Health Accredited Conditions, see . 
https://dosyamerkez.saglik.gov.tr/Eklenti/3688,sashastaneturkceson

baskirevizepd  
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happily go back home by completing the stage of treatment 

from leaving the house. If there is a form of transportation 

that allows the person to reach the goal in terms of safety, 

fast movement, quality and comfort, the purpose of health 

tourism will be some kind of achieved (Korkmaz, 2014: 

346). However, technological and physical standards should 

be established in accordance with the requirements and 

accreditation compliance should be evaluated. According to 

accreditation standards; necessary infrastructures should be 

established to provide an appropriate and safe working 

environment for health workers, to collect data for health 

tourists in the hospital, to monitor, evaluate the results, to 

create and effective use of the information management 

systems needed within the hospital, to report the problems 

experienced by employees, to establish the information 

system and to ensure the continuous operation of technical 

support and information management systems, to determine 

the risks related to hardware and software problems and to 

take measures for them.
2
 

3. HEALTH TOURISM IN ISPARTA. It is located in 

the western part of the Mediterranean Region in the inner 

part called «Lakes Region». Besides Gölcük, Kovada and 

Eğirdir Lakes, Davraz, Dedegöl and Barla Mountains are 

also very suitable for those who play nature sports. In 

Isparta, where summers are hot and dry, winters are cold and 

rainy. Places such as Davraz Ski Center, Eğirdir and Gölcük 

Lake, Yalvaç Pisidia Antiokheia, Şarkikaraağaç Kızıldağ 

National Park, Yenişarbademli Melikler Plateau, Aksu 

Zindan Cave are among the most important tourism values. 

Eğirdir is an important attraction point in terms of alternative 

tourism. Although various historical inns, madrasahs and 

mosques are seen as tourism symbols, there are also 

alternatives that can diversify tourism and attract tourists 

such as mountaineering, trekking, windsurfing, paragliding, 

camping. According to the meeting with the Isparta 

Provincial Directorate of Culture and Tourism held in 

December 2019, when the number of ministry certified 

hostels and hotels is examined, a total of 23 facilities, 

including the facilities in the districts, are identified, 11 of 

which are in the center. In total, there are 1167 rooms with 

business licenses, 2380 beds with operation licenses. There 

are 36 hotels and hostels with municipal certificates, 1863 

beds with a municipality certificate, and 885 rooms with 

municipality certificates. When we look at the number of 

public guesthouses, it is 11, there are 472 beds and 197 

rooms. In short, there are 70 facilities, 2249 rooms and 4715 

beds in total positioned in this city where many local and 

foreign tourists are accommodated. According to Isparta 

Provincial Health Directorate data, there are a total of 4 

private 3 public hospitals within the province, as well as 

private dental and eye polyclinics. There are 315 specialist 

doctors, 468 general practitioners, 90 dentists, 136 

pharmacies, 85 health centers, 122 health houses, 4 private 

public outpatient clinics, 1 private dialysis center and 1 

kidney stone crushing center. According to the data of 

Isparta Provincial Health Directorate, there are 4 private and 

3 state hospitals in total throughout the province, as well as 

                                                         
2 For accredited infrastructure conditions of health, see. 

https://dosyamerkez.saglik.gov.tr/Eklenti/3688,sashastaneturkceson

baskirevizepdf.pdf?  

private oral and eye polyclinics. 315 specialist doctors, 468 

general practitioners, 90 dentists, 136 pharmacies, 85 health 

centers, 122 health houses, 4 private public polyclinics, 1 

private dialysis center and 1 kidney stone crushing center 

provide service. There are important health institutions such 

as Bone Diseases Hospital, Physical Therapy and Rehabili-

tation Center, Heart Center, Cancer Diagnosis and Treatment 

Center and Diabetes Hospital, and Isparta City Hospital, 

which is a regional hospital, which is the first and only in the 

region. In addition, the Faculty of Medicine Research and 

Application Hospital continues to work as a health 

institution in an important education and training field and 

provides a suitable environment for health tourism. In 

addition to all these developments, there are negativities in 

terms of health tourism. For example, some negativities in 

the functioning of health tourism can be said for Isparta due 

to reasons such as not being able to cooperate with hospitals 

abroad (Yiğit, 2016: 115), and the low number of people 

with foreign language knowledge among healthcare 

personnel (Ülkü, 2017: 110). In case of examining of 

Isparta‟s infrastructure for health tourism, it is important to 

pay attention at transportation, technological and physical 

facilities. In terms of transportation, although it is possible to 

reach Isparta by road, airline and railway, it is generally 

preferred to be reached by road. There are two airports close 

to Isparta, the first of which is «Isparta Suleyman Demirel 

Airport», 35 km from the center of Isparta, and the other is 

«Antalya Airport», located 118 km away. Within these 

opportunities, it can be considered as an opportunity for 

future health tourists. 

The Western Mediterranean Development Agency 

(BAKA) conducts various cooperation projects within the 

scope of health tourism clustering. In this sense, Isparta‟s 

current potential in health tourism is revealed and studies are 

carried out in order to protect its values and raise awareness. 

In addition to Isparta City Hospital being suitable for health 

tourism, Suleyman Demirel University Faculty of Medicine 

continues its work to get JCI accreditation. Thus, it is seen 

that private and public hospitals in the region are trying to 

increase the demand of health tourists with an innovative 

understanding by using alternative medicine methods. Public 

and private hospitals in Isparta should carry out continuous 

cooperation and more people should come to the region. 

3.1. Research Method and Data Analysis. The aim of 

the study was to qualitatively examine health tourism and 

reveal its problems, and in this context, answers were sought 

to public and private sector hospital managers for health 

tourism of Isparta province. In this article, 15 different 

administrative personnel in 8 hospitals were interviewed 

within the scope of the research and 10 questions were asked 

to them. 

Qualitative research methods (Goodson and Walker, 

2005) that allowed for an in-depth study of the research were 

used in the interview technique with a semi-structured 

questionnaire in order to understand the perceptions and 

perspectives of the participants (Berg and Lune, 2015). 

Descriptive and systematic data analysis was used in the data 

obtained by interview (Lightning and Lightning, 2005).  

3.2. Research Sample. Using the interview technique, 

personnel in private and public hospitals in Isparta were 

interviewed. 2 private hospitals were not included in the 
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population because they refused to be interviewed. The 

interviews were conducted face to face and d with each 

participant it approximately lasted about 25–40 minutes. 

Since some participants were so busy, the interview 

questions were handed over to them to fill the answers and 

then answers were taken back. 3 of the research samples 

were private and 5 were public hospitals. 

3.3. Results and Conclusion. Within the framework of 

the interview protocols prepared, the results obtained from 

the answers, given by public and private sector health 

personnel authorized persons, to semi-structured interview 

questions were subjected to a descriptive systematic 

analysis. The comments of the results obtained are given 

below. The first question in the meeting protocol was about 

whether Isparta has a sufficient place in health tourism. 

Table1 

The place of Isparta in health tourism (Question 1) 

K1 
Disadvantageous and inadequate in terms of 
location. 

K2 Inadequate in terms of health tourism  

K3 Inadequate in terms of population of Isparta 

K4 Inadequate it is at very beginning stage. 

K5 Adequate as a service 

K6 
Inadequate, far from tourism center and low 
technological infrastructure. 

K7 Inadequate. 

K8 Adequate in terms of quality and health care. 

K9 Inadequate. 

K10 Inadequate. 

K11 Adequate. 

K12 Inadequate. 

K13 Adequate. 

K14 Inadequate, there is just expatriates demand 

K15 
Inadequate, it is not at the point on which it deserves 
to be. 

 

Frequency % 

Sufficient 10 66.6 

Insufficient 5 33.3 

 

As a result of the calculations according to Table 1, the 

answers of the managers to the question of competence in 

health tourism of Isparta were found to be sufficient by the 

majority. In this regard, 10 of the healthcare workers found 

the place of Isparta in terms of health tourism is adequate 

with a rate of 66.6%, while 5 of them did not find it adequate 

with a rate of 33.3%. While K3 stated that Isparta is in a 

very good condition compared to its population, K4 said that 

it is at the very beginning stage. K5 stated that it is adequate, 

and that this ratio can be increased with advertising and 

publicity. Stating that it is adequate, K8 says that it attracts 

many health tourists from the surrounding provinces due to 

its clean, safe and quality service. 

According to Table 2, as a result of the problems and 

deficiencies faced by the patients, the subject that health 

tourists have the most expectations from health institutions is 

accommodation service with 40%. This is met by the need 

for quality service with 33.3% and trust with 26.6 K2 states 

that the procedures and controls of patients are very much 

encountered with what they want to do with the support of 

counsellors. K4 stated that patients feel more secure due to 

24/7 accessibility. K1, K6 and K13 emphasized that the most 

common problem faced by patients coming for health 

tourism is the lack of accommodation service. K15 stated 

that patients need accommodation as a result of the 

vacationing in health tourism. 

Table 2 

Expectations and criteria of health tourists (Question 2) 

K1 
High-quality service, kindness, respect, trust, 
relevance, accommodation service, accurate 

determination. 

K2 
Transaction tracking and consultant support, getting 

fast and reliable results. 

K3 Benefiting from high-quality service. 

K4 
24/7 accessibility, high-quality service, good 

accommodation service. 

K5 Aesthetic and compatible treatment, affordable price 

K6 
Transportation service, accommodation service, fast 
service. 

K7 
Effective communication with healthcare 
professionals. 

K8 Benefiting from fair, high quality and safe service. 

K9 Trust, smiling face. 

K10 
Establishing effective communication with 
healthcare professionals. 

K11 Health recovering. 

K12 
Transportation, airline transfer service, 

accommodation service. 

K13 Accommodation service. 

K14 Trust, quality, reasonable price 

K15 Vacation need and accommodation service. 
 

Expectation Frequency % 

High-quality service 5 33.3 

Accommodation service 6 40 

Transportation service 2 13.3 

Effective communication 2 13.3 

Geting quick results 2 13.3 

Confidence 4 26.6 

Reasonable price 2 13.3 
 

Table 3 

Are there regulations required to benefit from 

healthcare services in hospitals? (Question 3) 

K1 No 

K2 No 

K3 No 

K4 Yes 

K5 Yes 

K6 No 

K7 I have no idea 

K8 Yes 

K9 I have no idea 

K10 Yes 

K11 No 

K12 No 

K13 No 

K14 No 

K15 Yes 
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Answers Frequency % 

Yes 5 33.3 

No 8 53.3 

I have no idea 2 13.3 

According to Table 3, the yes answer given to the necessary 
regulations on health tourism in hospitals is 33.3%, no answer is 
the majority with 53.3%. 2 medical personnel declared that they 
had no opinion on this matter. K4, K5, K8, K10 and K15 stated 
that the regulations for health tourists coming to benefit from 
health services are sufficient. K5 stated that the procedures 
applicable to everyone are also valid for health tourists and they 
do not have any extra demands, while K15 stated that the 
technical equipment and infrastructure in the hospital are 
adequate and at a good level. K1 stated that their technology 
standards are above the national level. K3 stated that they have 
transportation services in terms of home healthcare services and 
expressed the need for Oncology services.  

While K3 stated that among the healthcare professionals, 
there are employees who know sign language and have 
command of English and Arabic; K4 stated that there were only 
employees who could speak Arabic. K11 stated that they knew 
Persian as well as Arabic. K15, on the other hand, stated that 
they are quite proficient in terms of language and that there are 
personnel who can speak English, Russian and Turkmen 
languages. 

Table 4 

Is there a trip or private tour service offered to health 

tourists in period of post treatment? (Question 4) 

K1 No 

K2 No 

K3 No 

K4 No 

K5 No 

K6 No 

K7 No 

K8 No 

K9 I have no idea 

K10 I have no idea 

K11 No 

K12 No 

K13 No 

K14 No 

K15 No 

As a result of the answers given according to Table 4, it was 

determined that the health tourists were not provided with post-
treatment excursion services. 

Table 5 

Do medical tourists come to your institution? (Question 5) 

K1 No 

K2 No 

K3 No 

K4 No 

K5 No 

K6 No 

K7 No 

K8 No 

K9 I have no idea 

K10 I have no idea 

K11 Yes 

K12 Yes 

K13 Yes 

K14 No 

K15 No 
 

Answers Frequency % 

Yes 3 20 

No 10 66.6 

I have no idea 2 13.3 
 

As a result of the answers given according to Table 5, the 

answer to the question of whether a tourist comes to benefit 

from health services is yes with a rate of 20% and no answer 
with a rate of 66.6%. 13.3% stated that they do not have an 

opinion.  

Table 6 

Do the hospitals have trained personnel in term of the 

health tourism who know many languages? (question 6) 

K1 Yes 

K2 Yes 

K3 Yes 

K4 Yes 

K5 No 

K6 Yes 

K7 No 

K8 I have no idea 

K9 I have no idea 

K10 No 

K11 Yes 

K12 Yes 

K13 No 

K14 No 

K15 Yes 
 

Answers Frequency % 

Yes 8 53.3 

No 5 33.3 

I have no idea 2 13.3 
 

According to Table 6, to the question of whether there is 

personnel who can speak many languages, 5 people gave a 
positive answer, 5 people gave a negative answer, and 2 people 

did not express an opinion. While 53.3% of the hospitals have 

staff who can speak of the language, it has been determined that 
33.3% of them do not have separate department in terms of this 

issue. 

Table 7 
Are the hospitals adequately equipped? (question 7) 

K1 Yes 

K2 Yes 

K3 Yes 

K4 Yes 

K5 Yes 

K6 Yes 

K7 No 

K8 Yes 

K9 Yes 

K10 Yes 

K11 Yes 

K12 Yes 

K13 Yes 

K14 Yes 

K15 Yes 
 

Answers Frequency % 

Yes 14 93.3 

No 1 6.6 
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According to Table 7, 14 healthcare workers from the 

study sample stated that their hospital was equipped with the 

necessary equipment, while one stated it was inadequate. 

Table 8 

Does your hospital provide special transportation 

services for incoming health tourists? (question 8) 

K1 I have no idea 

K2 I have no idea 

K3 Yes 

K4 Yes 

K5 No 

K6 No 

K7 No 

K8 Yes 

K9 I have no idea 

K10 No 

K11 No 

K12 No 

K13 No 

K14 No 

K15 No 

 

Answers Frequency % 

Yes 3 20 

No 11 73.3 

I have no idea 1 6.6 

According to Table 8, only 3 participants answered 

positively to the question of transportation service provided 

to health tourists. One employee declared that he did not 

have an opinion, while 73.3% of 11 people stated that they 

did not provide this service. 

Table 9 

What are the most common problems of tourists coming 

for health tourism? (Question 9) 

K1 Accommodation, reception, transfer 

K2 I have no idea 

K3 I have no idea 

K4 I have no idea 

K5 I have no idea 

K6 High-quality service 

K7 I have no idea 

K8 I have no idea 

K9 Language, transport, insurance 

K10 Language 

K11 Long waiting time 

K12 Transport, accommodation 

K13 Transportation 

K14 Insurance 

K15 Recognition 

According to Table 9, the most common problems faced 

by healthcare professionals and tourists were transportation, 

language problems, services not included in the insurance 

coverage and accommodation. 

According to Table 10, it was concluded that among the 

reasons why health tourists prefer health institutions, they 

prefer in vitro fertilization with 20%, dental and aesthetics 

service with 13.3%, eye, cardio, oncology and orthopedics 

service with a rate of 6.6%. K5 and K15 stated that patients 

prefer them in the field of dentistry, K14 is preferred for the 

eye treatments, K3 and K6 are mostly preferred in the field 

of aesthetics and orthopedics, and K12 and K13 stated that 

health tourists prefer them for in vitro fertilization. As a 

result of qualitative examinations and answers to survey 

questions directed to hospital personnel it was determined 

that Isparta was highly developed in terms of health and that 

hospitals were adequately equipped. It has been found that 

patients who come from abroad for treatment do not perform 

the movement to participate in tourism other than benefiting 

from health services. This is due to the fact that hospitals do 

not provide health tourism services and do not have 

agreements with tourism enterprises and do not work in 

cooperation. The way to improve health tourism in Isparta is 

possible with the joint work of public and private hospitals 

and tourism enterprises and the encouragement of local 

governments to business partners in this regard. In addition, 

the city should be better equipped by performing 

infrastructure and superstructure works in Isparta and its 

attractiveness should be increased with the advertising 

campaigns that would be carried out. 

Table 10 

Do health tourists come to your institution within the 

scope of health turism, due to which service are you 

preferred? (Question 10) 

K1 No 

K2 No 

K3 
Aesthetics, oncology, heart diseases, in vitro 

fertilization 

K4 No 

K5 Tooth 

K6 Orthopedics, aesthetics 

K7 I have no idea 

K8 I have no idea 

K9 I have no idea 

K10 No 

K11 Family medicine 

K12 IVF 

K13 IVF 

K14 Eye treatments 

K15 Dentistry 
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ISPARTA’DA SAĞLIK TURĠZMĠNĠN NĠTELĠKSEL 

ĠNCELENMESĠ VE ZORLUKLARI (NĠTEL BĠR ARAġTIRMA) 

İnsanların sağlığına kavuşmak için yapmış olduğu hareket olan sağlık turizmine dünyada olduğu gibi Türkiye’de de 

oldukça önem verilmektedir. Bu önem günden güne artmakta, alınan kararları ve uygulanan politikaları etkilemektedir. Sağlık 

turizminden elde edilen gelirin diğer turizm türlerinden fazla olması ve tüm dünyayı etkisi altına alan COVİD-19 kapsamında 

yaşananlar sebebiyle, Türkiye bu alana son yıllarda daha fazla önem vermektedir. Bu çalışmanın amacı Isparta’nın sağlık 

turizmindeki yerini niteliksel olarak özellikleri bakımından ele alarak kamu ve özel hastanelerin bu konudaki görüşlerini 

ortaya koymaktır. Çalışmada araştırma yöntemi olarak nitel araştırma yöntemlerinden biri olan yarı yapılandırılmış görüşme 

tekniği uygulanmıştır. Verilerin analizinde betimsel sistematik analiz tekniği ve frekans analizi tekniği kullanılarak veriler 

yorumlanmış ve tablolaştırılmıştır. Sonuç olarak, bölgede toplamda 8 adet kamu ve özel hastanelere yöneltilmiş sorulara 

verilen cevaplar değerlendirilmiş, niteliksel anlamda bazı eksiklerin olduğu tespit edilmiştir. 

Anahtar kelimeler: Sağlık turizmi, niteliksel inceleme, Isparta, kamu – özel işbirliği. 
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Постановка проблеми. Туристичне підприємство 

не може успішно функціонувати без інструментів марке-

тингових комунікацій, до них відносяться: реклама, 

зв‟язки з громадськістю, стимулювання збуту, прямий 

маркетинг. Туристичний продукт – це набір туристич-

них послуг, які надає туроператор або туристичний 

агент, його відмінність від звичайного продукту у мар-

кетинговому плані полягає у тому, що потенційний клі-

єнт, не може одразу перевірити чи відповідає продукт, 

тим характеристикам, які представлені у рекламі чи ні. 

Турист, який придбав туристичний тур, завдяки рекламі, 

може перевірити його якість лише після поїздки у виб-

рану подорож. Головним завданням маркетингу турис-

тичних підприємств є забезпечення максимально мож-

ливого збуту вироблених послуг, і реклама є одним з 

інструментів для цього. Але лише правильно підібраний 

маркетинговий хід може забезпечити повний збут виро-

блених послуг, для цього недостатньо звичайної примі-

тивної реклами, необхідно застосовувати інноваційні 

методи та нестандартні підходи, аби зацікавити клієнта, 

а також бути креативнішим за своїх конкурентів.  

Мета статті – теоретико-методичний аналіз марке-

тингу туристичного підприємства та факторів, що впли-

вають на його ефективний розвиток. 

Виклад основного матеріалу. Туризм – це галузь, 

яка не може існувати без маркетингу. Очевидно, що ма-

ркетинг має великий вплив на розвиток туристичного 

підприємства. На думку Пасічної Т.Ю. і Зацепіної Н.О., 

маркетинг – це спосіб ведення бізнесу, орієнтований на 

клієнта. Ця орієнтація на клієнта повинна пронизувати 

всю організацію [1, c.279]. Для того аби залучити яко-

мога більшу кількість клієнтів, необхідно детально про-

думати маркетингову стратегію. Алла Алексєєва вважає, 

що якщо турфірма виходить на ринок з новою послугою, 

то для формування попиту реклама є першим інструмен-

том маркетингової комунікації. Як і будь-який інший 

елемент, вона сприяє формуванню попиту та стимулю-

ванню збуту. Таким чином, основна мета реклами в 

комплексі маркетингових комунікацій для туристичних 

підприємств полягає в інформуванні споживача про 

якість, властивості і інші характеристики турпродукту з 

метою здійснення продажу послуг покупцеві і отри-

мання прибутку [2, c.10]. Але слід зазначити, що не кожна 

створена реклама здатна збільшити кількість клієнтів 

певного туристичного підприємства. Наприклад, рек-

лама на телебаченні, чи у газеті стає неактуальною у 

ХХІ столітті, і це дуже легко проаналізувати. Туристи-

чне підприємство надає туристичні послуги, клієнтам, 

які прагнуть відвідати різні країни або ж просто відпо-

чити, за статистикою проведеною UNWTO (Всесвітня 

туристична організація), це туристи віком від 18 до 

24 років, а також від 25–34 років, тобто молодь, вона в 

першу чергу, вже не використовує телебачення і газети, 

як спосіб отримання необхідної інформації. Тому голов-

ним завданням ефективного маркетингу у ХХІ столітті, є 

інноваційний та нестандартний підхід у поширенні рек-

лами. Інтернет – це найкраща рекламна платформа, яка 

існує в наш час. Безумовно, кожне туристичне підпри-

ємство, яке хоче успішно розвиватись, повинне мати 

свій особистий сайт, який би полегшив вибір і пошук 

туру туристам, але він має бути зручним у використанні, 

а також мати дизайн, який би міг справити враження на 

потенційних клієнтів. Однак цього теж недостатньо.  

Зацепіна Н.О. зазначає, що на сьогодні застосування 

соціальних мереж в туризмі розглядається переважно на 

багатьох інформаційно-туристських порталах. Напри-

клад, М. Кун у своїй статті розглянув успішні кейси під-

приємств, що використовують Facebook і YouTube та 

мають сучасний погляд на бізнес-використання Twitter. 

Все це обумовлює необхідність систематизації знань і 

практичних методів роботи туристичних компаній у но-

вому медіа просторі [3, c.136]. На нашу думку, в наш час 

одними з найуспішніших платформ для реклами турис-

тичного підприємства є соціальні мережі Instagram i 

TikTok, багато читачів можуть скептично поставитись 

до цього висновку, проте саме ці соціальні мережі мо-

лодь, яка подорожує використовує найчастіше в наш 

час. Власникам турагенцій, а також туроператорам слід 

слідкувати за найпопулярнішими не тільки соціальними 

мережами, але і рекламними платформами. В Instagram 

ми можемо використати фоторекламу, а також створю-

вати цікаві дописи, тобто туристичні послуги предста-

вити у вигляді блогу, а також можна створити рекламне 

вірусне відео, яке можна запустити купивши рекламу в 

Інстаграмі, або в YouTube, але підхід до цієї реклами має 

бути нестандартним, тобто має бути оригінальна назва, а 

також оригінальний рекламний лозунг. 

TikTok- це відносно нова, ще не зовсім зрозуміла для 

маркетологів рекламна платформа. Проте він, на нашу 

думку, є одним з найефективніших рекламних платформ 

у наш час. Для того аби набрати велике охоплення гля-

дачів і клієнтів відповідно безкоштовно, необхідно зняти 

У статті досліджено теоретичні підходи у трактуванні поняття «маркетинг». Розглянуто фактори, 

що впливають на ефективний розвиток маркетингу туристичного підприємства. Визначено, що задля 

успішного маркетингового проєкту туристичного підприємства, необхідно використовувати нестандартні 

підходи і сучасні тенденції у просуванні туристичного продукту, а також не застосовувати маніпулятивні 

тактики, які б приваблювали клієнтів неправдивим шляхом. 

Ключові слова: маркетинг, фактор, туристичне підприємство, соціальна мережа, туристична послуга, 
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коротке, креативне відео на 15 секунд, під супровід по-

пулярної музики, який би коротко і чітко прорекламував 

туристичне підприємство. Але особливість полягає у 

тому, що одного відео буде недостатньо, для того аби 

популяризувати туристичне підприємство. Цикл креати-

вних відео може безкоштовно створити потужну рек-

ламу, і це явище я можу назвати «блискавичний марке-

тинговий хід». 

Важливим елементом маркетингових комунікацій, 

можна вважати PR-технології. PR-технології ще назива-

ють паблік рілейшнз. На думку Мальської М.П., паблік 

рілейшнз в туризмі – це елемент комплексу маркетинго-

вих комунікацій, який за допомогою тривалих двосто-

ронніх відносин між туристичним підприємством та 

громадськістю сприяє створенню позитивного іміджу, 

підтриманню репутації турфірми, формуванню у праців-

ників почуття відповідальності, а також розширення 

сфери впливу турфірми з використанням засобів пропа-

ганди та реклами [4]. Очевидно, що постійний зв‟язок з 

клієнтами підвищує ефективність роботи туристичного 

підприємства. Алла Алексєєва зазначає, що туристичне 

підприємство, яке усвідомлює значення мистецтва PR-

технологій, завжди матиме колосальну перевагу перед 

своїми конкурентами. Громадська думка про турфірму, 

її турпродукт, керівництво сформується так чи інакше. 

Вся різниця полягає в тому, хто цією думкою буде 

управляти – сама турфірма або хтось інший (наприклад, 

конкурент) [2, c.11]. 

Велика кількість туристичних підприємств, які праг-

нуть швидко використати маркетинг задля отримання 

швидкого прибутку – обманюють клієнтів. Таке явище 

можна назвати маркетинговою маніпуляцією. Напри-

клад, на вітрині туристичної агенції є вивіска з написом 

«Тур на Мальдіви всього за 500$», клієнтів приваблює 

такий маркетинговий хід, але коли вони вже прагнуть 

придбати такий туристичний продукт за приємну ціну, 

виявляється що існує багато додаткових доплат, і як на-

слідок тур який коштував 500$ буде коштувати 2000$, 

внаслідок чого туристична компанія втрачає свого кліє-

нта, і в додаток отримує негативну репутацію, так як 

такий маркетинговий хід, який створений на частковому 

обмані клієнтів, не може бути приреченим на успіх. 

Тому необхідно використовувати інші методи приваб-

лювання клієнтів. Наприклад, зробити ексклюзивний 

подарунок туристу за куплений ним тур у вашій турис-

тичній фірмі.  

Отже, розглянемо ж основні знаряддя інтернет-мар-

кетингу, які застосовують в туристичному бізнесі: 

 Медійна реклама 

 Розміщення статей  

 SMM  

 E-mail-розсилки 

 Контекстна реклама і SEO 
Отже, кожний з цих методів маркетингу може залучити 

велику аудиторію. Потрібно лише обрати який до вподо-

би, виходячи зі специфіки вашого туристичного бізнесу.  

Особливістю реклами в туристичному бізнесі, поля-

гає у тому, що туристичний тур ми не можемо, як будь-

яку річ перепродати, тенденції і мода на тури постійно 

змінюється і за цим необхідно слідкувати. Зробивши 

один раз рекламу для свого туристичного підприємства, 

з обмеженою кількістю турів, буде невдалим маркетин-

говим кроком, необхідно постійно слідкувати за трен-

дами в області туризму, проводити діджиталізацію підп-

риємства, рекламувати не тільки туристичне підприємство, 

але і створити власний мобільний додаток в Appstore i 

Playmarket для того аби інформувати клієнтів про нови-

ни туристичного підприємства, а також зробити зручні-

шим їхнє замовлення туру, зокрема головною ціллю 

мобільного додатку туристичного підприємства – це 

оформлення туру не виходячи з дому. Така зручність 

привабить потенційних клієнтів, так як економія часу в 

наш час є дуже важливою. Реклама мобільного додатку в 

соціальних мережах, швидко популяризує туристичну 

фірму. Отже, маркетинг – це запорука успіху і прибутку, 

потрібно лише вміти використати його у правильному 

напрямку, аби запобігти неефективності.  

Висновки. Підсумовуючи вищевикладене, можна 

зробити висновок, що маркетинг відіграє важливу роль в 

успішному функціонуванні туристичного підприємства. 

Маркетинг туристичних послуг можна визначити як 

комплекс заходів, пов‟язаних із визначенням і розроб-

лення туристичного продукту, а також його просуван-

ням відповідно до психологічних та соціальних факто-

рів, які необхідно враховувати для задоволення потреб 

індивідуумів і груп людей у відпочинку, розвагах за до-

помогою надання їм житла, транспортних засобів, хар-

чування, організації дозвілля тощо. Маркетинг у галузі 

туризму є системою вивчення туристичного ринку, все-

бічного впливу на покупця, його запити з метою надання 

максимальної якості туристичному продукту і одер-

жання прибутку туристичною фірмою [5]. 
Фактори, які впливають на ефективність маркетингу – 

це інноваційність, а також нестандартні підходи. Реклама 
допоможе забезпечити максимальний збут вироблених 
туристичних послуг, необхідно лише використовувати 
ефективні рекламні платформи, зокрема вони пов‟язані з 
Інтернетом, а саме соціальними мережами. Не потрібно 
використовувати маніпулятивний маркетинг у своїх 
прибуткових цілях, у нашій статті наведений вдалий 
приклад, чим це буде шкідливо для вашого туристич-
ного підприємства. Для того аби уникнути натиску збоку 
конкурентів, необхідно вміти правильно володіти марке-
тинговими інструментами, а також постійно слідкувати 
за трендами в області туризму і маркетингу. Маркетинг – 
невід‟ємна частина успішного функціонування туристи-
чного підприємства.  
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Постановка проблеми. Успішне функціонування 

підприємства напряму залежить від його конкуренто-

спроможності. На це значною мірою впливає загост-

рення боротьби між суб‟єктами господарювання за той 

чи інший сегмент ринку. Можливість економічного су-

б‟єкта складати гідну конкуренцію залежить від конку-

рентоспроможності товару чи послуги в цілому. Саме 

завдяки цьому критерію можна найбільш точно визна-

чити ефективність діяльності того чи іншого підприємства.  

Станом на сьогоднішній день, конкуренція продов-

жує ставати все жорстокішою, що в свою чергу провокує 

появу та розвиток нових стратегій ринкової конкуренції. 

Варто зауважити, що в сучасних умовах нестабільного 

зовнішнього середовища цілком продумана стратегія 

зустрічається досить рідко на вітчизняному ринку. Задля 

досягнення стійкої конкурентної позиції важливо удос-

коналювати взаємодію усіх факторів, а не окремих 

складових. 

Мета статті – теоретико-методологічний аналіз кон-

курентоспроможності підприємства та факторів, що 

впливають на її розвиток. 

Виклад основного матеріалу. З кожним роком, пи-

тання стабільного становища підприємства стає все гос-

трішим через появу на ринку нових фірм, що пропону-

ють великий спектр товарів та послуг. Це в свою чергу 

провокує загострення конкуренції між суб‟єктами еко-

номічної діяльності.  

Поняття «конкурентоспроможність» є досить обшир-

ним, принципове значення якого провокує безліч диску-

сій та потребує інтенсивного вивчення, як на методич-

ному, так і на теоретичному рівнях. 

За версією О. Чернишової, конкурентоспроможність 

підприємства – це можливість виготовлення й реалізації 

продукції в достатній кількості дешево, швидко та які-

сно. Важливим аспектом виступає здатність ефективно 

розпоряджатись власними та позиковими ресурсами в 

умовах конкурентного ринку [1, с.7]. 

Конкурентоспроможність можна розглядати і як від-

носну характеристику, що виражатиме певну відмінність 

у рівні задоволення потреб споживачів між підприємст-

вом та його конкурентами. В такому випадку, здатність 

клієнтів повторно купувати продукцію, їх задоволеність 

та відсутність претензій формуватимуть високий рівень 

конкурентоздатності підприємства. 

Проаналізувавши безліч визначень конкурентоспро-

можності, можна сформувати кілька класифікацій. На-

приклад, О. Чернишова вважає доцільним класифікувати 

її за наступними ознаками: 

– за рівнем конкуруючих об‟єктів; 

– за територіально-географічною сферою; 

– за фіксацією у часі [1, с.7]. 

В.М. Кобєлєв та В.І. Болтенко вважають, що розгля-

даючи конкурентоспроможність підприємства через 

призму ринкової економіки, можна зробити висновок, 

що це узагальнююча характеристика діяльності того чи 

іншого підприємства [2, с.60]. Таким чином, вона відо-

бражатиме і рівень ефективності використання ресурсів 

господарюючого суб‟єкта, і здатність краще задовільнити 

усі потреби споживача в порівнянні з конкурентами.  

Одним із важливих чинників розвитку підприємства 

є розвиток та удосконалення конкурентної переваги. 

Важливо, формувати відразу ж декілька таких, задля 

досягнення переваги над конкуруючими підприємствами. 

Д.Р. Цьвок та Н.П. Яворська узагальнили різномані-

тні підходи та установили, що джерелами формування 

усіх конкурентних переваг можуть виступати: кваліфі-

кований персонал, введення інновацій, контроль собіва-

ртості продукції, сприятливі умови праці та виробництва, 

висока якість товарів та послуг, унікальність продукції, 

контроль цінової політики тощо [3, с.143]. 

Зазвичай при створенні конкурентної переваги підп-

риємство користується одним із основних способів, а 

саме: зниження витрат, удосконалення рівня сервісу чи 

покращення якості продукції. Підходити до формування 

конкурентних переваг варто з детального аналізу та ви-

вчення не лише фактичних, але й потенційних спожива-

чів, їх уподобання та методів впливу.  

У своїх працях Р.А. Фатхутдінов зазначає, що саме 

ефективна взаємодія факторів, які формують ресурсний 

потенціал підприємства та умов його функціонування є 

основою для цілого механізму створення нових конку-

рентних переваг [4, с.316]. 

Для отримання підприємством значної переваги над 

конкурентами особливу увагу варто приділити грамот-

ному поєднанні тактичних та стратегічних чинників 

конкурентної переваги [5, с.7-10]. За рахунок цього під-

приємство матиме змогу займати лідируючі позиції не 

лише впродовж найближчого часу, а й на постійній основі. 

Внаслідок детального аналізу теорій конкурентних 

переваг, можна сформувати її чітку основну ідею, яка 

полягає в співвідношенні рівнів факторів конкурентосп-

роможності певного порядку, які можна спостерігати у 

У статті досліджено теоретичні підходи у трактуванні поняття «конкурентоспроможність». 

Розглянуто фактори, що впливають на підвищення конкурентоздатності. Визначено, що задля стійкого 

розвитку конкурентоспроможності підприємства повинні вдосконалюватись усі складові, а не лише його 

окремі детермінанти.  

Ключові слова: конкурентоспроможність, конкурентна перевага, стратегія, продукція, фактор, ринок. 
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загальному комплексі підприємств. А отже, поняття 

«конкурентна перевага» повинне не лише виявляти ос-

новні шляхи та чинники підвищення конкурентоспро-

можності, але й обирати найвигіднішу та найоптималь-

нішу стратегію боротьби з конкурентами. 

Безліч науковців у своїх працях розглядають страте-

гію конкуренції як основу досягнення конкурентних 

переваг. У загальному функціонуванні підприємства 

грамотно підібрана стратегія, її головний напрям та до-

цільність виступають одними з головних запорук успіху 

конкурентоздатності. 

М. Портер – відомий науковець, що зробив величез-

ний вклад у вивчення конкурентоспроможності в ціло-

му, вважає, що розробка конкурентної стратегії полягає 

в чіткому баченні ведення конкуренції, формуванні ці-

лей підприємства та необхідних дій задля їх досягнен-

ня [6, с.16]. 

Як зазначають Ф. Котлер та М. Портер у своїх пра-

цях, поняття конкурентної стратегії можна розглядати як 

перспективний план тих дій, які повинні забезпечити 

підприємству найвигідніші позиції порівняно з конкуре-

нтами, не лише шляхом створення конкурентних пере-

ваг, але й розробкою цільової спрямованості [6-7]. 

Задля грамотного підбору конкурентної стратегії, ви-

бір повинен ґрунтуватися на взаємодії таких основних 

аспектів, як: 

– чинники, що формують конкурентну позицію підп-

риємства безпосередньо в самій галузі; 

– привабливість галузі з точки зору довгострокової 

прибутковості. 

Сьогодні, існує велика кількість різноманітних під-

ходів до класифікації конкурентної стратегії. Зазвичай її 

поділ залежить від однієї з наступних ознак: 

– конкурентна перевага підприємства; 

– конкурентна позиція підприємства та його марке-

тингове спрямування; 

– можливості щодо покращення конкурентної позиції; 

– сегмент ринку та фундаментальні особливості під-

приємства. 

Проаналізувавши роботи Ф. Котлера, можна зробити 

висновок, що він схилявся до класифікації конкурентної 

стратегії за ознакою конкурентної позиції підприємства 

та його маркетингового спрямування. Згідно цього, він 

виділяв стратегії ринкового лідера, челенджера, послідо-

вника та нішера. 

Найпоширенішою та базовою вважається класифіка-

ція М. Портера, який використовує ознаку конкурентної 

переваги. Її обґрунтованість полягає в змозі підприємс-

тва досягнути успіху саме в конкурентній боротьбі. В 

наслідок цього він вважає доцільним виокремити насту-

пні види конкурентних стратегій: 

– стратегія цінового лідерства; 

– стратегія концентрації; 

– стратегія диференціації [6, с.73]. 

Стратегія цінового лідерства полягає в можливості 

пропонування споживачеві нижчої вартості продукції, в 

порівнянні з конкурентами. При загостренні конкуренції 

на ринку послуг, в конкретному випадку підприємство 

матиме набагато вищі шанси на успіх за рахунок вигід-

ніших стартових умов. Головною перевагою є те, що 

ціновий лідер є фактично захищеним від можливої поя-

ви нових суперників. З іншого боку, головною небезпе-

кою є ймовірність того, що конкуренти знизять вартість 

продукції шляхом зменшення витрат на виробництво тощо. 

Основною особливістю стратегії концентрації вважа-

ється вибір конкретної обмеженої групи сегментів. Після 

чого, застосовується або підхід лідерства, або диферен-

ціація. Зазвичай, конкурентною перевагою виступає ви-

сокий рівень якості, за рахунок високої компетентності у 

вузькій спеціалізації. Головна перевага цієї стратегії по-

лягає в тісному взаємозв‟язку із споживачем. Серед мі-

нусів, можна виділити постійну напругу та потребу в 

моніторингу ринку.  

Стратегія диференціації характеризується створен-

ням унікальної продукції. Інколи, підприємство може 

навіть встановлювати вищу вартість на товари та пос-

луги. Перевагою є захищеність від появи конкурентів, 

допоки споживачі підтримують стабільну лояльність до 

продукції підприємства. Основною небезпекою є необ-

хідність підтримувати унікальність товару, що зумовлює 

потребу в постійному слідкуванні за змінами потреб та 

смаків покупців. 

Варто зауважити, що враховуючи сучасні економічні 

умови стратегія конкуренції повинна базуватись на іс-

нуючих ресурсах та брати до уваги умови середовища 

при формуванні цілей. Будь-яка стратегія це особливий 

підхід для отримання конкурентних переваг, що забез-

печує великий спектр різноманітних методів управління 

на сучасному ринку. 

Висновки. Конкурентоспроможність це досить скла-

дне та багатогранне поняття, яке включає в себе безліч 

економічних характеристик. Задля успішного функціо-

нування підприємства необхідними чинниками висту-

пають розробка, оцінка та завчасне регулювання усіх 

необхідних заходів щодо підвищення конкурентоздатно-

сті підприємства. Сама ж оцінка виступає як складова, 

метою якої є визначення конкурентного становища фі-

рми на внутрішньому та зовнішньому ринках.  

Конкурентоспроможність підприємства та продукції 

можна розглядати як співвідношення окремих частин та 

цілого. Посилюючи конкурентні переваги продукції, ми 

забезпечуємо підприємство найважливішим чинником, 

який дасть змогу досягнути стійкої ринкової позиції, яка 

супроводжуватиметься високими фінансовими результатами. 

В сучасних умовах господарювання, задля досягнен-

ня довгострокової конкурентної переваги, виникає пот-

реба у формуванні грамотної конкурентної стратегії. 

Завдяки адаптації до змін у зовнішньому середовищі, 

стратегія виступає одним із гарантів успіху підприємства. 
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Трансфoрмаційні процеси, інституційні зміни в 

економіці України зумoвлюють oсобливoсті формування 

і розвитку aкціонерних тoвариств та вимагaють якіснo 

нoвих підходів дo вивчення системи управління 

кoрпoратизованими підприємствaми і oцінки результатів 

їх робoти. Oсобливістю функціонування корпoрацій є 

існування різних за інтересами та можливoстями впливу 

на результати діяльності груп зацікaвлених сторін. Най-

більш вагoмими є інтереси таких груп, як aкціонери, 

менеджери, нaймані прaцівники підприємства, кредитo-

ри, держава, спoживачі та пoстачальники. Саме вони та 

характер взаємодії інтересів цих груп справляють 

знaчний вплив на результати діяльності компанії. 

Різнoспрямованість інтересів зaцікавлених сторін в акці-

онерному товаристві спричиняє виникнення конфліктів 

всередині корпорації, що значно послаблює її позиції у 

зовнішньому середовищі. Розв‟язанню конфліктів інте-

ресів та узгодженню цілей діяльності акціонерного това-

риства з усіма учасниками корпоративних відносин 

сприятиме формування ефективних систем корпоратив-

ного управління, що підвищить стійкість та розширить 

перспективи функціонування компанії, сприятиме дина-

мізму розвитку і підвищенню ефективності управління.  

Постановка проблеми. Проблематика даного науко-

вого дослідження полягає в тому, що корпоративне 

управління в акціонерних товариствах залишається не-

достатньо вивченим аспектом системи менеджменту 

підприємства, а відтак, потребує подальшої уваги з боку 

вітчизняного бізнесу. 

Варто зауважити, що проблема формування ефектив-

ної системи корпоративного управління привертає до 

себе увагу багатьох українських фахівців у галузі еко-

номіки та права, а саме: В.А. Євтушсвського, Д.В. Зади-

хайло. Р.П. Задорожної, О.Р. Кібенко, Г.В. Козаченко, 

Г.В. Назарова, С.А. Румянцева, А.І. Чухно, Л.М. Чепурди 

та інших. 

Мета роботи – дослідити сутність та принципи кор-

поративного управління, його головних учасників та 

їхніх інтересів і, на цій основі, окреслити подальші 

шляхи і методи оптимізації корпоративного управління з 

урахуванням сучасного стану розвитку ринкових відно-

син в Україні. 

Виклад основного матеріалу. Корпoративне управ-

лiння, явище многогранне. З юридичної тoчки зору, – це 

узагальнена назва юридичних прoцедур та концепцій 

покладених в основу створення та управлiння корпора-

тивним формуванням, зокрема, щодо прав власникiв 

акцiй. У свою чергу, рівень розвитку корпоративного 

управління виступає предметом зацікавленості широ-

кого кoла суб‟єктів, насамперед акціонерів і кредиторів 

компаній, потенційних інвесторів, фінансових посеред-

ників, аналітиків та регуляторів фондових ринків, оскі-

льки оцінка працівника корпоративного менеджменту не 

менш важлива, у порівнянні з фінансовими індикато-

рами інвестицій. Головним елементом кооперативного 

управління виступає корпоративна культура. 

В сучасних умовах господарювання, основними 

передумовами формування корпоративної культури 

сучасних українських підприємствах виступають інтег-

рaційні прoцеси, які відбуваються в економіці України. 

Корпoративна культура сьогодні є атрибутом підприєм-

ства, яке піклується про імідж, ділoву репутацію як усе-

редині oрганізації, так і за її межами. За своєю суттю 

корпoративна культура в Україні являє собою сукуп-

ність стереотипів і дій перенесених з епохи командної-

адміністративної економіки, запозичених із західного 

досвіду і, як правило, складається з ділової культури та 

«правил гри».  

Корпоративна культура – це переважно завуальована 

частина організації, яка має суттєвий вплив на поведінку 

співробітників. Вона може існувати у трьох різноманіт-

них субстанціях: бути детально регламентованою відпо-

відними документами, можуть бути декларовані лише 

окремі її принципи і, врешті, вона може існувати без 

будь-яких письмових правил. 

На формування корпоративної культури підприємств 

впливає досить різноманітна гама факторів, провідне 

місце серед яких по праву займає культура суспільства, 

в якому функціонує господарюючий суб‟єкт. Сьогодні, 

вкрай важливо, враховувати такі аспекти корпоративної 

культури, як зовнішній вигляд, умови адаптації нових 

працівників до виконання власних обов‟язків, неформа-

льні відносини між різними категоріями персоналу, 

алгоритм формування позитивного мікроклімату в коле-

У статті досліджено особливості корпоративного управління в Україні. Висвітлено діяльність 
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ктиві тощо. Усі ці фактори взаємодіючи і знаходячись 

під впливом визначених елементів системи управління 

перетворюються у відповідний стратегічний ресурс під-

приємства. 

Корпоративна культура має розглядатися як стратегі-

чний інструмент досягнення визначених загальнооргані-

заційних цілей, стимулювати ініціативу і творчість 

всього персоналу в напрямку виконання поставлених 

завдань, формувати сприятливий психологічний мікрок-

лімат в колективі, забезпечувати відданість підприємс-

тву і дорученій справі. І, саме корпоративне управління 

виступає першоджерелом формування загальновизначе-

них традицій, настанов, принципів поведінки тобто кор-

поративної культури. 

Мета корпоративного управлiння – досягти опти-

мального балансу iнтересiв усiх сторiн: акцiонерiв, 

менеджменту, клiєнтiв, постачальникiв, держави та сус-

пiльства. Рiвень досконалостi такого управлiння показує 

iнвестору та суспiльству ефективнiсть та перспективи 

компанiї, тобто її потенцiал на ринку [1, с.88]. 

У світовій практиці сьогодні, відсутня єдина мoдель 

корпоративного управління. Має місце англо-американ-

ська, японська та німецька моделі. Але, про яку б модель 

не йшла мова, усі вони засновані на загальноприйнятих 

стандартах, що саме і визначає рівень ефективності кор-

поративного управління і загалом менеджмент підприємства.  

Відповідно до чинного законодавства сьогодні в 

Україні існують чотири моделі корпоративного управ-

ління, кожній з яких притаманні відповідні властивості 

та недоліки.  

Історично першою визнана англо-американська 

модель. Її головними суб‟єктами виступають менеджери, 

директора компанії та акціонери. Особливість їх відно-

син виявляється за допомогою розподілу і володіння 

певними повноваженями і правами власності в управ-

лінні. Недоліком даної моделі виступає те, що керівники 

окреслюють компанії короткотермінові цілі сподіваю-

чись на прихильність інвесторів.  

Наступною моделлю виступає німецька. Ключові 

гравці: банки і корпорації. Унікальна риса – дворівневе 

управління. Корпорація керується наглядовою радою і 

правлінням. Перша визначає стратегію розвитку компа-

нії, друга – тактику. Наглядова рада формується з пред-

ставників адміністрації та акціонерів, до складу прав-

ління входять представники компанії. Основним недоліком 

німецької моделі корпоративного управління виступає 

незначний рівень механізмів конкуренції, стримування 

розвитку та потенціалу фірми. 

Японська модель, на відміну від перших двох, орієн-

тована на соціальну єдність усіх учасників акціонерного 

товариства. Відмінною рисою даної моделі виступає 

активна участь держави в діяльності фірми й сприянні 

покращенню системи корпоративного управління. Але і 

вона не позбавлена недоліків. Так, скажімо, тісні взає-

мини банківського сектору і промисловості не дають 

можливості правильно оцінити інвестиційні проекти, і, 

таким чином перешкоджають промисловому розвитку. 

Четверта, змішана, модель корпоративного управ-

ління, передбачає облік великого спектру культурних і 

історичних особливостей формування інституційної 

структури корпоративного управління.  

На сьогоднішній день в Україні сфoрмована власна 

модель корпоративного управління, характерною особ-

ливістю якої виступає присутність великої кількості дрі-

бних власників корпоративних цінних паперів, які нама-

гаються реалізувати свої права [2, с.105]. 

Значення корпoративного управлiння для будь-якого 

товариства, перш за все, проявляється в його впливi на 

формування відповідної конкурентоспроможностi на 

ринку та досягнення кінцевих результатів господарської 

діяльності завдяки забезпеченню: 

–  належної уваги до iнтересiв акцiонерiв;  

– балансу iнтересiв учасникiв корпоративних вiдносин;  

– впровадження правил ефективного менеджменту та 

відповідного контролю. 

На сьогоднішній день основними суб‟єктами корпо-

ративних відносин виступають:  

– емiтенти;  

– акцiонери, тобто саме iнвестори;  

– менеджери корпоративного пiдприємства;  

– держава в особi органiв державної влади i мiсце-

вого самоврядування;  

– кредитори та iншi зацiкавленi особи.  

Ключовою «фігурою» серед суб‟єктiв корпоративних 

вiдносин виступає емітент, саме юридична особа, яка від 

свого імені випускає цінні папери і зобов‟язується вико-

нувати обов‟язки, що випливають з умов їх випуску. 

Саме емiтенти виступають споживачами iнвестицiй. 

Емітент бере на себе зобов‟язання з надання прав, зак-

ріплених цінними паперами. Від діяльності емітента 

залежить: як буде розвиватися підприємство, як визна-

чатиме мету та завдання, розподіляти ресурси, прибуток, 

нараховувати дивіденди тощо. 

На противагу емітенту акціонери зацікавлені в мак-

симізації сукупного доходу від володіння акціями, що 

включає отримані дивіденти та доходи від зростання 

початкової вартості акцій. Акціонери – це фізичні чи 

юридичні особи, які вкладають засоби у фінансування 

акціонерного товариства в обмін на акції цього товарис-

тва. Акцiонери, купуючи цiннi папери зaбезпечують в 

такий спосiб iснування корпорацiї i одночасно виступа-

ють постачальниками «ризикового» капiталу, необхiдно-

го для функціонування акціонерного товариства. Акціо-

нери мають можливість впливати на управління 

корпорацією двома шляхами: 

перший – шляхом продажу власних акцій, тим самим 

здійснюючи вплив на ринкову вартість корпорації; 

другий – через проведення зборів акціонерів, обрання 

складу ради директорів. 

В той же час, менеджери зацікавлені у поступовому 

розвитку підприємства, максимізації прибутку, зміцнен-

ні конкурентоспроможності, що надають можливості 

кар‟єрного зростання, підвищення заробітної плати, 

кращого задоволення власних потреб.  

Паралельно з максимізацією прибутку підприємство 

більше коштів виплачує саме менеджерам компанії. Ра-

зом з тим, і акціонери бажають отримати високі прибу-

тки. Отже, формується підґрунтя конфлікту. І невідомо, 

наслідки конфлікту носитимуть позитивний чи негатив-

ний характер. 

Менеджер – це керівник або управлінець, який від-

повідає за ефективну роботу цілого підприємства, окре-
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мого підрозділу або певного напрямку діяльності. Мене-

джери корпорацiї представленi рiзними рiвнями, згiдно 

iєрархiї управлiння, вiд найнижчого до найвищого. Вони 

виконують ряд найважливіших функцій управління, які 

визначають результативність діяльності корпорації:  

1. Виконавча. Забезпечення реалізації відповідних 

планів та завдань визначених власниками чи наглядовою 

радою корпорації; 

2. Аналітична. Дослідження на оцінка зовнішнього та 

внутрішнього середовища корпорації та розробка планів 

щодо її конкурентноспроможного розвитку; 

3. Управлінська. Управління поточною діяльністю 

корпорації та забезпечення її функціонування в най-

більш ефективний спосіб; 

4. Посередницька. Забезпечення двостороннього зв‟я-

зку між акціонерами та корпорацією, знижуючи при цьо-

му психологічну напругу та конфліктні ситуації.  

У свою чергу, органи державної влади та мiсцевогo 

самoврядування хоч i не мають безпосереднього стосу-

нку до управлiння тiєю чи iншою корпорацiєю, проте 

зацiкавленi в їх розвитку, стабiльнiй роботi та залученнi 

iнвестицiй. Основне завдання органів державної влади та 

місцевого самоврядування створення відповідних умов для 

функціонування корпорації, наприклад, надання: комуні-

кації, водопостачання, газопостачання, енергопостачання. 

Чим краще підприємство функціонує, тим більшими 

стають постійні виплати всіх податків та інших обов‟яз-

кових платежів, створюються нові робочі місця, знижу-

ється соціальна напруга. Місцева громада має ресурс на 

розвиток території і все це завдяки діяльності корпо-

рації. Разом з тим, конфлікт між органами державної 

влади і корпорації може привести до протилежних 

наслідків – зниження оподаткування і, відповідно, соціа-

льних стандартів. 

Заключним суб‟єктом корпоративного управління 

виступають кредитори, саме учасники кредитних відно-

син, які мають у своїй власності вільні кошти. Будучи 

зацікавленими у фiнансовiй стабiльностi корпорації вони 

зацікавлені у прискоренні обігу капіталу з метою макси-

мізації прибутку. Як результат, формується підґрунтя 

конфлікту між акціонерами та кредиторами. Цей конф-

лікт знаходиться у площині їх власних інтересів. Акціо-

нери виступають за залучення позикового капіталу, а 

кредитори зацікавлені у фінансовій стабільності корпо-

рації. Конфліктна ситуація також може виникнути і при 

виплаті високих дивідендів. 

Об‟єктами корпoративного управлiння в Українi ви-

ступають акцiонернi тoвариства, а також та частина 

товариств з обмеженою відповідальністю, в яких управ-

ління відокремлене від власності. Також об‟єктами 

корпоративного управління виступають корпоративні 

права даних товариствах. Об‟єктом корпоративного 

управлiння є також державне майно, передане в статутнi 

капiтали господарських товариств, акцiї акцiонерних 

товариств, що належать державi [3]. 

За даними Міністерства статистики, загальна кіль-

кість підприємств в Україні станом на 1 січні 2018 році 

становила 1235024 господарюючих субєкта, з яких 3,5% – 

акціонерні товариства ( табл. 1).  

Таблиця 1  

Кількісний склад суб’єктів господарювання в Україні за 2016–2018 р. р. 

№ 

з/п 
Види підприємств 

 Роки  
Відхилення 

Абсолютне(+/-) Відносне,% 

2016 2017 2018 2017/2016 2018/2017 2017/2016 2018/2017 

1 
Акціонерні 

товариства 
15571 15206 14710 -365 -496 -2,3 -3,2 

2 
Публічне акціонерне 
товариство 

3486 3122 2186 -364 -936 -10,4 -29,9 

3 
Приватне акціонерне 

товариство 
4149 4348 5076 199 728 4,7 16,7 

4 Кооперативи 25763 26460 26975 697 515 2,7 1,9 

5 Асоціація 2260 2331 2376 71 45 3,1 1,9 

6 Корпорація 560 564 568 4 4 0,7 0,7 

7 Консорціум 66 69 74 3 5 4,5 7,2 

8 Концерн 195 197 198 2 1 1,02 0,5 
 

Як свідчать дані таблиці 1 загальна кількість акціо-

нерних товариств у 2018 р. порівняно з 2016 р. зменши-

лась 5,5%. Серед головних причин, що призвели до да-

ної ситуації, можна назвати недосконалу законодавчу 

базу «головного регулятора», тобто держави по відно-

шенню до господарюючих суб‟єктів, скажімо, в галузі 

оподаткування, а також економічну кризу в країні, зміну 

форми власності АТ на ТОВ [4, c.337]. 

Стосовно Публічних акціонерних товариств та При-

ватних акціонерних товариств, за той же термін часу 

можна спостерігати протилежні тенденції. Так кількість 

ПрАТ у 2018 р. порівняно з 2016 р. зросла на 18,2%, а 

ПАТ навпаки стало менше на 37,2%, саме тому, що 

більшість публічних акціонерних товариств змінили 

власну форму господарювання на приватне акціонерне 

товариство. Пусковим механізмом трансформації ПАТ в 

ПрАТ виступило те, що з 1 травня 2016 року цей процес 

значно полегшився, оскільки згідно п. 2, статті 5 ЗУ 

«Про акціонерні товариства»: «Зміна типу товариства з 

приватною на публічне або з публічної на приватне не є 

його перетворенням».  

Таким чином, Приватне акціонерне товариство, як 

відповідна форма господарювання, стала більш приваб-

ливою для акціонерів. Головною перевагою ПрАТ перед 

ПАТ є те, що Приватне акціонерне товариство не зобо-

в‟язане оприлюднювати власну фінансову звітність, має 

спрощені вимоги щодо її оформлення і саме звітність не 

повинен перевіряти незалежний аудитор. 
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Відносно корпорацій та кооперативів також прослід-
ковується, хоча і незначна, але все ж таки тенденція зро-
стання. У 2018 році кількість корпорацій становила 
568 суб‟єктів, а у 2016 році 560. У свою чергу, кількість 
кооперативів також збільшилась з 25763 у 2016 році до 
26975 у 2018 р. тобто на 1212 кооперативів. Отже, сьо-
годні можна констатувати факт суттєвого зростання 
кількості кооперативних об‟єднань в Україні. Пояснити 
тенденцію зростання кооперативного сектору економіки 
України, можна опираючись на те, що інтегровані коо-
перативні структури на відміну від малих підприємств 
мають ряд переваг, а саме: 

– мають більш низькі витрати на одиницю виготов-
ляємої продукції та послуг; 

– рганів; 
– охоплюють великі сегменти ринку та отримують за 

рахунок цього конкурентні переваги. 
В сучасних умовах господарювання найважливішим 

фактором інвестиційної привабливості країни і конкрет-
ного господарюючого суб‟єкта виступає саме система 
корпоративного управління. Як свідчать результати про-
ведених нами досліджень понад 80% iнвесторiв заявля-
ють, про свою, готовнiсть інвестувати в компанiї з гар-
ною якiстю корпоративного управлiння в порiвняннi з 
компанiями, де управлiння перебуває на низькому рiвнi. 
Крiм того, дослiдження свiдчать також і про зростання 
числа iнвесторiв, якi розглядають дану форму управ-
лiння як конкурентну перевагу в бiзнесi [5, c.98].  

Корпоративне управління як фактор розвитку акціо-
нерних товариств буде ефективним тільки в тому випа-
дку, коли воно формується на сучасних ринкових прин-
ципах. Основні принципи корпоративного управлiння 
затвердженi Рiшенням Державної комiсiї з цiнних па-
перiв та фондового ринку вiд 11.12.2003 р. за № 571. В 
цьому документi основна увага придiляється правам 
акцiонерiв, процесу органiзацiї управлiння акцiонерним 
товариством, вимогам до розкриття iнформацiї про 
дiяльнiсть акцiонерного товариства, проте, на наш пог-
ляд, недостатньо регламентуються відносини адмініст-
рації з працівниками та iншими зацiкавленими сторонами. 

Принципи корпоративного управління – це документ, 
що визначає правила, за якими грають на фінансових 
ринках в усьому світі і дотримання яких є однією із не-
обхідних умов залучення інвестицій. Принципи корпо-
ративного управління мають суто рекомендаційний 
характер і розраховані на добровільне застосування 
товариствами не маючи, при цьому, обов‟язкового ста-
тусу. Головним стимулом щодо дотримання відповідних 
принципів виступає економічна доцільність та об‟єктив-
но існуючі вимоги ринку щодо залучення інвестицій. 
Тобто, якщо підприємство бажає отримати доступ до 
інвестиційного капіталу, воно просто немає іншого вихо-
ду, ніж жити за прийнятими в усьому світі правилами гри 
та приділяти належну увагу інтересам інвесторів [6]. 

Враховуючи сучасний стан економіки та рівень роз-
витку ринкових відносин в України основними принци-
пами ефективного управління акціонерними товарист-
вами повинні стати:  

– принцип розмежування володіння й управління 
капіталом: акціонер, з одного боку, не зобов‟язаний, а з 
іншого – не має права вести справи товариства. Для 
цього він повинен бути обраний у виконавчий орган на 
рівних підставах з іншими кандидатами на цю посаду, 
які не обов‟язково є акціонерами; 

– принцип розмежування влади: передбачає невтру-
чання загальних зборів акціонерів у реалізацію виконав-
чим органом власних повноважень щодо введення справ 
товариства. У рамках реалізації затвердженої загаль-
ними зборами акціонерів стратегії виконавчий орган 
веде справи товариства, у тому числі представляє його 
інтереси у відносинах із третіми особами; 

– принцип відповідальності виконавчого органу за 
ведення справ товариства, яка має врівноважувати сту-
пінь волі, що надана даному органу для здійснення опе-
раційної функції. Тим самим товариство набуває права 
вимагати від членів виконавчого органу відшкодування 
збитків, заподіяних внаслідок їхніх неефективних і не-
сумлінних дій. 

Вважаємо, формування національної моделі корпора-
тивного управління, яка заснована на зазначених прин-
ципах, виступає необхідною умовою для мобілізації 
капіталу. Побудова добросовісного корпоративного уп-
равління є невід‟ємною частиною розвитку надійного 
приватного сектору як основи подальшого економічного 
зростання. 

Висновки. Підсумовуючи вище зазначене, можна 
констатувати той факт, що корпоративне управління в 
Україні, як фактор розвитку акціонерних товариств, яв-
ляє собою досить складний процес, що охоплює різні 
зацікавлені сторони. З огляду на це вдосконалення кор-
поративного управління сприяє підвищенню ефективно-
сті організації й відповідно є однією з необхідних умов 
стійкого економічного зростання. Отже, в умовах сучас-
ного світу, пошук досконалої моделі корпоративного 
управління акціонерних товариств залишається пріори-
тетним завданням і напрямом діяльності. 
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