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ПЕДАГОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
 

 

РОЗВИТОК ФІЗИЧНИХ ЯКОСТЕЙ ТА ЗДІБНОСТЕЙ ЧЕРЕЗ ЗАНЯТТЯ ДЗЮДО 

Олена Азирова 

студентка 4 курсу педагогічного факультету 

Ізмаїльський державний гуманітарний університет 

Науковий керівник – доц. Ярчук Г.В. 

 

Дзюдо також, як і інші єдиноборства – це робота великої і субмаксимальної 

потужності. Великі миттєві фізичні напруги в сутичці змінюються повним мʼязовим  

розслабленням в інтервалах бою або ж виснажливою роботою, що вимагає значних 

фізичних затрат для подолання атакуючих дій противника в бою. Для цього дзюдоїст 

повинен володіти  гарною загальною, спеціальною  і силовою  фізичною підготовкою. 

Серед багатьох чинників, що визначають досягнення дзюдоїстів, є високий рівень 

фізичних якостей. Дзюдо складається з прийомів, в яких рух тіла виконуються з 

максимальною силою, швидкістю, точністю і рівновагою. Дзюдо – це не тільки спосіб 

самооборони, але і наука, спосіб життя, спосіб досягнення розумової та фізичної 

досконалості. 

За даними відомих науковців людина, яка досконало володіє технікою дзюдо, має 

значну перевагу в несподіваному нападі за всяких обставин, навіть якщо на неї нападуть 

із холодною зброєю – ножем, кастетом, каменем, штиком, тощо. Вагомий внесок у 

розвиток дзюдо, зростання його авторитету зробили В. Саунін, С. Новиков, М. Юнак 

Актуальність досягнення спортивної майстерності в будь-якому виді спортивної 

діяльності, зокрема, в дзюдо, повʼязане з рівнем розвитку рухових здібностей (сили, 

швидкості, витривалості, гнучкості, координації) і ефективністю їх взаємодії. 

Виховання фізичних якостей у видах спортивної боротьби здійснюється у всіх 

формах занять. Як засоби виховання необхідних фізичних якостей перш за все необхідно 

виділити вправи, повʼязані безпосередньо з боротьбою (навчальні, навчально-

тренувальні, тренувальні та змагальні сутички). 

Використання в дзюдо різноманітних технічних прийомів пред’являє високі 

вимоги до психомоторної здібності: необхідно швидко і точно координувати роботу 

багатьох ланок руху при виконанні підніжок, кидків, підхватів, зачепів, вертушок і інших 

атакуючих дій та контр прийомів, що у свою чергу також потребують гарної фізичної 

підготовки [3, с. 34-35] 

Розвиток фізичних якостей у боротьбі дзюдо удосконалюються за допомогою 

загальної, спеціальної та допоміжної фізичною підготовкою. За допомогою спеціальної 

фізичної підготовки спортсмен розвиває рухові якості для технічно правильного 

виконання кидків, больових та задушливих прийомів, техніки і тактики переміщення по 

татамі. Допоміжна фізична підготовка створює функціональний фундамент для розвитку 

спеціальних якостей борця. Загальна фізична підготовка спрямована на розвиток всіх 

якостей, які сприяють вищих досягнень в боротьбі. Фізична підготовка спортсмена 

відіграє найважливішу роль в успішному виконанні технічних прийомів. Добре 

треновані дзюдоїсти краще сприймають значні навантаження, швидше до них 

пристосовуються та  досягають більш високого рівня розвитку фізичних якостей. 

Всебічний розвиток фізичних якостей та здібностей дзюдоїста досягаються за 

допомогою вправ, які включають в роботу весь організм і змушують активно працювати 

всі системи і органи. Вправи на  зміцнення серцево-судинної системи, покращення 

функціональних  можливостей органів дихання відіграють важливе  значення. Заняття 

такими вправами дозволяють витримувати і великі навантаження та швидше 

відновлюватися після боротьби [1, с. 3-4]. Заняття боротьбою  дзюдо у поєднанні з 
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загальною фізичною підготовкою забезпечує розвиток у борців таких якості як 

швидкість, спритність, витривалість, сила, гнучкість. 

Швидкість – одне з основних якостей спортсменів – дзюдоїстів. За допомогою 

швидкості можна різко підвищити ефективність виконання будь-яких технічних завдань. 

Швидкість – це сукупність функціональних властивостей, завдяки яким рухові дії 

виконуються за мінімальний час. В дзюдо  існує дві форми прояву швидкості – 

елементарні (проміжок часу між простою і складною  руховою реакцією; швидкість і 

частота окремого руху) та комплексні (прояв швидкісних можливостей у складних 

рухових діях). Прикладом комплексних форм прояву цих властивостей є кидки, 

виведення з рівноваги та інші дії, що досягається багаторазовими повтореннями 

прийомів й досконалим технічним виконанням. 

Силу спортсмена можна визначити, як його здатність долати зовнішній опір або 

протидіяти йому за допомогою мʼязових зусиль. Оскільки на практиці єдиноборства в 

своєму чистому вигляді є суперництвом між двома протиборчими сторонами, 

збільшення сили однієї зі сторін відразу дає їй суттєву перевагу. Фахівці виділяють 

найбільш представницькі види силових здібностей складових сили: 

 Швидкісно-силові здібності, які проявляються в повільних рухах і при 

статичному режимі. 

 Швидкісно-силові здібності, які проявляються в швидких рухах. «Швидка» 

сила, мабуть, найбільш вагомий вид здібностей у спорті: в її розвитку беруть участь 

більшість всіх відомих фізичних вправ. 

За допомогою розвитку силових здібностей дзюдоїст набуває фізичні якості,  

наприклад  збільшення активної м’язової маси, зміцнення сполучних і опорних тканин, 

розвиток максимальної та швидкісної сили.  У боротьбі дзюдо захвати й зриви мають 

бути міцні, швидкі й точні у застосуванні. Для цього спортсмени систематично 

тренуються й удосконалюють техніку, а для розвитку сили захвату регулярно виконують 

спеціальні вправи: згинання й розгинання рук в упорі лежачи в упорі лежачи на кистях, 

стискування тенісного м’яча [3, с. 81-82]. 

Витривалість – це здатність здійснювати роботу заданого характеру протягом 

тривалого часу, здатність боротися з втомою. Спеціальна витривалість дзюдоїстів є 

здатністю протистояти втомі в умовах специфічної тренувальної та змагальної діяльності 

при максимальній мобілізації функціональних можливостей [4, с. 26-27]. За допомогою 

розвитку витривалості спортсмен набуває силові, швидкісні та особистісно-психологічні 

здібності які пов’язані з такими якостями особистості як витримка, цілеспрямованість, 

наполегливість, воля до перемоги. 

Гнучкість як рухова якість – це здатність до рухів з великим розмахом у певних 

сполуках тіла, які лімітують амплітуду руху дзюдоїста. Реалізується це якість борця за 

допомогою таких способів: статична розтяжка, пасивна розтяжка, активна розтяжка, 

динамічна розтяжка, розтяжка з підтримкою. Гнучкість необхідна для проведення 

кидків, технічних дій, а так само акробатичних навичок в партері. 

Спритність зазвичай розуміється як здатність швидко перебудувати рухову 

діяльність відповідно до вимог раптово зміненої ситуації. Основних якості спритності 

борця це ступінь стійкості; схильність до виду стійкості (статичної – динамічної); 

швидкість різноспрямованого руху; узгодженість рухів. 

Дзюдо потребує також і розвитку координаційних здібностей, за допомогою яких 

спортсмен здатний зберігати рівновагу при виконанні прийомів і різноманітних 

тактичних дій.  

 Правильність виконання рухів в єдиноборствах багато в чому залежить від 

загальної координації спортсмена. Високої загальної координації можна досягти в тому 

випадку, коли всі частини тіла здатні виконувати рух синхронно і діяти як єдине ціле. 

Крім того, в єдиноборствах багато рухів призначені для виконання кидків. Для 
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проведення кидка необхідні координовані дії очей, рук і ніг – взаємодія кінцівок і 

корпусу. 

Рівновага в бойових мистецтвах визначає в першу чергу стійкість стійок і 

рухливість при переміщеннях. Збереженню рівноваги в русі сприяє і зменшення 

кількості зусиль, що вживаються для виконання рухів і стійок. Не ставлячи ноги міцно в 

глибоку стійку або швидко відступаючи після проведення атаки, тим самим зберігається 

здатність легко переміщати центр ваги при кожному русі. Надійна рівновага в русі 

робить всі  переміщення більш економічними і швидкими [5, с.176-177]. Дзюдоїсти 

повинні володіти високою вестибулярною стійкістю, вміти зберігати рівновагу при 

несподіваних порушенням контакту ніг з опорою (килимом) під час кидків, ривків, 

поштовхів. 

Як показав аналіз спеціальної літератури, найбільш освітленим є питання впливу 

занять дзюдо на фізичний розвиток школярів і підлітків. Це роботи Букрєєвої Д. П., 

Бурханова А. І., Ванюшина Ю. С., Васильєвої Р. М., Докучаєва Е. Д., Король В. М., 

Любомирського Л. Є., Ченегіна В. М. та інших. Мало вивченим це питання залишається 

стосовно дітей дошкільного віку. Тому ця проблема стала предметом нашого вивчення. 

Дослідження проводилося з групою начальної підготовки в кількості 20 чоловік. 

За основу були взяті результати нормативів на швидкість (човниковий біг) і медичного 

огляду (проба Руфʼє і динамометрія) на момент зарахування дітей в спортивну школу і 

через рік тренувань. 

На момент зарахування  у  спортивну школу у дітей були наступні показники. 

Медичний огляд роботи серця показав, що 24%  дітей мають показник «здоров», 47% – 

«майже здоров» та 29% мали задовільнений стан здоров’я. Динамометрія показала що 

48% мають добрий показник в залежності вікової норми. Норматив на швидкість здали 

47%. 

За рік тренувань показники стали значно краще. 78% спортсменів покращили 

роботу серця. Сила кисті рук зросла у 70% дітей. Норматив на швидкість показав, що 

майже 90% спортсменів за рік тренувань набули відмінного результату. 

Як показало наше дослідження, заняття дзюдо значно збільшують фізичні 

показники дітей, покращують функціональний стан організму, призводять до зростання 

силових можливостей. 

Висновки. Боротьба характеризується нестандартними руховими діями змінної 

інтенсивності, для яких властиві значні прояви швидкісно-силових і силових якостей 

спортсменів. Серед багатьох чинників, що визначають досягнення дзюдоїстів, є високий 

рівень фізичних здібностей. Дзюдо складається з прийомів, в яких рух тіла виконуються 

з максимальною силою, швидкістю, точністю і рівновагою. У процесі дослідження було 

виявлено, що за рік тренувань в групі начальної підготовки, спортсмени досягли 

відмінних показників. Таким чином заняття боротьбою дзюдо спрямовується на 

загальний розвиток і зміцнення організму в цілому. У процесі боротьби у дітей 

поліпшуються координаційні здібності, а розвиток фізичних якостей напряму впливає на 

поліпшення стану здоровʼя та працездатності. 
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  Лiлiя Александрова 

студентка 3 курсу педагогiчного факультету 

Iзмаïльський державний гуманiтарний унiверситет 

Науковий керiвник – доц. Бухнiєва О. П.  

 

Систематичне музичне виховання здійснюється в школі на уроках музики. 

Музичне виховання – це цілеспрямоване формування особистості учнiв дією 

музичного мистецтва, формування інтересів, потреб, здібностей, естетичного ставлення 

до музики. 

Завдання музичного виховання: 

Виховувати любов та інтерес до музики. Це завдання вирішується шляхом 

розвитку музичного сприймання, музикального слуху, які допомагають дитині гостріше 

відчути й осмислити зміст почутих творів. Здійснюється виховна дія музики. 

Збагачувати музичні враження дітей, ознайомлюючи їх з різними музичними 

творами. 

Ознайомлювати дітей з найпростішими музичними поняттями, розвивати навички 

слухання музики, співу, музично-ритмічного руху, гри на дитячих музичних 

інструментах. 

Розвивати емоційну чутливість, сенсорні здібності і ладо-висотний слух, відчуття 

ритму, формувати співочий голос і виразність рухів. 

Прищеплювати елементарні співочі та рухові навички, добиваючись простоти, 

природності й виразності виконання музичних творів.. 

Розвивати творчу активність в усіх доступних дітям видах музичної діяльності: 

відтворенні характерних образів в іграх і хороводах. Формується самостійність, 

ініціатива і прагнення застосувати в повсякденному житті вивчений репертуар, грати на 

музичних інструментах, співати і танцювати. 

Формування музичної культури школярів є головним завданням сучасної 

музичної педагогіки. Формуванню музичної культури сприяє наявність музичного 

виховання у дітей. Музика має сприйматися як живе й захоплююче мистецтво, тому 

таким же живим і захоплюючим має бути навчання. 

Музика є одним із наймогутніших засобів виховання, який надає естетичного 

забарвлення духовному життю людини. «Пізнання світу почуттів неможливе без 

розуміння й переживання музики, без глибокої духовної потреби слухати музику й 

діставати насолоду від неї, – писав В.О. Сухомлинський. – Без музики важко переконати 

людину, яка вступає у світ, у тому, що людина прекрасна, а це переконання, по суті є 

основою емоційної, естетичної, моральної культури» [1]. 

Ці слова видатного педагога-гуманіста конкретизують його думку про музичне 

виховання, як першооснову у вихованні людини. 

Метою уроків музики в ЗОШ є – виховання музичної культури учнів як 

необхідної частини їх духовної культури. 

Поняття «Музична культура» досить об’ємне. Воно включає: 

а) морально-естетичні почуття і переконання, музичні смаки і запити; 

б) знання, навички і вміння, без яких неможливо засвоїти музичне мистецтво 

(сприймання, виконання); 

в) музичні, творчі здібності, які визначають успіх музичної діяльності. 

Нині діюча програма з музики має тематичну побудову: всі теми – це ніби східці, 

які ведуть учнів до оволодіння музичною культурою. В темах послідовно розкриваються 

особливості музичної мови, багатство і своєрідність її змісту, зв’язок з іншими видами 

мистецтва – живопис, література, особливості емоційного впливу музики. [2] 
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На уроках музики учні знайомляться з кращими зразками української народної 

музики, фольклору, творами композиторів-класиків, масовими піснями. Основою 

виховання музичної культури учнів є засвоєння саме класичної спадщини. Важливим 

завданням музичного виховання в школі є формування, як уже згадувалося, музичної 

культури учнів в процесі спілкування з музикою, внаслідок чого формуються їхні 

інтереси, погляди, смаки тощо. Доба технічного процесу розширила можливості 

слухання музики. Якщо декілька десятиріч тому уява про музику пов’язувалась лише з 

концертним залом, то в наш час – час новітніх технологій, це зовсім інакше. Учні 

розширюють свій музичний світогляд за допомогою телевізорів, магнітофонів, 

програвачів, комп’ютерів, аудіо і відеозаписів, касет і таке інше. В таких умовах музичне 

виховання набуває ще більшої значимості. 

Могутня виховна сила мистецтва була відома завжди й тому використовувалась 

на всіх етапах розвитку  людства. Прогресивні діячі освіти вбачали в мистецтві засіб 

облагородження особистості, утвердження в ній кращих духовних засад. Видатний 

педагог В.О. Сухомлинський писав:  «Мистецтво – це час і простір, в якому живе краса 

людського духу. Як гімнастика виправляє тіло, так мистецтво виправляє душу».  

На уроках музики в учнів розвивається музичний слух, музична пам’ять, чуття 

ритму, уява, фантазія, учні набувають цілий комплекс вокально-хорових навичок, вмінь і 

знань. А вчитель музики, проводячи навчально-виховну роботу, формує погляди, 

переконання, запити, смаки, ідеали дітей. Тому він повинен бути високоосвіченою 

людиною, добре знати свій предмет, володіти знаннями методики музичного виховання, 

постійно вдосконалювати свій теоретичний рівень, завжди бути у творчих пошуках,  а 

головне – любити дітей. 

Провідне місце на уроці в умовах різновікового класу займає вокально-хорова 

робота. Хоровий спів розглядається одночасно і як засіб емоційно-естетичного 

виховання учнів, і як засіб їх всестороннього музичного розвитку.   

Слухання музики – один з основних видів музичної діяльності учнів. 

Ознайомлення з кращими зразками вітчизняної та зарубіжної музичної культури сприяє 

розвитку загальної культури учнів, вихованню в них художнього смаку, вміння 

аналізувати твори  мистецтва.   

Ефективність музичного виховання і особливо виховання значною мірою 

залежить від особистості вчителя, його світогляду і професійної підготовки, 

педагогічного таланту і майстерності, багатства інтелекту і душевної чуйності, 

громадянської позиції. 

Природа музичного мистецтва пов’язана як з духовним як з трудовим так і з 

духовним життям народу. Саме через музичне мистецтво дитина залучається до 

музичної спадщини рідного краю. 

Через те, що музика захоплює такі ранні сфери психіки людини як сенсорика, 

моторика, емоції тощо, вплив музики на психічний розвиток людини в цілому дуже 

суттєвий. 

Значення музики як виду мистецтва пояснюється насамперед її звичайною 

здатністю відображати переживання людей в різні моменти життя. Радіють люди – 

лунають урочисті й радісні звуки музики; співає солдат у поході – пісня створює 

особливий бадьорий настрій, організовує крок; мати тужить за сином, який уже ніколи 

не вернеться, – сумними звуками виливається горе. Музика супроводжує людину все 

життя. 

Методи і прийоми музичного виховання спрямовані на загальний музично-

естетичний розвиток учня. Вони будуються на основі активної взаємодії дорослого і 

школяра. В цьому складному педагогічному процесі провідна роль віддається 

дорослому, який, враховуючи індивідуальні потреби, інтереси і досвід школяра, 

організовує її діяльність. Методи спрямовані на виховання естетичного ставлення до 

музики, емоційного відгуку, музикальної чутливості, оцінного ставлення, виразного 
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виконання. Все це різні моменти загальної музикальності школяра, які ще дуже скромні 

в своїх виявах і видозмінюються залежно від віку. Відповідно мають змінюватися і 

методи виховання. 

Методи музичного виховання передбачають переконання і систематичні вправи в 

усіх видах діяльності, які допомагають музичному розвиткові і вихованню школярів. 

Самостійні дії учнів не виключають показу прийомів виконання. Навіть навчаючи 

дорослих музики, поряд з поясненнями іноді вдаються і до показу окремих прийомів. 

Тим більше це необхідно в процесі навчання і виховання учнів середніх класів – 

допомогти правильно відтворити складну мелодію, порівняти звучання наспівної чи 

рухливої пісні, показати окремі рухи у танці, характерну особливість у передачі 

музично-ігрового образу. Принципи, методи, прийоми, завдання, мета складають 

загальний процес – процес виховання. Дані особливості визначають яким буде музичне 

виховання, який відбиток воно залишить у свідомості школярів. 

Саме мистецтво забезпечує багатовікову наступність культури, її універсальність, 

воно вбирає в себе всі досягнення людства, по-своєму трансформуючи та змінюючи їх. 

Музичне виховання є частиною естетичного виховання дітей. Музичні образи 

мають яскраве емоційне забарвлення, вони пробуджують думку, викликають глибокі 

почуття, дають роботу уяві. 

Виконуючи пісню, передаючи її зміст, діти виявляють своє ставлення до того, про 

що вони співають, а це поглиблює думки і почуття, які викликаються піснею. Спільний 

спів організовує учнів, сприяє вмінню дружно, узгоджено працювати. 

Підсумовуючи вищесказане, можна виокремити такі важливі моменти: 

Урок музичного мистецтва як основна форма навчально-виховного процесу 

включає в себе різноманітні види музичної діяльності учнів. Для уроків музики 

характерною рисою є особлива емоціональна атмосфера. Адже музика – це мова 

почуттів: вона хвилює, викликає певні настрої і переживання. 

 

Лiтература: 
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Найважливішим завданням сьогодення є збереження загальнонаціональної 

єдності України, духовне оздоровлення суспільства, що неможливо без виховання 

національної самосвідомості.  Цьому повинна сприяти загальнонаціональна ідея 

виховання – необхідний елемент для формування певних світоглядних, соціокультурних 

та інших установок для підростаючого покоління [3, с.  22].   

Під базовими національними цінностями, розуміються основні моральні цінності, 

пріоритетні моральні установки, що існують в культурних, сімейних, соціально-

історичних, релігійних традиціях багатонаціонального народу, що передаються від 

покоління до покоління і забезпечують успішний розвиток країни в сучасних умовах. 

Проблема ціннісних орієнтацій особливої актуальності набуває в молодшому шкільному 

віці, адже саме в цей період формуються відповідні навички і звички поведінки, які 

виробляються шляхом тривалих вправ чи інших видів діяльності. 
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Одним з пріоритетних напрямків формування базових цінностей на початковому 

ступені навчання є національне виховання. У Національній доктрині розвитку освіти 

зазначено, що «національне виховання є одним із головних пріоритетів, органічною 

складовою освіти. Його основна мета – виховання свідомого громадянина, патріота, 

набуття молоддю соціального досвіду, високої культури міжнаціональних 

взаємовідносин, формування у молоді потреби та уміння жити в громадському 

суспільстві, духовності та фізичної досконалості, моральної художньо-естетичної, 

трудової, екологічної культури». 

Національне виховання є однією з важливих складових проблем виховання 

особистості. Ця проблема дуже багатогранна. Формування національної свідомості й 

самосвідомості – найважливіших громадянських рис особистості – передбачає 

усвідомлення вихованцями своєї етнічної спільності, національних цінностей (мови, 

території, культури), відчуття своєї національної причетності до розбудови України, 

патріотизм, що сприяє утвердженню власної національної гідності, внутрішньої свободи, 

гордості за Батьківщину. Національна ідея має бути не просто атрибутом національної 

свідомості, чисто духовним феноменом, а поштовхом до практичних справ, як було у 

кращих синів і дочок нашого народу споконвіку. 

Формування патріотичних почуттів означає створення високого ідеалу служіння 

рідному народові, готовності до героїчного подвигу в імʼя процвітання і незалежності 

України. Воно покликане формувати громадянина – патріота України, виробляти 

глибоке розуміння громадського обовʼязку, готовність у будь-який час стати на захист 

Батьківщини. Вихованець національної школи має зростати патріотом України. 

У вітчизняній педагогічній літературі представлені різні трактування поняття 

«патріотичне виховання».  Спираючись на визначення Н. В.  Іпполітової  [2, с. 34-35], ми 

розглядаємо патріотичне виховання як спеціально організований систематичний 

педагогічний процес взаємодії вихователів і вихованців, що передбачає освоєння 

особистістю досягнень світової і національної культури, розширення особистого досвіду 

вихованців і спрямований на розвиток патріотизму як інтегративного особистісного 

якості. 

Аналіз проблем, повʼязаних з патріотичним вихованням, дозволяє стверджувати, 

що реалізація патріотичного виховання в початковій школі повинна здійснюватися з 

урахуванням особливостей молодших школярів. У дослідженнях вітчизняних вчених 

відзначається, що даному віку відповідає психологічні особливості, які необхідно 

враховувати при здійсненні патріотичного виховання:   

- даний віковий період характеризується інтенсивним накопиченням знань, їх 

вибірковим засвоєнням, довірливим і підпорядковані обласним авторитету вчителя, 

підвищеною сприйнятливістю, уважністю; 

 - учні початкових класів усвідомлюють свою поведінку, порівнюють себе з 

іншими; 

 - в даному віці вдосконалюється нервова система, швидко розвивається психіка 

дитини; 

 - сприйняття молодших школярів відрізняється нестійкістю і неорганізованістю, 

увага мимоволі, недостатньо стійкий; 

- молодший шкільний вік початок суспільного буття людини як субʼєкта 

діяльності, яка є чинником становлення новоутворень особистості  [1]; 

 - даний вік є найбільш сензитивним періодом для виховання позитивних рис 

особистості, в тому числі і патріотизму. 

Важлива роль у національному вихованні молодших школярів відводиться 

вивченню української мови, бо лише завдяки їй можна глибше пізнати традиції, звичаї, 

психологію, національний дух українців. Мова – це основа національної гідності, і 

ставлення до неї є виявом національної самосвідомості, а відтак і громадянської позиції. 

Підвищення мовної культури, статусу національних мов сприятиме зміцненню 
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міжетнічних стосунків, культури відносин людини і нації, а також виробленню 

доброзичливого ставлення до представників інших етносів та народів, загальнолюдських 

цінностей. Формуючи культуру спілкування, доцільно збагачувати мовлення молодших 

школярів українськими формами звертання та формулами мовленнєвого етикету, 

пробуджувати інтерес до походження цих формул, показувати їх зв’язок із 

національними традиціями і звичаями українців. 

Вагоме місце у системі національного виховання посідає утвердження 

загальнолюдських моральних цінностей: правди, любові, справедливості, патріотизму, 

доброти, працелюбності, інших чеснот. Ефективність морального виховання значно 

зростає, коли воно спирається на народну мораль, традиції, звичаї, обряди, які у собі 

містять високі моральні зразки, ідеї, ідеали, погляди, поведінкові норми, збагачені 

тисячолітнім досвідом мудрості народу, несуть могутній моральний потенціал, 

спрямований на виховання особистості громадянина України. 

Удосконалення системи національного виховання потрібно здійснювати 

спираючись на узагальнення та поширення передового досвіду роботи, упровадження 

інноваційних підходів та технологій, що сприяють формуванню у населення високої 

патріотичної свідомості, вірності Вітчизні, готовності до виконання конституційних 

обовʼязків. Необхідне подальше вивчення та використання досвіду залучення сучасних 

педагогічних та інформаційних технологій провідних країн світу щодо громадянського 

та патріотичного виховання в системі освіти. Особливої уваги потребує дослідження 

можливостей використання стандартів освіти, навчальних планів фахівців провідних 

країн світу в системі освіти України, спрямованих на удосконалення підготовки 

педагогів для подальшої роботи з зазначених напрямків. Виникає потреба в інтеграції 

сучасних педагогічних та інформаційних технологій і традиційних форм роботи щодо 

патріотичного виховання з метою їх найбільш ефективного використання.  

Використання сучасних педагогічних технологій допоможе досягти таких завдань 

національного виховання учнівської молоді: - формування духовних цінностей 

українського патріота; почуття патріотизму, національної свідомості, любові до 

українського народу; - забезпечення духовної єдності поколінь, виховання поваги до 

батьків, людей похилого віку, турбота про молодших та людей з особливими потребами;   

- консолідація діяльності органів державного управління та місцевого самоврядування, 

навчальних закладів, громадських організацій щодо національно-патріотичного 

виховання; - сприяння діяльності установ, навчальних закладів, організацій, клубів та 

осередків громадської активності, спрямованих на патріотичне виховання молоді; - 

підтримання кращих рис української нації – працелюбності, прагнення до свободи, 

любові до природи та мистецтва, поваги до батьків та родини; - створення умов для 

розвитку громадянської активності, професіоналізму, високої мотивації до праці як 

основи конкурентоспроможності громадянина, а відтак, держави; - сприяння розвитку 

фізичного, психічного та духовного здоровʼя; задоволення естетичних та культурних 

потреб особистості та інші [4, с. 215].   

Головні напрями та засоби «інноваційного розвитку освіти» найбільш потужно 

представлено в роботах таких вчених, як В. Андрущенко, І. Бех, В. Бех, Г. Волинка, 

В. Журавський, І. Зязюн, В. Кремень, В. Курило, В. Луговий, І. Прокопенко, О. 

Савченко, Г. Сєлевко, М. Степко та ін. Аналізу різних аспектів патріотичного виховання 

присвячено роботи вітчизняних та закордонних учених: Є. Барилко, В. Беспалька, Т. 

Бондар, О. Гапеєвої, М. Зєленкова, Н. Голубкової, О. Савельєвої, Г. Самарця та ін. Разом 

з тим, незважаючи на достатньо широкий обсяг публікацій, існує низка проблем, які не 

мають в літературі достатнього висвітлення. 

Інноваційність розвитку освіти – постійні нововведення в діяльність навчально-

виховних закладів, в навчально-виховний процес – є тією нагальною потребою, без 

задоволення якої вона втратить взаємозв’язок з життям, загубить свій творчий потенціал, 

перетвориться в рутинну справу, не потрібну ні суспільству, ні особистості. Життя 
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вимагає інтенсифікації пошуку, експериментування, введення новітніх технологій, 

застосування нових засобів навчання та виховання. 

Вчені, науковці, дослідники В. Безпалько, І. Волков, М. Кларін, І. Колеснікова, 

М. Монахов, В. Петюков, Г. Селевко розглядають технології виховання як певний клас 

педагогічних технологій. Інноваційні виховні технології включають ранню соціалізацію 

учнів, національну спрямованість навчально-виховного процесу, духовний розвиток 

учнів тощо. Аналіз наукової психолого-педагогічної літератури показав, що технології з 

національного виховання можна класифікувати таким чином:  

1. Структурно-логічні технології (визначення форм та напрямів роботи у сфері 

патріотичного виховання, що сприятиме послідовному вихованню патріотичної 

самосвідомості підлітків). Мета: розвиток логічного та критичного мислення учнів. 

Методи та прийоми роботи: лекції, диспути, бесіди, гра, створення виховних ситуацій.  

2. Інтеграційні технології (забезпечують міжкультурні зв’язки). Мета: виховання 

патріотизму підлітків на основі зв’язків з культурами різних народів. Методи та прийоми 

роботи: гра, презентація, конкурс, диспут, екскурсія, парад-подорож.  

3. Ігрові технології (виховання за допомогою ігор, які мають виховний характер). 

Мета: використання ігор для покращання знань у сфері патріотичного виховання. 

Методи та прийоми роботи: гра-подорож, квест, гра «Найрозуміший», спектакль.  

4. Тренінгові технології (вправи для відпрацювання набутих знань). Мета: 

виховання патріотичної самосвідомості підлітків на основі раніше набутих знань. 

Методи та прийоми роботи: конкурс, презентація, гра, вистава, експедиція.  

5. Інформаційно-комп’ютерні технології (технології, інноваційно-комп’ютерні 

засоби). Мета: набуття учнями поглиблених знань у сфері культури певної держави, її 

надбань та досягнень. Прийоми та методи роботи: презентація, пошук, інтернетподорож, 

доповідь.  

6. Діалогові технології (допомагають саморозвиватися в окремих галузях). Мета: 

набуття нових знань про власну країну під час спілкування з іншими людьми. Методи та 

прийоми роботи: диспут, дискусія, гра [5, с.  116-117].   

Кожна технологія виховання складається з певних форм та методів роботи. 

Залежно від основного завдання форми виховної роботи з учнями поділяють на три 

групи: форми управління і самоуправління шкільним життям (збори, мітинги, класні 

години); пізнавальні форми (екскурсії до краєведчих музеїв, походи, фестивалі, 

тематичні вечори, виставки); розважальні форми (ранки й вечори, свята, ігрові програми 

та ін.). Найбільш ефективними для національного виховання вважаємо пізнавальні 

екскурсії та виставки картин вітчизняних авторів та митців. Саме такі заходи дають 

учням більш детальні знання про власний народ, його надбання та етапи становлення 

державності. Таким чином, школяри пізнають не лише історичні факти, але і отримують 

знання про сучасне життя Батьківщини.  

За кількісним показником форми організації виховання поділяють на масові 

(читацькі конференції; літературні вікторини; тематичні вечори; зустрічі з відомими 

людьми краю; участь у волонтерських організаціях), групові (класні години в школі; 

політична інформація; випуск стінної або шкільної газети; радіо, телебачення, художні 

та навчальні фільми) та індивідуальні (потребують врахування індивідуальних та вікових 

особливостей підлітка; у кожному конкретному випадку створюється педагогічна 

ситуація, яка б сприяла формуванню позитивних якостей чи усуненню негативних) [5, с. 

117].   

Таким чином, застосування інноваційних технологій у навчально-виховний 

процес допоможе удосконаленню та оптимізації системи національного виховання, адже 

саме національне виховання є необхідною частиною всієї діяльності з підготовки 

громадянина до виконання соціальних функцій та обов’язків.  
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Майже до самого початку 19 століття пейзаж в українському образотворчому 

мистецтві не виділявся як самостійний жанр, а слугував лише фоном для фігуративних 

композицій. Пейзаж зображувався як архітектурний чи природний стафаж з 

нагромадженням будівель чи мотивів рослинного світу, які не могли порівнювати з 

якоюсь конкретною місцевістю. І тільки поступово формується потреба та необхідність у 

відтворенні на картині середовища, в якому живе людина, прагнення зафіксувати своє 

особисте відношення до природи, 

На початку 19 ст. пейзажний жанр в українському мистецтві розвивається у 

контексті портретного живопису, де пейзаж слугував підсиленню емоційного впливу, 

поетичного настрою, що складало нове відчуття природи. 

Паралельно пейзаж розвивається і як самостійний жанр: пейзажі-ведути – це 

інформативно насичені зображення конкретної місцевості, що детально зображували 

характерні особливості ландшафту, садиб, околиць, парків, маєтків тощо. Такі видові 

пейзажі створювалися на замовлення для потреб відповідних державних відомств та 

власників маєтків. Виконували їх мандрівні художники з Росії, країн Західної та Східної 

Європи. Більша частина таких замовлених пейзажів мали сухий документальний 

характер, це була своєрідна копія місцевості позбавлена емоційності, а будівлі, які 

потрапляли на полотно, не мали змістовного навантаження. Більшість художників, які 

малювали українські краєвиди, були мандрівниками й мистецьку освіту здобували поза 

межами країни – у Петербурзі, Москві, Відні або Кракові. 

Хоча у XIX столітті головним центром освіти в Російській імперії Академія 

мистецтв у Петербурзі, багатьох художників приваблювала Україна – «нова Італія», як її 

тоді називали. Художник Василь Тропінін говорив, що Україна замінила йому Академію. 

Він багато років жив і працював на Поділлі та присвятив українській темі чимало 

картин: «Дівчина з Поділля», «Весілля в селі Кукавці» та інші. Тісно повʼязаною з 

Україною була творчість художника-мариніста Івана Айвазовського, який значну 

частину життя провів у рідній Феодосії й заповів цьому місту свою картинну галерею. 

Українська тема зображена у його картинах «Очерети на Дніпрі поблизу містечка 

Олешки» та унікальній для художника жанровій картині «Весілля на Україні». 

Новаторською для пейзажу стала творчість Архипа Куїнджі, який народився поблизу 

Маріуполя. Перша ж виставлена ним картина, «Ніч на Дніпрі», стала. 

http://nbuv.gov.ua/j-pdf/VKhnpu_filos_2012_38_23.pdf
http://nbuv.gov.ua/j-pdf/VKhnpu_filos_2012_38_23.pdf
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%96100627
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%96100627
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Поетизуючи рідну природу, українські митці пробуджували у свого народу любов 

до рідної землі, почуття патріотизму. Між поняттями романтизм і патріотизм стає знак 

тотожності. Основне питання часу – боротьба проти кріпацтва та вимога більшої 

політичної свободи з вирішенням культурно-освітніх потреб. Усе це створювало 

особливу атмосферу, якою відрізнявся національний романтизм у різних частинах 

України [1, с. 27]. Такі високі сфери, як народ, нація, набули в той час особливої ваги й 

значення. Прославлення, оспівування народних традицій обумовило проявлення 

романтичних рис. 

Багато художників (М. Сажин, Гроте, В. Тімм, В. Штернберг, Т. Шевченко та ін.) 

почали по новому зображувати Київ. Мистецтвознавець В. Овсійчук зазначає: 

«Поступово точність архітектурних мотивів доповнювали нові пластичні проблеми, які 

надавали нового звучання зображенню. Перед природним мотивом, зігрітим щирим 

почуттям краси, відступала протокольна інформація, народжувався романтичний образ» 

[2, с.144]. 

Останні десятиріччя 19 ст. в українському живопису широко проявляється 

соціальний пейзаж. Представниками такого пейзажу були С. Світославський, 

С. Васильківський, П. Левченко, М. Мурашко. 

У картинах С. Світославського зображені, зазвичай, до краю прості, буденні 

мотиви: вид звичайного селянського двору, глуха вулиця провінційного містечка, тихий 

закуток передмістя тощо. З його картин перед нами постає не Україна взагалі, а Україна 

саме дореволюційна з її злиднями і провінційною відсталістю. І разом з тим 

Світославський сповнював свої твори чаруючою поезією та глибоким ліризмом. Широкі 

простори українського степу з поодинокими орачами на ниві, весняні розливи 

повноводних річок, будиночки київських передмість, що потопають в зелені – все це 

знайшло в картинах Світославського глибоке естетичне осмислення. Сучасник 

Світославського П. Левченко теж був видатним майстром пейзажу, він так само малював 

прості, зрозумілі всім сюжети: глухі забуті куточки сіл і провінціальні та бідні міста, 

похилені хати з прогнилими солом’яними дахами, десь посеред степу забутий старий 

вітряк, протоптані волами та конями дороги, що простягалися вдалину. 

Також згадаємо про українського митця С. Васильківського. Хоча живописець і 

не приділяв велику увагу соціальному пейзажу, але був відомим саме ліричним 

оспівуванням унікальної краси рідного краю. Неабиякий талант та дар живописно 

відображати на полотні своє глибоке відчуття природи дали змогу Васильківському 

створювати справжні шедеври пейзажного живопису, які досягли високого рівня серед 

шедеврів світового мистецтва. Що б не зображував Васильківський – привільне роздолля 

українського степу, принадний затишок лісової галявини чи морозну красу зимового дня 

– все на його полотнах сповнене поезії, зігріте теплим ліричним почуттям [2, с. 61]. 

Велику частину творчості талановитого живописця та графіка М. Мурашка 

становили пейзажі. М. Мурашко був переконаним реалістом, який наполегливо вивчав 

природу для створення її реальних та правдивих образів. Живописна манера 

М. Мурашка, його підхід до трактування образів природи найповніше розкривається в 

пейзажах «Над Дніпром» та «Дніпро», в яких зображено велику українську ріку в 

околицях Києва». 

Неабияким талановитим пейзажистом був М. Ткаченко. Хоча художник прожив 

за кордоном більшу частину свого життя, він все одно приїзжав влітку в Україну писати 

етюди, а вже по ним компонував свої картини в майстерні. Ткаченко частіше всього 

писав природу у пору її літнього вирування. Митець в картинах передавав істинну 

атмосферу тихого й теплого літнього дня, майстерно виписував різнотрав’я та польові 

квіти.  

М. Беркос – завзятий пленерист, майстер ліричного пейзажу, та ще один 

український живописець, який приніс великий внесок у розвиток національного 

пейзажного живопису. Особливими рисами пейзажів Беркоса є їх життєствердне, 
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оптимістичне звучання. Він, як і Ткаченко, любив відтворювати на своїх картинах рідну 

природу в пору її літнього цвітіння. Пейзажі його відрізняється правдивістю передачі 

станів краєвидів, теплотою і гармонійністю колориту. 

Талановитий та своєрідний живописець Г. Дядченко відомий передусім як 

майстер акварельних пейзажів невеликого розміру, які були присвячені рідним 

краєвидам. Дядченко ставив за ціль зосереджувати увагу не стільки на мальовничих 

краєвидах, яких в нього досить багато серед творів, скільки на простих буденних 

мотивах. Художник робив основними об’єктами своїх картин глухі околиці убогого села, 

злиденні хатки з прогнилими дахами, старі почорнілі і похилені тини, повітки та інше. 

Хоча картини Дядченка мають соціальне забарвлення, але вони також сповнені 

глибокою поезією. 

У середині та у другій половині 19 ст. розвиток малярства в Україні був 

безпосередньо пов’язаний з відкриттями спеціальних навчальних закладів – 

малювальних шкіл в Одесі, Харкові та Києві.  

«В Києві працювали такі художники, як В. Орловський, С. Світославський, 

О. Мурашко, Ф. Красицький, Г. Дядченко, Г. Світлицький та інші майстри. З Харковом 

пов’язана творчість П. Мартиновича, С. Васильківського, П. Левченка, М. Ткаченка. 

Основне ядро одеської художньої школи складали М. Кузнецов, К. Костанді, 

Г. Ладиженський, Л. Скадовський, П. Нілус та ін.» [1, с. 21]. У одеських митців завжди 

були свої характерні творчі риси, за якими їх можна впізнати. Степові краєвиди Півдня 

України у творчості одеських художників були зображені своєрідно, яскраво та 

передавали природу у світлих променях південного сонця. Так як одеське образотворче 

мистецтво невід’ємно пов’язано з Чорним морем, майже кожний художник-одесит 

зробив свій внесок у розвиток мариністичного пейзажу. 

К. Костанді втілював в картинах ідею неперервного розвитку природи, 

зображуючи мотиви з перехідними станами природи. Також художник розкривав в своїх 

картинах непорушну єдність між природою та людиною. Улюбленими мотивами 

художника, співзвучними українським пісням та національній ментальності з її 

сентиментальністю і душевним смутком, стали сутінки (знак прийдешньої старості та 

самотності) та бузок – таємничість сил природи, що хвилюють миттєвістю цвітіння й 

нездійсненою примарою щастя. В картині «Бузок» художник в повній мірі показав 

єдність людини з природою. На полотні зображено весняний вечір, монастирський мур, 

церковна баня та кущі розквітлого бузку світяться від останніх променів сонця; під 

одним з кущів бузку сидить монах, поринувши в свої думки. Костанді розумів пейзаж як 

важливий фактор того, щоб повною мірою відчути зміст полотна [5, с. 127]. 

Тісне переплетення пейзажного та побутового жанрів характерні для творчості 

живописця Г. Ладиженського. Різні за настроєм та характером сцени та дії побутових 

сюжетів, що розгортаються на тлі пейзажів, приваблюють глядача своїми простотою та 

ліричною зворушливістю. Особливу майстерність Г. Ладиженський виявив у зображенні 

неозорих степів Півдня України. У жодного з сучасників Ладиженського не знайдемо 

такого майстерного зображення степової долини, такої правдивої передачі витоптаної 

овечими отарами і вигорілої під пекучим промінням південного сонця степової трави [4, 

с. 134]. 

Особливе місце серед художників Півдня України посідає видатний майстер 

морського пейзажу – Р. Судковський, натхненний співець Чорного моря та його 

мальовничого узбережжя. Море Судковського було різне: під час шторму або штилю, то 

похмуре та суворе, то спокійне та ласкаве. Художник майстерно писав морські хвилі, їх 

бурхливість та спокійний плескіт [3, с. 151]. 

Отже, у розвитку пейзажу в українському живописі найголовнішу роль відіграють 

незрівнянні краєвиди яскравого та різнобічного рідного краю. Українські митці пейзажу 

другої половини 19 століття розкривали в своїх картинах не тільки красу природи, а й 

свої почуття та думки щодо світу, що оточував їх. 
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З кінця 19 ст. в українському мистецтві значно поширюється пленерний живопис, 

що був також характерний для більшості європейських художніх шкіл. Ці тенденції 

розкривалися на картинах багатьох митців. Вони намагалися передати безмежне 

багатство і колористичне звучання природи, повітря, сонячне та місячне світло та інше. 

Пленеризм дав поштовх до імпресіоністичних пошуків. Особливо цікавили багатьох 

українських пейзажистів мотиви, на яких зображували рідну природу в її перехідних 

станах – раннього весняного дня чи останніх осінніх днів, у сутінки чи на світанку, перед 

грозою та після неї. 

Українські митці не просто захоплювалися імпресіоністичними етюдами, вони 

створювали картини-пейзажі, на яких навколишня природа та людина зображені у 

нерозривній єдності. Пізніше в українському і взагалі в європейському пейзажному 

мистецтві починають створювати зображення за новими тенденціями, виникають нові 

течії. Це були пошуки виражальних засобів експресіонізму та неприродних 

декоративних форм символізму, поява фонізму, який спробував створити цілісну 

концепцію пейзажу. Поступова поява абстрактного мистецтва, яке принесло абсолютно 

нові формотворчі завдання в конструюванні навколишнього світу та розпад реального 

зображення. 
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магістрантка педагогічного факультету  

Ізмаїльський державний гуманітарний університет  

Науковий керівник – доц. Шевчук А.С. 

 

Сучасні пріоритети фізичного виховання дітей дошкільного віку обумовлені тим, 

що з народження до семи років у дитини закладаються основи здоровʼя, довголіття, 

рухової підготовленості й всебічного гармонійного фізичного розвитку. Ростити дітей 

здоровими, сильними, життєрадісними є завданням батьків і закладу дошкільної освіти. 

Метою, що утверджує особливу важливість фізичного виховання як основи  

розвитку, є формування здорової, міцної, загартованої, життєрадісної, чуйної, 

ініціативної дитини, яка любить фізичні вправи. Відповідно Базовий компонент 

дошкільної освіти орієнтує здійснювати організацію життєдіяльності дітей на основі 

змісту освітньої лінії «Особистість дитини», зокрема, її першого складника «Здоров’я та 

фізичний розвиток». У результаті можна розраховувати на належний фізичний розвиток 

і формування здоров’язбережувальної компетенції дитини. 

Загалом, у становленні наукових засад фізичного виховання дітей основоположним 

вважається вчення П. Лесгафта, що ґрунтується на законах гармонії, поступовості й 

послідовності розвитку людини, закономірностях фізіології тощо. Нині за концепцією 

Нової української школи активізується увага педагогів шкіл і вихователів закладів 
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дошкільної освіти до фізкультурних засобів і форм організації фізичної активності дітей 

заради щоденного запобігання їхньої втомлюваності та покращення працездатності. 

Фундаментальні основи фізичного виховання дітей дошкільного віку досліджують 

такі сучасні українські вчені як Е. Вільчковський, Н. Денисенко, Т. Дмитренко, 

М. Єфименко, О. Курок та ін. [4; 5; 7]. Е. Вільчковський, О. Курок методично послідовно 

характеризують фізкультурно-оздоровчі заходи в режимі дня, деталізуючи малі форми 

активності – гімнастику (ранкова та після денного сну), фізкультурні хвилинки та 

фізкультурні паузи [4]. У контексті української етнопедагогіки, календарної обрядовості 

українців, народних ігор і забав досліджує фізичне виховання дітей А. Цьось [5]. 

О. Богініч розглядає пріоритети у сфері фізичного розвитку дитини дошкільного 

віку, з-поміж яких окреслює оздоровчі та освітні інноваційні технології [2]. Ігровий 

метод як тотальний для системи фізичного виховання пропонує М. Єфименко, 

називаючи фізкультуру для дошкільників казковою. Питання фізичного виховання дітей 

у найвідоміших педагогічних системах –  Р. Штайнера, М. Монтессорі, Г. Домана, С. 

Френе, – висвітлюють такі сучасні українські дослідники як Л. Загородня, С. Титаренко, 

Г. Барсуковська [7]. 

Чимало педагогів-практиків оприлюднюють свій досвід проведення з дітьми 

дошкільного віку гімнастики після денного сну, фізкультурних пауз і фізкультурних 

хвилинок протягом дня, з віршованими текстами українською, російською мовами, без 

текстів тощо. Втім з доступних нам джерел не виявлені дослідження, методичні 

матеріали малих форм організації фізичного виховання для дітей у міжкультурному 

освітньому середовищі, зокрема, Закарпаття, Подунав’я. 

Мета кваліфікаційного дослідження пов’язана з обґрунтуванням, розробкою та 

апробуванням методики використання малих фізкультурно-оздоровчих форм з дітьми 5 

– 7 років у міжкультурному освітньому середовищі та виявленням особливостей процесу 

впровадження методики. 

Мета дослідження зумовила постановку низки основних завдань: 

• з’ясувати вікові аспекти фізичного розвитку та оздоровлення дітей 5 – 7 років у 

науковій та програмовій літературі; 

• схарактеризувати фізкультурно-оздоровчі засоби старших дошкільників та 

методичні засади фізкультурних форм оздоровчої роботи з ними; 

• встановити стан використання малих фізкультурно-оздоровчих форм з дітьми 5 – 

7 років у сучасній практиці ЗДО; 

• обґрунтувати й розробити методику використання малих фізкультурно-

оздоровчих форм з дітьми 5 – 7 років у міжкультурному освітньому середовищі та 

встановити особливості впровадження методики. 

Об’єктом дослідження кваліфікаційної роботи визначено фізкультурно-оздоровчий 

процес з дітьми 5 – 7 років у міжкультурному освітньому середовищі. Предметом 

дослідження стали малі фізкультурно-оздоровчі форми для дітей 5 – 7 років у 

міжкультурному освітньому середовищі. 

Теоретичну основу кваліфікаційної роботи становлять: ідеї здоров’я збереження у 

фізичному вихованні дітей дошкільного віку, сучасні підходи до виховання та 

оздоровлення дошкільників у контексті розвитку особистості дитини (Т. Андрющенко, 

І. Бех, О. Богініч, Н. Денисенко, О. Кононко, ін.); ідеї створення 

здоров’язбережувального середовища в дошкільному закладі (О. Богініч); напрямки й 

оптимальні шляхи використання здоров’язбережувальних технологій в освітньому 

процесі дошкільних навчальних закладів (О. Богініч, Н. Денисенко, Н. Левінець, Л. 

Лохвицька, ін.); методика організації фізкультурно-оздоровчої роботи в закладі 

дошкільної освіти (Е. Вільчковський, Н. Денисенко, А. Цось, Б. Шиян та ін.). 

За твердженням  В. Бобрицької, кінець минулого й початок нового тисячоліття 

привніс у науковий пошук та повсякденну життєдіяльність людини потребу в створенні 
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сучасної теорії й практики формування здоров’я, яка увібрала б у себе тисячолітній 

досвід людства і нові реалії буття [1]. 

Наукові дослідження Е. Вільчковського, О. Курка чітко визначають, що до засобів 

фізкультурно-оздоровчого виховання дітей дошкільного віку відносяться фізичні вправи, 

оздоровчі сили природного середовища та гігієнічні фактори [4]. Автори характеризують 

фізичні вправи як рухові дії, за формою і змістом відповідні завданням фізичного 

виховання. Якщо з метою спортивного тренування використовується біг, то це природна 

рухова дія набуває раціональної форми. Те ж саме можна сказати про будь-які інші 

рухові дії, які виникли спочатку у сфері праці та побуту, а потім, видозмінюючись, стали 

фізичними вправами, засобами фізичного виховання. 

У фізичному вихованні дітей дошкільного віку пріоритетне місце належить 

фізичним вправам гімнастичного спрямування, різним видам гімнастики, загально-

розвивальним вправам, що забезпечують загальний фізичний розвиток і вдосконалення 

основних рухових здібностей дітей. На думку Л. Загородньої, С. Титаренко, Г. 

Барсуковської різні види гімнастики і проведення малих форм активного відпочинку 

(фізкультурні хвилинки, фізкультпаузи) допомагають забезпечити підготовку фізично 

міцного молодого покоління з гармонійним розвитком фізичних і духовних сил [7, с. 

121]. 

У методичних джерелах аналізується зміст малих форм активного відпочинку. 

Передусім, це загально-розвивальні вправи, що визначаються як спеціальні рухи, 

спрямовані на фізичне оздоровлення дитячого організму та його зміцнення, на розвиток 

рухових і психічних якостей дитини. Вони мають різнобічну спрямованість: сприяють 

удосконаленню координації, впливають на розвиток всіх груп м’язів, коригують поставу 

дитини, впливають на її формування, зміцнюють стовбур, запобігають плоскостопості. 

Е. Вільчковський та інші вчені класифікують загально-розвивальні вправи, насамперед, 

за спрямованістю їх на важливі групи м’язів: вправи для м’язів шиї та плечового пояса; 

вправи для м’язів рук; вправи для м’язів тулуба і гнучкості стовбура; вправи для м’язів 

ніг. 

У сучасному дошкільному просторі, на думку Е. Вільчковського, С. Лупан, 

загально-розвивальні вправи краще використовувати із супроводом музики, пісні [5]. 

Музика сприяє ритмічному і координованому виконанню вправ, задає темп дитячим 

рухам, допомагає виразнішому і точнішому їх виконанню. Музичний супровід має 

відповідати за формою, змістом і темпом  характеру дитячих рухів. Практика показує, 

що під добре підібрану музику (українська, народна, сучасна) вправа виконується краще 

і якісніше. 

Методичні особливості використання загально-розвивальних вправ  обґрунтовані у 

багатьох дослідженнях, висвітлюються у методичних рекомендаціях до програм для 

закладів дошкільної освіти. Для молодших дошкільників рекомендовано підбирати 

нескладні рухи, які мають переважно імітаційний характер. Діти, піднімаючи руки вгору, 

намагаються «зірвати яблуко з дерева»; виконують нахили тулуба в сторони, ніби 

«маятник у годинника»; стрибають на обох ногах, як «зайчики» або «жабки». Все це 

створює ігрову ситуацію і спонукає до активних рухів. Орієнтир на ігровий характер 

вправ автори радять зберігати й у віці 5 – 7 років (М. Єфименко та ін.) [7, с. 16]. 

Для фізкультурних хвилинок дослідники, автори програм радять обирати вправи за 

такими орієнтирами: відповідно вікових особливостей дітей дошкільного віку; з тих, що 

вже відомі дітям і добре засвоєні ними; переважно на великі групи м’язів. Звертається 

увага й на такі особливості добору вправ для фізкультурних хвилинок. Це мають бути: 

вправи на потягування, які сприятимуть випрямленню хребта та підвищенню тонусу 

мʼязів тулуба; вправи на активні рухи руками, повороти і нахили шиї; вправи з нахилами 

і поворотами тулуба; вправи для мʼязів ніг (відведення ніг, присідання, стрибки). Такі 

вправи стимулюватимуть кровообіг у верхніх і нижніх кінцівках, ділянках шиї й стегон 

дитини. 
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На практиці часто фізкультурні хвилинки педагоги проводять на основі віршованих 

текстів, пісні або поєднують зі змістом дитячої діяльності. Так, під час заняття з 

математики дітям показують картку з цифрою 6 і пропонують поплескати у долоні або 

виконати присідання на один раз більше. Або вихователь показує 4-6 олівців і 

промовляє: «скільки олівців у нас? нахилились стільки ж раз» та ін. [7]. А от з’ясування 

мови, якою декламують тексти для вправ, застосовують пісні може стати одним із 

завдань експериментальної частини дослідження. 

У висновку зазначимо, що аналіз наукової та методичної літератури дає підстави 

визначити основні напрямки констатувального експерименту з виявлення стану 

використання малих фізкультурно-оздоровчих форм з дітьми 5 – 7 років у сучасній 

практиці ЗДО. Необхідно буде з’ясувати умови забезпечення належної рухової 

активності у повсякденні за допомогою проведення фізкультурних хвилинок і 

фізкультурних пауз; виявити  зміст малих форм активного відпочинку дітей; встановити, 

якою мовою педагоги добирають віршовані тексти, пісні та використовують їх під час 

рухової активності дітей в українському міжкультурному освітньому середовищі 

Подунав’я. 
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ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ВЗАЄМОДІЇ ВИХОВАТЕЛІВ 

ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ З БАТЬКАМИ ДІТЕЙ ПЕРЕДШКІЛЬНОГО 

ВІКУ 

Валерія Брусановська  

магістрантка педагогічного факультету 

Ізмаїльський державний гуманітарний університет 

Науковий керівник – проф. Лесіна Т. М. 

 

Питання організації співпраці закладу дошкільної освіти з батьками дітей 

передшкільного  віку  перебуває сьогодні в площині прицільної уваги і педагогів, і 

психологів, особливо в контексті особливостей Нової української школи.  Виховання  

гармонійної особистості може бути успішним за умов, якщо вихователі і батьки 
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стануть рівноправними партнерами цього складного процесу.  Проблема 

ускладнюється й тим чинником, що  більшість батьків дошкільників перекладають 

свою відповідальність за виховання й освіту дітей на педагогів ЗДО. У свою чергу,  не 

завжди педагоги шукають  інтерактивні методи  для побудови конструктивного 

діалогу з батьками вихованців, що в результаті ускладнює освітньо-виховний процес у 

цілому.  

Актуальні  глобалізаційні процеси позначилися безумовно й на сучасних сімʼях,  

зокрема,  батьки  стали більш поінформованими завдяки Інтернету, доступ до 

різнобічної інформації з питань виховання, освіти, адаптації дитини став вільним, але 

останнє не гарантує якісних рекомендацій і компетентного вміння їх застосовувати 

батькам у повсякденні. Не можна залишити поза увагою  й питання фінансового 

розшарування сімей вихованців, а також соціальний статус батьків,  задіяність у 

процесі виховання дитини  всіх членів родини (через  неповні сім᾿ї або з інших 

причин, як-от:  зайнятість батьків на роботі,  небажання одного з батьків активно 

долучатися до процесу виховання та ін.). Вищезазначене змушує ЗДО шукати нові 

форми взаємодії із батьківською громадою, інноваційні форми заохочення батьків 

дітей передшкільного віку до прийняття активної позиції в освітньо-виховному 

процесі, а не стороннього спостерігача й споживача освітніх послуг.  

Аналіз наукових фондів із окресленої проблеми засвідчує, що  психолого-

педагогічні доробки таких дослідників, як Біла К., Буздуган О., Володіна Л., Гецко С., 

Доманюк О., Жаровцева Т., Загородня Л., Звєрєва О., Іванова Г., Кротова Т., Ладивір 

С., Піроженко Т., Рибальченко І., Собкін В., Сухар В., Трубавіна І., Цюра С. та ін. 

приділяють значну увагу питанням, повʼязаним із розвитком дітей в сімʼї, розробкою 

форм взаємодії закладів дошкільної освіти з сімʼєю тощо. Також слід зауважити, що 

сім’ї, як основній виховній інституції, присвячено чимало наукових досліджень 

(Алексеєнко Т., Врочинська Л., Долинна О., Карасевич А., Карнаух Л., Крівобок М., 

Постовий В., Соколовська О., Кравченко Т., Терещенко М., та ін.). Вчені розкривають 

специфіку батьківсько-дитячих взаємин, висвітлюють помилки виховання, аспекти 

розподілу виховних функцій між батьком та матір’ю, культуру взаємин батьків та 

дітей, вплив родинного виховання на особистість дитини. Однак питання пошуку 

оптимальних шляхів організації взаємодії вихователів закладів дошкільної освіти з 

батьками дітей передшкільного віку набуває сьогодні особливої актуальності і 

потребує додаткового дослідження. 

Мета статті –  науково обґрунтувати специфіку організаційно-методичної 

роботи вихователів закладу дошкільної освіти з батьками дітей передшкільного віку. 

Перш за все звернемося до аналізу ключових для нашого дослідження понять. 

Так,  у своїх дослідженнях вітчизняні науковці (А. Богуш, Н. Гавриш, О. Ковшар, 

К. Крутій, Т. Лесіна, О. Савченко) розглядають передшкільну освіту дитини як 

своєрідний «новий ланцюжка» між дошкільною і початковою ланками освіти [2, с. 

424], [6, с. 96]. Отже, дитина передшкільного віку – це дитина 5-7 років, яка має свої 

особливості розвитку і потребує особливої уваги з боку вихователів і батьків. 

На думку Л. Загородньої, активна співпраця ЗДО із сім’єю дошкільника може 

суттєво підвищити якість виховної діяльності. Дослідниця відзначає також, що  плідна 

взаємодія вихователів із батьками дитини передшкільного віку є важливою складовою 

іміджу сучасного закладу дошкільної освіти [4, с. 41]. 

Безумовно, сімʼя відіграє визначальну роль у розвитку і становленні 

особистості. Аналіз результатів психолого-педагогічних досліджень  засвідчує, що 

саме в родині закладається фундамент для розвитку моральних якостей дітей, їхніх 

переконань, соціальних умінь і навичок, формування світогляду тощо [2, с. 48]. 

Сімʼя і заклади дошкільної освіти – це два найважливіших інституту 

соціалізації дітей. У сучасному суспільстві ЗДО має велике значення в становленні 

вихованця: дитина  тут отримує первинну освіту, формує початкові вміння і навички, 



Науковий пошук студентів ХХІ ст.: актуальні питання гуманітарних та соціально-економічних наук. Вип. 6 

25 

знаходить здатність взаємодіяти з іншими дітьми і дорослими, вміння організовувати 

свою діяльність. Однак ефективність оволодіння дитиною всіма цими знаннями і 

вміннями багато в чому залежить від ставлення сімʼї до ЗДО, а гармонійний розвиток 

дитини передшкільного віку  значно ускладнюється без активної участі її батьків у 

освітньо-виховному процесі [2, с. 48]. 

Соціалізація дитини передшкільного віку при підготовці її до засвоєння  нової 

соціальної ролі школяра  виступає сьогодні одним із найактуальніших питань.  

Основними показниками позитивної соціалізації майбутнього першокласника є 

формування адекватної поведінки, встановлення контактів з однокласниками, 

вчителем, оволодіння навичками навчальної діяльності. Необхідно враховувати, що в 

період адаптації до школи деяка збудливість, підвищене рухове занепокоєння і інші 

прояви емоційної нестійкості – явища цілком допустимі, також як і досить низький 

рівень і нестійкість працездатності в перші чотири тижні. При цьому слід наголосити, 

що провідними агентами соціалізації та адаптації дітей передшкільного віку до 

шкільних вимог виступають саме батьки [1, с. 208].  

Таким чином, зміст роботи вихователя з батьками дитини передшкільного віку 

включає в себе велике коло питань  стосовно виховання і навчання дітей, з якими 

батьки стикатимуться в шкільному просторі. Взаємодія вихователів ЗДО із батьками 

старших дошкільників  має будуватися з опорою на  знання про особливості розвитку 

дитини цього віку, завдання, методи і прийоми виховання, організації предметно-

ігрового середовища, підготовці її до навчання в школі тощо  

Вважаємо, що всім батькам необхідні педагогічні знання, щоб допомогти 

дитині стати повноцінною особистістю і адаптуватися в суспільстві. Дослідники ж 

наголошують, що педагоги ЗДО мають компетенції щодо розвитку таких вмінь,  

навичок у дошкільників і повинні бути готовими  знайти адекватні форми й методи 

допомоги й підтримки  батьків у цих аспектах [3, с. 182]. 

Цікаво, що у характері взаємодії закладу дошкільної освіти і сім'ї на 

сьогоднішній день змінилося саме розуміння співпраці: 

 це не просто обмін інформацією, а міжособистісний діалог вихователя з 

батьками; 

 партнерські відносини з сімʼєю кожного вихованця, обʼєднання зусиль у 

розвитку і вихованні дітей; 

 усвідомлення спільності інтересів на благо дітей [3, с. 182]. 

Дуже важливо орієнтуватися на потреби сім'ї, запити батьків, а не просто їм 

пропонувати доповіді або лекції. Адже сучасні батьки досить грамотні, мають доступ 

до педагогічної інформації. Є батьки, які намагаються вивчати педагогічну літературу, 

але найчастіше батьки прагнуть отримати необхідну інформацію, використовуючи 

Інтернет-ресурси, при цьому не завжди вони несуть дійсно корисну інформацію, до 

того ж інформація, почерпнута з випадкових джерел, безсистемна. Хоча є й такі 

батьки, які виховують дітей інтуїтивно, як виховували їх власні батьки 

Відтак,  педагогам ЗДО необхідно вміти налагоджувати контакт із кожним із 

батьків і допомагати в оволодінні необхідними вміннями, які при спільній роботі з 

ЗДО допоможуть дітям надалі в соціалізації та адаптації вже в умовах школи. 

Вважаємо, що працівникам ЗДО необхідно активізувати і збагачувати виховні вміння 

батьків, підтримувати їхню впевненість у власних педагогічних можливостях, 

поширювати позитивний досвід виховання в сімʼї через проведення цікавих форм 

сімейного дозвілля, дотримання сімейних традицій, формування  досвіду 

загартовування дітей, сімейного читання та ін. 

Тому серед завдань ЗДО у взаємодії з батьками вихованців дослідники 

виділяють такі:  

 організація співпраці закладу дошкільної освіти з сімʼєю; 
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 надання допомоги батькам (законним представникам) у вихованні дітей, 

охороні та зміцненні їхнього фізичного і психічного здоровʼя, в розвитку 

індивідуальних здібностей і необхідної корекції порушень їхнього розвитку; 

 забезпечення психолого-педагогічної та консультативної підтримки сімʼї 

та підвищення компетентності батьків (законних представників) у питаннях розвитку 

та освіти, охорони та зміцнення здоровʼя дітей у тому числі інклюзивної освіти (у разі 

її організації); 

 взаємодія з сімʼями вихованців із питань виховання та освіти дітей, 

охороні та зміцненні їхнього здоровʼя; 

 безпосереднє залучення сімей до  освітньої діяльності, в тому числі за 

допомогою створення освітніх проєктів на основі виявлення потреб і підтримки 

освітніх ініціатив сімʼї; 

 створення умов для участі батьків в освітній діяльності, в процесі 

поліпшення матеріально-технічного забезпечення ЗДО; 

 забезпечення права батьків на участь в управлінні освітнім закладом [4, с. 

43]. 

Ініціатором налагодження співпраці в підсистемі «ЗДО – сім᾿я» повинні бути 

вихователі ЗДО, оскільки вони професійно підготовлені до освітньо-виховної роботи й 

розуміють, що її успішність залежить від узгодженості і наступності у вихованні дітей. 

Вихователь повинен усвідомлювати, що така співпраця в інтересах дитини, а важливе 

завдання – переконати в цьому батьків. Саме тому необхідний методичний супровід 

даного процесу взаємодії, адже її потребують як вихователі ЗДО, так і батьки 

вихованців. 

Організаційно-методична підтримка цього процесу передбачає, в першу чергу, 

формування активної позиції батьків, що виступає  важливим  завданням як в 

організаційному, так і в психолого-педагогічному плані, і передбачає кілька етапів [2, 

с. 48-51]. Висвітлимо більш детально цей аспект.  

Перший етап  базується на демонстрації батькам позитивного образу дитини, 

завдяки чому між батьками і вихователями складаються доброзичливі відносини з 

установкою на співпрацю. Значущість цього етапу визначається тим, що найчастіше 

батьки фіксують свою увагу переважно на негативних проявах розвитку і поведінки 

дитини. Дуже важливо на даному етапі сприяти налаштуванню  позитивного ставлення  

батьків  до педагогів і переналаштувати батьків на позитивний лад, переконати, що 

педагоги і весь персонал закладу дошкільної освіти хочуть допомогти батькам і, в 

першу чергу, дітям. 

На другому етапі батькам дають практичні знання з психолого-педагогічних 

особливостей виховання дитини. При цьому бажано використовувати різні форми і 

методи, не відкидаючи форми, що пройшли «перевірку часом» – загальні та групові 

батьківські збори, тематичні вистави дитячих робіт (як в групі, так і в усьому ЗДО), 

свята, ранки тощо. Але необхідно рухатися далі, розширюючи горизонти і 

використовуючи нові можливості, залучати такі інноваційні форми, як розваги, 

стінгазети, бібліотека за запитами, нетрадиційні батьківські збори з чаюванням, 

конкурсами, спортивні свята, вікторини, семінари-практикуми, батьківські вітальні, 

дискусії та ін. На цьому етапі вихователі також приділяють увагу в наданні психолого-

педагогічних особливостей виховання дитини передшкільного віку, яка вже досить 

скоро буде перебувати у новому статусі школяра-першокласника. 

Охарактеризуємо деякі особливості поведінки дитини передшкільного віку, яка 

може провокувати непорозуміння з батьками, спричиняти труднощі  щодо 

налагодження співпраці дорослого з дитиною. Так, у дитини все частіше виявляється 

негативізм, позиція «зробити навпаки», відстояти саме власну думку; однак дитина 

передшкільного віку починає вникати також у деякі сімейні турботи і проблеми, 

допомагає батькам, бере посильну участь у справах.  
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Для дітей цього віку характерно також прагнення до змагальної спільної 

діяльності з однолітками. У молодшому дошкільному віці їх найбільше цікавить 

можливість спільної гри в процесі навчання,  тепер же їм стає цікаво порівнювати себе 

з однолітками, намагатися знайти причини поразки і вчитися на помилках. На відміну 

від дорослих діти передшкільного віку дійсно здатні цілеспрямовано вчитися у більш 

досвідченого, на «чужих» помилках [1, с. 208]. 

Таким чином, вищевикладене свідчить про те, що психологічна готовність до 

школи – цілісна освіта, яка організовується батьками та вихователями. Відставання в 

розвитку одного компонента рано чи пізно тягне за собою відставання або 

спотворення в розвитку інших. Комплексні відхилення спостерігаються і в тих 

випадках, коли вихідна психологічна готовність до шкільного навчання може бути 

досить високою, але в силу деяких особистісних особливостей діти відчувають значні 

труднощі в навчанні. До таких особистісних особливостей можна віднести високу 

тривожність деяких дошкільнят. Вона виникає через страх щось зробити погано, 

неправильно. Страх цей буває притаманний як реально відстаючим дітям, так і добре 

встигаючим в ситуації, коли батьки очікують від них більшого і предʼявляють 

завищені вимоги. 

Через наростання тривожності і повʼязаної з нею низькою самооцінкою 

знижуються навчальні досягнення, закріплюється неуспіх. Невпевненість в собі 

призводить до низки інших особливостей – бажанням бездумно слідувати вказівкам 

дорослого, діяти тільки за зразками і шаблонами, боязні проявити ініціативу, 

формальному засвоєнню знань і способів дій. 

Третій етап передбачає ознайомлення з проблемами сімʼї в питаннях виховання 

дитини [2, с. 50]. Тут проявляється активність батьків, які можуть не тільки поділитися 

сімейним досвідом виховання, розповісти про індивідуальні прояви дитини, а й 

попросити поради у вихователів по цікавлять їх проблем. 

Головним у роботі будь-якого ЗДО є збереження і зміцнення фізичного й 

психічного здоровʼя вихованців, їхній творчий та інтелектуальний розвиток, 

забезпечення умов для особистісного зростання. Успішне здійснення цієї великої і 

відповідальної роботи неможливо у відриві від сімʼї, адже батьки – перші і головні 

вихователі своєї дитини з моменту народження і на все життя. 

Виходячи з вищезазначеного, можна виділити першорядні завдання з 

вибудовування конструктивної взаємодії вихователів ЗДО з батьками:  

 Підвищення рівня компетентності батьків та залучення їх до співпраці в 

питаннях розвитку дітей. 

 Забезпечення інформаційного висвітлення напрямків у розвитку та 

вихованні дітей передшкільного віку. 

 Створення умов для розвитку здібностей дитини в різних видах освітньої 

діяльності, забезпечення безперервності підготовки до наступного освітнього етапу 

(шкільне навчання) 

 Індивідуальна робота з сім'ями вихованців, диференційований підхід до 

сімей різного типу [3, с. 183]. 

Для усунення недоліків у роботі педагогів із батьками необхідна налагоджена 

система організаційно-методичної підтримки з боку адміністрації ЗДО, психолога 

дошкільного закладу та інших фахівців.  По-перше, необхідно планування підвищення 

професійного рівня вихователів по взаємодії з батьками, ознайомлення з 

нетрадиційними формами роботи. По-друге, не всі вихователі та й батьки готові 

відкрито говорити про проблеми у взаєминах, виявляти своє нерозуміня щодо деяких 

питань. Тому дуже важливо організувати постійно працюючий звʼязок між 

адміністрацією ЗДО, з одного боку, і вихователями і батьками, з іншого боку 

(наприклад, організувати пошту довіри); надзвичайно важливо, щоб всі учасники 

освітньо-виховного процесу бачили відгук з іншого боку (батьки – з боку керівництва і 
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вихователів ЗДО; вихователі і керівництво – з боку батьків). Необхідно періодично 

проводити моніторинг по вивченню задоволеності якістю дошкільної освіти в 

конкретному ЗДО. Якщо максимально визначити потреби батьків, то вдасться 

підвищити відсоток залучення батьків до освітньо-виховного процесу ЗДО [3, с. 183]. 

Треба також зауважити, що налагодження співпраці педагогів із сім᾿єю 

вихованців, вибудовування стратегії взаємодії  вихователів із батьками дітей 

передшкільного віку виступають сьогодні важливішим вектором у трансформації 

пріоритетів діяльності сучасного закладу дошкільної освіти з метою формування 

цілісного гармонійного освітньо-виховного простору в системі «заклад дошкільної 

освіти – сімʼя».  

Таким чином, можна зробити висновок, що продумана, систематизована 

організаційно-методична робота по співпраці вихователів ЗДО і батьків дітей 

передшкільного віку  сприяє покращенню й гармонізації  освітньо-виховного процесу 

з метою всебічного розвитку особистості дитини. Із  детальним вивченням провідного 

світового досвіду ефективної взаємодії  закладів дошкільної освіти з батьками 

вихованців  старшого дошкільного віку ми й плануємо подальші наукові дослідження. 
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Важливою складовою нашої роботи є дослідження структури педагогічної 

майстерності майбутній фахівця, тому зупинимося детальніше на даному аспекті. 

Досліджуючи проблеми формування педагогічної майстерності майбутніх педагогів 

вітчизняні й зарубіжні дослідники зазначають, що формування педагогічної 

майстерності є складовою формування педагогічної культури сучасного майбутній 
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фахівця, цілеспрямованого процесу, що охоплює фахову підготовку і діяльність 

педагога, який поєднує етичну компетентність, професійну культуру, моральність і 

гуманізм, любов до професії. І.А.Ззюн, розглянувши професійно-педагогічну 

компетентність педагога, зробив висновок що вона складається з таких компонентів: 

аксіологічного, культурологічного, життєво-творчого, морально-естетичного, 

громадського [2,с15]. 

 У своїх дослідження, присвячених особливостям педагогічної майстерності 

вихователя у різних сферах його субʼєкт-субʼєктивних взаємин Л.Л.Хоружа відзначає, 

що майбутній фахівець отримує основи педагогічної майстерності вихователя на рівні 

системи його субʼєкт-субʼєктивної дошкільної взаємодії, що  являє собою інтегративне 

утворення, в якому поєднані змістовий, особистісний та діяльнісний компоненти. 

Науковець виділяє в цій системі відносини з професією, учнями, їхніми батьками, 

колегами, адміністрацією, громадськими організаціями [6,с 54]. 

У структурі основ педагогічної майстерності , як загальної науки, Алла 

Михайлівна Богуш виділяє такі блоки: емпірична (описова) основи педагогічної 

майстерності; теорія моралі; нормативна основа педагогічної майстерності ; прикладні 

основи педагогічної майстерності, екологічні основи педагогічної майстерності (біо-

основи педагогічної майстерності, ситуативна основа педагогічної майстерності, 

професійна основа педагогічної майстерності, етикет); історія моралі і етичних вчень; 

основи педагогічної майстерності ділового спілкування.  

Зокрема, як зазначає науковець, майбутній фахівець, має основи педагогічної 

майстерності, що включає в себе  елементи суспільної моралі, включає основи 

педагогічної майстерності фахівця, є всеохоплюючою характеристикою дошкільної 

діяльності науково-педагогічного працівника, визначає морально-етичні вимоги до нього 

та відображає ступінь їх трансформації у його свідомості, самосвідомості, професійно-

педагогічної діяльності та поведінці.  

Вимоги до педагога передбачають наявність особливого інтегрального стилю 

професійного педагогічного мислення як світоглядної, соціально-педагогічної, фахової, 

психологічної та морально-педагогічної системної єдності[2,с 15]. 

Т.Федірчик, досліджуючи розвиток професіоналізму педагога вищої школи, 

виокремлює у структурі майбутній фахівця – професіонала рефлексивно – емоційний 

компонент педагогічного професіоналізму, та приділяє велику увагу такій його 

складовій, як емоційна стійкість. Науковець говорить про те, що майбутній фахівець 

вищої школи повинен володіти прийомами прояву позитивних емоцій, спрямованих на 

студентів. Також вона додає, що емоційну стійкість потрібно розглядати як вираженість, 

рівновагу стабільності і змінності особистості. Зокрема Т. Федірчик трактує емоційну 

стійкість майбутній фахівця вищої школи як інтегральну характеристику субʼєкта 

науково-педагогічної діяльності, що відображає високий рівень стабілізації його 

настанов, емоційних процесів і станів, що є передумовою успішної реалізації дошкільної 

діяльності у  студентів закладу вищої освіти [4,с .208]. 

Важливою для педагогічної діяльності є урівноваженість, яку В.Пеньков визначає 

як здатність зважувати рівень напруги з ресурсами своєї психіки і організму, який 

завжди зумовлений не тільки стресами й зовнішніми обставинами, але є суб'єктивною 

інтерпретацію. Учений вказує, що урівноваженість є також здібністю уникати крайнощів 

у стилі відгуку на події, тобто, бути чуйним, небайдужим до різних аспектів своєї 

дошкільної діяльності, але водночас не реагувати надмірно, з підвищеним збудженням. 

На наш погляд, урівноваженість є складником емоційного компоненту педагогічної 

майстерності педагога, зокрема дошкільного закладу. 

Ми вважаємо, що емоційна стійкість та урівноваженість є вагомими складниками 

особистісного компоненту структури педагогічної майстерності педагога, адже 

діяльність педагогічного персоналу ЗПТО досить часто пов’язана з напруженням, тому 

ці етичні якості є дуже важливими в процесі вирішення складних ситуацій, як зі 
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студентами, так і з персоналом такого закладу. 

Як ми вже з’ясували, майбутній фахівець педагогічної майстерності розглядає 

сутність основних категорій педагогічної моралі і моральних цінностей. Моральні 

цінності у педагогічному просторі трактуються як система уявлень про добро і зло, 

справедливості і честі, що виступають своєрідною оцінкою характеру життєвих явищ, 

моральної гідності і вчинків людей. Зокрема, серед змістовних структурних компонентів 

педагогічної майстерності Г.Васянович виокремлює такі: педагогічна та моральна 

свідомість, педагогічна та моральна діяльність і моральні відносини [4].  Розглянемо ці 

поняття більш детальніше.  

Так, моральна свідомість вченим розглядається як форма суспільної свідомості, 

яка відображена і закріплена у вигляді моральних норм і правил поведінки людини у 

суспільному і особистому житті. Структуру моральної свідомості утворюють такі 

основні елементи, як: моральні знання, які є особливою формою духовного засвоєння 

результатів пізнання, процесу відображення дійсності з погляду моральності (добра, 

справедливості, гідності), що характеризується усвідомленням їх істинності; моральні 

почуття, які є формою суб’єктивного, безпосереднього морального ставлення 

особистості до явищ навколишньої дійсності, інших людей та їхніх вчинків; моральна 

діяльність охоплює не лише просвітництво, самовиховання і досвід, а й мету, потреби, 

мотиви, засоби та результати діяльності [9]. 

За дослідженнями науковців, професійно-педагогічна культура вихователя 

виступає частиною педагогічної культури як суспільного явища. Носіями педагогічної 

культури є люди, покликані здійснювати педагогічну працю, складовими якої є 

педагогічна діяльність, педагогічне спілкування й особистість як суб’єкт діяльності і 

спілкування на професійному рівні [6,с5]. Так, В. Сластьонін у своїх дослідженнях 

розглядає модель професійно-педагогічної культури, складовими якої є аксіологічний, 

технологічний та особистісно – творчий підходи[6]. 

Аксіологічний компонент професійно-педагогічної культури утворений 

сукупністю педагогічних цінностей, створених людством і своєрідно включених в 

цілісний педагогічний процес на сучасному етапі розвитку освіти. У процесі дошкільної 

діяльності педагоги оволодівають ідеями і концепціями, накопичують знання та вміння, 

що разом становлять гуманістичну технологію педагогічної діяльності. Знання, ідеї, 

концепції, що мають сьогодні велику значущість для суспільства і окремої педагогічної 

системи, виступають в якості педагогічних цінностей.  

Педагог стає майстром своєї справи, професіоналом у міру того, як він засвоює і 

розвиває педагогічну діяльність, визначаючи педагогічні цінності. Технологічний 

компонент професійно-педагогічної культури містить у собі засоби і прийоми 

педагогічної діяльності вихователя. Цінності і досягнення педагогічної культури 

освоюються і створюються особистістю в процесі діяльності, що підтверджує факт 

нерозривного зв'язку культури і діяльності.  

Гуманістична спрямованість педагогічної діяльності дає можливість досліджувати 

механізм задоволення різноманітних духовних потреб особистості. Зокрема, як та яким 

чином задовольняються потреба у спілкуванні, в отриманні нової інформації, у передачі 

накопиченого індивідуального досвіду, тобто всього того, що є основою цілісного 

освітнього процесу. 

Особистісно-творчий компоненти професійно-педагогічної культури розкриває 

механізм оволодіння нею та її втілення як творчого акту. Процес присвоєння вчителем 

вироблених педагогічних цінностей відбувається на особистісно – творчому рівні. 

Освоюючи цінності педагогічної культури, педагог здатний перетворювати, 

інтерпретувати їх, що визначається його особистісними особливостями і характером 

його педагогічної діяльності.  

 Зокрема, для визначення структури педагогічної майстерності та 

компетентностей майбутніх фахівців дошкільного виховання , ми спиралися на наявні в 
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науці теоретико-методологічні дослідження. Так, Л.Л. Хоружа в монографії «Етична 

компетентність майбутнього вихователя початкових класів» визначає три складові 

професійно-педагогічної компетентності педагога: змістовна (когнітивна), особистіснаї 

та операційно-процесуальна. 

О.Н. Грінвальд в своїх наукових дослідженнях в області формування соціально-

педагогічної компетентності учнів виділяє такі компетентності: теоретичний аспект 

(знання етичних основ дошкільної діяльності); практичний аспект (вміння і навички 

виконання дошкільної діяльності, що відповідають нормам і вимогам педагогічної 

майстерності , службового етикету); індивідуальний аспект (рефлексивні вміння, 

мотиваційно-ціннісні орієнтації та морально-вольові якості). 

Аналіз розглянутої літератури дозволяє зробити висновок про те, що професійно 

– педагогічна культура це засіб творчої самореалізації та самовдосконалення особистості 

у різноманітних видах діяльності, дошкільної тощо, що направлені на засвоєння та 

створення педагогічних цінностей. 

Педагогічні основи педагогічної майстерності охоплює соціально значимі 

елементи суспільної моралі, виступає інтегративною характеристикою дошкільної 

діяльності майбутніх фахівців, визначає морально-етичні вимоги до нього та відображає 

ступінь їх трансформації у свідомості й поведінці педагога, що проявляється у 

спілкуванні зі студентами та колегами. Педагогічна мораль передбачає обов’язковий 

комплекс професійно – значущих якостей: терпіння, доброзичливість, чуйність, 

рівновага, делікатність, милосердя, а розвиток основ педагогічної майстерності 

дозволить підняти рівень освіти на більш високий щабель її розвитку. 

Тож ми можемо виокремить такі структурні компоненти педагогічної 

майстерності майбутнього фахівця ЗДО, як: 

- емоційно – вольовий компонент – вміння стримувати себе та свої емоції, 

уміння керувати собою та своїми почуттями;  

- аксіологічний – ціннісне ставлення до педагогічної професії та до 

особистості студента;  

- когнітивний – наявність професійних ( фахових знань) та знань щодо основ 

педагогічної культури, засвоєння ідей і цінностей високої моралі;  

- комунікативний – вміння грамотного, професійного та педагогічного 

спілкування, здатність вирішувати конфліктні ситуації у діяльності педагога;  

- операційно – діяльнісний – наявність професійно – педагогічної 

майстерності, що відповідає за діяльнісну складову педагогічної майстерності педагога;  

- рефлексивний компонент – проявляється у самоусвідомленні й 

самопізнаннісвоєї дошкільної діяльності, а також у її об’єктивній самооцінці [6].  
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Поширення в нашій країні процесу інтеграції та інклюзії дітей з особливими 

освітніми потребами в освітньому закладі є не тільки відображенням часу, але і являє 

собою реалізацію прав дітей на освіту. 

Для здійснення інклюзивного виховання і навчання необхідно формувати у 

дошкільнят та їх батьків вміння будувати взаємодії на основі співпраці і 

взаєморозуміння. Основою життєвої позиції суспільства має стати толерантність. З 

самого раннього дитинства батьки повинні прищеплювати своїм дітям доброзичливе, 

позитивне і добре ставлення до іншої людини, а особливо до людини з особливими 

освітніми потребами. Вихована людина ніколи не дозволить собі образити іншу людину, 

накричати, вдарити. А педагоги повинні займатися питаннями формування інклюзивної 

культури вже в дошкільному віці. Цей вік є одним з найважливіших етапів дошкільного 

дитинства, коли закладається фундамент моральної поведінки, відбувається засвоєння 

моральних норм і правил поведінки, починає формуватися суспільна спрямованість 

особистості, соціально-значущі якості особистості (Т.П. Гаврилова, С. І. Галяутдінов, В. 

Д. Єрмоленко, Л. В. Занков), формуються основи інклюзивної культури, але це 

неможливо, якщо така культура несформована у дорослих членів сімей вихованців ЗДО, 

зокрема у їх батьків [4, с. 73]. Йдеться про формування надійного, шанобливого, 

спільного і стимулюючого співтовариства, в якому інклюзивні цінності і принципи є 

керівництвом до дії.  

В даний час в літературі, присвяченій освітній інклюзії, питанню створення 

інклюзивної культури відводиться одне з найважливіших місць. Що ж варто розуміти під 

«інклюзивною культурою». Поняттю «культура», у філософському енциклопедичному 

словнику дається наступне визначення – історично певний рівень розвитку суспільства, 

творчих сил і здібностей людини, виражений в типах і формах організації життя і 

діяльності людей, в їх взаєминах, а також у створюваних ними матеріальних і духовних 

цінностях [4, с. 73]. 

Спираючись на дане трактування, можна дати наступне визначення: 

Інклюзивна культура – це такий рівень розвитку суспільства, який виражається в 

толерантному, гуманному, терпимому, безпечному відношенні людей один до одного, де 

поділяються ідеї співпраці, стимулюється розвиток всіх учасників освітнього процесу, де 

цінність кожного є основою загальних досягнень, а також формуються всіма прийняті 

інклюзивні цінності.  

Інклюзивні цінності – найважливіший компонент інклюзивної культури поряд з 

нормами та ідеалами. 

Інклюзивна культура – найважливіша складова інклюзивного освіта. Її 

несформованість негативно позначається на всьому освітньому процесі і не дає високих 

результатів. Можна створити ідеальні умови навчання здорових дітей і дітей з 
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особливими освітніми потребами, але виключити людський фактор неможливо. Друк, 

радіо, телебачення, інші засоби масової інформації повинні обʼєднати свої зусилля для 

виховання у населення шанобливого ставлення до всіх людей, які опинилися через 

фізичного або психічного дефекту в скрутному становищі [5, с. 52]. 

Інклюзивну культуру суспільства можна розглядати не тільки як фактор успішної 

реалізації інклюзивної освіти, а й як фактор розвитку полікультурної освіти. У 

педагогічній науці поняття «полікультурна освіта» визначається як освіта, побудована на 

ідеях підготовки підростаючого покоління до життя в умовах багатонаціонального та 

полікультурного середовища. Метою такої освіти є формування вміння спілкуватися і 

співпрацювати з людьми різних національностей, рас, віросповідань, виховання 

розуміння своєрідності інших культур, викорінення негативного ставлення до них. 

Сучасна людина повинна бути толерантною, терпимою, з розвиненим почуттям поваги 

до людей іншої культури, які вміють жити з ними в мирі та злагоді, з готовністю до 

активної взаємодії [1, с. 48]. Щоб володіти такими вміннями, потрібно володіти 

відповідною культурою. Розвиток шанобливого, дбайливого ставлення до чужої 

культури, її представникам, цінностям, традиціям, мові при збереженні в якості основи 

своєї культури є головним завданням у розвитку полікультурної освіти. 

Термін «Інклюзивна культура» відноситься до полікультурної освіти так само, як 

вона входить до складу інклюзивної освіти. Все те, що дано в її визначенні можна 

віднести не тільки до людей з особливими освітніми потребами, а й до людей іншої 

національності, віросповідання або будь-якими іншими особливостями [4, с. 73]. 

Варто зазначити, що на шляху становлення інклюзивної культури, також як при 

розвитку будь-якого соціокультурного феномена, постає безліч перешкод, обумовлених 

інституційно-соціально закріпленими нормами і звичаями, дискурсивно прийнятими в 

культурі уявленнями і способами суджень про людей з особливостями, а також 

сформованим звичним чином думки людей. Але на цьому перелік труднощів не 

закінчується. Як вважають С. В. Альохіна, Є. Ю. Шинкарьова, Л. М. Шіпіціна, одним з 

основних перешкод у формуванні інклюзивної культури та впровадження інклюзивної 

освіти є недостатня підготовка і брак фахівців, зокрема, педагогічного складу [5]. 

Через існування перешкод на шляху становлення інклюзивної культури, її 

формування в закладах дошкільної освіти невипадково розглядається в якості завдання, 

рішення якої лежить в основі інклюзії і включає в себе прийняття цінностей поваги 

різноманітності, терпимості до відмінностей, співпраці, заохочення досягнень кожного і 

створення на їх основі включаючої спільноти. Виходячи з цього, можна зробити 

висновок, що формування інклюзивної культури є важливою частиною технологій 

інклюзивної освіти. 

Процес формування інклюзивної культури описаний у практичному посібник 

Т. Бута і М. Ейнскоу. Вчені орієнтують колектив ЗДО за участю вихованців та батьків на 

створення безпечного, терпимого співтовариства, що розділяє ідеї співпраці, 

стимулюючого розвиток всіх своїх учасників, спільноти, в якому цінність кожного є 

основою загальних досягнень. Така освітня культура, на думку авторів, створює спільні 

інклюзивні цінності, які поділяються і приймаються всіма новими співробітниками, 

вихованцями, адміністраторами та батьками / опікунами [6].  

Індикатор інклюзивної культури, пропоновані в посібнику в якості прикладів, 

спрямовані на розвиток не дискримінаційного ставлення до учасників освітнього 

процесу, що мають відмінності за кольором шкіри, мови, станом здоров'я, походженням 

тощо [5, с. 55]. 

Т. Бут зазначає, що «розвиток спільних інклюзивних цінностей та відносини 

співпраці може призвести до змін в інших аспектах. Інклюзивні цінності освіти 

сприяють формуванню нової парадигми освітніх відносин і орієнтують всіх учасників 

даних відносин на гуманістичний характер самої освіти. Формування інклюзивної 
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культури в ЗДО розглядається дослідником в якості завдання, вирішення якої лежить в 

підставі інклюзії. 

Також Т. Бут і М. Ейнскоу запропонували практичне керівництво для 

вимірювання ступеня реалізації інклюзії в освітній ЗДО, де Інклюзивна культура названа 

основою інклюзивної політики та практики. 

У посібнику Бута і Ейнскоу пропонуються критерії, на основі яких можна оцінити 

інклюзивність культури учасників освітнього процесу ЗДО. Інклюзивна культура, до 

якої автори відносять прийняття інклюзивних цінностей (позитивне ставлення до 

різноманітності, співпраці, установка на подолання барʼєрів до включення, в тому числі 

стереотипів, що заважають інклюзії) і створення спільноти дітей, становить лише одну, 

хоча і базову, частину оцінки інклюзивності освітнього закладу [5, с. 56].  

Крім неї вони виділяють також інклюзивну політику (забезпечення нормативно-

правових основ інклюзивної освіти, а також розвиток архітектурної, матеріально-

технічного та доступного просторово-предметного середовища) та інклюзивну практику, 

яка визначається як вісь розвитку практики навчання, що відображає інклюзивну 

спрямованість культури і політики [4, с. 76]. У створенні інклюзивного освітнього 

закладу підкреслюється роль командної роботи всього ЗДО – від адміністрації до 

кожного вихователя. 

Зрозуміло, що всі три аспекти оцінки інклюзивності ЗДО (Інклюзивна культура, 

політика і практика) тісно взаємоповʼязані і взаємно обумовлені. Так, вміння вихователів 

застосовувати методи навчання, що дозволяють враховувати потреби кожного вихованця 

і успішно працювати в умовах різноманітності (елемент інклюзивної практики), буде 

позитивно позначатися на формуванні позитивного ставлення вихователя до цінності 

різноманітності (частина інклюзивної культури), а подібне ставлення сприятиме пошуку 

та освоєнню таких методів навчання [6]. 

Інший підхід до інклюзивної культури в ЗДО представлений в роботі У. Йонсона. 

За У. Йонсону, навчання може називатися інклюзивним лише тоді, коли дитина 

включена в культуру освітнього закладу. Він звертає увагу на наявність різних видів 

культури, включення в які важливо для дитини: культура навчання,  культура догляду,  

культура однолітків.  

Автор вивчає формування різних типів вертикальних звʼязків (дитина – дорослий) 

і горизонтальних звʼязків (відносини між однолітками). При цьому особливе увага 

приділяється видам відносин між однолітками (домінування або залежність, 

ініціативність або наслідування), формуванню соціальних навичок та їх типу, успішності 

у встановленні зв'язків та іншим параметрам. Ці параметри дозволяють 

охарактеризувати динаміку розвитку соціальних звʼязків у дітей з різними освітніми 

особливостями, ступінь оволодіння культурою спільноти. Повнота оволодіння цією 

культурою і виступає тут мірою інклюзивності [6]. 

Проаналізувавши все раніше викладене, можна відзначити, що на даний момент 

відбувається переосмислення історичного досвіду навчання і виховання людей з 

особливими освітніми потребами, зміна відносини держави і суспільства до них, поява 

правових і законодавчих актів, нормативних документів, що закликають до гуманного 

ставлення і повазі особистості кожної дитини, безбарʼєрній ЗДО, все це сприяють 

розвитку і зміцненню інклюзивної культури. Повага особистості, гуманне ставлення, 

чуйність важливі для будь-якої людини. Тому інклюзивну культуру, оволодіння нею 

людьми, в першу чергу педагогами, батьками, учнями, можна розглядати в якості 

найважливішої підстави для розвитку інклюзивної освіти [2, с. 19].  

Якщо сучасне суспільство навчиться приймати кожного свого члена таким, яким 

він є, долати в собі почуття роздратування від несхожості інших, то проблему виховання 

терпимості до людей з особливими освітніми потребами, чужих культур, пробудження 

інтересу і поваги до них можна буде вважати вирішену. 

Підводячи підсумок вищенаведеного можна зробити наступні висновки: 
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 В останні роки досить широкого поширення набула концепція інклюзивної 

освіти, яка ґрунтується на принципах гуманізації, толерантності, забезпечення 

загального доступу до освіти; 

 Інклюзивна освіта – це визнання цінності відмінностей усіх дітей та їх 

здатності до навчання, це гнучка система, де враховуються потреби кожної дитини; 

 Інклюзивна культура є найважливішою складовою інклюзивної освіти; 

 Інклюзивна культура – це такий рівень розвитку суспільства, який виражається 

в толерантному, гуманному, терпимому, безпечному ставленні людей один до одного, де 

поділяються ідеї співпраці, стимулюється розвиток всіх учасників освітнього процесу, де 

цінність кожного є основою загальних досягнень, а також формуються всіма прийняті 

інклюзивні цінності;  

 Формування інклюзивної культури включає в себе прийняття цінностей поваги 

різноманітності, терпимості до відмінностей, співпраці, заохочення досягнень кожного і 

створення на їх основі включає товариство. 
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Одне з пріоритетних завдань сучасної освіти – виявлення, підтримка, розвиток і 

соціалізація обдарованих дітей. Від її рішення в кінцевому підсумку залежить 

інтелектуальний та економічний потенціал міста, області, держави. До сих пір 

залишається гострою проблема раннього виявлення обдарованої дитини, забезпечення 

грамотної соціально-педагогічної підтримки її всебічного гармонійного розвитку і 

соціалізації. Повне розкриття здібностей і таланту кожної дитини значимо не тільки для 

нього самого, але і для суспільства в цілому. Розвиток і виховання обдарованих дітей є 

найважливішим завданням в передових освітніх установах. Більшість педагогів віддають 

перевагу нестандартності і творчому характеру мислення як критерій обдарованості 

учнів. Для виявлення талановитих і обдарованих дітей в освітніх установах 

використовують такі методи, як спостереження за учнями в навчальному процесі та 

позаурочної діяльності, предметне тестування, портфоліо учнів, роботу зі шкільною 

документацією, анкетування учнів, психологічне тестування, бесіди з батьками, 
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олімпіади та конкурси. Крім того, широко використовуються предметні тижні, 

навчально-дослідна і проектна діяльність [1, c.19]. 

Найголовнішою метою навчання і виховання є забезпечення умов для розвитку 

здібностей і обдарувань з метою їх подальшої реалізації в професійній діяльності. Але 

стосовно обдарованих дітей ця мета особливо значима. Підтримати і розвинути 

індивідуальність дитини, не розгубити, що не загальмувати зростання її здібностей – це 

особливо важливе завдання навчання обдарованих дітей. Як правило, в роботі з 

талановитими та обдарованими учнями на уроках використовуються індивідуальні 

завдання. У ряді освітніх установ, в першу чергу в ліцеях і гімназіях, реалізуються 

профільні програми та класи з поглибленим вивченням окремих предметів. У роботі з 

найбільш обдарованими учнями використовуються індивідуальні освітні траєкторії. 

Поряд з цією характеристикою обдарованості педагоги, що класифікують її види, 

велику увагу приділяють інтелектуальній (творчій) обдарованості. Саме креативність є 

ядром обдарованості. Однак, «понятійне множення» визначення обдарованості не 

завжди дозволяє виділити істотні умови її формування, хоча це і декларується практично 

у всіх концепціях розвитку спеціалізованих навчальних закладів. 

Важливими умовами роботи з обдарованими дітьми є їх вік і просторово-часова 

організація такої роботи. Усталеною думкою вважається, що розвивати і поглиблювати 

роботу з обдарованими необхідно з віку, коли у школярів з’являються переваги і 

інтереси до певної сфери діяльності. 

Особливості просторово-часової організації роботи з обдарованими пов’язані, 

перш за все, з питанням часу перебування дитини в школі, матеріального і психолого-

педагогічного супроводу дитини. Переважною і виправдала себе формою роботи з 

обдарованими є школи-інтернати з «цілодобовим зануренням» учнів в особливу 

атмосферу їхнього життя. Але це вимагає зовсім специфічних умов і підвищеного 

фінансування, що можуть собі дозволити не всі навчальні заклади [2, c.61]. 

Актуальним для шкіл (класів, різних форм додаткової освіти) для обдарованих є 

питання про відбір учнів в них, тобто це питання про критерії і засобах первинної 

діагностики і подальшого відстеження особливостей розвитку обдарованих дітей. 

Більшість спеціалізованих навчально-наукових центрів проводять діагностику бажаючих 

навчатися в них в два тури: перший, назвемо його умовно, – «знання-вий», другий – 

творчий, в умовах спеціально організованих майданчиків, літніх шкіл, таборів, що 

проходить при обов’язковому особистому спілкуванні школярів з педагогами. 

Робота з кадрами включає в себе проведення педагогічних рад, нарад при 

директорі з відповідної тематики. Ці традиційні форми використовуються в будь-якому 

колективі. Вони, безсумнівно, дають позитивний результат, але не гарантують 

успішність професійного вдосконалення вчителя. Виникає необхідність в апробації 

інших способів формування професійних умінь педагогів і визначенні їх продуктивності. 

Так, наприклад, включається проведення мікродослідження по роботі з обдарованими 

дітьми, аналіз результатів яких відбувається на засіданнях науково-методичної ради і в 

предметних проблемно-методичних центрах [3, c.11].  

Особливо ця проблема проявляється в школі, оскільки запити і можливості дітей з 

високими інтелектуальними і творчими здібностями відрізняються від тих, на яких 

орієнтоване традиційне навчання. Головна мета дослідників – розробка основних і 

ефективних принципів діагностики та програм навчання обдарованих школярів, 

організації психолого-педагогічного супроводу таких дітей [4, c.15]. 

З такого розуміння обдарованості, що має на увазі не тільки актуальну, але й 

потенційну можливість досягнення більш високих результатів слід, що обдарованих 

дітей необхідно вчити по-іншому, по програмам, відмінним від традиційних, які можуть 

забезпечити розкриття їх індивідуальності. Стосовно до школярів виділяється ряд ознак, 

що дозволяють судити про можливу обдарованості в тій чи іншій сфері: легкість 

навчання і засвоєння навчального матеріалу; тривала концентрація уваги, багатий 
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словниковий запас, здатність до абстрактного мислення; схильність до дискусії з учнями 

і педагогами, неприйняття строгих вимог дисципліни; допитливість, винахідливість, 

наполегливість, цілісність, високі ідеали. Як правило, в фізичному та емоційному 

розвитку обдаровані діти знаходяться в межах своєї вікової норми, при цьому значно 

перевершуючи однолітків в інтелектуальному і моральному відношенні. Це їхня 

перевага часто призводить до розвитку у обдарованих дітей серйозних соціально-

психологічних проблем: шкільні труднощі внаслідок того, що діти з раннім розвитком 

думають значно швидше, ніж викладають свої думки; емоційні, особистісні та інші 

психологічні бар’єри, що ускладнюють прояв творчої природи обдарованої дитини; 

невідповідність інтелектуальних, соціальних і моральних потреб обдарованої дитини і 

реального змісту шкільної програми і кола спілкування, що призводить до неприязні до 

школи і однолітків; підвищена чутливість до різних подразників і стимулів, часто 

приймається за гіперактивність [5, c.13]. 

Наявність перерахованих психологічних особливостей обдарованої дитини 

дозволяє стверджувати, що такі діти можуть і повинні бути включені в своєрідну «групу 

ризику» і для них необхідно спеціально розробляти технологію психологічного 

супроводу їх розвитку, як в умовах традиційних освітніх установ, так і в спеціалізованих 

умовах [1]. Ще до початку шкільного навчання ці діти мають інформацію 

екстраординарної якості, тому навчальний матеріал може їх не цікавити, викликати 

нудьгу і нетерпіння. 

В останні роки ведуться успішні пошуки в області педагогічних інновацій, 

розробки різних психолого-педагогічних технологій, спрямованих на розвиток 

особистості дитини, при цьому особливе місце займає особистісно-орієнтований підхід в 

освіті дітей. Найуспішніше робота з обдарованими дітьми будується в освітніх установах 

підвищеного рівня навчання (ліцеї, коледжі, гімназії, авторські школи, школи з 

поглибленим вивченням окремих предметів та ін.), які сприяють продуктивному 

особистісному і пізнавальному розвитку [4].  

Отже, завдання педагогів і психологів при роботі з обдарованими дітьми – не 

пасивне спостереження за їх ростом, а створення умов для формування внутрішньої 

мотивації діяльності і системи цінностей, які створюють основу становлення духовної 

особистості. 
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Вероніка Гєцой  

магістрантка педагогічного факультету  
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Молодший шкільний вік є новою ситуацією розвитку і вимагає від дитини 

особливої діяльності – навчальної. Для того, щоб ця діяльність була ефективною, 

необхідно сформувати мотивацію до навчання. Саме це і є специфічним завданням 

молодшого шкільного віку. Дитина бажає виконувати соціально значущу і соціально 

оцінювану діяльність, а в школі необхідна пізнавальна мотивація. Однією з 

найважливіших проблем навчання і виховання учнів є формування мотиваційної сфери 

молодших школярів [3, с. 71]. 

Молодший шкільний вік характеризується первинним входженням дитини в 

навчальну діяльність, оволодінням основними видами навчальних дій. Але при цьому 

виникає труднощі: мотив, з яким дитина приходить в школу, не повʼязаний зі змістом 

тієї діяльності, яку вона повинна виконувати в школі. Навчальний процес повинен бути 

побудований так, щоб його мотив був повʼязаний з внутрішнім змістом предмета 

засвоєння [3, с. 72]. 

Мотивація – це внутрішня психологічна характеристика особистості, яка 

знаходить вираз у зовнішніх проявах, ставленні людини до навколишнього світу, різних 

видів діяльності [9, с. 38]. 

Проблемі мотивації приділяється велика увага, як у вітчизняній, так і в зарубіжній 

психології. Вивченням мотивації серед вітчизняних вчених займалися Л.І. Божович, 

В. К. Вілюнас, Л. С. Виготський, П. Я. Гальперін, А. М. Леонтьєв, В. С. Магун, 

А. К. Маркова, Д. Б. Ельконін. У зарубіжній психології комплексне дослідження 

мотивації виконано А. Маслоу, Х. Хекхаузеном, Л. М. Фрідманом. Цінний внесок у 

вивчення проблеми формування мотивації та її впливу на розвиток розумових здібностей 

учнів внесли Н. Ц. Бадмаєва, М. В. Матюхіна, Н. Ф. Тализіна. Однак, незважаючи на 

глибокі розробки авторів, досі не існує єдиного підходу до визначення понять мотиву і 

мотивації, і їх співвідношення [1, 3, 7, 9, 13]. 

У вітчизняній же психології мотивація розглядається в рамках психологічної 

теорії діяльності А. М. Леонтьєва, який вважав передумовою будь-якої діяльності 

наявність у суб'єкта потреб. Відповідно до своєї теорії автор вживає термін «мотив» який 

означає «те об'єктивне, в чому конкретизується потреба в даних умовах і на що 

спрямовується діяльність» [10, с. 34]. 

Цю ідею підтримував і американський дослідник Г. Мюррей, який в процесі 

вивчення мотивів визначив потребу як силу, організуючу сприйняття, інтелект, волю і 

дію таким чином, щоб мати можливість змінити незадовільну ситуацію [10, с. 35]. 

Під мотивом також розуміють причину, що лежить в основі вибору дій і вчинків, 

сукупність зовнішніх і внутрішніх умов, що викликають активність субʼєкта. Так, з 

точки зору X. Хекхаузена поняття «мотив» складається з потреби, спонукання, потягу, 

схильності і прагнення. П.А. Рудик визначив, що поняття «мотив» включає в себе – 

бажання, звички, думки, почуття обовʼязку; а В. С. Мерлін – спонукання, від яких 

залежить цілеспрямований характер дій [15, с. 114]. 

У свою чергу, Л.І. Божович вважала, що мотив – це те, заради чого здійснюється 

діяльність. Вона відносила до мотивів предмети зовнішнього світу, уявлення, ідеї, 

почуття і переживання. Відповідно, поняття мотиву співвідноситься з потребою і її 

задоволенням [2, с. 28]. 

Більш широким є поняття «мотивації». У вивченні мотивації вітчизняна і 

зарубіжна психологія акцентували увагу на різних формах її походження: якщо в 
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зарубіжній науці мотивація вивчалася, переважно, з метою зʼясування дії інстинктивних 

мотивів в людині (психоаналіз, біхевіоризм), то вітчизняні психологи говорили про 

соціальне походження мотивації людини. Тим самим вітчизняними вченими 

розрізнялася біологічна мотивація, за якою стоять потреби індивіда і виду, від власне 

людської (соціальної) мотивації, яка відповідає потребам суспільства [2, с. 29]. 

Є. П. Ільїним мотивація, в свою чергу, сприймається як складна, багаторівнева 

система, що регулює життєдіяльність людини, детермінує його поведінку і включає в 

себе потреби, мотиви, інтереси, прагнення, установки і цінності [9, с. 226]. 

Мотивація в широкому сенсі слова розуміється як сутність особистості, до якої 

притягуються такі її властивості, як спрямованість, цінні орієнтації, установки, соціальні 

очікування, домагання, емоції, вольові якості та інші соціально-психологічні 

характеристики. Таким чином, незважаючи на різноманітність підходів, у своїй роботі 

ми будемо визначати мотивацію як сукупність психологічно різнорідних факторів, що 

детермінують поведінку і діяльність людини [9, с. 226]. 

Умовно мотивацію можна розділити на дві великі групи: 

1. Мотивація, що лежить поза навчальної діяльності. 

2. Мотивація, що лежить в самій навчальній діяльності, або навчальна мотивація, 

повʼязана безпосередньо з цілями освіти і закладена в самому процесі навчальної 

діяльності [3, с. 83]. 

У даній роботі найбільший інтерес для нас представляє останній вид мотивації – 

навчальна мотивація, фундаментальний розвиток якої відбувається в молодшому 

шкільному віці. 

А. С. Герасимова визначає навчальну мотивацію як вирішальний фактор 

ефективності навчального процесу. Мотивація навчання, на її думку, це загальна назва 

для процесів, методів, засобів спонукання учнів до продуктивної пізнавальної діяльності, 

до активного освоєння змісту освіти. Автор наголошує, що методологічною основою 

вивчення проблеми навчальної мотивації є положення діяльнісної теорії про 

психологічний зміст, функції, механізм утворення та функціонування мотивів [4, с. 23]. 

Альтернативною думкою володіє А. К. Маркова, яка розглядає навчальну 

мотивацію як психологічну реальність, розташовану за позитивним ставленням школяра 

до навчання, при цьому мотивом навчання є спрямованість школяра на різні сторони 

навчальної діяльності. Одних учнів більшою мірою мотивує сам процес пізнання в ході 

навчання, інших – відносини з іншими людьми в ході навчання [10, с.  51]. 

Відповідно до своєї теорії А. К. Маркова виділяє три рівні розвитку навчальної 

мотивації школярів: 

▪ широкий пізнавальний мотив, тобто спрямованість на засвоєння нових знань, 

який характерний для молодшого школяра, 

▪ навчально-пізнавальний мотив, що спонукає до оволодіння способами 

добування знань, відповідний підлітковому віку, 

▪ мотив самоосвіти, цей зрілий пізнавальний мотив повинен проявлятися в 

старшому шкільному віці [10, с. 51]. 

Як і будь-який інший вид, навчальна мотивація визначається цілим рядом 

специфічних для цієї діяльності факторів. По-перше, вона визначається самою освітньою 

системою, організацією освітнього процесу та освітнім закладом, де здійснюється 

навчальна діяльність. Також на неї впливають особливості учнів і педагогів, і перш за 

все система його відносин до школяра, а також специфіка навчального предмета. 

Відповідно, навчальну мотивацію можна визначити як приватний вид мотивації, 

включеної в діяльність навчання, навчальну діяльність. 

У трактуванні Д. Б. Ельконіна – В. В. Давидова навчальна діяльність – це один з 

видів діяльності учнів, спрямований на засвоєння ними за допомогою діалогів і дискусій 

теоретичних знань і повʼязаних з ними умінь і навичок в таких сферах суспільної 

свідомості, як наука, мистецтво, моральність, право і релігія [7, 6]. 
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А. М. і Д. А. Новікови виділяють такі особливості навчальної діяльності [15]: 

1. Навчальна діяльність спрямована на освоєння інших видів людської діяльності 

– практичної, ціннісно-орієнтовної, естетичної, а також на оволодіння самою 

навчальною діяльністю. 

2. Навчальна діяльність субʼєкта спрямована «на себе», на отримання результата – 

освоєння нового для учня досвіду у вигляді знань, умінь і навичок, розвитку здібностей, 

ціннісних відносин та ін. 

3. Навчальна діяльність завжди інноваційна. 

4. Парадоксальність навчальної діяльності полягає в тому, що її завдання 

задаються навчальним планом, програмою, вчителем та ін. 

5. Вплив на навчальну діяльність вікової сензитивності. 

6. В ході онтогенезу учень послідовно освоює способи діяльності, властиві 

організаційним типам культур: ремісничої, традиційної, професійної, проектно-

технологічної [15]. 

На думку Є.П. Ільїна, мотиваційна основа навчальної діяльності учня складається 

з таких елементів, як зосередження уваги на навчальній ситуації, усвідомлення сенсу 

майбутньої діяльності, усвідомлений вибір мотиву, Цілепокладання, прагнення до мети і 

досягнення успіху, самооцінка процесу і результатів діяльності. В такому випадку, 

навчання буде успішним, якщо внутрішньо прийнято дитиною, якщо спирається на її 

потреби, мотиви, інтереси, тобто має для неї особистісний сенс [9, с. 26]. 

Навчальна діяльність школярів спонукається цілою системою різноманітних 

мотивів. Перший варіант класифікації пропонує М.В. Матюхіна, яка поділяє всі 

навчальні мотиви на дві групи: 

▪ Пізнавальні мотиви, які повʼязані зі змістом навчальної діяльності та процесом 

її виконання. Ці мотиви свідчать про орієнтацію школярів на оволодіння новими 

знаннями, навчальними навичками, визначаються глибиною інтересу до цікавих фактів, 

явищ, закономірностей і тенденцій, до теоретичних принципів, ключових ідей та ін. До 

цієї групи належать також мотиви, що свідчать про орієнтацію школярів на оволодіння 

способами добування знань. Пізнавальні мотиви розкриваються в прагненні школярів до 

самоосвіти і самостійного добування знань; 

▪ Соціальні мотиви повʼязані з різними видами взаємодії школяра з іншими 

людьми. Прикладом можна вважати отримання знань заради користі суспільству або 

почуття відповідальності перед іншими людьми. Також до соціальних мотивів 

відносяться і так звані позиційні мотиви, коли школяр прагне зайняти певну позицію у 

відносинах з оточуючими, отримати їх схвалення, заслужити авторитет. Мотиви 

соціального співробітництва сприяють усвідомленню та аналізу способів і форм своїх 

взаємин з дорослими і однолітками, їх вдосконаленню [9, с. 27]. 

У свою чергу, Головаха Є.І. виділила наступні мотиви навчання: 

▪ Навчання заради навчання, без задоволення від діяльності або без інтересу до 

предмета. 

▪ Навчання без особистих інтересів і вигод. 

▪ Навчання для соціальної ідентифікації. 

▪ Навчання заради успіху або через острах невдач. 

▪ Навчання з примусу або під тиском. 

▪ Навчання, засноване на моральних зобовʼязаннях або нормах. 

▪ Навчання для досягнення мети в повсякденному житті. 

▪ Навчання, засноване на соціальних цілях і цінностях [9, с. 114]. 

Більш широку класифікацію представила М.І. Гуткіна. Вона виділяє пʼять видів 

навчальної мотивації [5, с. 13]: 

а) пізнавальна мотивація – орієнтація на глибоке вивчення будь-якого 

навчального предмета. Якщо дитина в процесі навчання починає радіти тому, що вона 

щось дізналася або зрозуміла, чогось навчився, значить, у неї розвивається мотивація, 
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відповідна структурі навчальної діяльності. Найчастіше пізнавальні інтереси 

формуються стихійно. В силу своєї складності дана мотивація зустрічається найбільш 

рідко, тому одна з основних завдань школи – викладати предмети в цікавій і живій 

формі, щоб дитині захотілося їх вивчати. 

б) мотивація досягнення успіху яскраво виражена у дітей з високою успішністю, 

коли їм важливо виконати завдання краще за всіх. У початкових класах ця мотивація 

нерідко стає домінуючою [5, с. 14]. 

в) престижна мотивація характерна для дітей із завищеною самооцінкою і 

лідерськими нахилами. Вона спонукає учня вчитися краще однокласників, виділитися 

серед них, бути першим. При розвинених здібностях, вона стає потужним двигуном 

розвитку учня. Однак індивідуалізм, постійне суперництво з однолітками і зневажливе 

ставлення до інших спотворюють моральну спрямованість особистості таких дітей. 

г) мотивація уникнення невдачі проявляється в уникненні школярами поганих 

відміток і її наслідків – невдоволення вчителя, санкцій батьків. Найчастіше формується у 

відстаючих дітей внаслідок тривожності, страху. Дана мотивація вважається негативною. 

д) компенсаторна мотивація – це побічні по відношенню до навчальної 

діяльності мотиви, що дозволяють утвердитися в іншій галузі – в заняттях спортом, 

музикою, малюванням та ін.  коли потреба в самоствердженні задовольняється в якійсь 

сфері діяльності, низька успішність не стає джерелом важких переживань дитини [5, с. 

14]. 

Дана класифікація зручна для педагогів початкових шкіл, так як дуже доступно 

підносить Іди мотивацій і одночасно визначає спрямованість дій педагога, тобто включає 

в себе рекомендації. 

У психології та педагогіці виділяють також два типи мотивації навчальної 

діяльності [7]: 

1. Негативна мотивація, під якою мають на увазі спонукання школяра, викликані 

усвідомленням незручностей і неприємностей, які можуть виникнути, якщо дитина не 

буде вчитися (докори з боку батьків, вчителів, однокласників). Така мотивація може 

викликати лише короткочасні успіхи і не призводить до успішних результатів. 

2. Позитивна мотивація, також повʼязана з мотивами, закладеними поза самої 

навчальної діяльності. В одному випадку така позитивна мотивація визначається 

вагомими для особистості соціальними устремліннями (почуття обовʼязку), при якій 

навчання розглядається як дорога до освоєння великих цінностей культури, як шлях до 

здійснення свого призначення в житті. Це – найбільш цінна мотивація. Однак якщо в 

процесі навчання дана установка не буде підкріплена іншими факторами, то вона не 

забезпечить максимального ефекту. Інша форма мотивації визначається суто особистими 

мотивами: схвалення оточуючих, шлях до особистого благополуччя і т. п. [7]. 

Таким чином, спонуканням до навчальної діяльності можуть служити різні 

мотиви. І педагогу необхідно, спираючись на їх різноманіття, використовувати, по 

можливості, їх все в своїй практичній діяльності. Адже, знаючи тип мотивації, педагог 

має можливість створювати умови для підкріплення відповідної позитивної мотивації. 

Розвиток позитивної навчальної мотивації молодшого школяра має 

реалізовуватися при дотриманні наступних психолого-педагогічних умов, виділених В.Г. 

Асєєвим: 

▪ організацію навчальної діяльності школяра із засвоєнням змісту знань і 

способу при вирішенні навчальної задачі; 

▪ виявлення значущості оволодіння загальним способом і вміння застосовувати 

його в практичній діяльності; 

▪ введення в освітній процес загальних способів навчальної діяльності у вигляді 

словесних формулювань і графічних зображень; 

▪ вивчення загальних способів навчальної діяльності на основі теорії поетапного 

засвоєння знань; 
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▪ моделювання змісту знань в знаковій формі і використання його при вирішенні 

конкретно-практичних завдань; 

▪ організація самостійної пізнавальної діяльності учнів на основі моделей 

загальних способів [2, с. 29]. 

У свою чергу, Щукіна Г.І., одна з провідних розробників проблеми мотивації 

вважає, що цікавий урок можна створити за рахунок наступних умов:  

▪ особистості вчителя;  

▪ змісту навчального матеріалу;  

▪ методів і прийомів навчання.  

І якщо перші два пункти постійно контролювати неможливо, то останній пункт є 

полем для творчої діяльності будь-якого вчителя. 

Способів розвитку позитивної навчальної мотивації в педагогіці і психології 

також виявлено велику кількість. Однак з усіх способів розвитку навчальної мотивації 

найбільш обґрунтованими і доцільними для молодших школярів М.В. Матюхіна вважає:  

▪ вплив на молодшого школяра певним чином побудованого змісту навчального 

матеріалу;  

▪ організацію етапів навчальної діяльності;  

▪ використання різних форм і методів здійснення навчальної діяльності [13, с. 

37]. 

Дану ідею підтримує і І.М. Скрипкін, визначаючи три основних джерела розвитку 

позитивних мотивів навчальної діяльності: 

▪ зміст навчального матеріалу. 

▪ характер і рівень навчально-пізнавальної діяльності. 

▪ ставлення вчителя з учнями [14, с. 51]. 

Таким чином, в підвищенні навчальної мотивації особливу роль відіграє зміст 

навчального матеріалу, який на кожному уроці має враховувати характер потреб учнів; 

бути доступним, але досить складним; спиратися на минулі знання і нести нову 

інформацію; бути направлено на вирішення проблем пізнання явищ і об'єктів 

навколишнього світу, оволодіння методами цього пізнання. 
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ПЕДАГОГІЧНИЙ ПРОЄКТ МУЗИЧНОЇ КАЗКАРНІ 
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ДИДАКТИЧНИХ КАЗОК У ПОЗАУРОЧНИЙ ЧАС) 
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Ізмаїльський державний гуманітарний університет, 

Науковий керівник – проф. Біла О.О. 

 

На етапі модернізації освітньої системи в Україні виникає потреба у втіленні 

низки інноваційних технологій навчання та виховання молодших школярів, 

упровадження прогресивних реформ і концепцій у сучасний освітній простір. 

Через це, до одного із найважливіших кроків щодо реформування освітньої 

системи, слід віднести реалізацію концепції «Нової української школи». 

Згідно заданих у концепції положень, саме вчитель початкової лінки виступає 

дієвим суб’єктом в організації, координації, співпраці та продуктивній взаємодії з 

різними учасниками навчально-виховного процесу (учнями молодшого шкільного віку, 

їхніми батьками, іншими вчителями, представниками адміністрації та ін.) [5, с. 200]. 

Саме вчителі початкових класів, через своєрідність і специфічність професійних 

повноважень, найбльш умотивовані та зацікавлені в здійсненні результативного 

творчого процесу навчання дітей. Такий фахівець налаштований не лише на вивчення 

вже втілених педагогічних підходів, освітніх технологій, а й на генерування авторських 

проєктних задумів, створення інноваційних технологій і систем з оригінальними 

новаторськими ідеями з метою їх наступного запуску та застосування у власній 

практичній діяльності. 

Одним із суттєво важливих і продуктивних аспектів у процесі вдосконалення 

освітнього процесу в початковій школі вважаємо створення музичної казкарні для 

сучасних молодших школярів. У зв’язку з цим, відомий педагог В.О. Сухомлинський 

справедливо зазначав, що «казка – це активна естетична творчість, що охоплює всі сфери 

духовного життя дитини – її розум, почуття, уяву, волю» [7, с. 20-21]. 

Доведено, що у першому класі в учнів молодшого шкільного віку сприймання 

обмежується використанням органів чуття. Проте, як відомо, сам процес навчання 

потребує задіяння набагато ширшого ресурсу. Ідеться, насамперед, про присутність в 

навчальній діяльності дітей як актів вибірковості, усвідомленості, спостережливості, так 

і ресурсу довільності. Саме специфічні особливості останнього й стали предметом 

нашого дослідження. Конкретизуємо їх більш предметно. 

Як констатує дослідниця О.О. Біла, процес довільного запам’ятовування 

молодшими школярами відбувається більш ефективно, якщо вчителем передбачено 

невимушене створення ситуацій природного впливу на емоційний, етнокультурний, 

комунікативний потенціал дітей [1, с. 102]. Як наслідок, розвиток їхньої творчої уяви 

відбувається через перехід від суто репродуктивної до репродуктивно-творчої, творчо-

репродуктивної та творчої форм. 

Щодо активності процесів дитячого мислення, то в молодшого школяра 

переважає саме наочно-образне. З огляду на зазначені аспекти організації дитячої 

психіки сучасні науковці Л.П. Василенко М.В. Савич справедливо стверджують, що саме 

робота з казкою виступає ефективним інструментом у розвитку всіх пізнавальних 
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психологічних процесів учня [6, с. 260-265]. Більше того, при вмілому поєднанні 

(синтезі) жанрових різновидів казок із іншими засобами мистецтва (образотворчого, 

мизичного, хорового, танцювального тощо) відбувається ефективне засвоєння 

дидактичного матеріалу всіх цільових груп учнів. Адже за таких обставин кожна дитина 

молодшого шкільного віку налаштовується на мимовильне сприймання художнього 

слова, образу, жесту, музики. 

Згідно представленої класифікації науковцями А. М. Богуш, Н. В. Лисенко, 

українські народні казки можна диференціювати на наступні види: казки про тварин; 

чарівні казки; соціально-побутові казки [2, с. 354]. 

Підкреслимо, що найбільш доступними для дитячого сприймання є казки про 

тварин. У таких казкових сюжетах головними героями виступають різноманітні тварини, 

які діють, міркують, як звичайні люди, тобто за моральними (або аморальними) 

правилами людської поведінки. 

Чарівні казки є не менш привабливими для молодших школярів. Певні 

перевтілення та перетворення, про які йдеться у змісті казок, презентують для дитини 

різноманітні приклади та наступні імпульси-поштовхи для самостійного продовження 

фантазування, перетворення реальності тощо. 

Щодо групи соціально-побутових казок, то учні їх сприймають переважно як 

невеличкі оповідання. На думку самих дітей, такі казки для них не містять ознак казки, а 

тому більше сприймаються, як правдиві історії. 

До вищезазначеної класифікації слід також додати ще один, достатньо 

розповсюджений клас казок. Ідеться про літературні (авторські) казки. Такий клас казок 

сьогодні значно оновився та поширився. Зокрема, актуальними є наступні жанрові 

різновиди: казки-фентезі, казки-притчі, казки-новели, казки-легенди, казки-мініатюри, 

казки-балади, казкові-хроніки, міські казки тощо). 

Підкреслимо, що сьогодні в початковій школі достатньо широко 

використовується й ресурс казкотерапії. Її метою є підведення людини до усвідомлення 

своєї внутрішньої сутності, своєї цілісності і неповторності, до відчуття гармонії із 

собою і світом. У процесі казкотерапії учні навчаються сприймати себе такими, якими 

вони є, усвідомлювати себе й інших людей як неповторних особистостей [3]. 

На думку сучасних учених О.О. Білої, А.М. Богуш, Н.В. Лисенко достатньо 

цінний дидактичний ресурс для збагачення навчально-виховного процесу у початковій 

школі мають казки про тварин. 

Добір та використання різноманітних сюжетів таких казок на уроках або у 

позаурочний час доцільно доповнювати й музичними творами, які є емоційно 

привабливими для дітей даної вікової категорії. Учні початкових класів вже мають 

здатність до визначення настрою та характеру музичного твору. Через це їм вдається 

достатньо легко передавати почуту музику в міміці, пластиці та рухах. І саме такі 

здібності дітей постають ключовими, якщо вчитель налаштований на вміле 

використання музичних творів під час казкової розповіді, інсценування казок або їх 

лялькової тетралізації. 

Як підкреслює І. М. Назаренко, у процесі інсценізації казки або театралізації 

казкової пантоміми саме музика та засоби музичної виразності налаштовують учнів на 

емоційність акторської гри, занурення у атмосферу казки [4, c. 174–178]. Наприклад, під 

час такої форми роботи вчителя з учнями, як «Створення казки за віршованим твором» 

саме музичний твір спонукає дітей до деталізації образів та перехіду від звичайного 

(реального) образу до фантастичного. Зважаючи на цей факт, найкращим для 

використання в різних формах роботи з казкою є ресурс програмової музики, яка 

написаної до певного сюжету або теми. Багатою на такі твори є спадщина композиторів 

М. Лисенка («Коза–дереза», «Пан Коцький»), С. Прокоф’єва («Марш», «Петрик і Вовк», 

«Ой є в лісі калина»), П. Чайковського («Нова лялька», «Не хочуть купити ведмедика») 

та інших відомих як в Україні, так і в світі авторів. Проте іноді в тій або тій частині казки 
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більш доцільно використати фрагменти кантати, симфонії чи інших музичних творів. 

Тому головним критеріїм при доборі музичного супроводу виступає основний сюжет 

казкового твору. 

У процесі створення педагогічних проєктів музичних казкарень для молодших 

школярів професор О.О.Біла рекомендує вчителям дотримуватися наступного алгоритму 

(послідовності проєктних дій), а саме: 

– добір та розробка вступної підготовчої бесіди з учнями за казковим твором; 

– акцентування дитячої уваги на ключові моменти казки; 

– емоційне налаштування молодших школярів на сприйняття казки з музичним 

супроводом; 

– первинне сприймання казкового твору (тобто безпосереднє ознайомлення з його 

змістом); 

– перевірка рівня усвідомлення учнями прослуханого сюжету казки з музичним фоном; 

– повторне читання / прослуховування казки; 

– ознайомлення з музичним супроводом до казки; 

– поточний аналіз музичного твору та визначення тих частин у казковому творі, в яких 

найбільш влучно буде звучати музика; 

– ознайомлення з прикладами інсценізації казок, мелодійними діалогами між казковими 

героями та їх музичний супровід; 

– театралізація (розігрування) різних сцен із казки з учнями під музичний супровід. 

Такий алгоритм психолого-педагогічної роботи дозволяє учням усвідомити 

взаємозв’язок змісту казки в поєднанні з музикою, що продуктивно позначається на 

їхньому цілісному усвідомленні казкового твору та відповідної акторської гри. 

Презентуєму декілька фрагментів організації музичної казкарні з учнями 

молодшого шкільного віку в урочний та позаурочний час. 

1. Художнє читання діалогу між головними героями народної казки «Колосок», 

(музичний супровід: «Угорський танець №5» Й.Брамса, лейтмотив Півника – швидка 

частина, лейтмотив мишенят – повільна частина). 

2. Виконання пісні головного героя народної казки «Колобок» (музичний 

супровід – Ж. Оффенбах «Паризький балет» (галоп), пісня самого Колобка – на вибір 

вчителя). 

3. Інсценізація казки «Коза – Дереза» (музичний супровід – М. Лисенко, зокрема 

фрагменти з опери «Коза дереза»). 

4. Театр пантоміми до казки «Ріпка» (музичний супровід – Соната до мажор №15 

В.А.Моцарта). 

5. Складання казки за віршованим твором (Вірш Л. Костенко «Вербові серіжки», 

музичний супровід – П.І. Чайковський «Вальс квітів» із балету «Лускунчик»). 

6. Зміна сюжету казки «Як Наталя в Лисиці хитринку купила» (музичний супровід 

– П. Чайковський «Пори року. Серпень. Жнива»). 

І саме прийняття себе як неповторної індивідуальності дає можливість учням 

розвивати та удосконалювати себе ще з молодшого шкільного віку, задля можливості 

реалізації себе у дорослому житті у різних сферах життя без проблем самоприйняття та 

замкнутості, що так необхідно у сучасному суспільстві, тому що всі звершення в 

дорослому житті починаються з маленьких кроків у дитинстві. 

 

Література: 

1. Біла О. (2019). Соціально-педагогічне проектування в закладах дошкільної, 

початкової та позашкільної освіти (контекст універси-тетської підготовки соціономістів). 

Навчально-методичний посібник. Одеса: Астропринт. С. 102. URL: 

http://dspace.idgu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/656 



Науковий пошук студентів ХХІ ст.: актуальні питання гуманітарних та соціально-економічних наук. Вип. 6 

46 

2. Богуш А.М. , Лисенко Н.В. (2002). Українське народознавство в дошкільному 

закладі. Навчальний посібник для студентів вищих педагогічних навчальних закладів. 

Київ: Вища школа. С. 354. 

3. Дідич Г. (2012). Особливості сприймання музичних творів молодшими 

школярами. Молодь і ринок. Випуск №9. С. 79-82. 

4. Назаренко І. М. (2010). Музичний театр як засіб художньо-творчого потенціалу 

молодших школярів. Вісник Житомирського державного університету (Серія 

«Педагогічні науки»). Випуск 52. С. 174-178.  

5. Бібік Н. М. (2017). Нова українська школа: порадник для вчителя. Київ: ТОВ 

«Видавничий дім «Плеяди». С. 200. 

6. Савич М.В., Василенко Л.П. (2005). Вікова психологія. Київ: Академвидав. 

С. 260-265. 

7. Сухомлинський В. О. (1977). Серце віддаю дітям. Вибрані твори: в 5т. Т. 3. К.: 

Радянська школа. С. 20-21. 

 

 

ДИЗАЙНЕРСЬКА КОМПЕТЕНТНІСТЬ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ 

ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА  

Микола Далаков 
студент 3 курсу педагогічного факультету  

Ізмаїльський державний гуманітарний університет  

Науковий керівник – доц. Паньків Г.С. 

 

Творчість є складником професійної діяльності майбутнього вчителя 

образотворчого мистецтва, до змісту якої входить і дизайнерський компонент. 

Дизайнерська компетентність є одним з головних напрямків у підготовці майбутнього 

вчителя в творчо-художній сфері. Наукова категорія «дизайнерська компетентність» 

стосовно якості фахової підготовки майбутніх учителів загалом і вчителів 

образотворчого мистецтва, зокрема становить сукупність їхніх творчих та професійних 

здібностей. Якість підготовки майбутніх вчителів в цілому і викладачів образотворчого 

мистецтва зокрема, становить певну сукупність їх професійних і творчих здібностей. Для 

вдосконалення дизайнерської компетентності, вчителю необхідно постійно розвивати 

власні навички й уміння в системі безперервної освіти.  

Мистецтво дизайну є однією з найважливіших сфер сучасної художньої культури, 

специфічною формою художнього відображення та сприйняття світу. Діяльність 

дизайнера, яка включає в себе роботу із споживчими та естетичними якостями обʼєктів, з 

безпосередньо оптимальною структурою та технологією виготовлення, значно може 

вплинути на проблему функціонування виробництва і споживання, які в свою чергу, 

відображають духовну і матеріальну діяльність людства. Метою естетичного виховання, 

як сполучної ланки між освітньою діяльністю і професійним мистецтвом, є прагнення 

навчити учнів створювати прекрасне (красу), застосовуючи сучасні педагогічні 

технології, і в той же самий час вміти втілювати образи культурного надбання людини у 

власний проектний задум [1, c.21]. 

Професійна компетентність майбутнього вчителя образотворчого мистецтва 

безпосередньо залежить від володіння технічними прийомами зображення, методами 

майстерності, вільного використання засобів пластичної мови матеріалів, 

закономірностей дизайнерської діяльності та знань процесу. Час постійно вимагає 

уточнення понять «підготовка», «підготовка майбутніх вчителів образотворчого 

мистецтва», «дизайнерська підготовка» та інші в їх змісті та в контексті 

компетентнісного підходу. Відповідно до освітньо-професійних програм та 

професіограм в педагогічних закладах вищої освіти, розробляються програми та 

навчальні плани. Підготовка вчителя, досить складний процес формування професійної 
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готовності, він є таким собі станом особистості, яка вважала себе досить підготовленою і 

здатною до виконання своєї професійної діяльності. Цей стан формується в процесі 

професійної підготовки, системи організаційних заходів, які забезпечують у особистості 

розвиток знань схильних до професійної спрямованості умінь, знань і навичок 

професійної спрямованості. 

Студент, який в майбутньому стане вчителем образотворчого мистецтва повинен 

розбиратися в складних явищах життя для того, щоб коли він буде викладати в школі, 

він міг вибрати дітям актуальну тему для малювання [2, c.295]. Становлення особистості 

майбутнього вчителя образотворчого мистецтва – це процес, в якому він засвоює нові 

знання, вміння з ведення самого малюнка, побудова композиції, живопис, все це сприяє 

розвитку образотворчого мислення. Також невідʼємною частиною є світогляд вчителя 

образотворчого мистецтва, якій він застосовує для передачі реалістичності 

навколишнього світу, все вище перераховане сприяє реалізації творчих здібностей і 

можливостей вчителя. Образотворче мистецтво є одним із засобів формування творчого 

вміння людини, і надалі займає важливе місце в системі навчання і виховання учнів. З 

огляду на це, вчитель образотворчого мистецтва зобовʼязаний мати ґрунтовну 

підготовку, яка надалі буде давати йому можливість сформувати за допомогою засобів 

мистецтва творчі здібності учнів. Також вчитель повинен підвищувати свої вміння 

педагога і художника протягом усього життя. Нерозривний звʼязок теорії з практикою 

має найважливіше значення для успішної професійної підготовки майбутнього вчителя 

образотворчого мистецтва протягом всієї образотворчо-педагогічної діяльності.  

Художники постійно повинні вчитися і брати приклад у світових майстрів, також 

аналізувати їх творчість і не тільки з точки зору техніки виконання і майстерності, 

потрібно враховувати ідейний задум тієї чи іншої роботи, а так само враховувати всі 

нюанси сприйняття роботи глядачем. Те, що зобов'язані робити всі студенти училищ і 

установ вищої освіти – це відвідувати різні виставки, музеї, студії, покази і не варто 

забувати про самі майстерні де працюють майстри. Відвідування будь-якої виставки та 

робіт художників, в цілому збагачують, надихають студент , а також розвивають його 

уяву. Ще, дуже важливе значення для формування особистості студента відіграє сам 

студентський колектив. Коли студент знаходиться в колективі, який обʼєднаний 

спільними інтересами, бажаннями, для студентів є можливість порівнювати свої творчі 

здібності з потенціалом товаришів. Як це зазвичай відбувається, більш здібний студент 

впливає на менш здатного. 

Компетентність – це не що інше, як досконале знання сутності виконуваної 

роботи, це наявність та розуміння способів, які наштовхують на виконання зазначеної 

мети, а також наявність у людини відповідних умінь і навичок. Т. Воронін трактував 

термін «компетентність» як «…здатність людини добре розуміти реальність і вірно 

оцінювати ситуацію, а також правильно застосовувати свої знання на практиці» [2, с. 

54].  

Для розуміння поняття «дизайнерська компетентність» треба розібрати саме 

поняття «дизайн». Слово «дизайн» походить з італійської мови («disegno»), де він не 

тільки означає малюнок, креслення, а й охоплює всю роботу майстра. Дизайн – це творча 

проектно-конструкторська діяльність, яка безпосередньо спрямована на поліпшення 

предметного середовища, що оточує нас, й створене за допомогою промислового 

виробництва. Українська дослідниця С. Чирчик говорила про дизайн, як про проектну 

діяльність, що обʼєднує у своїй структурі професійні та наукові знання [3, с. 84]. Вчені 

(Н. Альохіна, В. Вакуленко, В. Введенський та ін. ) трактують поняття компетентнісний 

підхід в художній освіті, що спрямований на вирішення життєво важливих проблем, а 

так само виконання ключових функцій, компетенцій.  

У самій педагогіці, постає питання умови, який був охарактеризований в деякому 

ряді праць. У загальних рисах, під педагогічними умовами розуміє саму сукупність 

можливостей навчання в цілому, методів, матеріальних можливостей і форм організації, 
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які надалі забезпечують позитивне виконання завдання. Педагогічні умови-можна 

охарактеризувати , як структурна зовнішня оболонка педагогічних моделей і технологій. 

Компоненти технології реалізуються саме завдяки педагогічним умовам. В умовах 

профільного навчання, педагогічні умови повинні відображати структуру готовності 

майбутніх фахівців до діяльності художника, а так само містити передбачені компоненти 

формування готовності технологій і моделей. Говорячи про реалізацію педагогічної 

умови, то це забезпечення інформаційно освітнього середовища, який спрямований на 

студентський досвід з дизайнерської діяльності. Набуття студентами досвіду 

дизайнерської діяльності, передбачає створення такого освітнього середовища в процесі 

вивчення дизайну, яке безпосередньо б покращило і сприяло оволодінню дизайну 

засобами вираження, подальшому її використанню в практичній професійній діяльності. 

Прийнято вважати мультимедійні технології у формуванні дизайнерської компетентності 

майбутніх учителів образотворчого мистецтва-перспективними і популярними 

технологіями містять інформацію, які в свою чергу дають таку можливість, як 

створювати цілі колекції зображень, текстів і даних, що супроводжують звуковий виклад 

інформації, анімації та іншими важливими візуальними ефектами. 

Аналіз сучасних досліджень дає доповнення для трактування наступного поняття 

«моделювання» як метод вивчення технологічних, організаційних компонентів освітньо-

виховного процесу, через їх аналіз і реалізацію. Якщо почати описувати процес 

моделювання діяльності фахівця, то вчені знаходять тільки два види моделей: модель 

підготовки фахівця і модель самого фахівця, тобто працюючого якій має певну функцію. 

У побудові моделі фахівця зображують такі варіанти: модель діяльності фахівця – це 

повний опис видів професійної діяльності, а також її сфери і структури, професіональних 

завдань і функцій. Модель особистості фахівця – це опис необхідних якостей і 

властивостей, що загалом забезпечують правильне виконання завдань, а також 

саморозвиток працівника освіти. Для точного формування у майбутніх учителів 

образотворчого мистецтва дизайнерської компетентності, передбачають застосування 

таких засобів, як форми і методи, які наближають процес пізнання до реальної поведінки 

людини, до емоційного переживання результатів дизайнерських робіт.  

Для формування методики формування дизайнерської компетентності майбутніх 

учителів образотворчого мистецтва в професійній підготовці, для перевірки 

педагогічних умов і реалізації цієї моделі в професійній підготовці в умовах освітнього 

закладу, дослідницею А.Ткаченко була проведена експериментальна робота, що 

складалася з чотирьох етапів [4]. 

I етап – підготовчий. На цьому етапі було втілено в життя першу умову щодо 

забезпечення інформаційно освітнього середовища, спрямованого на набуття студентами 

досвіду дизайнерської діяльності . Одним із засобів цього середовища є веб-квест. Веб-

квест в педагогіці, це проблемне завдання з елементами рольової гри, на виконання якої 

використовуються інтернет ресурси. Для ефективності цієї умови, студентам було 

запропоновано виконати веб-квест на тему «Дизайн інтерʼєру». В самому кінці цього 

тесту студенти представили свої портфоліо, для захисту цієї роботи використовували 

мультимедійну презентацію. На II етапі ціннісно-орієнтованому був виконано 

перцептивний компонент, спрямований на розвиток у майбутніх учителів 

образотворчого мистецтва ідеалів і професійних цінностей. На цьому етапі студенти 

виконували такі завдання: були ознайомлені з історією виникнення одягу, а також 

познайомилися з творчістю відомих модельєрів. Проектували одяг за моделлю, 

створювали власну колекцію одягу. На III етапі-змістовно-діяльнісному були 

запропоновані, пошукові завдання вивченні курсу «медіа простір». Були виконані 

наступні завдання: ознайомлення з процесом впровадження медіа в загальний освітній 

процес , розглядали види медіа. Що стосується IV етапу , то це ціннісно-коригуючий 

(оцінювання отриманих результатів, для їх коригування). Тут же реалізовано третю 

педагогічну умову-комплексне застосування медіа інновацій у художньо 
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професіональній діяльності майбутнього вчителя з образотворчого мистецтва-вона має 

вигляд активного творчого самовираження через платформи мультимедіа, мультимедійні 

лекції, а також мультимедійне портфоліо, «Віртуальний музей» [4]. 

В кінці можу відзначити, що підготовка майбутніх вчителів образотворчого 

мистецтва була витлумачена як діяльність, яка була спрямована на передачу 

підростаючому поколінню досвіду художньої освіти і бачення, створення і втілення в 

матеріалі самого художнього образу відповідно до принципами образотворчого 

мистецтва. Отже, дизайнерська підготовка – це процес продуктивної діяльності фахівця, 

який передбачає освоєння знань в області мистецтва, розуміння конструкцій і матеріалів, 

усвідомлення форми та значення світла, розуміння перспективи та колористики. 

Дизайнерська підготовка складається з фундаменту, професійної підготовки, художньої 

підготовки з використанням сучасних інновацій, психолого-педагогічної підготовки 

майбутніх вчителів образотворчого мистецтва. Поняття «дизайнерська компетентність» 

трактується як результат підготовки студентів, в яких поєднуються технічні та естетичні 

аспекти навчання. 
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Науковий керівник – доц. Паньків Г.С. 

 

Скляне виробництво належить до числа найдавніших виробничих занять. 

Дослідження історії становлення та розвитку гутництва важливе для повнішого 

сприйняття багатогранності суспільно-економічних та історичних процесів, еволюції 

виробничих занять, поширення культурних зв’язків між різними регіонами та групами 

населення. В історичній та мистецтвознавчій літературі походження терміна «гута» 

відносять до німецького слова «die Hutte», що означає будівлю, в якій розташована 

скловарна піч. Перші згадки про скляні майстерні – гути – на території України 

зустрічаються в документах XV – XVI ст. [2, с. 34-35]. 

Цікавим є дослідження історії розвитку скловиробництва на теренах України. Після 

походів монголо-татар колишні ремісничі осередки занепали, а скляне виробництво 

зосередилося у лісових майстернях, які називали «гутами». Опираючись на історичну 

традицію та використовуючи досягнення європейських склоробів, гутники виготовляли 

різноманітне начиння та декоративні вироби, забезпечуючи потреби місцевого 

населення. Однак особливості розвитку гутної справи у вітчизняній історіографії не 

представлені комплексними дослідженнями. Передусім це пов’язано із тим, що 

усталеною є думка про низький рівень розвитку гутництва загалом та майстерності 

склярів зокрема. Пріоритетними у вивченні соціально-економічного життя краю були 

інші господарські заняття, тому гутництво опинилося на марґінесі наукових досліджень 
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та розглядалось фрагментарно. Водночас воно було органічним елементом соціально-

економічної та господарської історії Прикарпаття та Волині кінця XV – першої половини 

ХIX ст. 

Від моменту становлення цього мистецького феномена як вагомої події в 

культурному середовищі країни до дослідження його багатовекторного впливу на 

розвиток художнього скла в Україні та поза її межами зверталися багато українських та 

іноземних мистецтвознавців: Ф. Петрякова, Є. Шимчук, Р. Шмагало, З. Чегусова, 

А. Ботанова, О. Сом-Сердюкова, О. Лосик. Міжнародні симпозіуми гутного скла у 

Львові: оцінка впливу на розвиток дизайну українського гутного скла Фур, Л. Казакова 

(Росія), А. Гордєєва (Росія), Т. Сано (Японія), М. Дюрран (Великобританія), М. Роджерс 

(США) та ін. Серед публікацій кінця XX – початку XXI ст. виділяються роботи С. 

Мартинюка. Автор окреслив головні періоди розвитку виробництва скла і опублікував 

матеріали археологічних досліджень Унівської та Коростівської гут, у яких приймав 

безпосередню участь. Унівська гута була також предметом зацікавлення Р. Береста. Скло 

з Дубно детально проаналізовано В. Гупало та М. Лосик, а скло з Берестечка – І. 

Свєшніковим. Однак часто відомості про скляні знахідки доволі скупі – подається лише 

короткий перелік виробів, в кращому випадку відзначаються їх особливості (наприклад, 

наявність клейма). До прикладу можна назвати публікації львівських дослідників Ю. 

Лукомського, В. Шишака, О. Осаульчука, О. Лазурка. Систематично вивчає скло 

Лівобережжя О. Харитонова, що дозволяє виявляти певні аналогії серед скляних виробів 

[1]. 

Традиція скляного виробництва була започаткована ще з часів Давньої Руси. З 

прийняттям християнства та початком активного храмобудування до Русі почали 

приїжджати візантійські зодчі, художники та інші ремісники, які привезли з собою 

таємницю скловиробництва. Вже у першій чверті XI ст. тут виготовляли браслети, посуд, 

віконне скло, намистини, перстні. Склярство на Русі було виключно міським ремеслом. 

Відомо про функціонування десяти склоробних майстерень XI-XIV ст. у Києві (зокрема, 

на території колишньої Десятинної церкви, в районі Подолу, в садибі колишнього 

Михайлівського монастиря, на території Києво-Печерської Лаври). Інші майстерні діяли 

в Галичі, Колодяжині, на території Райковецького городища, в Городську та Новгороді. 

На східній окраїні села Вікторів, недалеко стародавнього Галича, в двох місцях 

відомі залишки скляного виробництва XII – XIII ст. (чимало шматків скла, фрагментів 

тиглів із залишками застиглої скломаси). В самому Галичі майстерні були на 

Юріївському монастирищі та на Золотому тоці. Скляні вироби з Галича постачались у 

сільську округу регіону, проте чимало скла потрапляло і до самого Галича з Києва. Біля 

Галича, серед руїн двоповерхового будинку було знайдено значну кількість фрагментів 

різнобарвного віконного скла – жовтого, зеленого і червоного. Церква у Холмі, яку 

збудував Д. Галицький у 1259 році також мала скляні вікна. 

Близько тисячі різнокольорових скляних браслетів відомі з с. Зеленче біля 

Теребовлі, що дозволяє припускати можливість існування неподалік, або й в самій 

Теребовлі, місцевого скловиробництва. Схожа ситуація із Звенигородом, де виявлено 

велику кількість скляних виробів. Однак до часу відкриття склоробних комплексів 

(печей, інструментів, тиглів, застиглої скломаси) варто обмежуватись думкою про 

існування у Звенигороді купецьких складів. 

Скляними виробами, які безпосередньо пов’язані із щоденним вжитком людей, 

були намистини, браслети, посуд та перстні. Скляне намисто, поряд із браслетами, було 

однією з найпопулярніших прикрас. Намистини виготовлялися з однорідного скла різних 

розмірів, в основному, кулевидної, циліндричної та біконічної форм. Надзвичайно 

велика кількість намистин XI – XII ст. (понад 2 тисячі екземплярів) відома зі 

Звенигорода. Значно менше намистин виявлено в Пліснеську, Пересопниці, Галичі, 

Дорогобужі. Поодинокі скляні намистини трапляються у шарах XIV ст. 
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Скляні браслети затьмарили собою вироби із металу. Вони користувались широкою 

популярністю серед жіночого населення і були різноманітними за своєю формою – 

кручені, гладкі, плоско-випуклі, виті, трикутні тощо. Зі Звенигорода походить понад 160 

уламків скляних браслетів, із Зеленчого – близько 1000, з території Пліснеського 

городища – понад 100. Скляні браслети відомі також з розкопок Замкової гори у Львові 

(X – XII ст.), Дубна (XII – XIII ст.), Пересопниці (XI – середина XII ст.), Дорогобужа (XI 

– XIII ст.) тощо. 

На Русі побутували дві групи скляного посуду: грубо оброблені предмети з 

напівпрозорого зеленуватого скла і витончені посудини з цілком прозорого, ледь 

помітно забарвленого матеріалу – тонкостінні тюльпановидні келишки. На широке 

побутування останніх вказують численні знахідки їх денець та фрагментів стінок, 

виявлені в Києві, Чернігові, Галичі, Дорогобужі. Крім того, популярністю користувалися 

кубки та лампадки, про що свідчать знахідки зі Звенигорода. Скляні персні доволі рідко 

зустрічаються серед знахідок періоду Київської Русі. Із Звенигороду відомі понад 25 

скляних перснів XI – XII ст., з Дорогобужа –  виробів XI – XIII ст. Фрагмент сильно 

патинованого скляного персня зеленого кольору відомий з розкопок Успенського собору 

у Галичі, а з літописного Чемерина походить півкруглий перстень жовтого кольору, 

аналогічну форму до якого мають знахідки з Пересопниці. 

Таким чином, скляне виробництво у XI – XIV ст. існувало як одне з міських 

ремесел, котре заклало безперервну традицію склярства на українських землях загалом 

та на Прикарпатті і Волині зокрема [4]. 

В кінці XV – на початку XVI ст. відбулося переміщення гут (саме така назва почала 

використовуватися для означення тодішніх майстерень) з території міст у віддалені 

місця поблизу лісових масивів та недалеко від води, що було вигідним для постачання 

сировини. У народі невеликі майстерні з примітивним обладнанням прозвали 

«бродячими гутами», оскільки, після вирубки лісу, вони переміщалися на нову 

територію. Звільнена від лісу площа використовувалась для хліборобства і називалась 

«майданом». Інколи тут виникали нові села та містечка, в назвах яких збереглися слова 

«гута», «буда», «майдан». 

У 1475 р. існувала гута між селами Тремасна і Липники, закладена склярем 

Матвієм, а потім проваджена його сином Яковом. У Руському воєводстві гути були у 

Небилові (1555 – бл. 1570 рр.), Лукв’янах (до 1570 р.), пізніше у Свіржі та Кимирі; у 

Белзькому воєводстві – у Панькові та Вишенці. Цікаво, що Вишенька була новим селом, 

яке утворилося неподалік гути та функціонувало на волоському праві. На 1565 р. тут 

проживало 44 особи. Дві гути діяли також у Потеличі. Недалеко Нового Сонча 

функціонувала гута, проваджена Каспером Суліною з родиною. У 1736 р. буря знищила 

будівлю гути, але остаточно занепала вона лише на початку XIX ст. У лемківському селі 

Поворозник гута фіксована під 1727 р., однак вказано, що діяла вона вже у 1613 р., коли 

за згодою єпископа Тиліцького була передана разом з трьома ланами від Яна Стефека до 

Стефана Криніцького. 

Згідно Військового списку населення Королівства Галичини та Лодомерії 1773 

року тут була 21 скляна гута (Руське воєводство – 11, Белзьке – 4, Любельське – 1; 

Сандомирське – 1; Краківське – 4). Іноді залишки скляного виробництва добре 

простежуються на поверхні. Так дослідникам вдалось виявити гуту в Кимирі. Також 

сліди склярства помітні неозброєним оком у Новій Скваряві. Тут на поверхні ріллі 

приватної господарської ділянки дисертанту вдалось виявити дрібні уламки скляних 

виробів голубого та світло-зеленого кольорів, шматки сплавленої скломаси, фрагменти 

вогнетривів та тиглів. Скоріш за все, гута діяла у XVIII ст. та була закладена при 

монастирі, який діяв неподалік. Загалом на території Прикарпаття та Волині вдалось 

локалізувати двадцять дев’ять гут останньої третини XV–XVII ст. та тридцять одну гуту 

XVIII – I пол. XIX ст. 
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Цікавими є основні прийоми виготовлення та оздоблення скляних виробів, а також 

технологічні вимоги скловаріння. У варінні скла XV–XVII ст. важливу роль відігравав 

скляний брухт (до 30% від загальної кількості шихти), додавання якого сприяло 

прискоренню плавлення. В зв’язку з цим мандрівні продавці скла визбирували та 

скуповували пошкоджене скляне начиння і здавали гутам в обмін на готовий товар. 

Базовий склад шихти давнього скла містив сировинні матеріали у такій пропорції: 100 

частин кварцового піску + 15 частин вапняку + 30 частин поташу. 

Технологічний процес отримання скляних виробів включає в себе наступні етапи: 

проектування складу скла; відбір сировинних матеріалів; складання шихти; варка скла; 

формування виробів. Перші три з них значною мірою зумовлені вимогами варіння скла – 

складного фізико-хімічного високотемпературного процесу. Через надто низьку 

температуру у печі, в скломасі залишалися пухирці повітря. Таке скло називали простим, 

ординарним або склом зеленої води. У лісових гутах його виготовляли аж до середини 

XIX ст. і служило воно для виробництва тари спиртних напоїв. Водночас варилося і 

безбарвне прозоре скло, для отримання якого необхідні були кальцій та свинець у складі 

шихти. 

Для виготовлення скляного виробу використовувалося кілька технічних способів: 

видування, відливання та витягування. Першим способом виготовлявся різний посуд з 

тонкими стінками (пляшки, штофи, скляниці, барила, фігурний посуд тощо); другим – 

посуд з товстими стінками (склянки, чарки); третім способом вироблялись різні 

прикраси. До інструментів гутників належали: піщалі (склодувні трубки), понтії, ложки, 

форми, ножиці, пінцети, штампи, печатки. Серед найпопулярніших видів орнаментації: 

пластичні ліпні оздоблення, розпис технікою емалі, розпис олійними фарбами, 

гранування, гравірування, позолота. 
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Аналізуючи проблему формування комунікативних умінь та навичок учнів 

початкових класів в умовах інклюзивної освіти, спочатку дамо визначення, що ми 

розуміємо під такими уміннями та навичками. 

Комунікативні вміння є основою здійснення будь-якої пізнавальної діяльності, в 

тому числі і в першу чергу, – навчальної. Під комунікативними вміннями розуміється 

здатність налагоджувати та підтримувати контакти з іншими людьми. Ефективній 

комунікації притаманно прагнення до більшої визначеності у взаємодії осіб, більш 

глибоке розуміння ситуації та предметів спілкування, що у кінцевому рахунку 
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відзначається на вирішенні проблем, забезпеченні досягнення цілей з оптимізованою 

втратою ресурсів [3, с. 78]. Ступінь сформованості комунікативних умінь впливає не 

тільки на результативність навчання дітей, а й на процес їх соціалізації та розвитку 

особистості в цілому. 

На думку Р. С. Немова, спілкування школярів з однолітками має ряд істотних 

особливостей, якісно відрізняються від комунікації з дорослими [4, с. 52]. Головною 

відмінністю спілкування школярів початкових класів є наявність великої різноманітності 

комунікативних дій та їхній широкий діапазон. Можна спостерігати, як під час 

комунікації з однолітками учні початкових класів діють так, як не діють в комунікації з 

дорослими: намагаються сперечатися, нав’язують власну волю, заспокоюють, 

вимагають, наказують, обманюють, шкодують. Саме на цьому етапі вперше формуються 

та реалізуються складна форма комунікативної поведінки, яку можна знайти в удаванні, 

прагненні до імітації, висловлення образу, кокетства або придумування. 

Можна виділити кілька аспектів спілкування молодших школярів з дорослими: в 

процесі навчальної роботи в школі і вдома; інформування дорослих про свої справи, в 

тому числі в школі; запитування інформації у дорослих з конкретних питань; 

запитування у дорослих зворотного звʼязку: оцінки своєї поведінки, свіжої інформації 

про себе та однолітків. 

Сформувати комунікативні вміння – значить навчити школяра ставити питання і 

чітко формулювати на них відповіді, уважно слухати і активно обговорювати розглянуті 

проблеми, коментувати висловлювання співрозмовників і давати їм критичну оцінку, 

аргументувати свою думку в групі. Дуже важливо вміти висловити симпатію до 

співрозмовника, адаптувати свої висловлювання до можливостей сприйняття інших 

учасників спілкування [2, с. 71]. Таким чином, під комунікативними вміннями слід 

розуміти здатність встановлювати і підтримувати контакти з іншими людьми на основі 

внутрішніх ресурсів, необхідних для побудови ефективної комунікативної дії в ситуаціях 

міжособистісного спілкування. 

Такі особливості обумовлені низкою чинників, які називають сучасні дослідники 

при аналізі комунікативної поведінки дітей з особливими освітніми потребами у 

початковій школі. 

До таких особливостей, зокрема, відносяться [1, c. 81]: діти з обмеженими 

можливостями здоровʼя, яким притаманний низький рівень психосоціальної зрілості, 

зниження рівня розвитку комунікативних навичок і низький індекс соціального 

благополуччя в колективі першокласників; а розвиток комунікативних навичок у дітей з 

особливими освітніми потребами в спілкуванні з однолітками з нормальним 

психофізичним розвитком в умовах тренінгу, підвищення компетентності вчителів 

початкових класів про специфіку соціалізації дітей з особливими освітніми потребами в 

умовах інклюзивного класу. 

Діяльність вчителя з формування комунікативних умінь та навичок учнів 

початкових класів в умовах інклюзивної освіти можна умовно поділити на три напрямки: 

навчально-практичний; мотиваційно-виховний; організаційний. 

Розглянемо кожен з них більш детально. Під навчально-практичним напрямком 

формування комунікативних умінь та навичок учнів початкових класів в умовах 

інклюзивної освіти розуміється спектр дій вчителя щодо безпосередньої передачі знань, 

умінь та навичок здійснення комунікації. Головними чинниками реалізації вимог 

інклюзивності тут слугує підбір методів та методик навчання, які будуть водночас 

зручними для дітей, зможуть забезпечувати реалізацію освітніх цілей, здійснюватимуть 

забезпечення принципів інклюзивної освіти. 

З точки зору ефективності вчителю слід дібрати такі форми, засоби і методи 

навчання, які б були ефективними та комфортними для учнів, показували б високу 

продуктивність засвоєння знань, вмінь та навичок. 



Науковий пошук студентів ХХІ ст.: актуальні питання гуманітарних та соціально-економічних наук. Вип. 6 

54 

Відповідно до результатів останніх досліджень, до таких можна віднести 

використання мультимедійних технологій у процесі навчання комунікації дітей 

початкових класів з інклюзією; ігровий метод організації навчання комунікації або 

театрально-дієвий метод [3, c. 80]. Існують і інші методи, ефективність яких доведено 

вважається високою, тому роль вчителя у цьому напрямку – знайти саме той метод або 

комбінацію методів, які будуть найбільш ефективними з кожною конкретною групою 

учнів початкових класів з інклюзією. 

Мотиваційно-виховний напрямок представлено не лише роботою із дітьми з 

особливими освітніми потребами, а й при роботі з усім класом або навіть шкільним 

соціумом. Суть напрямку виражається у самій назві: вчителю слід провадити власну 

діяльність таким чином, щоб, з одного боку, мотивувати дітей з особливими освітніми 

потребами прагнути до навчання комунікації, а, з іншого, – виховувати класне 

середовище у дусі толерантності по відношенню один до одного. 

Завданням вчителя на даному етапі є боротьба зі стереотипами дітей, страхом або 

непорозумінням, які виникають або можуть виникнути. Вимоги виховувати толерантну 

особистість, які висуваються до вчителя державними стандартами та Законом України 

«Про освіту», не залежать від інклюзивності класу, проте забезпечення реалізації таких 

вимог на практиці – складне завдання, адже, за даними досліджень, діти з особливими 

освітніми потребами у початкових класах нерідко стають ізгоями, не приймають участь 

у комунікації і мають обмежене коло друзів [1, c. 52]. 

Організаційний напрямок діяльності вчителя у процесі формування 

комунікативної компетенції учнів початкових класів має на меті відкинути усі зовнішні 

фактори, які є зайвими у процесі передачі знань, вмінь та навичок комунікації у школі. 

Так, більшість учнів у першому класі ще вчяться вчитися: їхня увага нестійка та 

нетривала, вони легко відволікаються, їм складно запам’ятовувати та виконувати складні 

навчальні дії. 

Завдання вчителя – організувати навчальний процес таким чином, щоб він був 

комфортним, насиченим, не містив джерел відволікання та зайвих речей, які б могли 

завадити ефективному навчанню та вихованню учнів. 

Таку роль вчитель може здійснювати у трьох напрямках: навчально-практичному, 

мотиваційно-виховному та організаційному. Гармонічне комбінування результатів у цих 

напрямках призводить до досягнення головної мети – навчанню навичкам та вмінням 

успішної комунікації учнів початкових класів з інклюзією, а нехтування навіть одним з 

елементів може призвести до виникнення складнощів у навчанні на наступних ступенях 

школи. 
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Обговорюючи такий термін, як лідерство, який може бути визначено різними 

способами, розумно починати обговорення з поради Хаммерслі (1998) про те, що нам 

слід визначити терміни, які ми використовуємо для ознайомлення  вихователів із 

«висловлюваннями про те, як керівник розуміє цей термін, про те, з яким значенням слід 

пов’язувати це ». 

У той час як існує безліч визначень лідерства, таке, яке, схоже, дуже добре фіксує 

центральне значення лідерства надано Роббінсом, Мілле, та Каччопе (1998), які говорять, 

що лідерство – це здатність впливати на інших у досягненні цілей, які сприяють 

досягненню мети виховання, тощо »(с. 396). 

Здається, це визначення дотримується консенсусу серед керівників дошкільної 

галузі, що керівництво стосується впливу та надання можливості послідовникам 

працювати над реалізацією організаційних цілей, саме в закладі дошкільної освіти. Це 

важливо, тому що організаційні цілі є справжньою цільовою метою існування будь-якої 

організації. 

Отже, керівництво, або управлінство – це сприяння змінам, які допомагають 

послідовникам зробити свій внесок у ці трансформации.  Це добре резонує з Фулланом 

(2000), який бачить у новому значенні лідерства управлінство, яке робить «усякого, і 

кожен педагог прагне бути ефективним агентом змін в своїй галузі».  Визначення 

лідерства таким чином робить дуже чіткими дії керівника, лідерство є важливим для 

успіху будь-якої освітньої організації.   

Наприклад, Малфорд, Silins, & Leithwood (2004) стверджують: «Лідерство, яке ми 

знаємо, має велике значення в успіху чи невдачі асоціацій».  Подібним чином Трускі 

(2002) стверджує, що «існує прямий зв’язок між керівництвом та організацією культура 

та продуктивністю визначеної галузі».  Silins & Mulford (2002) також вказують на 

важливу роль керівництва, коли вони пропонують, щоб «формування управлінського 

потенціалу керівника закладу дошкільної освіти, позитивно впливало на те, що 

відбувається в основній меті ЗДО: виховання та навчання дітей дошкільного віку».  

Fligsten & Freeland (1995) поширюють важливість лідерства поза межами 

місцезнаходження ЗДО, коли вони визнають, що здатність керівників ЗДО – вирішувати 

внутрішні ресурсні проблеми – це функція їх здібностей, знань та звʼязків із зовнішнім 

світом.  Цей зовнішній звʼязок підкреслює важливість керівництва для координації та 

гармонізації структурно-культурної динаміки (Kivunja & Power, 2006), які сприяють 

організаційному розвитку та вихованню таким чином, щоб це позитивно впливало на 

життя студентів у контексті ЗДО. 

Як сформульовано Пейсом (2002), лідерство є настільки важливою частиною 

будь-якого робочого місця, у дошкільній освіті тощо, що робоче місце «неможливо 

зрозуміти чітко, не розуміючи функції лідерства в системі освіти України». 

Скотт (1999) також наголошує на важливості ефективного лідерства в 

«ефективному управлінні освітою, терміново потрібно змінити, у межах ЗДО».  Фуллан 

(2001) також погоджується, коли пише: Ніде не більше зосереджена увага на людяному 

елементі ніж у недавньому визнанні важливості сильного та ефективного керівництво, у 

ЗДО, тощо: ефективна школа лідера – є запорукою масштабної, стійкої реформи освіти 

(Фуллан, 2004). 

Важливість лідерства також добре підкреслює Малфорд (2003), який стверджує, 
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що «які б елементи реструктуризації не були у державної освіти, усі вони мають спільну 

сильну залежність від ефективного керівництва освітою для їх успішного 

впровадження».  Більше того, Малфорд, Сілінс та Лейтвуд (2004) стверджують, що 

«лідерство, яке робить різницю в організаційному вихованні та результатах дітей, є 

трансформаційним та розподіленим». 

Barker & Coy (2004) кажуть, що «успіх або невдача культурних змін буде 

залежать від ставлення керівної команди в освіті тощо.  Вони повинні бути готовими 

захищати переконання та цінності, що лежать в основі культури та освіти».  

Крім того, ці автори стверджують, що в основі культурних змін процес виховання 

«полягає у доброчесності лідера, прикладі, який дає лідер, і довірі, встановленій лідером 

ЗДО»  (Barker & Coy, 2004).  Як справедливо стверджують Hackman & Wageman (2005), 

«традиційно, поведінка лідерів і рішення, розглядалися як надзвичайно важливі для 

ефективності діяльності ЗДО». 

Таким чином, існує неодноразовий зразок консенсусу серед лідерів в освітній 

зміні літератури, керівництво відіграє ключову роль у структурній та культурній 

динаміці, призначеній для вдосконалення закладу вищої освіти.   

Лідерство розглядається як клей, який поєднує в собі структурну та культурну 

динаміку, завдяки якому, в організації виконання інформаційних, міжособистісних та 

рольових рішень щодо формування управлінського потенціалу керівника закладу 

дошкільної освіти.  Як каже Скотт (1999). 

Таким чином, керівництво полягає в тому, щоб дати змогу послідовникам 

здійснити бажані зміни, шляхом створення організаційних структур, які дозволяють 

спільно використовувати та розповсюджувати культурні синергії в контексті ЗДО між 

усіма членами закладу. 

Лідерство важливо, бо воно відповідальне за заклик до прихильності та 

пристрасті від кожного члена ЗДО, зробити свій виховний внесок, який призводить до 

позитивної різниці у житті дітей в контексті ЗДО, та сприяє закладанню фундаменту що 

допоможе їм перетворитися на плідних громадян, які зможуть ефективно жити і 

працювати у суспільстві, що динамічно ускладнюється.  Це, на думку Фуллана (2000), є 

«моральною метою виховання». 

Концептуалізація лідерства як агента змін, який дозволяє досягти цієї моральної 

мети всім, хто бере участь в ЗДО, розглядає лідерство не як запас одного лідера, а як 

розподілене між членами такого закладу, що «лідерство – це справа кожного» (Kouzes & 

Posner, 2003). 
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В умовах масштабних освітніх реформ і докорінної модернізації концепції 

розвитку суспільства на перший план висуваються вимоги до особистості управлінця 

нового типу. Сенс управління полягає в тому, що керівник грає величезну роль в 

працездатності колективу, його здатності відповідати на «зовнішні виклики».  

Тому сучасні керівники закладів дошкільної освіти повинні володіти навичками 

стратегічного проектування, системного моделювання протікаючих в установі процесів, 

організації ефективних міжособистісних і професійних комунікацій в педагогічному 

колективі.  

Він повинен забезпечувати цілеспрямованість спільної діяльності та 

організованість (згуртованості, скоординованості, інтеграції, консолідації) для 

досягнення спільних позитивних результатів, володіти певними навичками 

менеджменту, знати і розуміти сутності змін, що відбуваються в державі і суспільстві, їх 

нормативно-правове забезпечення, всі зміни законодавства у сфері освіти.  

Також важлива управлінська культура при формуванні належного морально-

психологічного клімату, що складається в робочому колективі ЗДО. Тобто, іншими 

словами, в дошкільній освіті складається особливий специфічний менеджмент, який 

зводить в єдине поняття директор і менеджер в освіті. При цьому важливо відзначити, 

що в умовах, коли освітні закладии стають більш різноманітними, відкритими і 

гнучкими, змінюються зміст, форми і методи роботи освітнього закладу, необхідна 

система підготовки, повною мірою сприяє реалізації творчого потенціалу особистості 

майбутнього керівника. Крім того, зростаюча складність процесів управління вимагає, 

щоб управлінські функції в освіті здійснювалися підготовленими для цієї діяльності 

фахівцями, які володіють управлінською культурою [2, с. 94].  

Управлінська культура керівника ЗДО є найважливішим елементом 

вдосконалення і розвитку сучасної дошкільної освіти, оскільки виступає 

системоутворюючим компонентом функціонування закладу дошкільної освіти, внесення 

сутнісних змін, що визначають зміст і темпи необхідних перетворень в дошкільній 

освіті. Провідним напрямком в даних умовах стає вдосконалення процесу підготовки 

керівника в сфері дошкільної освіти, а також формування особистості з розвиненою 

управлінською культурою, високим інтелектом, культурою мислення, здатного до 

діалогу, зі стійкою ціннісною орієнтацією на самореалізацію і саморозвиток, що сприяє 

його конкурентоспроможності [5, с. 213].  

Також актуальність формування ефективного керівника, що володіє високим 

рівнем управлінської культури, можливо пояснити зростаючими вимогами до рівня 

професійного менеджера в дошкільній освіті в умовах оновлення соціальної сфери і, 

зокрема, дошкільної освіти.  

Крім того, обʼєктивна необхідність інтенсивної зміни педагогічних систем і 

процесів, що відбуваються в ЗДО, зумовлюють високий рівень готовності до 

управлінської діяльності, наявність управлінської свідомості і мислення.  Дослідження 

управлінської культури є досить новим і актуальним. Інтерес до вивчення сформований 

лише в останні роки, що повʼязано з впровадженням і поширенням менеджменту в сфері 

освіти, а також введенням терміна «менеджера в освіті» [5, с. 214].  
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У сучасній вітчизняній науково-теоретичній  літературі вивченням проблеми 

управлінської культури займалися А.Р. Галлямова, А. В. Лазарєв, О. В. Ходоренко та ін 

[5].  

Управлінська культура – це досить глибоке явище, яке не завжди лежить на 

поверхні. У зарубіжній і вітчизняній літературі існує безліч підходів до розуміння даного 

явища [1, с. 27].  

Визначення управлінської культури, застосовне до субʼєкту управління, тобто до 

особи, чиї професійні обовʼязки повʼязані з управлінською діяльністю, П. Мілютін 

визначив як «високий рівень сформованості інтелектуальних, емоційно-вольових, 

моральних, фізичних якостей, сукупність яких дозволяє вирішувати професійні завдання 

у сфері управління з високим ступенем ефективності і стабільності» [3, с. 90].  

Згідно з трактуванням К. Шольтса, управлінську культуру можна представити як 

неявний, невидимий і неформальний тип свідомості ЗДО, що обумовлює поведінку 

людей і знаходиться під впливом їх поведінки.  

Є. Шейн вважав, що форми управлінської культури відповідають на два основних 

виклики, з якими стикається ЗДО: агресивність зовнішнього середовища і внутрішня 

дезінтеграція. Відповідно, щоб ЗДО функціонував як єдине ціле, йому необхідно 

виконувати дві основні функції – адаптація і виживання в середовищі і внутрішня 

інтеграція. Інтеграція розглядається як створення ефективних ділових відносин серед 

підрозділів, груп і співробітників закладу дошкільної освіти, як збільшення заходи участі 

всіх співробітників у вирішенні проблем закладу і пошуку ефективних способів її роботи 

[5, с. 215]. На думку Є. Шейна, управлінська культура – це комплекс базових припущень, 

винайдений, виявлений або розроблений групою для того, щоб навчитися справлятися з 

проблемами зовнішньої адаптації та внутрішньої інтеграції. Необхідно, щоб цей 

комплекс функціонував досить довго, підтвердив свою спроможність, і тому він повинен 

передаватися новим членам закладу як «правильний» спосіб мислення і почуттів щодо 

згаданих проблем [5, с. 215]. Розуміння управлінської культури як сукупного способу і 

продукту управлінської діяльності, феномену, який характеризує культуру ЗДО, 

відбивається в працях С. Борнера, Р. Вебера, К. Еварда, Х. Грютера, Р. Рютінгера [1].  

Таким чином, управлінську культуру можна представити як сукупність цінностей, 

поглядів, взаємин, єдиних для всього професійного колективу, що встановлюють норми 

їх поведінки. Чіткість вираженості, яких залежить від наявності або відсутності прямих 

інструкцій визначають способи дій і взаємодії членів колективу, ходу виконання роботи і 

характеру життєдіяльності закладу.  Вона є основним компонентом у досягненні 

управлінських цілей, підвищенні ефективності організації та управлінні інноваціями. 

Розвинена управлінська культура забезпечує зовнішню адаптацію і внутрішню 

інтеграцію освітнього закладу за рахунок вдосконалення управлінської діяльності, 

створювати обстановку сприяє підвищенню конкурентоспроможності в умовах 

сучасного ринку освітніх послуг [1, с. 27-28].  

Управлінська культура керівника в сфері дошкільної освіти – це комплекс 

управлінських знань, умінь і досвіду, а також професійно значущих особистісних 

якостей лідерської та творчої спрямованості. Майстерність управління полягає в умінні 

вибирати найбільш ефективні для даного конкретного моменту часу і обставин, що 

склалися методи управлінської діяльності [1, с. 30] і формує образ ідеального 

управлінця. Характеристика портрета керівника ЗДО на сучасному етапі ґрунтується на 

вимогах оптимальної організації праці, сформованому сприятливому соціально-

психологічному кліматі і високій загальній культурі управлінської праці. 

Детермінуючими компонентами портрета керівника є особистісні якості, такі як 

професійні, комунікативні, морально-вольові та організаційно-управлінські. На основі 

чого формується система взаємодії керівника з колективом (стиль керівництва і його 

ефективність, ставлення підлеглих до особистості керівника і процесу керівництва) [4, с. 
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10]. Отже, керівник ЗДО повинен розуміти і зачіпати в своїй діяльності всі сфери 

діяльності колективу.  

Таким чином, сучасний керівник ЗДО повинен бути [4, с. 10]:  

 Далекоглядним – вміти виявляти потенціал розвитку закладу дошкільної освіти, 

вживати заходів щодо самоосвіти.  

 Обʼєктивним – вміння виділяти в потоці інформації достовірні факти, відрізняти 

дійсне від удаваного, істинне і надуманого.  

 Послідовним – вміти вирішувати поставлені завдання, не відволікаючись від 

мети і враховуючи правові, управлінські та психолого-педагогічні умови.  

 Заповзятливим – використовувати креативний підхід до професійної діяльності, 

підкріплений накопиченим досвідом і знаннями, враховуючи сучасні вимоги ринку 

освітніх послуг.  

 Мобільним – вміти переносити накопичений досвід на інноваційні сфери 

діяльності з урахуванням їх особливостей.  

 Лідером – вміти виділяти основне, відсікаючи деталі, розкривати причини 

недоліків, вміти раціонально вирішувати професійні завдання.  

У своїй професійній діяльності керівник ЗДО може використовувати різні методи, 

серед яких можна виділити соціальне стимулювання, переконання і моральне і 

матеріальне заохочення. На основі чого формується система взаємодії керівника з 

колективом (стиль керівництва і його ефективність, ставлення підлеглих до особистості 

керівника і процесу керівництва) [4, с. 10].  

Отже, керівник ЗДО повинен розуміти і зачіпати в своїй діяльності всі сфери 

діяльності колективу. Разом тим, слід зазначити, що не існує досконалих, універсальних 

методів в керівництві, які б забезпечували позитивний результат в будь-якій ситуації. 

Однак, у своїй сукупності, вони формують модель справжнього професіонала, 

відповідного всім вимогам сучасності. Управління ЗДО повинно [4, с. 14]:  

 відповідати демократичним змінам в українському суспільстві;  

 бути орієнтованим на мобільну адаптацію до змін в державі і суспільстві;  

 відповідати запитам ранка освітніх послуг.  

Такий стан справ, вимагає з боку керівників ЗДО постійного підвищення 

управлінської культури, вивчення інноваційного теоретичного та практичного досвіду 

управління у сфері дошкільної освіти, а також розвитку умінь і навичок менеджменту та 

маркетингу у сфері дошкільної освіти. 

Все це визначає потребу в справжніх професійних керівниках ЗДО. Негативними 

моментами в управлінській культурі сучасних керівників ЗДО є [4, с. 14-15]:  

 відсутність управлінської структури і механізмів управління;  

 переважання авторитарного стилю управління;  

 відсутність стабільності в роботі і певна неузгодженість дій на 

адміністративному, громадському, педагогічному і учнівському рівнях управління;  

 недостатній рівень застосування керівниками системи організаційно-

педагогічних і правових основ в управлінській діяльності.  

Таким чином, для успішного вирішення зазначених вище проблем необхідна 

цілеспрямована і планомірна діяльність з дослідження всіх сторін управлінської 

культури керівника ЗДО з метою розробки технологій формування професіоналів в 

галузі управління в сфері дошкільної освіти, адаптованих до умов сучасної України. 
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При вступі дитини в школу перед установою ставиться цілий ряд завдань. У 

період роботи з молодшими школярами слід виявити: рівень його готовності до 

шкільного навчання, індивідуальні особливості його діяльності, поведінки, спілкування, 

психічних процесів, які необхідно буде врахувати в ході навчання; за наявної 

можливості компенсувати можливі прогалини і підвищити готовність до школи, тим 

самим провести профілактику шкільної дезадаптації; спланувати стратегію і тактику 

навчання майбутнього учня з урахуванням його індивідуальності. 

Рішення цих завдань вимагає опрацювання психологічних особливостей сучасних 

школярів, які приходять в школу з різним «запасом», що представляє сукупність 

психологічних новоутворень минулого вікового етапу, дошкільного дитинства. Віковий 

етап характеризується становищем дитини в системі прийнятих в суспільстві відносин. 

Життя дітей відповідно до різного віку наповнюється специфічним змістом: особливими 

взаєминами з оточуючими людьми і особливої, що веде для певного етапу розвитку 

діяльності. 

Л.С. Виготський визначав провідну діяльність за такими типами: немовлята – 

безпосередньо спілкування емоційне; раннє дитинство – маніпулятивна діяльність; 

дошкільнята – ігрова діяльність; молодші школярі – навчальна діяльність; підлітки – 

соціально визнана і схвалювана діяльність; старшокласники – навчально-професійна 

діяльність [1]. 

З перших днів навчання виникає головне протиріччя між вимогами до розвитку 

особистості і відповідно рівнем розвитку. Як зазначає Д. Б. Ельконін, розвиток 

особистості дітей молодшого шкільного віку відбувається в результаті освоєння 

навчального виду діяльності [7, с. 12-13]. 

У молодших школярів, зрозуміло, далеко не відразу формується правильне 

ставлення до навчання. Вони не розуміють поки, навіщо потрібно вчитися. Але 

незабаром виявляється, що навчання – це праця, що вимагає вольових зусиль, 

інтелектуальної активності, мобілізації уваги, самообмежень. Якщо дитина не звикла до 

цього, то у неї настає розчарування і тим самим веде до негативного ставлення до 

навчання. Для того, щоб цього не сталося педагог повинен вселяти дитині думку, що 

вчення – не гра, а серйозна, напружена робота, проте дуже цікава, так дозволить 

дізнатися багато нового, цікавого, важливого і потрібного. 

Якщо розглядати з позиції педагогіки, проблема успішності, перш за все, 

зорієнтована на інтегральний показник такий «як фонд засвоєних знань»..Якщо 

розглянути в такій науці як – психологія, то кажучи про проблему неуспішності, тим 

самим мають на увазі її психологічні причини, якими є, як правило, властивості самого 
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учня, його здібності, інтереси, мотиви і т.д. Педагогіка тим часом розглядає як джерело 

неуспішності форми, методи організацію навчання і навіть в цілому систему освіти» [5]. 

До труднощів навчальної діяльності молодшого школяра можна віднести: 

 пропуски букв в роботах письмового характеру; 

 допущення орфографічних помилок, при хорошому знанні правил; 

 неуважність, непосидючість; 

 проблеми при вирішенні математичних задач; 

 труднощі в переказі тексту; в засвоєнні нових знань;  

 постійна неакуратність в зошиті;  

 погане знання таблиці додавання (множення); 

 труднощі у виконанні завдань (самостійної, контрольної) роботи 

Більшою мірою зазначені труднощі відносяться до учнів з відхиленнями від 

індивідуального оптимуму навчальної діяльності. 

Так само на думку Ю.З. Гільбуха педагогічні поділяються на дві групи: повʼязані 

з поведінкою педагогів і батьків; викликані поведінкою самих учнів [3]. Криються 

причини в діяльності педагога, викликані, відсутністю диференційованого підходу до 

учнів або незнанням і непорозумінням їх, невмінням їх стимулювати певним чином і 

використовувати потрібні для активізації методи в процесі навчання. Причини, що 

стосуються батьків, – відсутність з їх боку турботи до своїх дітей і належної уваги. 

Мають же відношення до самих дітей причини – це не інтенсивність і неефективність 

навчальної діяльності, слабка мотивація і небажання чимось займатися з ретельністю, що 

призводить до пропусків занять. Психологічні причини неуспішності – недостатній 

розвиток емоційно-вольової сфери, пропуски в знаннях, нерозвиненість мотиваційної 

сфери, не сформовані способи навчально-пізнавальної діяльності [6]. 

Причина, що викликає дефекти пізнавальної діяльності і тим самим впливає на 

успішність учнів – це неадекватне використання учнями своїх стійких індивідуально 

психологічних особливостей. 

Виділяються наступні навчальні ситуації, які ведуть до затруднення діяльності 

учнів з ослабленою нервовою системою: 

1. Тривала вимагаюча напруженої концентрації уваги (учень тим самим втрачає 

працездатність, слабкий швидко втомлюється. 

2. Високо відповідальна, що вимагає емоційного, нервово-психічного напруження 

(самостійна, контрольна робота). 

3. Ситуація, коли педагог в швидкому темпі задає певні питання і вимагає на них 

негайної відповіді. 

4. Робота після невдалої відповіді, оціненої негативно або негативно. 

5. Робота в дуже галасливій, неспокійній обстановці. 

6. Робота під керівництвом запального і часом не стримуючого свої емоції 

педагога. 

8. При швидкому перемиканні уваги. 

9. Виконання завдань на міркування при високому темпі роботи. 

Слабо сформована позитивна мотивація до навчальної діяльності може стати 

основною причиною зниженої успішності. При несформованої мотиваційної сфери 

учень, може бути завдано важкий моральний збиток особистості, що в підсумку 

негативно вплине на здатність до засвоєння певних знань і умінь. Тільки в сприятливих 

педагогічних умовах вона може бути своєчасно компенсована за рахунок розвитку інших 

позитивних сторін особистості учня і, перш за все, за рахунок його високої 

працездатності і старанності. Спираючись на досвід роботи з відстаючими дітьми, В.О. 

Сухомлинський вважав, що розвиток без гармонійного впливу на всю психофізичну і 

духовне життя людини неможливо [7]. 

При розробці системи подолання неуспішності, важливе значення, має вивчення 

тих змін, які відбуваються в особистості учня під впливом педагогічних впливів. Педагог 
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повинен сприяти формуванню у учня позитивного ставлення до процесу навчання, через 

створення ситуацій успіху. 

З числа ключових факторів, які породжують шкільну неуспішність, психологи і 

педагоги фіксують різні негативні умови: 

1) соціально – побутові причини: негативні вимоги сімейного виховання, 

бездоглядність дитини, відсутність домашнього режиму і т. д. 

2) педагогічні фактори: недостатньо викладання окремих предметів, прогалини в 

знаннях за попередні роки; 

3)  фізіологічні причини: різні захворювання, загальна стомлюваність, 

виснаженість організму, порушення рухових функцій центральної нервової системи, 

хвороби верхніх дихальних шляхів, захворювання нервової системи і т. п.; 

4) психологічні фактори: характерні риси формування інтересу, уваги, повільність 

розуміння, загальмована памʼять, недостатній рівень розвитку мови, дефекти мови, 

вузький кругозір та ін. 

Аналізуючи шкільну неуспішність, ми виділяємо два критерії – зовнішній і 

внутрішній. Для подальшого дослідження це важливо, у звʼязку з тим, що практична 

частина буде побудована з урахуванням цих критеріїв. Залежно від зовнішнього або 

внутрішнього критерію педагог вибудовує шляхи корекції і профілактики неуспішності 

молодших школярів. 

У дослідженні проблеми неуспішності молодших школярів ми прийшли до 

наступних висновків. Актуальність проблеми обґрунтовується потребою суспільства, що 

диктується мінливими умовами, у високоосвіченій, конкурентно-здатній, творчій 

особистості і необхідністю вдосконалення в цьому звʼязку навчально-виховного процесу. 

Під неуспішністю мається на увазі розбіжність підготовки учнів умов утримання 

початкової загальної освіти, яке фіксується відповідно до закінчення того чи іншого 

відрізка самого процесу навчання. Відставання ж трактується як невиконання учнями 

умов на одному з проміжних етапах всередині відрізка навчання, який протікає в період 

навчального процесу. У тому, що молодший школяр має слабкий навик читання, 

рахунки, а також не в повній мірі володіє якимись інтелектуальними вміннями аналізу, 

синтезу, узагальнення та ін., мається на увазі неуспішність. Регулярна неуспішність 

призводить до педагогічної занедбаності, в результаті якої є сукупність негативних 

якостей, які не допускаються вимогами освітнього закладу або суспільства. 

Попередження неуспішності розуміється як прогнозування відставань і створення 

педагогічних умов, що сприяють меншому вираженню відставань. Підсумком 

попередження неуспішності розцінюється відсутність неуспішності. 
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Науковий керівник – доц. Звєкова В.К. 

 

Мислення молодших школярів в корені відрізняється від мислення дітей 

дошкільного віку. Що стосується мислення дошкільнят, це властивість є своєрідним, так 

як ненавмисне, неузгоджене, і в формулюванні ментальної теми і в своєму висновку 

частіше і простіше розмірковують про те, що приваблює. Учні початкової школи, при 

виникненні потреби постійно виконувати завдання в обовʼязковому порядку, навчаються 

управляти власним мисленням, мислити тоді, коли потрібно, а не тоді тільки, коли 

захоплююче те, про що, слід міркувати. 

У віці 6-7 років концептуальне мислення ще не сформувалося, і все ж насіння цієї 

версії мислення вже існує. 

Вивчення дитячого мислення та її становлення, зокрема, переходу практичного до 

логічного мислення, були зроблені Л. С. Виготським. Він також запланував основні 

засоби та обставини даного переходу. Дані вивчення, розширені А.А. Люблінською [5, с. 

19] та іншими, представили, що фактична дія, в тому числі і на найвищому рівні 

становлення логічного мислення залишається нібито «в запасі». На осмисленні ролі 

практичного впливу як вихідного ступеня, процесу становлення всіх вищих форм 

мислення людини, вибудувана теорія «поетапного вироблення інтелектуальної дії», 

створена П.Я. Гальперіним [1, с. 272]. На першому етапі дитина використовує зовнішні 

фізичні дії для вирішення проблеми. На другому ці дії лише представляються і 

промовляються учнем (спочатку звучно, голосно, а згодом про себе). Тільки на третьому, 

останньому етапі зовнішня обʼєктивна дія «руйнується» і переходить на другий план. 

З переходом дитячого мислення до наступного етапу, найбільш просунутому у 

формуванні її первинних форм, особливо практичної думки, вони не зникають, вони не 

«відкладаються», але їх функції в розумовому процесі реорганізовані і змінені. 

Наприклад, в роботі багатьох професіоналів – архітекторів, художників, ремісників і так 

далі. Вирішальне значення відіграє вища усна думка. Але такий фахівець безперервно 

базується на певні реальні ролі і дії. 

Логічне мислення, за словами А. А. Люблінської: «це, перш за все сам процес 

рефлексії. Всупереч практиці, логічне мислення здійснюється тільки в усній формі. 

Людина повинна міркувати, аналізувати і подумки встановлювати необхідні звʼязки, 

вибирати і застосовувати відповідні правила, прийоми і дії, які відомі їй для конкретної 

довіреної їй завдання. Вона повинна порівнювати і встановлювати бажані відносини, 

групувати різні і розрізняти схожі, і все це тільки за допомогою розумових дій» [5, с. 20]. 

Л. Ф. Тихомирова у своїй праці зазначає, що: «психологія мислення» визначає 

логічне мислення як «міркування, теоретичне мислення», «характеризується 

використанням понять, логічних конструкцій, що діють на основі мови, мовних засобів». 

Називає це аналітичним мисленням, яке розгорнуте в часі, має чіткі певні етапи і широко 

представлено у свідомості самої мислячої людини» [9, с. 137]. 

Операція порівняння, дуже важлива в освітній діяльності учнів початкових класів. 

Зрештою, більшість використовуваних засвоюваних матеріалів, особливо в початковій 

школі, побудовані на основі порівняння. Ця дія заснована на систематизації явищ і їх 

класифікації. Щоб мати можливість виконувати операції порівняння, людина повинна 

навчитися бачити подібне в різному і різне в подібному.  

Дослідження О. А. Конопкіна [4, с. 19] і багатьох інших переконливо показали, 

що помилки у виконанні операції порівняння обумовлені нездатністю, учнів, створювати 

необхідні інтелектуальні дії. Їх елементарно не навчали даному логічному прийому. 
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Дослідження О.А. Конопкіна показали, в свою чергу, що: «для логічного 

мислення учнів початкових класів іншою відмінною характеристикою є однолінійне 

порівняння, тобто вони визначають відмінності, не бачачи схожості (найчастіше) або 

тільки подібне і загальне, не визначаючи різне. Точно так само існує відчутна 

невідповідність між практичним встановленням подібностей і відмінностей і здатністю 

обґрунтовувати і доводити власну думку, тобто вказувати, що це «порівняння» і що 

означає «порівнювати» [4, с. 19]. 

Поліпшення логічних висновків зберігається і в інших психічних діях: 

встановлення причинно-наслідкових звʼязків, систематизація і відповіді на завдання, 

поставлені дорослими, заклик до планування, гіпотези і пошук відповідей. 

Інтелектуальний процес зрілої людини відбувається за схемою C1A-C2, де C1 – 

перший синтез, А – аналіз, C2 – другий синтез. Для мислення молодшого школяра 

характерний процес, який проходить через «коротке замикання», тобто від С1 до С2, 

уникаючи повної фази аналізу. Подібний процес мислення призводить учня до таких 

рішень і висновків, які характеризуються схожістю. Подібні характеристики мислення 

дітей часто вказуються в пропозиціях дітей про дії і процеси людей, яких вони чули або 

читали. Ті ж самі особливості очевидні в загадках, в поясненні прислівʼїв та інших форм 

роботи, які призводять до логічного мислення. 

Крім того, дослідження демонструє, що учням від 7 до 10 років повністю 

загальнодоступно розрізнення важливих показників, їх визначення в нових прецедентах і 

об'єктах, знаходження і установка звʼязків. Сортування обʼєктів за цими властивостями, 

що працюють поблизу концепції, перехід до узагальнень і висновків (О. Я. Савченко, 

Д. Б. Ельконін, А. А. Люблінська [ 7; 2; 5] та інші). 

Тому, говорячи про специфіку мислення дітей молодшого шкільного віку і 

концентруючись на всьому, що було представлено раніше, дозволено зробити наступні 

висновки: 

1) характерні риси логічного мислення дітей молодшого шкільного віку 

виявляються як в процесі рефлексії, так і в кожній її окремій операцій (порівняння, 

систематизація, узагальнення, створені в різних формах судження і висновки). 

2) для мислення молодших школярів властиво однолінійне зіставлення 

(визначають лише тільки відмінності або лише тільки подібності) 

3) для мислення молодших школярів властивий процес, який проходить через 

«коротке замикання» (C1-C2), уникаючи етапу детального аналізу. 

4) для дітей у віці від 7 до 10 років легко доступні логічні судження, маніпуляції 

думками, переходи в узагальненням і висновками. 

Методи інтелектуальної дії – порівняння, узагальнення, дослідження, синтез, 

класифікація, аналогія, систематизація і абстракція в літературі також називаються 

логічними методами мислення. 

Формування навичок мислення у молодших школярів повʼязане з розвитком 

мислення. 

Як зазначалося в працях, Н. Б. Істоміної: «Аналітико-синтетична здатність 

людини проявляється не тільки умінням визначати основні елементи і характеристики 

обʼєкта, а й умінням інтегрувати їх в нові зʼєднання. Для тренування цих навичок 

можуть допомогти: 

1) Аналіз обʼєкта представлений в термінах всіляких суджень; 

2) представлення всіх видів задач даному математичному обʼєкту. 

Дослідження дає можливість зрозуміти текстуру предмета або явища. 

Л. Ф. Тихомиров зазначає, що: «порівняння – це логічний метод мислення, який 

вимагає знаходження відмінностей і подібностей між ознаками обʼєкта або явища» [3, с. 

117]. Порівняння передбачає мистецтво виконання наступних дій: 

1) Вибір основних характеристик обʼєкта; 

2) виділення загальних характеристик; 
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3) зазначення причини порівняння (суттєва характеристика);  

4) порівняння обʼєктів на цій основі. 

А. Г. Маклаков виділяє «наступні характеристики порівняння, учнів, початкової 

школи: 

1) молодші школярі часто замінюють порівняння простим набором предметів або 

явищ: вони говорять спочатку про один предмет, а потім про інший; 

2) учням важко порівнювати обʼєкти, речі за відсутності самостійно створеного 

плану порівняння; 

3) важко порівнювати обʼєкти, до яких немає можливості вільно торкатися; 

4) всі діти можуть порівнювати об'єкти одного типу і одних і тих же явищ (по 

різниці і однорідності, по світності і кількості знаків і так далі)» [6, с. 74]. 

За словами Н. Б. Істоміної «класифікація – це техніка розумової дії, що 

характеризується поділом безлічі предметів на групи за показником». Деякі дослідники 

відзначають, що класифікація – це розумовий акт обʼєднання обʼєктів, явищ, 

властивостей відповідно до їх одноманітністю в різних класах. 

Щоб розвинути здатність юних школярів робити висновки за аналогією, 

необхідно відзначити ключові моменти: 

 заснована на порівнянні аналогія, можливість її ефективного використання 

полягає в тому, як дітей вчать виділяти основні характеристики предметів і визначати їх 

відмінність і схожість; 

 щоб застосувати аналогію, необхідно знайти два обʼєкти, один з яких відомий 

дитині, а інший – в порівнянні з цим з конкретних причин; 

 щоб направляти дітей молодшого шкільного віку до впровадження методу 

аналогії, необхідно буде пояснити їм суть методу в легкодоступній формі, демонструючи 

їх інтерес до того, що часто можна виявити новий метод дії в математиці шляхом 

ворожіння, нагадування методу дії, визначеного раніше, і нового завдання, яка повинна 

бути виконана; 

 для точних дій, за аналогією, порівнюються властивості значущих обʼєктів у 

цьому стані. В іншому випадку рішення може бути помилковим. 

Засіб узагальнення складається з вибору основних характеристик обʼєктів, їх 

властивостей і їх відносин. Процес узагальнення і результат узагальнення представлені 

різними поняттями. Результат відзначений в судженнях, концепціях, правилах. Залежно 

від того, як організований процес узагальнення, він ділиться на два типи: теоретичний і 

емпіричний. 

Теоретичне узагальнення здійснюється шляхом розгляду даних про обʼєкт або 

явище з метою виділення значущих внутрішніх звʼязків. Ці посилання позначені 

абстрактно (використовуючи слова, знаки, діаграми і так далі) і утворюють основу, на 

якій виконуються певні дії. 

Важливою умовою розвитку здатності даного типу узагальнення у молодших 

школярів є спрямованість навчання на формування однакових методів діяльності. 
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В умовах сучасної соціокультурної ситуації, що вимагає від людини широкого 

діапазону креативних здібностей і умінь творчого перетворення своєї життєдіяльності, 

перед освітою постають нові завдання. Перегляду вимагають і вся освітня система, і 

викладання конкретних дисциплін. З огляду на сьогоднішній час невизначеності та 

непередбачуваності, освіта не повинна обмежуватися тільки передачею певного набору 

розрізнених знань про світ. Сьогодні навчальний предмет необхідно розглядати не 

стільки як джерело знань, скільки як засіб, що допомагає дитині «ставати людиною». 

Особливе місце в ряду таких предметів займає мистецтво, яке має колосальні творчо-

розвивальні можливості. Тому історично склалося, що вивчення мистецьких дисциплін у 

змісті навчання початкової школи стало обов’язковим.  

У молодшому шкільному віці важлива роль належить самовираженню дітей через 

власну творчу діяльність. Враховуючи психофізіологічні особливості школярів цього 

віку, під час викладання предметів освітньої галузі «Мистецтво» необхідно залучати їх 

до творчої діяльності в музичному, образотворчому та синтетичному видах мистецтва. 

Особливі механізми впливу на особистість має саме музичне мистецтво. Звуки музики, 

самостійна гра на інструменті є основою для виховання в особистості здатності до 

естетичного сприймання, вміння слухати музику природи, прагнення змінити світ на 

краще. 

Музика має сприйматися як живе й захоплююче мистецтво, тому таким же живим 

і захоплюючим має бути навчання. Якщо вчитель з’являється на урок з бажанням разом з 

учнями відчути радість спілкування з музикою, то тим самим він створює подібний 

настрій у дітей. Важливо, щоб спілкування з музикою виявляло особистісне ставлення, 

власне переживання школяра. 

Суттєву увагу осмисленню ролі музики в розвитку особистості приділяли 

Т. Адорно, Г. Гегель, Е. Гуссерль, І. Кант, А. Шопенгауер, Ф. Ніцше, М. Хайдеггер, 

Ф. Шеллінг, О. Шпендлер. Важливим кроком у теорії музичної освіти стали дослідження 

російських учених О. Лосєва, Б. Яворського, Б. Асаф’єва. 

Українська національна традиція розвитку дитини засобами музики коріниться в 

стародавніх фольклорних витоках. Значний внесок у розбудову розвивальних аспектів 

музичної освіти зробили В. Верховинець, Ф. Колесса, С. Людкевич, К. Стеценко, 

традиції яких розвинені в працях провідних представників вітчизняної музичної 

педагогіки. 

У вітчизняній мистецькій освіті накопичено чималий методичний досвід 

музичнотворчого розвитку школярів. Зокрема, відзначається цінність методичних ідей 

Болеслава Яворського (1877-1942), який у практичній роботі «прагнув поєднати різні 

шляхи музично-художнього впливу і викликати всебічну творчу активність учнів під час 

здійснення ними будь-якого завдання – у виконанні музики, у її створенні, у її 
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сприйнятті» [5, с. 29]. Безумовно, такий комплексний підхід є актуальним для музично-

творчого розвитку учнів, особливо початкової школи. Невипадково сучасні дослідники 

пов’язують формування креативності із застосовуванням ігрових, інтерактивних, 

проблемно-евристичних технологій, емоціогенних ситуацій. 

На думку Н. Ничкало, виховання мистецтвом сприяє розвитку цілого комплексу 

якостей творчої особистості: духовності, пізнавальної активності, готовності до ризику, 

оригінальності, сміливості, гармонійності, прагнення до творчої самореалізації, творчого 

й асоціативного мислення, здібності бачити загальне й особливе в різних та подібних 

явищах, вміння захищати здобуті результати [4, с.13].  

Відомо, що у молодших школярів яскраво проявляється творче начало, вони 

надзвичайно винахідливі в передаванні інтонацій, наслідуванні, легко сприймають 

образний зміст казок, розповідей, пісень, музичних п’єс, їм притаманна природна 

активність, віра у свої творчі можливості. Все це виявляється цінним джерелом творчого 

розвитку молодших школярів. Творчість активізує пам’ять, мислення, спостережливість, 

цілеспрямованість, інтуїцію, що необхідно у всіх видах діяльності. Творчість дітей на 

уроках музичного мистецтва пов’язана з самостійними діями, з умінням оперувати 

знайомими їм музичними поняттями, знаннями, навичками, пристосовувати їх до нових 

умов, у нових видах музичної діяльності.  Таким чином, важливо створювати на уроці 

умови для творчої активності кожного учня. Музична творчість активізує фантазію 

учнів, спонукає до самостійних пошуків форм втілення свого задуму, сприяє глибшому 

сприйманню музики. 

Урок музики – широке поле для творчості учнів. Вона виявляється у різних видах 

діяльності школярів на уроці. Так, у музичному сприйманні – як надзвичайна 

спостережливість, уміння підмітити незвичайне, неповторне, простежити динаміку 

розвитку музичних образів і т.п., в оцінюванні – у багатстві уявлень, незвичайності 

асоціацій, прагненні до самостійної оцінки, оригінальних обґрунтувань тощо;  у процесі 

виконавської діяльності: хоровому, сольному співі, грі на музичних інструментах, 

музичних іграх, рухах під музику – як потреба у власній інтерпретації мелодій; у власне 

творчій діяльності учнів – як створення ними музичних образів на основі засвоєних 

знань [1]. 

Творча діяльність на уроці музичного мистецтва повинна виражатися у 

впроваджені творчих завдань – завдань такого характеру, в ході виконання яких учнів 

буде втягнуто у процес творчості і результатом цього процесу буде виникнення чогось 

нового, притаманного тільки одній особистості. 

Всі творчі завдання виконуються в певній послідовності. Наприклад, щоб знайти 

виразний рух, який відповідає музиці, учні спочатку слухають твір, виявляють його 

характер, засоби музичної виразності, форму. Потім вони планують можливі варіанти 

тих чи інших рухів. Задум обмірковується колективно чи індивідуально і доповнюється. 

Результатом творчого рішення може бути виразне виконання твору. Творчість сприяє 

розвитку музично-образного бачення, є важливою умовою музичного і загального 

розвитку дитини. Процес творення не виключає елементів імпровізації. При виконанні 

творчих завдань, пов’язаних зі співом, діти відчувають труднощі. Це спричинене 

відсутністю координації між слухом та голосом. «Неспіваючі» діти можуть виявляти свої 

творчі можливості в русі, грі на дитячих музичних інструментах. Діти, які співають, 

виконують творчі завдання, пов’язані зі співом. Головне, щоб учитель використовував на 

уроці різнобічні за видами діяльності творчі завдання. Отже, поступово засвоюючи 

характерні ладові інтонації, учні повинні не тільки їх чути, але й по можливості їх чисто 

інтонувати, створювати характерні мотиви на різних ступенях. 

У молодших класах діти дуже люблять імпровізувати, складати закінчення 

мелодії чи ритму, придумувати інструментальні супроводи на дитячих музичних 

інструментах до знайомої пісні.  
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Розвиток творчих здібностей учнів потребує системи методів, прийомів, видів 

діяльності, що відповідають природі музики як виду мистецтва. На думку П. М’ясоїд, на 

уроці музики в молодших класах з метою розвитку творчих здібностей учнів вчителю 

рекомендується застосовувати такі прийоми: 

- музично-творчі – мелодії, композиції, твори-есе, подорожні нотатки, історичний 

коментар, кіносценарій; 

- творчо-продуктивні – щоденник, лист, музичне словесне зображення, 

домислювання подальшої долі персонажів; 

- завдання, що розвивають творчий інтелект, – відгук, рецензія, евристична бесіда, 

складання анотації до твору, «Діалог з критиком»; 

- завдання, що розвивають творчого читача, 

- виразне читання, творчі переклади, художнє малювання; 

- завдання на розвиток уяви і фантазії – «живі фантазії», «Реконструкція» [3, с.52] 

Важливо навчити учнів доводити до досконалості будь-яку репродуктивну 

діяльність, тобто відтворювати чи повторювати те, що створено, задумано іншими 

(учителем, композитором, поетом), а також створювати щось своє, нове, втілювати в 

ньому свої уявлення про красу. 

Слід пам’ятати, що краса в діяльності починається не з результату, а з бажання 

йти до нього. Тому доцільно більше працювати над розвитком естетичного прагнення. 

Естетична діяльність починається з емоційного збудження, естетичного 

переживання, яке переводиться в працю. Важливо так організувати роботу учня, щоб 

вона сама чи її результати збудили у нього позитивні почуття.  

Наприклад, на уроках музичного мистецтва учитель може використати такий 

прийом: поділити клас на дві групи – «акторів» і «критиків». «Актори» співають, а 

«критики» – оцінюють виконання. Це активізує виконавсько-творчу діяльність дітей, 

стимулюючи виразність, артистичність. Оцінюючи виконання товаришів, діти набувають 

навичок спостереження, аналізу, вчаться уважно слухати, порівнювати, узагальнювати, 

естетично переживати, підмічати красиве. В результаті байдужих до виконання не 

залишається. До того ж діти пропонують шляхи найбільш виразного виконання 

музичних творів. 

Емоційно збуджує учнів і дух змагання («Хто краще виконає пісню – хлопчики чи 

дівчатка, учні першого чи другого ряду»? тощо) [1]. 

Також можна дати дітям завдання намалювати ілюстрації до прослуханої чи 

створеної ними музики. Кращі малюнки можна відібрати і помістити на виставку. Це 

значною мірою стимулює учнів до активного сприймання музики, викликає бажання 

повніше відтворювати в малюнках власні почуття, настрої, процес спостереження за 

розвитком музики. 

Велику роль у розвитку прагнення до краси відіграє знання того, що робота буде 

публічно оцінюватися, що вона цікава для вчителів, батьків, знайомих. Дитина повинна 

бачити певну мету, заради якої вона працюватиме, віддаючи всі сили. Відомо, як 

старанно і наполегливо вчать учні пісні до свята, усвідомлюючи, що мами дуже 

зрадіють, сприйнявши ці пісні як подарунок. 

Проведенню звичайних навчально-виховних завдань в розряд творчих сприяють 

ігрові форми роботи. На уроці музики іграми, які найбільше сприяють розвиткові в учнів 

творчих здібностей, є сюжетно-рольові та проблемно-моделюючі [2]. 

Невід’ємною і навіть основною складовою уроку є народна пісня. Вона  впливає 

на розвиток духовного рівня підростаючого покоління, одночасно вбираючи в себе усе 

найкраще з національної культури. Народна пісня є педагогічно цінним виховним 

засобом, особливо ефективним у початковій школі. Це зумовлюється віковими та 

індивідуально-психологічними особливостями молодшого школяра та сензитивністю 

даного періоду для залучення дитини до світу мистецтва з метою її виховання й розвитку 
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творчих здібностей. Саме тому сучасна школа прагне активно залучати народну пісню 

до навчально-виховного процесу [1]. 

Таким чином, на кожному уроці важливо створювати кожному учневі умови для 

активного прояву себе в творчості. Кожний учень повинен відчути радість творчості, яка 

розвиває емоційний відгук на музику. Завдяки творчості дитина внутрішньо зростає, а 

урок музики набуває того шарму, який притаманний уроку мистецтва. Проте, виходячи з 

того, що навіть у межах одного класу діти часто виявляють дуже різний рівень розвитку 

креативних здібностей і готовності до творчої роботи, побудова та подання відповідних 

завдань мають підпорядковуватися загальному правилу: вони повинні бути 

сформульовані коректно та надавати можливість виконання відповідно до 

індивідуальних особливостей школяра. 
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Роль музики у духовному житті людини досить велика, а музична культура в 

цілому стає значним фактором, що впливає на формування загальнолюдських цінностей. 

Окрім цього, музика володіє потужним потенціалом, оскільки допомагає активізувати 

розумову діяльність учнів, підвищує їхню працездатність, самооцінку, здійснює 

емоційну саморегуляцію, особистісний розвиток, корекцію міжособистісних стосунків, 

розвиває самоконтроль, уяву, рефлексію, емпатію. 

Вплив музики на особистість відзначали ще античні філософи – Аристотель, 

Піфагор, Платон. В.°Сухомлинський надавав особливого значення класичній музиці для 

виховання підростаючого покоління, наголошуючи, що «Музика  це могутнє джерело 

думки. Без музичного виховання неможливий повноцінний розумовий розвиток» [1, 

с.°45]. 

Підтримуємо О. Ільєнко в тому, що мистецтво розвиває емоційно-ціннісне 

ставлення до світу, яке є «універсальною людською здатністю ... і реалізується в будь-

якій сфері людської діяльності» [2, с.°78. Серед усіх видів мистецтв саме музика займає 

особливе місце, оскільки вона звертається безпосередньо до почуттів людини, 

створюючи можливості для розвитку емоційної сфери. 

Д.°Кабалевський пов’язував музичну культуру дитини  з духовним осягненням 

музичного мистецтва. Він вважав, що музична грамотність є музичною культурою, яка 

проявляється в якості сприйняття музики, а саме: 
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 здатності сприймати музику як образне мистецтво, що нерозривно пов’язане з 

життям;  

 особливе «відчуття музики», що дає змогу сприймати її емоційно;  

 вміння на слух визначати характер музики і відчувати зв’язок між її характером і 

особливістю виконання 3, с.°79.  

Цікавим для нашого дослідження є трактування музичної культури Ю.°Алієвим, 

який розуміє її як «індивідуальний соціально-художній досвід, що зумовлює виникнення 

високих музичних потреб. При цьому музична культура розуміється як інтегративна 

властивість особистості, головними показниками якої є музична розвиненість (любов до 

музичного мистецтва, емоційне ставлення, музична спостережливість) та музична 

освіченість (озброєність способами музичної діяльності, мистецтвознавчими знаннями, 

емоційним ставленням до мистецтва і життя) [4, с.°98]. 

Одним із компонентів музичної культури є музична грамотність  це 

індивідуальна здатність особистості сприймати музику як образне мистецтво, що 

нерозривно пов’язано з життям. Регулярне прослуховування Моцарта, Баха, Шопена та 

інших «золотих» композиторів помітно розвиває творчі, розумові та комунікативні 

здібності дитини. Існує навіть так званий «ефект Моцарта», який зводиться до того, що 

діти, які слухають твори В.°Моцарта, демонструють більш динамічний розвиток 

мислення, ніж їхні однолітки, які не слухають класичну музику. Лікар А.°Томатис 

пояснює таке явище особливим тональним звуковим рядом, характерним для творів 

Вольфганга Амадея [5, с.°156]. Класична музика сприяє більш активному розумовому і 

творчому розвитку дітей. 

Дослідження О.°Радинова, Е.°Боякова, І.°Груздова, С.°Фадєєва довели 

позитивний вплив творів класичної спадщини на загальний і музичний розвиток 

школярів при організації музично-ігрової взаємодії педагога з дітьми. Особлива ігрова 

атмосфера допомагає учням емоційно відгукуватися на твори музичного мистецтва і 

адекватно сприймати їх художній зміст. У центрі педагогічного процесу повинні бути 

справжні музичні інструменти: фортепіано, дзвіночки, бубни тощо. На заняттях 

інформація набуває наочності, активізує візуальне мислення, стає ефективним засобом 

передачі соціального досвіду та музичної культури. 

Вважаємо, що корисним для учнів початкової школи є релаксаційні вправи. 

Наприклад, діти, лежачи на килимі, з закритими очима, слухають класичну музику. Цей 

метод допомагає дітям розслабитися, налаштовує їх на глибоке сприйняття класичної 

музики, створює образи в уяві кожної дитини. Окрім цього ми радимо використовувати у 

роботі з учнями різні види імпровізацій: ритмічні, мовленнєві, пластичні, вокальні, 

пальчикову та дихальну гімнастики тощо. Імпровізація, на нашу думку, дає змогу 

кожному учню проявити себе і розкрити свою індивідуальність завдяки варіативності і 

вибору змісту.  

Найбільшою популярністю серед дітей користуються такі види імпровізацій: 

1) мовні імпровізації пов’язані з розвитком у дітей почуття жанрової 

приналежності, відчуття музикальності, передачі емоційно-образного характеру і 

настрою («пісенні» вірші виконуються співуче, «танцювальні»  з характерними для 

танцю рухами, «маршові»  з відповідними до цього жанру інтонаціями, зображуючи 

кроки на уявних барабанах або «маршируючи» пальцями); 

2) пластичні імпровізації  створення пластичних образів під музику (образи 

моря, негоди, світанку; образи танцюристів під різну жанрову музику, образи казкових 

персонажів); 

3) інструментальні імпровізації дають змогу дітям вчитися грати на різних 

музичних інструментах: ударних для вільного ритмічного супроводу до п’єс, звукових 

(флейти, ліри тощо), підбір акомпанементу до музичних творів. Діти самостійно 

придумують різні способи озвучування появи того чи іншого героя: приїзд конячки – 

ложки; зайчик – дзвіночки; ведмедик – барабан; 
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4) вокальні імпровізації сприяють розвитку вокально-слухових здібностей; 

5) ритмічні ігри допомагають розвивати відчуття і розуміти ритм за допомогою 

руху в ігровій формі, адже почуття ритму є у кожної дитини і його необхідно розвивати; 

6) комунікативні танці – ці нескладні, розвиваючі ігри, що допомагають 

встановити контакт з дітьми, стимулювати їх до самовираження різноманітних емоцій – 

цікавості, радості, здивування, страхів тощо.  

Названі види імпровізації не суперечать і не дублюють, а органічно доповнюють 

один одного. Отже, класична музика розвиває учнів, впливаючи на їхню емоційну сферу 

та світовідчуття та світобачення. Вони стають більш відкритими у спілкуванні, 

проявляють музичні і творчі здібності, формуючи музичний смак.  
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В умовах модернізації освіти України особливо гостро постає проблема 

формування особистості молодших школярів і впливу школи на динаміку цього процесу. 

Сучасна школа вимагає докорінного переосмислення усієї системи навчання і виховання, 

оновлення змісту, форм і методів духовного становлення особистості на основі 

гуманізації життєдіяльності учня, створення умов для самореалізації у різних видах 

діяльності. Всебічно і гармонійно сформована особистість є метою цивілізованого 

суспільства. 

Проблемі формування особистості надавали великого значення багато педагогів 

та вчених-науковців. Такі науковіц, як Ю. Богінська, Ю. Гапон, А. Капська, Т. 

Кричковська, О. Матвієнко, О. Романченко, А. Яковлев вивчали окремі аспекти 

проблеми, досліджували нові форми, підходи, які ефективно впливають на процес 

формування особистості. 

Формування особистості – це становлення людини як соціальної істоти внаслідок 

впливу середовища, навчання і виховання на внутрішні сили розвитку. Зазначимо, що 

людська особистість розвивається в анатомо-фізіологічному, психічному, соціальному 

напрямках. Анатомо-фізіологічні зміни – збільшення і розвиток  кісткової та мʼязової 

систем, внутрішніх органів, нервової системи. Психічні зміни – передусім розумовий 

розвиток, формування психічних рис особистості. Набуття соціальних якостей, 

необхідних для життя в суспільстві, становить соціальний розвиток особистості. 

Процес формування особистості молодшого школяра здійснюється в навчально-

виховному процесі. Особистість дитини характеризують такі ознаки: 

- розумність (визначає рівень інтелектуального розвитку молодшого школяра); 

- відповідальність (рівень розвитку почуття відповідальності, уміння керувати 

своєю поведінкою, аналізувати власні вчинки і відповідати за них); 
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- особиста гідність (визначається рівнем вихованості, самооцінки); 

- індивідуальність (несхожість на інших) [2, с. 36-37]. 

Незважаючи на багатоплановість досліджень з проблеми формування особистості 

учнів, недостатньо уваги приділено урахуванню специфіки психофізичного розвитку 

дітей з особливими освітніми потребами. 

Приєднавшись до основних міжнародних договорів у сфері прав людини 

(Декларації ООН про права людини, Конвенцій ООН про права інвалідів, про права 

дитини), Україна взяла на себе зобов’язання щодо дотримання загальнолюдських прав, 

зокрема, щодо забезпечення права на освіту дітей з особливими освітніми потребами. 

Успішне запровадження інклюзивного навчання дітей з особливими потребами, 

потребує вирішення завдань на державному рівні, а саме: формування нової філософії 

державної політики щодо дітей з особливими освітніми потребами, удосконалення 

нормативно-правової бази у відповідності до міжнародних договорів у сфері прав 

людини, реалізації та поширення моделі інклюзивного навчання дітей у дошкільних та 

загальноосвітніх навчальних закладах. 

Актуальність проблеми інклюзивного навчання полягає у тому, що 

спостерігається збільшення дітей з особливими потребами та осіб з порушеннями 

розвитку; необхідність розбудови громадянського суспільства на принципах гуманного 

ставлення до осіб, які потребують особливої допомоги в подоланні труднощів у навчанні 

та поведінці, а також використання міжнародного досвіду по даному питанню є 

важливим на сучасному етапі розбудови системи навчання. 

Метою інклюзивного навчання є полегшити, зробити більш зручнішим навчання 

для дітей, які мають певні вади фізичного або психічного розвитку. І для того, щоб 

реалізувати цю мету, Україна як держава має враховувати проблеми, які має інклюзивна 

освіта в країні. Термін «інклюзивна освіта» є новим для України, і бракує спеціалістів, 

які обізнані з особливостями такого виду навчання. Саме тому дане дослідження є 

надзвичайно актуальним для розвитку процесу навчання і освіти в цілому. Цю 

актуальність підтверджують і дослідження педагогів-науковців, таких як А. Колупаєва, 

В. Бондар, Ю. Кавун, М. Ворон, В. Засенко, В. Захарченко, С. Стрижеус, завдяки працям 

яких учителі можуть ретельно проаналізувати методику викладання для дітей з 

особливими потребами й обрати для себе ті методи, які для них є більш зручними. 

Незважаючи на те, що питання інклюзивна освіта є досить новим для України, 

багато вітчизняних учених присвятили свої праці саме цій темі. Так А. Колупаєва у своїй 

праці «Інклюзивна освіта в контексті реалій сьогодення» вказує, що у процесі 

демократизації нашого суспільства неабиякого поширення набули ідеї гуманізації освіти. 

На зміну державоцентристській освітній системі, в якій головна мета визначалася як 

формування особистості за певними еталонами та підпорядкування власних інтересів 

державним, а основною ознакою була жорстка регламентація навчального процесу, 

приходить так звана дитиноцентриська система освіти, в якій домінує орієнтація на 

інтереси дитини, задоволення її потреб [3, с. 54]. Інший український учений В. Бондар у 

своїй статті «Освіта дітей з особливими потребами: пошуки та перспективи» зазначає, 

що за останні роки в системі спеціальної освіти для дітей з особливостями 

психофізичного розвитку відбулися якісні зміни. Для всіх дітей, які не отримали 

відповідної дошкільної освіти, у структурі спеціальних шкіл, передбачено підготовчі 

класи, основна мета яких – підготовка дітей до навчання в школі [1]. 

При інклюзії всі зацікавлені сторони повинні брати активну участь для отримання 

бажаного результату. Інклюзія – це процес реального включення дітей з особливостями 

психофізичного розвитку в активне суспільне життя й однаковою мірою необхідна для 

всіх членів суспільства. На Міжнародному консорціумі розвитку осіб з особливими 

потребами (1998) було дано таке визначення інклюзії: 

-  визнає, що усі діти можуть навчатися; 
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-  визнає та поважає відмінності у дітях: вік, стать, етнічну належність, мову, стан 

здоров’я тощо; 

-  заохочує освітні структури,  системи та програми відповідати потребам усіх 

дітей; 

-  є частиною ширшої стратегії розвитку інклюзивного суспільства; 

-  є динамічним процесом, що постійно розвивається; 

-  не повинна залежати від величини класу чи браку матеріальних ресурсів.  

Зауважимо, що дитина з особливими потребами – це не обділена долею дитина, 

це, швидше, визначений спосіб її життя за обставин, що склалися, який може бути дуже 

цікавий їй і оточуючим людям, якщо порушення розглядати в рамках соціальної 

концепції. На думку А. Шевцова, інклюзивна освіта – це система освітніх послуг, що 

ґрунтується на принципі забезпечення основного права дітей на освіту та права 

навчатися за місцем проживання, що передбачає навчання дитини з особливими 

освітніми потребами, зокрема дитини з особливостями психофізичного розвитку, в 

умовах загальноосвітнього закладу [4, с.120-123]. 

Інклюзивна освіта означає рівний доступ до навчання усіх дітей з урахуванֺням 

різних освітніх потреб та індивідуֺальних можливосֺтей і спільне навчання, включаючֺи 

організаֺцію спільних навчальнֺих занять, виховних заходів і дозвілля. При цьому 

інклюзивֺне навчання не ототожнюֺється з навчанняֺм у класах компенсоֺваного навчання і 

спеціальֺних (корекційних) класах, які функціонֺують у школах загальноֺго типу. 

Завдяки інклюзії знижуєтьֺся ізоляція та відчуженֺня дитини з обмежениֺми 

можливосֺтями здоров’я від учнівськֺого колективֺу закладу загальної середньої освіти, 

тобто інклюзивֺна освіта здійснюєֺться не в спеціальֺному навчальнֺому закладі, а у закладі 

загальної середньої освіти. 

Основними принципами інклюзивної школи є такі: 

- усі діти мають навчатися разом у всіх випадках, коли це виявляється можливим, 

незважаючи на певні труднощі чи відмінності, що існують між ними; школи мають 

визнавати і враховувати різноманітні потреби своїх учнів узгодженням різних видів і 

темпів навчання; 

- школи повинні забезпечувати якісну освіту для всіх, розробляючи відповідні 

навчальні плани та стратегії викладання, вживаючи організаційні заходи, 

використовуючи партнерські зв’язки зі своїми громадами; 

- діти з особливими освітніми потребами мають отримувати будь-яку додаткову 

допомогу, яка може знадобитися їм у навчальному процесі; 

- інклюзивні школи − найефективніший засіб, який гарантує солідарність, 

співучасть, взаємоповагу, розуміння між дітьми з особливими потребами та їх 

ровесниками. 

Інклюзивне навчання – гнучка, індивідуалізована система навчання дітей з 

особливостями психофізичного розвитку в умовах масової загальноосвітньої школи за 

місцем проживання. Інклюзивна освіта базується на принципі забезпечення основного 

права дітей на освіту та права навчатися за місцем проживання. Інклюзивну освіту, як 

систему освітніх послуг, має забезпечувати інклюзивна школа – заклад освіти, що 

адаптує навчальні програми та плани, фізичне середовище, методи та форми навчання, 

використовує наявні в громаді ресурси, залучає батьків, фахівців для надання 

спеціальних послуг відповідно до потреб кожної дитини, забезпечує сприятливий клімат 

в освітньому середовищі. Державним стандартом початкової загальної освіти для дітей, 

які потребують корекції фізичного та розумового розвитку, визначено, що всі 

загальноосвітні навчальні заклади, незалежно від типу, форми власності, та 

підпорядкування, мають реалізовувати положення даного стандарту, якщо у закладі 

навчаються діти з особливими освітніми потребами. У даний час держава перебуває на 

початку кардинальних змін освітньої політики щодо дітей з особливостями 

психофізичного розвитку. 
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В інклюзивному класі дитина з вадою здобуває необхідні соціальні навички, які 

сприяють розвитку відносин з іншими дітьми і таким чином підвищують її незалежність. 

Вона вступає в дружні стосунки і розвиває в собі відчуття гідності, що підвищує її 

самооцінку. 

Необхідно підкреслити, що інклюзивний процес не може розвиватися без 

ресурсів, допомоги інших, ретельної підготовки викладачів та суспільства, поваги й 

упевненості, усвідомлення, а також взаємної відповідальності. 

Зазначимо, що навчально-методичне забезпечення освітнього процесу в умовах 

інклюзивного навчання включає: 

-  розроблення особистісно-орієнтованих навчальних планів, програм; 

-  розроблення методичних рекомендацій, методичних посібників щодо 

психолого-педагогічних особливостей організації навчання, комплексної реабілітації, 

створення передумов для соціалізації дітей з особливими освітніми потребами 

дошкільного та шкільного віку в умовах інклюзії; 

-  розроблення критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів з особливими 

освітніми потребами, які навчаються у загальноосвітніх навчальних закладах  з 

інклюзивним навчанням; 

-  забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів з інклюзивним та 

інтегрованим навчанням спеціальними підручниками та наочно-дидактичними 

матеріалами з урахуванням контингентів учнів з особливими освітніми потребами; 

-  реалізацію корекційно-розвиткової складової особистісно орієнтованого 

навчального плану в умовах інклюзивного навчання, спрямованої на вирішення 

специфічних завдань, зумовлених особливостями психофізичного розвитку учнів, 

шляхом здійснення індивідуального та диференційованого підходу. 

Важливими умовами ефективності інклюзивної форми навчання є підготовка 

вчителів загальноосвітніх шкіл до вирішення загальних і спеціальних завдань на рівні не 

нижчому за наявний в нині діючій системі спеціальної освіти, визначення функцій 

вчителя інклюзивного класу, колекційного педагога, інших спеціалістів, батьків таких 

дітей і їх взаємодії та рівнів їх підготовки до інноваційного процесу. 

Без спеціальної підготовки вчителя загальноосвітньої школи та участі в 

інноваційному процесі його асистента включення учнів з особливостями розвитку до 

всіх аспектів шкільної освіти буде малоефективним, а інклюзивне навчання приречене на 

провал.  

Таким чином, для того щоб дитина з особливими потребами відчувала себе в 

групі комфортно і була залучена в процес навчання, необхідне створення інклюзивного 

навчального середовища. Запровадження інклюзивного навчання дітей з особливими 

потребами дозволить їм навчатися на рівні з іншими, реалізувати своє право на освіту. 

Підготовка вчителя до такого навчання повинна бути планомірною, систематичною, 

поєднувати знання педагогічних, психологічних, психофізичних наук. Тільки 

цілеспрямована робота вчителя, його взаємодія з батьками, вчителями, дітьми буде 

сприяти повноцінному формуванню особистості дитини, її гармонійному розвитку, 

набуттю нею необхідних знань, реалізацію цих знань у житті. 
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Думата «Музика» на гръцки означава «изкуството на музите». Музиката е форма 

на изкуство. Всяко изкуство има свое собствен език: живописта говори на хората с 

помощта на бои, цветове и линии, литературата – с помощта на думи, а музиката – с 

помощта на звуци. В света на музиката човек е потопен от детството. Тя има голямо 

влияние върху човека. Дори и съвсем малко дете може изведнъж да плаче под тъжна 

мелодия и да се смее под весела, или забавно да скочи, въпреки че все още не знае какво 

е танц. 

Музиката е неразделна жива част от българската култура. Тя пази в себе си много 

тайни. Особено големи възможности в изразяването на чувствата музиката придобива, 

когато се свързва с думата. И тя се свързва с думата във фолклора. 

Фолклорът е традиционно и съвременно творчество на устната традиция, която 

обхваща хореографското, музикалното, поетичното, и драматичното творчество на всеки 

народ. Самият фолклор се състои от един човек, след това се развива, предава се устно и 

се променя от други от поколение на поколение. Това е богат запас от знания, които са 

събрани от живота и опита на хората през вековете. Фолклорьт се състои от различни 

жанрове: народни песни, танци, традиции, обичаи, вярвания, пословици, вицове, гатанки 

и приказки. Всеки жанр е уникално съкровище. Основната идея на фолклорните жанрове 

е общоприето морално и поучително ядро, естетическо и културно възпитание. Всичко 

това е възможно благодарение на силната и неразривна връзка на устното творчество с 

вековни традиции. Например, тези народни песни, под които се танцуват богати танци, 

всеки път е по-интересни за слушане, защото те се изпълняват от други лица. В 

съвременната музика и танци за основа често се вземат стари, не забравени мотиви. 

Вместо да изчезнат, тези форми на фолклор сега се преродват отново в нови облици. 

Основният израз на този аспект на фолклора е литературата и езикът. 

Науката, която се занимава с изследоването на народного поетическо творчество 

носи названието фолклористика. Сьвременна наука се развивава като наследство на една 

хилядолетна творческа традиция, и не е възможно да се анализира тя без връзката му с 

тази традиция. Музикалният фолклор е неразделна част от бьлгарска култура, тъй като 

той разкрива културни и духовни богатства на нация [1, c. 19]. 

Един от видове на музикален фолклор е инструменталното изкуство. Именно в 

звука на народните инструменти фолклорните произведения се възприемат най-

органично, което е разбираемо. В края на краищата, прехвърлянето на фолклора в друга, 

не-характерна среда, която го подлага на модификации, понякога е много съществена, 

значима. Ако все още премахнете звука на най- «свързаните» тембрални цветове, тогава 

такива промени могат да бъдат толкова значителни, че самият фолклорен първоизточник 

в тях сякаш ще се ‹‹разтвори››. 

Песенният фолклор, който е запазен от народната памет на нашите родители, се 

предава от поколение на поколение. Споменът за миналото, което някога е било в 

живота им, за събитията, които са се случили в страната, за героите по време на войната, 

за трудния живот на хората. И днес те продължават да ни радват със забавни или 

завлечени - тъжни песни, събрани и публикувани в големи колекции. 
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Песенният фолклор на българския народ е разнообразен. Това са митологични, 

хайдутски, младежки, баладни песни, които говорят относно борбата на хората за 

запазване на тяхната идентичност, обичаи, традиции и вяра. Има и хумористични, 

лирични или церемониални песни, които се пеят по празници, сватби и тържества. Тези 

песни често са придружени от весели, оживени танци. 

Всяка националност има много народни песни, които се изпълняват в определени 

периоди от годината, според календара. Те се изпълняват от селяните по време на 

различни народни обреди или календарни празници. 

Музиката съпътства всеки българин в празници и делници, в радост и скръб. 

Казват, че българинът пее дори когато плаче, затова в българския фолклор има песни на 

различни теми. В древността такова пеене е било съпроводено с ритуали, така че тези 

песни се наричат календарно-обредни. 

Коледа (Коляда – 7 януари) е един от основните празници. Хората се подготвят за 

него предварително: в къщата правят ред, варосат, боядисват, пекат кръгли плетеници. 

На 6 януари те сядат за постна вечеря. И вече на 7-ми, следобед, почиват. За Коледа се 

приготвят 12 ястия. На всички членове на семейството се раздава глава чесън, за да може 

«Дева Мария да роди по-лесно». 

На Святата вечер (6 януари) всички къщи в селото са заобиколени от деца и 

юноши, които се наричат коледари. Те носят звезда с икона, камбани (трака, чан) и 

специален прът, върху които са нанизани калачи. Към капачката се прикрепени червени 

панделки и цветя. Коледарите обикалят къщите с песни и стихове с религиозно 

съдържание, които разказват за раждането на Иисус Христос. Тези песни се учат 

предварително. Приближавайки се до къщата, те се обръщат към домакините с думи: 

«Ставай, ставай нине, ставай, господине, 

Че ти додаха добри гости, гости-коледари!  

Над смълчаните полета  

Пеят медени звънчета. 

Писана шейна премина, 

Зьн, зьн, зьн,  

Бяла пъртина. 

Къщички в снега се гушат, 

А коминчетата пушат. 

Сякаш баби се запрели 

Пухкави къдели 

Отваряй, отваряй,  

Ние сме гости-коледари!». [2, c. 403]. 

Или  

«Ой, Коледо, мой Коледо, 

Родило се Боже чедо. 

Коладе ладе, Коладе ладе». 

Децата се хранят със сладкиши и им се дават пари.  

По същия начин сурвакарите отиват на Нова година (1 януари, 13 декември). Тъй 

като 1 януари се смята още за Василув ден, в българския народен фолклор на този ден е 

посветени много песни за момичето Василиса (Васил) като митологичен персонаж, 

който е тясно свързан с древния обичай на момичета – гадаене за бъдещия си съпруг на 

пръстени и букети. 

Думата «сура» се превежда от ирански език като «сила», «власт». По този начин 

празник Сурва е «сила» във всички смислени контексти, например, «Силна година» е 

година с богата реколта. На Сурва децата пожелават на домакините щастие, здраве и 

благополучие в дома. Те дори пеят за различни членове на семейството поотделно (за 

главата на семейството, домакинята, сина, дъщерята и т.н.).  

Сурвакарите посрещат, пеейки: 
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«Сурва! Сурва година! 

По-живу, по-здраву, пак ду година!» 

Или 

«Сурва! Сурва година!  

Зелен клас на нива,  

Червена абьлка в градина, 

Жьлт мамул в леса, 

Златен грозд на лоза, 

Пьлна кошара с агнета, 

Пьлна къща с деца,  

Да ви е честита нова година,  

До година, до амина!» [2, c. 404]. 

Един от сурвакарите докосва цялата къща, нейните обитатели и животни с 

пръчка, украсена с панделки и цветя (сурвачка). Домакинята трябва да отчупи част от 

сурвакачката и да я запази, докато кокошката не роди пиленцата. Зърното, което се 

поръсва на двора, тя трябва да хвърли в градината за добра реколта. 

Специална разлика между сурвакарите и коледарите в песенния репертуар, 

семантични текстове редове, мотиви и национални празнични дрехи. Благословията на 

Сурвакар не се пеят, а се произнасят като речитатив. Това е словесна магия, която 

засилва желанията за здраве и изобилие във всичко. Народните песни на коледари се 

различават от другите с техните необичайни ритми, многогласие и разнообразие от 

хармонични завои, голям брой интервали, като ч.1, б.2 и м.7. По своята същност, 

характер тази музика е весела, танцувална, страстна, импулсивна, игрива. Отличава се от 

другите със специален               метро-ритъм, най-често пунктиран ритъм и типично 

българска модално-тонална мелодика. Преди музикантите не познаваха нотни записи и 

свиреха по памет, а основата на тяхната музика беше импровизацията. Но за да изпълнят 

импровизацията добре, достойно, на високо ниво, беше необходимо на коледарите да се 

подготвят за нея предварително. Не напразно казват, че най-добрата импровизация е 

тази, която е идеално изработена у дома. 

Специална отличителна черта е използването на звуци от гърлото и носа при 

пеене. Песни на Коляда, коледарски песни, се пеят с акомпанимент на барабан, камбани, 

хармоника, акордеон и, ако е възможно, на сопилка, понякога чукат бутилки, биейки 

ритъма на песента. 

Основните дрехи за коледари са риза, две престилки, фиксирани на кръста (едната 

отпред, другата отзад), и колан за момичета, за момчета чисто бели дрехи, риза с дълги 

ръкави с красива бродирана жилетка и шапка на главата. Сурвакарите обикновено се 

обличат като маскарад, скриват лицето си, няма особени разлики в нещата помежду тях. 

Преди много време, според традицията, само неженени момчета можеха да бъдат 

сурвакари – те излизаха със своите сурвачки на обредна обиколка из всички къщи, за да 

кажат на всички, че вече са узрели за женитба. След време, обичаят стана вторичен – 

малки момичета и момчета изпълняват детската версия на обичай празника Сурва, 

поздравявайки своите роднини и приятели със своите сурвачки на първата сутрин на 

Нова година, докато големите сурвакари правят своите ритуални обиколки в 

новогодишната нощ. В днешно време сурвачките се купуват или правят само за деца и 

само бебета обикновено сурвакат в дома си. Но дори и да се е променен този обичай по 

този начин, той се продължава да живее и остава близък на всеки българин. 
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Сьогодні багато вчителів стикаються з думкою: яким, технологіям, методам і 

прийомам вони повинні віддавати перевагу? Що потрібно зробити, щоб процес навчання 

кожного учня був легким та цікавим? Зараз  доступно багато методів, одним із яких є 

Школа ейдетики. 

Ейдетизм (від грецького «ейдос» – див. Образ) – психічне явище, суть якого 

полягає у здатності тривалий час відтворювати яскравий наочний образ. Ейдетика 

характеризується емоційним забарвленням образів [5, c. 53]. 

Ейдетика як техніка набула широкого поширення та поглибленого вивчення у 

дослідженнях видатного психолога О. Р. Лурія, який розділив методи запам’ятовування 

на два основні напрямки: мнемотехніка (методи, засновані на словесно-логічному 

мисленні); та ейдетика (методи, засновані на конкретно-психічному, уявному мисленні). 

Школа Ейдетика – це структурований набір прийомів та вправ, які допоможуть 

освоїти розумне використання своєї  уяви та фантазії для відтворення будь-якої 

інформації. Автором Школи ейдетики є російський вчений Ігор Матюгін. Він розробив 

ігрову систему, яка покращує сприйняття та відтворює інформацію на основі вродженої 

здатності кожної людини уявляти та фантазувати. Вчений запропонував 

використовувати весь спектр фантазій та ідей: візуальних, рухових, тактильних та 

смакових. Він вважає, що людська пам’ять тісно пов’язана з його уявою та ідеями – 

«ейдосом», як говорили стародавні греки. Цей прийом називається «Школа ейдетики» [4, 

c. 67]. 

Цю техніку в Україні запровадив Євген Антощук [1, c. 61], почесний доктор 

педагогічних наук – засновник української школи ейдетики «Мнемозина». На його 

думку: «вміння дорослого «спускатися» до рівня дитини, тобто бачити яскраво, здатність 

дивуватися, фантазувати – це і є ейдетика». 

Проблема розвитку творчого мислення учнів відображена в публікаціях таких 

сучасних авторів, як А. Акімов, А. Гузалов, Л. Засєкін, А. Кайдановська, М. 

Коновальчук, Р. Кравець та ін. Характеристики використання ейдетичних методів у 

навчальному процесі досліджували такі вчені, як: А. Василько, М. Гайдаєнко, Ю. 

Данилевич, М. Ковригі, А. Кузнєцов, А. Нікітін, А. Пащенко, К. Приходченко, С. Ріков. 

Вони вважали, що здатність дивувати, фантазувати  і є ейдетикою. 

Л. С. Виготський [3, c. 108] стверджував: «ейдетика-вчення про суб’єктивні зорові 

образи, що спостерігаються у дітей та підлітків на певному етапі їх розвитку, а також у 

деяких дорослих». 

Отже, ейдетика – це унікальний прийом, спрямований на розвиток образного 

мислення, уяви, уваги та пам’яті. Він залучає всі можливі ресурси людської пам’яті, 

використовуючи набуті знання в житті. 

Ейдетика сприяє гармонійному розвитку обох півкуль, людина стає більш 

продуктивною, а психіка стабільною. Завдяки використанню ейдетичних методів, 

людина почувається комфортно і вільно засвоює нові знання. На думку В. Уліщенко [6, 

c. 36] ейдетичні методи включають: ланцюгові, голосові, піктографічні, фонетичні 

асоціації, польовий метод (на основі візуальних асоціацій), невербальні асоціації, 

парадоксальні вербальні трансформації, вдосконалену структуру навчального матеріалу. 
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Методи ейдетики різні: запам’ятовування слів (у тому числі іноземних), віршів, імен, 

цифр, прозаїчних текстів тощо. Завдяки цим прийомам у учнів формується зорова, 

слухова, тактильна та нюхова пам’ять; добровільна увага; словесне та невербальне 

мислення; відтворення, творча уява та мовлення. 

Науковець   Л.С. Виготский [ 3, с. 56 ] стверджує, що не може бути у людині 

погана пам’ять, а ми просто часто не знаємо, як нею користуватися. І причина цього – 

слабо розвинене асоціативне мислення. Основне питання в тренінгу асоціативного 

мислення: «Про що саме ти подумав?». Наприклад, дітям пропонується розглянути 

чорно-білі картинки та сказати, якого кольору вони придумали, і пояснити, чому. Або 

навпаки, називається кожен колір і ставиться запитання, який предмет придумали діти. 

Це дуже добре  сприяє для розвитку асоціативного мислення з використанням 

друдлів. Друдл – головоломка, загадка; малюнок, по якого неможливо чітко сказати, що 

він представляє. 

Існує три можливих напрямки щодо використання друдлів: 

• для розваги (при влаштуванні кросвордів, або інших головоломок) 

• при тестуванні та дослідженні когнітивних здібностей дитини; 

• для свідомого розвитку творчих здібностей дитини. 

 На думку вченої А. Бесєдіна [2, с. 62] «застосування друдлів сприяє розвитку 

асоціативного та дивергентного мислення, пам’яті, вчить знаходити нестандартні 

підходи до різних проблем та допомагає у розвитку математичного мислення». Дитина 

повинна обґрунтувати свою думку, що спонукає її до мовленнєвої діяльності. 

Здебільшого їх використовують у вільний час. 

Дуже важко запам’ятати серію не пов’язаних між собою слів. Наприклад: шафа, 

хмара, гніздо, кішка, шапка, люк, баскетболіст, глечик, крила, пісок. Відповідно до 

ейдетичної техніки, дитина повинна уявити собі зображення кожного слова і подумки 

пов’язати його із зображенням наступного, намалювавши фантастичний мультфільм у 

своїй уяві. (У кожного з нас є шафа вдома. Ми підходимо до неї, відчиняємо і звідти 

падає пухнаста хмаринка. У ній величезне гніздо, в якому сидить кішка. На  її голові 

гарна шапка. Люк відкривається зверху, і баскетболіст вискакує. Він б’є глечик. В нього 

виростають крила  і він плавно опускається на пісок). 

Цей метод можна використовувати на уроці української мови на етапі роботи з 

лексичними словами. 

Часто виникають питання: як змусити дитину повторити текст, який важко 

уявити; як швидко та легко навчитися писати наближені до тексту висловлювання чи 

згадувати вірші. 

Молодшим школярам важче підтримувати психічну картину, зміцнюючи її. Тому 

необхідно представити концепцію графічно – метод піктограми. Цей прийом 

використовується для збагачення словникового запасу, розвитку мовленнєвої діяльності. 

Не обов’язково бути художником. В кінці досить намалювати фрагмент обраного 

предмета і найголовніше пояснити це дітям. Піктограми чорно-білі. Відсутність кольору 

полегшує мозку обробку інформації. 

Було помічено дослідником О. Митником [5,c. 53], що пам’ять дитини легко 

фіксує і створює образні картини. Деякі діти краще запам’ятовують вірші, слухаючи їх, 

інші люблять уявляти себе персонажами вірша, а деякі люблять малювати. 

До переваг використання методології ейдотехніки в початковій школі можемо 

віднести: 

• розширення можливостей, обсягу пам’яті. 

• збагачення словесної та образної уяви, різнобічність сприйняття світу. 

• розвиток творчого мислення 

• стислий у використанні – максимально закодованої інформації з мінімальними 

візуальними або графічними символами. 
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• розвиток швидкості мислення – здатність швидко знаходити рішення та 

генерувати ідеї. 

• розвиток обсягу та тривалості уваги, здатність помічати деталі без стресу, 

напруги їх згадувати. 

• гнучкий у використанні – різних підходів для вирішення проблеми; 

• розвиток почуттів – розвиток не тільки зорової пам’яті, а й слухової та 

тактильної. 

• пробуджує пізнавальну активність, бажання розвиватися, бачити власні успіхи. 

• розвиває позитивні емоції та ставлення до життя. Радість від навчання, як і 

радість від роботи, робить дитину здоровою: коли людина перебуває у стані радості, 

позитивної напруги, дитячий організм виробляє природний стимулятор, який сприяє 

підвищенню імунітету та працездатності. 

• надає можливість кожному побачити свої здібності, таланти та результати, 

розвиває впевненість у собі. Учень стає ефективнішим, краще вчиться, та відтворює 

інформацію.. 

Передати знання дітям недостатньо! Тільки тоді знання стають вміннями, коли 

ними користуються. Повинно щоб вони зачепили почуття людини, якій вони 

передаються. Ними мають проникнутись. Тоді життя стане новим, цікавим, сповненим 

відкриттів і знахідками. 

Таким чином ми можемо зробити висновок, що уроки з використанням  методів 

ейдетики допомагають зберегти високу працездатність  на уроці, дають змогу учням 

подолати сором’язливість і повірити в себе; розвивати гострий розум, кмітливість; 

уникати перевантажень; сприяють підвищенню пізнавальної активності, вони 

дозволяють кожній дитині почуватися дослідником. 
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В умовах змін в сучасній системі загальної освіти України, одним з актуальних 

питань сучасної педагогіки є забезпечення вчителів методичним забезпеченням 

реалізації освітніх цілей, що стоять перед ними. При цьому важливо розуміти, що 

завданням вчителя є не лише надати необхідний обсяг матеріалу з певного предмету, а й 

виховувати в учнів бажання та вміння вчитися виконувати певну систематичну 
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діяльність. У такому аспекті важливим залишається формування пізнавальних інтересів 

школярів за допомогою  методів, які стимулюють цей інтерес. 

Пізнавальний інтерес – це один із важливих мотивів навчання школярів. Його дія 

дуже сильна. Під впливом пізнавального навчання робота навіть у слабких учнів 

відбувається продуктивно. Пізнавальний інтерес за умов правильної організації 

педагогічної діяльності учнів та системності повинен впливати на розвиток дитини. 

У молодших школярів в процесі навчальної діяльності формується одна з 

соціально значущих якостей особистості – пізнавальна активність. Навчання і засвоєння 

матеріалу проходить ефективніше, якщо дитина проявляє активність в пізнанні нового 

матеріалу. Це явище в педагогічній теорії називають принципом активності і 

самостійності учнів у навчанні. Тому потрібно надавати перевагу тим методам, що 

передбачають залучення учнів до активного здобування знань. Дослід чи проблемне 

навчання не можна протиставляти інформаційним методам або репродуктивному 

засвоєнню знань. Тільки вміле їх поєднання дає можливість підвищити ефективність 

навчання. Актуальним сьогодні є впровадження у навчальний процес таких засобів 

активізації, а саме: системи пізнавальних і творчих завдань, застосування різних 

прийомів співробітництва і навчального діалогу, групової та індивідуальної роботи, що 

сприяє зміцненню інтересів дітей. 

Отже, використання нових технологій при навчанні в школі є обʼєктивною 

потребою, продиктованою вимогами сучасного суспільства. Змінити сформований підхід 

можливо шляхом використання різних методичних інновацій. Основні ж методичні 

інновації повʼязані сьогодні із застосуванням інтерактивних методів навчання [1, c. 44].  

Розробкою елементів інтерактивного навчання в історії освіти України почали 

займатися ще в першому десятиріччі минулого століття. Подальші розробки елементів 

інтерактивного навчання можна знайти у працях В. Сухомлинського, учителів-новаторів 

70−80-х років (Ш. Амонашвілі, В. Шаталова, Є. Ільїна, С. Лисенкової та ін.). Зокрема, 

В. Сухомлинський (1918-1970) закликав спеціальними заходами і прийомами 

підтримувати бажання учнів бути першовідкривачами. Це стало підґрунтям для 

виникнення теорії та практики розвивального навчання. Наприкінці ХХ ст. інтерактивні 

технології набули поширення в теорії та практиці американської школи, де їх 

використовують при викладанні різних предметів від молодшого шкільного віку до 

старшого. 

Інтерактивні методи навчання допомагають учням оволодіти певними навичками: 

мислити, розуміти суть речей, осмислювати ідеї і концепції, шукати потрібну 

інформацію, інтерпретувати її і застосовувати в конкретних умовах. Інтерактивне 

навчання – це навчання, занурене у спілкування, діалогове навчання, що належить до 

педагогічних технологій на основі ефективності управління й організації навчального 

процесу. Призначення інтерактивного навчання полягає у тому, щоб передати знання, 

усвідомити цінність інших людей. Зміст роботи полягає не лише у знаннях, але й у 

способах мислення.  

Зазначимо, що інтерактивне навчання – це також специфічна форма організації 

навчальної діяльності, метою якої є забезпечення комфортних умов, за яких кожен учень 

відчував би свої успіхи, інтелектуальну роботу, продуктивність навчання, недопущення 

домінування однієї думки над іншою. Воно зберігає кінцеву мету і основний зміст 

освітнього процесу. Інтерактивні технології передбачають таку організацію процесу 

навчання, при якій участь учня є необхідною в колективному, взаємодоповнюючому, 

заснованому на взаємодії всіх його учасників процесу навчального пізнання. Роль 

вчителя в інтерактивних уроках, як правило, зводиться до напрямку діяльності учнів на 

досягнення цілей уроку. З цією метою важливо ретельно розробити план уроку (як 

правило, це сукупність інтерактивних вправ і завдань, в ході роботи над якими учень 

вивчає матеріал).  
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Навчальний процес з використанням інтерактивних технологій організований 

таким чином, що практично всі учні виявляються залученими в процес пізнання, вони 

мають можливість розуміти і рефлексувати з приводу того, що вони знають і думають. 

Сутнісна особливість інтерактивних форм – це високий рівень взаємно спрямованої 

активності субʼєктів взаємодії, емоційне, духовне єднання учасників. При використанні 

інтерактивних технологій, учень стає повноправним учасником процесу сприйняття, 

його досвід служить основним джерелом навчального пізнання. 

Інтерактивні форми навчання прагнуть досягти наступних завдань: прояв в учнів 

інтересу; засвоювання навчального матеріалу на вищому рівні; самостійний відбір 

учнями ідей і версій з приводу рішення запропонованого навчального завдання (вибір 

одного із запропонованих варіантів або знаходження власного варіанту і обґрунтування 

рішення); встановлення звʼязку між учнями, робота в колективі, висловлювання 

поблажливості, толерантності до будь-яких думок своїх товаришів;  зародження 

життєвих і професійних навичок [5, c. 43]. Серед інтерактивних форм можна 

використовувати наступні: робота в парах (комунікативна взаємодія між двома учнями, 

що виконують загальнонавчальне завдання); групова (взаємодія між учасниками процесу 

навчання реалізується через співпрацю в малих групах); колективна (багатостороння 

взаємодія у формі полілогу, у якому бере участь кожен учень класу).   

Методика застосування інтерактивних технологій на уроках – це: реальність 

інтерактивної взаємодії: активізація дії учня (не переконливим буде просто слухати і 

спостерігати, потрібно давати відповіді на деякі питання, запропоновані під час роботи);  

отримання оцінки дій кожного учня, при помилковій відповіді надавати підказку і 

можливість повторити спробу; організація колективно-самостійної роботи на уроках; 

можливість у вчителя для індивідуального моніторингу роботи, вносити зміни в процес 

навчання і надавати допомогу учням (всім разом або індивідуально); допуск реалізації 

діяльнісного підходу до навчання. 

У практичній діяльності слід надавати перевагу таким принципам інтерактивної 

роботи: одночасна взаємодія (усі учні працюють в один і той самий час); однакова участь 

(для виконання завдання кожному учневі надається однаковий час); позитивна взаємодія 

(група виконує завдання за умови успішної роботи кожного учня); індивідуальна 

відповідальність (при роботі в групі у кожного учня своє завдання). Організовуючи 

інтерактивне навчання, важливо дотримуватись трьох основних правил: до роботи 

долучати всіх учнів; заохочувати активність дітей у навчанні; учні пропонують і 

самостійно записують правила роботи в групах. 

Інтерактивна модель прагне до формування умов навчання зі зручностями, при 

яких всі учні активно взаємодіють між собою. Тобто, основною метою інтерактивного 

навчання є побудова умов навчання, при яких всі учні вільно контактують, розмовляють 

один з одним. Таке навчання побудовано на моделювання життєвих ситуацій, 

використанні рольових ігор, спільному вирішенні проблем на підставі аналізу обставин і 

ситуацій [2, c.14]. 

Технологія інтерактивного навчання являє собою систему методів налагодження 

взаємодії вчителя та учнів у вигляді навчальних ігор, що гарантують продуктивне 

пізнавальне спілкування з точки зору педагогіки, в кінцевому підсумку формуються 

передумови до переживання учнями ситуації успіху в навчальній діяльності та 

взаємозбагачення їх мотиваційної, інтелектуальної, емоційної та інших сфер. 

Розгортання інтерактивного навчання відбувається на будь-якій стадії засвоєння 

матеріалу. При виборі методу навчання спираються на зміст навчального матеріалу, 

рівень підготовки учнів. 

Найбільш ефективними методами і прийомами роботи є «мозкова атака», 

«мікрофон», «акваріум», «незакінчене речення», «конвеєр», «два-чотири-усі разом», 

«дерево рішень», «ажурна пилка», «броунівський рух», «асоціативний кущ» тощо. 
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До інтерактивних методів навчання можна віднести і складання кластера. Кластер 

– союз кількох подібних елементів, які можуть сприйматися як самостійна одиниця, що 

характеризується конкретними властивостями [3, c. 14]. Організація кластера можлива і 

при самостійному читанні навчального матеріалу. Це дає можливість осмислити 

прочитане, у вчителя випадає шанс за складеним кластером визначити вірність 

твердження причинно-наслідкових звʼязків і, при потребі надати індивідуальну допомогу 

учням. 

На уроках доцільним буде проведення таких вправ: «Блискавка», «Снігова куля», 

«Змотай клубочок», «Математичні стрічки», «Веселі долоньки». Адже вони сприяють 

створенню відповідної емоційної атмосфери, формуванню позитивного ставлення 

школярів до навчання. Для створення мотивації поряд з проблемними питаннями та 

завданнями можна використовувати сценки, читання словникових статей, уривків з 

газетних статей, різні визначення одного поняття.  

Для того щоб інтерактивна діяльність була успішною, вчитель повинен: а) 

продумати і оптимально організувати навчальний простір, підготувати допоміжний 

матеріал; б) забезпечити психологічну готовність учнів і вчителя до спільного 

співробітництва на партнерській основі; в) націлити учнів не тільки на засвоєння 

навчального матеріалу, а й на пошук, відкриття необхідних для життя практичних знань і 

досвіду (поєднання пізнавальної і соціальної мотивації); г) залучити всіх учнів в 

діалогову діяльність; д) не допустити великої кількості людей в групі, щоб кожен учень 

мав можливість висловитися; е) продумати хід заняття і регламент, забезпечити суворе їх 

дотримання [4, c. 41]. 

При організації навчально-виховного процесу педагоги можуть використовувати 

різноманітні засоби навчання, а саме:  ілюстрації, технологічні карти; аудіо- та 

відеоапаратуру (магнітофон, телевізор, програвач вінілових дисків, кінопроектор,  

діапроектор, комп’ютер). В процесі реалізації інтерактивних технологій навчання 

широко використовуються можливості, що надаються компʼютерними технологіями та 

Інтернетом [4, c.51]. Застосування компʼютера дозволяє поєднати різні технічні засоби 

навчання з наочними посібниками; упорядкувати методичний матеріал і ефективно 

використовувати його на уроках, враховуючи індивідуальні особливості учнів.  

Інформаційні та інтерактивні технології дозволяють по-новому використовувати 

текстову, звукову, графічну і відеоінформацію при організації навчально-виховної 

роботи, підвищують інтерес до творчості, а подальше використання творчих робіт, 

виконаних на комп'ютері, стимулює пізнавальну активність учнів.  

Спільна діяльність учнів у процесі пізнання, освоєння навчального матеріалу 

означає, що кожен вносить свій особливий індивідуальний внесок, йде обмін знаннями, 

ідеями, способами діяльності. І все це відбувається в атмосфері доброзичливості і 

взаємної підтримки, що дозволяє не тільки отримувати нове знання, а й розвиває саму 

пізнавальну діяльність, переводить її на більш високі форми кооперації і 

співробітництва.  

Таким чином, застосування інтерактивних технологій навчання сприяє розвитку 

навичок критичного мислення та пізнавальних інтересів учнів, дозволяє зробити 

навчання в школі цікавим процесом, здатним викликати в учнів масу позитивних емоцій. 

На уроках, де використовуються ці технології, діти почувають себе впевнено, вільно 

висловлюють свої думки і спокійно сприймають зауваження, адже вони є активними 

учасниками навчального процесу. В атмосфері довіри та взаємодопомоги легко робити 

відкриття, усвідомлювати важливість здобутих знань. Саме за таких умов можливе 

виховання особистості, підготовленої до майбутнього, у якому необхідно розв’язувати 

проблеми та приймати конкретні рішення. 
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Бурхливий темп життя, інформаційний та емоційний стрес, соціальні зміни 

сьогодення поставили перед педагогікою актуальне та проблематичне питання 

емоційного розвитку дітей дошкільного віку, яке полягає у поступовому оволодінні 

соціально-культурними досягненнями суспільства, у формуванні здатності реалізовувати 

себе, взаємодіяти з соціальним середовищем та соціальними об’єктами.  Питання 

психологічної особливості розвитку емоційної сфери дітей та її особливостей в період 

дошкільного дитинства актуальне з теоретичної та суто прикладної точки зору. Аналіз 

психологічної літератури виявляє небажані тенденції розвитку сучасних дітей, а саме: 

поступове збільшення кількості дітей, які виявляють підвищені фрустрації, емоційний 

стрес, депресію, порушення адекватності емоційної регуляції. 

У числі особливо значимих досліджень емоційної сфери необхідно відзначити 

роботи П. К. Анохіна, В. К. Вілюнаса, В. А. Ганзена, К. Ізарда, А. Н. Леонтьєва, 

С. Л. Рубінштейна, та ін. В них розкривається якісна своєрідність емоційних процесів і 

станів, включених в процес регуляції поведінки, діяльності і спілкування людини. Емоції 

можна віднести до класу психічних станів, які проявляються у вигляді приємних, 

неприємних або у вигляді більш складних внутрішніх переживань при їх прояві. У 

такому випадку індивідуально-особистий вираз емоцій у кожної конкретної людини 

позначається як «емоційність особистості». На думку С. Л. Рубінштейна, емоції – це 

особлива суб’єктивна форма існування. Е. П. Ільїн [3] стверджує, що ключова функція 

емоцій у людини полягає в тому, що завдяки емоціям люди можуть краще розуміти один 

одного, вони можуть визначати стани іншого без використання мови. Емоційність 

розуміється як риса особистості, яка проявляється у частоті, інтенсивності та тривалості 

виникаючих емоцій, а також у їх впливі на психологічний стан та поведінку особистості. 

Крім того, як зазначають багато вчених, необхідно розрізняти емоційність та емоційну 

реакцію. Таким чином, емоційність розуміється як властивість поведінки, яка 

проявляється у різних проявах, таких як плач, образа, зміна настрою. Емоційна реакція 

знову поєднується із соціальними мотивами особистості, що виражаються у 

співпереживанні, ототожненні, співпраці з іншими [1]. 

Особливості саме емоційного розвитку особистості досліджували такі вчені, як: 

Л. С. Виготський, О. В. Запорожець, Л. С. Зіньківський, В. Т. Кудрявцев, Л. І. Неверович,  

Л. П. Стрєлкова та ін. При цьому, М. М. Аскаріна, К. Г. Бібанова, Н. П. Денисова, 
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М. Л. Фігурін, відзначали важливість розвитку емоційної сфери дитини, значущість 

впливу виховання з перших років життя. Емоційна сфера є важливою складовою 

розвитку особистості дошкільників, оскільки жодне спілкування та взаємодія не будуть 

ефективними, якщо її учасники не зможуть зрозуміти емоційний стан іншого та 

контролювати власні емоції. Розвиток емоцій у дошкільному віці повʼязаний з розвитком 

інтересів, мотиваційною та потребовою сферами, які ініціюють виникнення і подальший 

розвиток соціальних емоцій, моральних почуттів. Все це зумовлює формування 

емоційного передбачення, як новоутворення віку, на що  вказують А. Адлер та 

Д. Б. Ельконін. Всі ці зміни стають можливими в більшій мірі під впливом взаємин і 

спілкування з дорослими і однолітками. В умовах цієї взаємодії реалізуються 

нормативно закріплені зміни в емоційно-вольовій сфері, але в цьому процесі розвитку 

можливі варіанти неблагополуччя. Емоційне неблагополуччя передбачає негативне 

самопочуття дитини, обумовлене багатьма факторами. Однак, часто причиною виступає 

незадоволеність дошкільника сферою контактів, спілкуванням з дорослими (батьками, 

педагогами та ін.) та однолітками. 

Так, М. І. Лісіна [4] посилається на такі передумови розвитку емоційності в 

дошкільному віці, як: узагальнення досвіду в дошкільному віці, організація спільної 

діяльності, рівень моральної репрезентації дошкільника, ставлення «Я - Ти» у дитини 

дошкільного віку, що вважається генезисом особистості. Дошкільнята можуть не тільки 

відчувати, але й розуміти різні емоції. Вчені виявили, що рівень розуміння емоцій дітьми 

дошкільного віку різниться. Так, Є. Л. Яковлєва визначила рівні свідомості емоційних 

станів іншої людини дошкільниками: неадекватні, конкретні ситуації, словесне 

позначення та опис виразу, розуміння у формі опису, розуміння у формі інтерпретації та 

вираження емпатії. Автор стверджує, що розпізнавання емоційного стану людини 

нереалізоване без можливості зрозуміти експресивні особливості вираження емоцій. 

А. М. Щетиніна [7] визначила типи сприйняття дітьми емоцій: вербальне, дифузно-

аморфне, дифузно-локальне, аналітичне, синтетичне, аналітично-синтетичне. 

Відмінності в типах певною мірою визначаються характером емоцій, що сприймаються 

дітьми. Наприклад, для того, щоб діти виявляли емоції страху та здивування, важливим є 

невербальний тип сприйняття; а емоції радості і смутку характеризуються дифузно-

аморфним типом у дошкільнят середнього віку та аналітично-синтетичним типом 

сприйняття у старших дошкільнят. У той час як дифузний місцевий тип сприйняття 

емоцій переважає у дошкільнят середнього віку, а аналітичний – у старших 

дошкільників. У той же час емоційність у процесі сприйняття зазвичай виявляється у 

дітей різного віку, від молодших і старших, як правило, коли вони розпізнають емоції 

гніву, страху чи смутку. 

О. А. Прусакова, Є. А. Сергієнко [6] зазначає, що рівень розуміння дітей з різними 

емоційними станами визначається багатьма умовами: 

1) характер та модальність емоцій – позитивні емоції (наприклад, радість) 

розуміються дошкільнятами швидше та краще порівняно з негативними (наприклад, гнів 

чи смуток). Незважаючи на те, що емоція здивування (інтересу) відноситься до категорії 

позитивних емоцій, дошкільнята погано її розпізнають. 

2) вік та досвід, накопичений у процесі життя та спілкування в розпізнаванні 

емоцій у різних життєвих ситуаціях, в іншому емоційному мікрокліматі тощо. Цей 

досвід зазвичай формується у дітей спонтанно, хоча його збагачення також можна 

цілеспрямовано організувати, що підвищує здатність дітей розпізнавати емоції; 

3) ступінь словесного маркування емоцій у дитини дошкільного віку. Переклад з 

конкретно-чуттєвого пізнання емоцій на рівень їхньої свідомості можливий за умови 

правильної та повної вербалізації переживань та їх зовнішніх проявів; 

Взагалі, емоційний розвиток дитини є вирішальною частиною її загального 

розвитку, оскільки емоційність визначає успішність спілкування дитини з однолітками 

та дорослими, визначає адекватність реакцій на життєві події та впливає на адаптацію до 
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нових умов життя. За видимою простотою дитячої емоційності криється порівняно 

складний і багатогранний процес розуміння та передачі емоцій, який вимагає від дітей 

встановленого рівня розвитку та знань. Особлива увага приділяється здатності 

особистості ідентифікувати та виражати емоції, здатності регулювати власні емоції та 

здатності використовувати цю інформацію для управління своїм мисленням та 

поведінкою, короткий зміст якої називається «емоційний інтелект». 

Таким чином, у дошкільника, в процесі онтогенезу та в результаті соціалізації 

формуються та вдосконалюються центральні та необхідні для життя в суспільстві 

соціально-перцептивні здібності, які проявляються в його індивідуальних особливостях 

сприйняття та розуміння емоційних станів інших людей, реагувати, що служить основою 

для побудови успішної та ефективної взаємодії в соціальному середовищі. Для дітей 

дошкільного віку найбільш характерною є емоційна мінливість, чіткість, імпульсивність 

вираження емоцій, яка поступово змінюється більшою адаптованістю. Незважаючи на 

здатність зайняти позицію іншої людини, яка розвивається в дошкільному віці, емоційно 

реагувати на переживання людей, що відповідають зазначеним здібностям дитини, її 

поведінка все ще обмежується власним досвідом та соціальним колом і, звичайно, 

вимагає від дорослого організації певної розвивальної роботи. 

Багато вчених вважають емоційну сферу найбільш патогенної зоною в сучасній 

культурі. Д. І. Фельдштейн підкреслює, що «нестійкість соціальної, економічної, 

ідеологічної обстановки, дискредитація багатьох моральних орієнтирів викликають 

масовий психологічний стрес, який важко позначається на загальному духовному і 

фізичному здоровʼї людей», причому негативні зміни спостерігається у дітей вже в 

дошкільному віці. Тому, на сучасному етапі стають все більш актуальними проблеми 

емоційного неблагополуччя дітей дошкільного віку, щорічно зростає кількість дітей з 

емоційними порушеннями. Постійне відчуття незахищеності, відсутність емоційної 

прив'язаності з  рідними і близькими провокує у дошкільнят почуття емоційного 

дискомфорту і напруженості. Такі діти відчувають тривожність, вони ранимі і загострено 

реагують на ставлення до них оточуючих. Дослідники підкреслюють, що тривожність є 

характеристикою емоційно-чуттєвої сфери дітей і мається на увазі прояв астенічних 

емоцій, причини появи яких часто вже не усвідомлюються; тривожність – це і 

властивість особистості, яке сприяє тривожної реакції, при якій обʼєктивно безпечні 

ситуації сприймаються як загрозливі; тривожність – це і стан напруженості. 

Феномену «тривожність у дітей» присвятили свої психологічні дослідження 

А. І. Захаров, Є. К. Лютова, А. М. Прихожан, і ін. Вважаючи цю проблему дуже 

важливою в рішенні емоційно-особистісного розвитку дітей, в збереженні їх 

психологічного здоровʼя. На думку А. М. Прихожан, тривожність проявляється в 

переживанні емоційного занепокоєння, у виникненні відчуття неблагополуччя, 

небезпеки [5]. А. І. Захаров тривожність визначає як виснаження, втому, плаксивість 

(головні болі, порушення сну, підвищена уразливість і дратівливість, стан 

перезбудження, капризи і часті порушення дисципліни). Тривожність, на думку багатьох 

дослідників, – це індивідуальна психологічна особливість, схильність індивіда 

переживати сильну тривогу із відносно малому приводу. Дитяча тривожність – це 

потреба постійної турботи, невпевненість, очікування несприятливого розвитку подій, 

постійне передчуття найгіршого, які і дезорганізовують будь-яку діяльність. 

Також емоційне неблагополуччя викликається причинами педагогічного порядку, 

тобто аспектами взаємодії дитини з педагогами ДОУ [2]. Ще однією підставою 

виникнення неблагополуччя дитини-дошкільника можуть бути індивідуально – 

психологічні особливості особистості, а саме, картина внутрішнього життя і 

внутрішнього світу дитини (Е. Гаспарова). На думку вітчизняних і зарубіжних 

психологів (А. І. Захаров,  Д. Леві, З. Фрейд, К. Хорні і ін.), витоки тривожності 

необхідно шукати в ранньому дитинстві і намагатися подолати в дошкільному віці.  

Результатом подібної ситуації при її невирішеність є тривожність, незахищеність, 
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песимістичність поглядів, домінування страхів, барʼєри при взаємодії дитини з 

оточуючими. 

Згідно з попередніми думками, найшвидше розвиток емоційності дітей 

відбувається в дошкільному віці, тому у цьому відношенні перед дошкільними 

закладами стоїть важливе завдання щодо розвитку емоційного потенціалу підростаючого 

покоління, що, в свою чергу, вимагає вдосконалення навчально-виховного процесу з 

урахуванням психологічних законів всієї системи психічних якостей, процесів і станів. 

Основним фактором, що впливає на розвиток емоційності дитини, безперечно, є 

оточення. Середовище розвитку в дошкільному навчальному закладі також розуміється 

як спосіб організації простору та використання обладнання та інших засобів для цілей 

безпеки, психічного благополуччя дитини та її розвитку. Організовуючи середовище 

дошкільного навчального закладу, необхідно, щоб педагоги та методисти орієнтувались 

на створення емоційно розвиваючого середовища, що сприяє багатогранному та 

повноцінному розвитку емоційно-сенсорної сфери дітей дошкільного віку. Для 

виконання цього завдання необхідно визначити умови, або встановити компоненти 

середовища, що впливають на емоційну атмосферу дошкільного навчального закладу. 
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ВПЛИВ ТЕАТРАЛІЗОВАНО – МОВЛЕННЄВИХ МЕТОДІВ ТА ПРИЙОМІВ 

НА ФОРМУВАННЯ У ДІТЕЙ З ООП ЕМОЦІЙНОГО ІНТЕЛЕКТУ 

Ганна Ланко 

магістрантка педагогічного факультету  

Ізмаїльський державний гуманітарний університет 

Науковий керівник –  доц. Іванова Д.Г. 

 

Театрально-мовленнєві ігри як елементи ігротерапії та методи впливу на дітей з 

ООП, формування позивних якостей та корекції негативних проявів поведінки 

психологи, педагоги та вихователі використовують давно. Широке застосування гра 

знаходить у народній педагогіці, у шкільних і позашкільних установах.  

Роль театралізовано-мовленнєвої гри в ході реалізації впливу на емоційний 

інтелект дитини з ООП досить суттєва, адже формування соціальних компетентностей 

можливе лише за умови правильної та максимально продуктивної методичної організації 

освітньо-розвивального процесу. Зробити корекційний процес цікавим та продуктивним 

для дитини – одне з основних завдань в роботі з такими дітьми, оскільки лише завдяки 

правильній мотивації можна ефективно стимулювати розвиток дитини. Для дитини гра 
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важлива як сфера реалізації себе як особистості. Саме в цьому плані їй важливий сам 

процес гри, а не її результат, конкуренція чи досягнення певної мети. Процес гри – це 

простір для самореалізації. Якщо гра є формою спілкування людей, то поза контактами 

взаємодії, взаєморозуміння, взаємопоступок ніякої гри між ними бути не може [2, с. 50].  

Ігрові прийоми можуть й повинні бути використані для подолання різних 

труднощів у розвитку комунікації дітей, які часто виникають в міжособистісній взаємодії 

дітей з особливими потребами з однолітками. Психологічна корекція у грі відбувається 

природно, якщо всі діти засвоїли правила й сюжет гри, якщо кожен учасник гри добре 

знає не тільки свою роль, а й ролі своїх партнерів, якщо процес і мета гри їх поєднують. 

Корекційні ігри здатні надати допомогу учням з проблемами комунікації, яка 

відхиляється від прийнятої норми, допомогти їм упоратися з переживаннями, що 

перешкоджають їхньому нормальному спілкуванню з однолітками у групі. Виконуючи 

паралельно розважальну функцію, гра сприяє створенню певного комфорту, сприятливої 

атмосфери, щиросердечної радості як захисних механізмів, тобто стабілізації 

особистості, реалізації рівнів її домагань.  

Ігрові прийоми, які застосовуються в роботі початкової школи з дітьми, що мають 

порушення психофізичного розвитку, сприяють використанню різних способів мотивації 

спілкування та взаємної комунікації молодших школярів та формуванню моральності 

дітей. Саме під час грі реалізовується ціла низка мотивів спілкування дітей та 

здійснюється формування емоційної свідомості та культури  поведінки (за 

С. А. Шмаковим): 

– діти, спільно вирішуючи завдання, беруть участь у грі, учаться спілкуватися, 

враховувати думку товаришів, намагаються дотримуватись норм поведінки та правил 

комунікації, вчаться слухати одне одного та поважати думку інших;  

– при вирішенні колективних завдань використовуються різні можливості 

школярів та різні види комунікації, культура спілкування не вичерпується лише 

вербальною сферою;  

– спільні емоційні переживання під час гри сприяють зміцненню 

міжособистісних відносин, емоційності спілкування, співпереживанню та підтримці; 

– у грі кожен учень має виявити себе, свої знання, уміння, свій характер, вольові 

якості, своє ставлення до діяльності, до людей засобами вербальної та невербальної 

комунікації, дотримуючись певних моральних норм, оскільки є членом певного 

колективу; 

– кожна гра має близький результат (закінчення гри), стимулює дитину до 

досягнення мети (перемоги) й усвідомлення шляху досягнення мети (треба знати більше 

інших), тобто окрім загального розвитку вона сприяє усталенню товаристських відносин;  

– у грі команди чи окремі школярі споконвічно рівні, тому діти, які мають деякі 

дефекти мовлення не відчувають себе дискомфортно, можуть вільно спілкуватися та 

повноцінно брати участь у реалізації певних виховних завдань;  

– під час гри діти приміряють соціальні маски, поринають в історичну 

обстановку й відчувають себе частиною досліджуваного історичного процесу, 

моделюють культуру поведінки дорослих, їх манеру спілкування та взаємовідносин;  

– ситуація успіху створює сприятливе емоційне тло для розвитку 

комунікативного інтересу. Невдача сприймається не як особиста поразка, а як поразка у 

грі й стимулює пізнавальну діяльність (реванш). Взаємна підтримка дітьми одне одного 

при поразці та радість перемоги формує співпереживання та навики моральної 

підтримки;  

– у грі завжди є таємниця – неотримана відповідь, що активізує розумову 

діяльність, штовхає на пошук відповіді, формування нових шаблонів взаємовідносин [4, 

с. 131].  

Реалізація ігрових прийомів і ситуацій при визначеній формі занять з 

корекційного виховання дітей з ООП відбувається за такими основними напрямами:  
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– загальна мета ставиться перед дітьми у формі ігрового завдання;  

– корекційна мета підкоряється правилам гри;  

– навчальний матеріал використовується в якості її засобу;  

– у навчальну діяльність вводиться елемент змагання, що переводить дидактичне 

завдання в ігрове;  

– успішне виконання ігрового завдання пов’язується з ігровим результатом [3, 

с. 208].  

Досить потужним засобом виховання емоційного інтелекту, яке здійснюється на 

основі театрально-комунікативної взаємодії дітей з ООП, стає використання казки. 

Слухаючи казку, розігруючи чи наслідуючи її дитина проявляє особливу внутрішню 

активність, стаючи як би співучасником описуваних подій. Казка є універсальним 

розвиваюче-освітнім засобом, виводить дитину за межі безпосередньо сприйманого, 

занурює її в можливі світи з широким спектром моделей людської поведінки і орієнтуює 

в них, забезпечує багату мовну атмосферу. Розвиток емоційної свідомості дітей 

молодшого шкільного віку з вадами розвитку ефективне при застосуванні основних 

прийомів роботи з казкою (за Т. Д. Зінкевич-Євстігнєєвою): 

1. Аналіз казок. Мета – усвідомлення, інтерпретація того, що стоїть за кожною 

казковою ситуацію, конструкцією сюжету, поведінкою героїв (обговорючи, спілкуючись, 

аналізуючи діти активно засвоюють норми поведінки героїв казки, дають моральні 

оцінки тим чи іншим діям). 

2. Розповідання казок. Даний прийом допомагає розвивати фантазію, уяву, 

здатність до децентрації (діти моделюють персонажів відповідно до власних моральних 

уявлень, вони наділяють героїв певними рисами та дають їм певну модель поведінки – 

вчитель може здійснювати корекцію, якщо помічає відхилення від моральних норм). 

3. Інтерпретація казок. Перероблення та інтерпретація авторських та народних 

казок має сенс тоді, коли дитині не подобається сюжет, деякий поворот подій, ситуацій, 

подій казки тощо. Це – важливий діагностичний матеріал. Перероблюючи казку, дитина 

сама вибирає найбільш відповідний для її внутрішнього стану поворот подій і знаходить 

той варіант вирішення ситуацій, які дозволяють їй звільнитись від внутрішньої напруги – 

в цьому полягає психокорекційний сенс переписування казки. 

4. Складання казок. У складених казках дається не просто життєвий опис героя, а 

в образній формі розповідається про основні етапи становлення і розвитку особистості, 

формування моральних якостей, поглядів та рис характеру. 

Американський психолог Дж. Гауен розробив корисні рекомендації щодо 

гармонійного розвитку дитини з особливими потребами, в тому числі і техніками 

сюжетно-рольових дидактичних ігор, зокрема в якості компенсаторного впливу на дітей 

з вадами розвитку. Ось найцікавіші з них: 

1. Створити дитині затишну і безпечну психологічну базу для її пошуків, до якої 

вона могла б повертатися, якщо буде налякана власними відкриттями. 

2. Підтримувати схильність дитини до творчості і виявляйте співчуття до невдач. 

Уникайте несхвальних оцінок її творчих ідей. 

3. Бути терпимими до дивних ідей, поважати допитливість, запитання і ідеї 

дитини. Намагайтися відповідати на всі запитання.  

4. Давати дитині побути наодинці і дозволяти, якщо вона того хоче, вільно 

займатися своїми справами. Надлишок опіки може пригальмувати її творчість. 

5. Допомагати дитині вчитися будувати свою систему вартостей, не обов’язково 

засновану на її власних поглядах, щоб вона могла поважати себе і свої ідеї поряд з 

іншими ідеями та їх носіями. 

6. Допомагати дитині у задоволенні основних людських потреб (почуття безпеки, 

любові, поваги до себе і оточуючих), оскільки людина, енергія якої скута 

незадоволеними основними потребами, менше здатна досягти висот самовираження. 
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7. Виявляти симпатію до її перших незграбних спроб виражати свої ідеї словами і 

робити їх таким чином зрозумілими оточуючим. 

8. Знаходити слова підтримки для нових творчих починань дитини, уникайте 

критикувати перші спроби – якими б невдалими вони не були. 

10. Підтримувати необхідну для творчості атмосферу, допомагаючи дитині 

уникнути суспільного несхвалення, зменшити соціальні тертя і подолати негативну 

реакцію однолітків. Дитина, позбавлена позитивного творчого виходу, може спрямувати 

свою творчу енергію у зовсім небажаному напрямку [1, с. 375]. 

Таким чином, можна сказати, що театралізовано-мовленнєва гра представляє 

собою багатовимірне, складне педагогічне явище: вона є ігровим методом навчання 

дітей молодшого шкільного віку з ООП, формою навчання дітей, самостійною ігровою 

діяльністю і засобом всебічного виховання дитини, засобом формування емоційного 

інтелекту дітей, які мають порушення психо-емоційної сфери.  
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На сучасному етапі вдосконалення соціально-педагогічної діяльності в Україні та 

зарубіжних країнах особливої значущості набуває осмислення проблем, що пов’язані з 

розробкою технологій роботи вчителя початкових класів з молодшими школярами 

загальноосвітніх шкіл і альтернативних установ (приватних шкіл, центрів, дистанційних 

освітніх установ тощо). 

На початковому етапі навчання учні перших класів відчувають низку проблем під 

час адаптації та налагодження гармонійних взаємостосунків з учителями початкової, 

практичним психологом, іншим персоналом. 

Через це, одним із суттєвих аспектів у ракурсі організації виховної роботи є 

створення проектів позакласних гуртків. Про напрями їх роботи можна пересвідчитися й 

у змісті концепції «Нової української школи» (НУШ). 

Згідно її положень, учитель є активним суб’єктом в реалізації позакласної роботи 

в умовах початкової школи. 

Учені А. Й. Капська, Р. В. Овчарова, А. В. Мудрик наголошують, що складнощі, 

що супроводжують процес налагодження учнями позитивних взаємостосунків з 

дорослими людьми обумовлені низкою причин. 

По-перше, до вступу в школу, протягом тривалого часу більшість дітей живуть у 

конфліктних родинах. Конфлікти можуть бути як явні, так і зовнішньо-приховані. У 
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таких родинах батьки не намагаються бути для учнів прикладом для перспективних 

гармонійних відношень. На жаль, за таких обставин, вже у рідній сім’ї молодші школярі 

позбавляються можливості набути позитивний досвід побудови адекватних стосунків з 

дорослими. 

По-друге, діти, які зазнали психологічний і фізичний тиск з боку своїх старших 

братів і сестер, батьків, сусідів, асоціальних родичів, часто відчувають стан самотності, 

депресії й інфантильності, або, навпаки прояв агресії як форми своєрідного 

«психологічного захисту». Такий «самозахист» особистості учня дозволяє максимально 

віддалитися та ігнорувати вже не лише оточуючий в минулому світ дорослих, а й усіх 

людей старшого покоління, від якого, за їхньою думкою, окрім неблагополуччя, важко 

щось інше очікувати. 

По-третє, як йдеться про групу асоціальних сімей, то такі родини в деякій мірі є 

соціально ізольованими. Тобто батьки найчастіше спілкуються з іншими 

представниками таких самих сімей. Моральна деформація дитини в такому колі 

дорослих пов’язана з тим, що вони з раннього віку не привчаються до праці, зазнають 

тиск з боку оточуючих, є свідками бійок тощо. Учні обмежені у набутті досвіду 

позитивного спілкування зі світом дорослих. 

Окремі питання гуманного виховання дітей в умовах гурткової роботи 

вивчалися І. Д. Бехом, Б. С. Кобзарем, О. І. Кульчицькою. Водночас, аспект формування 

культурної поведінки з дорослими людьми у дітей початкових класів ще недостатньо 

вивчений. 

На основі аналізу науково-теоретичних джерел (О. О. Білої, С. У. Гончаренка, 

Л. В. Ковінько, С. А. Козлової, В. Г. Крисько, О. А. Кузнецової) поняття «поважливе 

ставлення молодшого школяра до дорослих людей» можна визначити як дійову, активну 

взаємодію учня зі старшим поколінням на основі дотримання ним сукупності моральних 

правил людського співжиття; довіри та уваги до переконань, інтересів і побажань 

старшого покоління; визнання прав старших; прояву до них співчуття, ввічливості та 

тактовності; стійкого бажання надавати дорослим людям посильну допомогу та 

піклування в повсякденних ситуаціях [1, с. 10]. 

Дорослі люди здійснюють в житті учнів дві суттєво важливі функції: вони є 

носіями соціального досвіду, норм, правил суспільного життя, знань про світ й 

організаторами процесу виховання та навчання дітей. 

Тому головним покликанням дорослого оточення вихованців є демонстрація 

дитині своїх моральних оцінок, ставлень, вчинків, роблячи себе взірцем для 

наслідування, своєрідним «наочним посібником». 

На основі висновків учених Б. Т. Ліхачова, В. Г. Максимова, Н. Є. Мойсенюка, ми 

визначили наступні критерії оцінки такої соціальної якості молодшого школяра, як 

повага до старших, а саме: ввічливість; слухняність; ініціативність у наданні посильної 

допомоги дорослим. Показниками поважливої поведінки школярів виступають:  

– сформованість у свідомості дитини етичних уявлень про поважливу поведінку з 

різними людьми старшого віку;  

– знання правил ввічливості з дорослими людьми; 

– знання правил культурної поведінки з працівниками школи, пасажирами 

транспорту, гостями, працівниками культурних закладів; 

– володіння вміннями та навичками застосування етичних знань про правила 

поведінки з людьми старшого покоління в реальних ситуаціях; 

– надання посильної допомоги дорослим людям. 

Експериментальна робота була проведена на базі Павлівського 

загальноосвітнього закладу середньої освіти І-ІІІ ступенів (Одеська область). У ній взяли 

участь 22 учня експериментального (1-А) і контрольного (1-Б) класів. 
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На початку експериментальної робои низький рівень культури поведінки з 

дорослими відрізняв 39% 1-А та 36% учнів 1-Б класу. Учні цієї групи переважно 

демонстрували: 

– більш обмежений моральний досвід, слабкість вольової сфери, подразливість та 

однакову сприйнятливість як до позитивного, так і негативного впливу дорослих; 

– агресивно-захисну або пасивно-захисну (відторгнену) поведінку з людьми 

старшого віку; 

– інфантилізм, песимізм щодо створення жвавих, добрих, товариських 

взаємостосунків з дорослими; відсутність у дітей відвертого, безкорисливого ставлення 

до них; слабку контактність, схильність до самоізоляції в період адаптації в школі; прояв 

деяких симптомів не пристосування у ворожій, бунтівній поведінці; 

– споживацьке ставлення та відчуття виключного положення серед дорослих 

через прояв емоцій у формі «знедоленого дитинства», що веде до морального 

лицемірства, застосування потрійної моралі (першої, показної – для персоналу школи; 

другої – в побутових умовах після шкільних занять; третьої – у неформальних 

обставинах за межами школи, що найчастіше будується за законами егоїзму); 

 – примітивні (нерозвинуті) форми спілкування з дорослими, невміння встановити 

та підтримати контакти; 

– домінування негативних проявів у поведінці (пустотливості, примхливості, 

кривляння, ябедництва, впертості, негативізму, дратливості, хвалькуватості, хитрощів, 

лінощі, недбалості тощо); 

– гендерної нерівномірність прояву здібності відзиватися на переживання інших 

людей, тобто емпатії ( йдеться про більш підвищену чутливість у дівчат, у порівнянні з 

хлопчиками, для яких є характерним процес научіння). 

Підкреслимо, що визначена група молодших школярів утворилася і через 

наявність низки зовнішніх обставин у сімейному та шкільному просторі (низький 

культурний рівень персоналу школи (нервова, груба поведінка окремих фахівців, 

відсутність у них почуття такту; неузгодженість педагогічних єдності вимог дорослих 

щодо поведінки вихованців; прояв незнання педагогами індивідуально-типологічних 

особливостей учнів; випадковість, стихійність процесу привчання вихованців до 

виконання правил культурної поведінки з дорослими; відсутність можливості 

використати потенціал сім’ї у процесі формування поважливої поведінки учнів до 

оточуючих їх дорослих). 

Формувальний вплив на учнів відбувався у рамках освітнього проєкту (за 

експериментальною програмою гуртку «Культура поведінки з дорослими людьми»). При 

створенні проєкту ми ґрунтувалася на основні положення та методичні рекомендації 

С. А. Козлової, О. І. Кульчицької, Г. К. Лаврент’євої. 

Утілення програми здійснювалося за модульною системою з використанням 

елементів математики. Презентуємо кластер тем гурткових занять: 

– математичний квест «Хто такі дорослі люди?»; 

– проєктивна гра у форматі шкільного інтерв’ю «Що означає поважати старших 

людей?»; 

– математичний проєкт школи першокласників для дошкілят «Вчимося чемно 

поводитися з дорослими людьми в банку доброзичливих справ»; 

– станційна гра-мандрівка «Ми в суспільних місцях і в транспорті» (з елементами 

цікавої математики); 

– гра-театралізація «Телефонна розмова з дорослими людьми» (з підрахунком слів 

ввічливості); 

– міні-екскурсія «Відвідуємо заклади культури»;  

– казковий проєкт «Готуємося йти в гості» (створюємо та рахуємо цікаві 

подарунки); 

– ситуаційний квест «Як поводитися з дорослими незнайомцями»; 
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– зустріч з батьками «Світ дорослих – світ професіоналів». 

Ми використали такі методи та форми роботи, як: етичні розповіді, бесіди; метод 

пояснення та показу, письмові вправи в етичних зошитах, логічні завдання тощо. 

Цікавими, на наш погляд, були спеціально підготовлені малюнкові вправи для дітей за 

спільною темою («Чим ми відрізняємося від дорослих?»). 

У склад експериментального комплекту ігор ми включили наступні: гру-змагання 

та вербальну гру «Компліменти для близьких людей», гру-жести «Руки-витівниці», 

ситуаційні ігри «Телефонна розмова з хворою бабусею (лікарем, вчителем …)»; «Я 

вітаю зі святом дідуся», гру-драматизацію «Автобус». 

Процес активізації ігрової ми доповнювали вербальними методами (дискусія з 

теми «З ким краще вітатися так?»; розв’язання етичних завдань з теми «Розмова з 

дорослими незнайомцями» тощо). 

По завершенні формувального експерименту, ми провели контрольний етап 

дослідження за допомогою анкетування (методика Л. В. Ковінько [ 2, с. 205]), 

ранжування цікавих подій в житті дітей і дорослих (за методикою С. А. Козлової [ 3 с. 

150]). 

Так, якщо до формуючого впливу високий рівень культури поведінки з дорослими 

відповідав 5% учнів 1-А та 7% 1-Б класу, то після відповідно 23% і 10%. Середньому 

рівню відповідало на початку експерименту 56% учнів експериментального та 57% 

контрольного класу По завершенні експерименту – відповідно 59% і 55%. Низький 

рівень відрізняв на початку експерименту 39% 3-А та 36% учнів 3-Б класу, а після - 18% 

та 35% відповідно. 

Проведена експериментальна робота була своєчасною та сприяла вдосконаленню 

культурної поведінки дітей з дорослими. Вона вплинула на оздоровлення та 

гармонізацію відносин між працівниками школи та учнями. 
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Питання вивчення підходів до визначення характеристики уваги у дітей з 

особливими освітніми потребами в теперішній час є особливо актуальним, оскільки 

впровадження інклюзивної освіти супроводжується не лише створенням належних умов 

освітнього процесу, а й комплексної підготовки фахівців, з врахуванням індивідуально-
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психологічних особливостей дітей з порушеннями інтелектуального розвитку, особливо 

якщо це стосується когнітивної (пізнавальної) сфери.  

Метою дослідження було визначення особливостей процесу уваги дітей з 

особливими освітніми потребами на прикладі дітей з порушенням інтелектуального 

розвитку (далі ПІР). Наведені основні теоретичні підходи до визначення характеристики 

уваги у дітей з порушенням інтелектуального розвитку. 

Проблема уваги, як психічного процесу, завжди була актуальною як у вивченні 

загальної, так і спеціальної галузі психолого-педагогічної науки. Увага посідає вагоме 

місце у психічному розвитку дітей з порушенням інтелектуального розвитку, оскільки є 

складовою успішної психічної та навчальної діяльності.  

Дослідження вітчизняних науковців, зокрема Б.Ананьєва та Г.Костюка, 

показують, що увага – це психічний процес, який забезпечує організацію психічної 

діяльності, в тому числі і когнітивної, сприяє цілеспрямованому та організованому 

відбору інформації, зосередженні психічної активності на об’єкті чи діяльності, 

спрямованості та вибірковості пізнавальних процесів [2, с. 13; 8, с. 45].   

Розвиток дітей з ПІР, як і дітей з нормальним розвитком, відбувається за певними 

закономірностями: прохід через однакові вікові періоди, наявність сенситивних періодів, 

провідного виду діяльності та соціальної ситуації розвитку. Проте, розвиток дітей із 

інтелектуальними порушеннями має і свої характерні особливості, що зумовлюють зміну 

темпу та термінів розвитку (за В. Лубовським).  

Серед основних детермінант, що зумовлюють низький рівень розвитку уваги у 

дітей з ПІР, виокремлюють виснаження психічної активності, що є проявом 

короткотривалих фазових станів в корі головного мозку. Нейрофізіологи зазначають, що 

виснаження психічної активності може спостерігатись вже після нетривалої розумової 

діяльності. Це пов’язано із падінням та коливанням тонусу психічної активності, яке 

характерне для дітей з порушенням інтелектуального розвитку, оскільки їх нервова 

система досить ослаблена. 

Вивчення особливостей уваги дітей з обмеженими інтелектуальними 

можливостями проводиться за їх ознаками, які особливо виражаються в процесі 

навчання. Основа пізнавальної функції у дітей з легкою розумовою відсталістю в значній 

мірі визначається функціями уваги. Нейропсихологічні дослідження показують, що 

порушення уваги являють собою важливий фактор когнітивного розвитку, який 

перешкоджає навчанню, сприйняттю  та навіть руховим функціям у дітей з розумовими 

вадами. 

Розглядаючи функцій уваги, такі як спрямованість та зосередженість, 

Г.Дубовицька відзначає, що існує пряма кореляція між спрямованістю уваги та 

мовленнєво-мисленнєвими процесами. У контексті досліджень, психологині вдалось 

довести, що порушення концентрації уваги у дітей зумовлено відволіканням від 

безпосередньої діяльності, а недостатність об’єктів, в свою чергу, пов’язана із 

обмеженим числом асоціацій предметів та явищ, що здатна дитина утримувати в 

свідомості [7, с. 67]. 

А.Граборов, дослідивши особливості уваги дітей з порушенням інтелектуального 

розвитку, виділив п’ять характерних видів нестійкості уваги, а саме [6, с. 104]:  

1. Тимчасова нестійкість уваги у дітей, яка пов’язана із віковим періодом; 

2. Нестійкість уваги у дітей, які не можуть самостійно зосереджувати увагу; 

3. Тимчасова нестійкість уваги у дітей, що виникає внаслідок соматичних 

захворювань; 

4. Нестійкість уваги у дітей, що зумовлена патологічним процесом в центральній 

нервовій системі; 

5. Нестійкість уваги у дітей, що виникає внаслідок їх підвищеної емоційності.  

Значну роль проблемі розвитку уваги у дітей з порушенням інтелектуального 

розвитку  приділяв видатний психолог Л. Виготський. Науковець стверджував, що для 
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дітей із ПІР характерним є низький рівень розвитку довільності уваги, що зумовлено 

недорозвитком їх інтелектуальних здібностей, внаслідок чого діти не мають змоги 

оволодіти всіма необхідними мовленнєвими функціями, а отже, і функцією уваги [4, с. 

8].  Л. Виготський надавав мові та мовленнєвим процесам ключового значення у 

розвитку уваги дитини. Як засіб корекції довільної уваги дитини з інтелектуальними 

порушеннями Виготський визначив гру, оскільки у грі реакція вибору дозволяє керувати 

увагою дитини. 

У роботах Б. Айзенберга знаходить своє відображення теорія, що для дітей з 

порушенням інтелектуального розвитку характерна низька здатність розподілу увагу, яка 

проявляється при виконанні декількох видів діяльності водночас [1, с. 11]. Якщо дітям з 

ПІР запропонувати виконати дві будь які діяльності, то у більшості випадків – вони не 

справляться. Проте, при корекції уваги, у дітей з порушенням інтелектуального розвитку 

підвищується рівень розподілу, але, нажаль, знижується рівень стійкості уваги. 

Щодо властивості переключення уваги, то ряд науковців, зокрема 

О.Вержиховська, Л. Виготський, А. Лурія зазначають, що діти із порушенням 

інтелектуального розвитку стикаються з труднощами переключення уваги з одного 

об’єкта на інший (або діяльність) [3, с. 134; 5, с. 115; 9, с. 176]. Насамперед, ця 

особливість пов’язана із патологічним процесом в нервовій системі (інертність процесів 

збудження та гальмування).  

Дефіцит уваги, який часто спостерігається у дітей з інтелектуальними вадами, 

суттєво визначає їх навчання та поведінку. Діти з дефіцитом уваги часто потребують 

індивідуальних освітніх програм, що враховують їх дефіцит уваги та зниження здатності 

до навчання. Акцент робиться на конкретних видах діяльності та вправах, що 

покращують координацію та сенсорну організацію, і які слід реалізовувати відповідно до 

індивідуальних здібностей та можливостей дітей з вадами розумового розвитку, а саме: 

спрямування уваги; абстрагування важливих з неважливих стимулів; розпізнавання 

значущих деталей предметів; стимулювання до завершення поставленого завдання; 

посилення стійкості до відволікань; підтримка уваги тощо. 

Підсумовуючи результати теоретичного аналізу можна зазначити наступне: увага 

дітей з порушенням інтелектуального розвитку має свої характерні особливості та 

недоліки. Діти з ПІР погано виділяють суттєві для об’єктів ознаки, вказуючи на вторинні 

їх характеристики. У таких дітей порушена як мимовільна, так і довільна увага. Для них 

характерна  пасивна мимовільна увага, що супроводжується постійним відволіканням, 

низьким обсягом утримування об’єктів (2-3 об’єкти, тоді як норма становить 5-7).  

Проте, при комплексній роботі, увага у дітей з порушенням інтелектуального розвитку, 

може розвиватись.   

Матеріали, представлені у тезах, можуть стати основою для подальших 

теоретико-методологічних досліджень проблеми корекції уваги у дітей з порушенням 

інтелектуального розвитку.  
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Основою становлення світогляду дитини є здатність бачити і розуміти 

інформацію, зокрема інформацію естетичного плану, яка є змістом культурного 

середовища, що формує особистість. Художнє сприйняття можна представити у вигляді 

декількох складових. В першу чергу, це власне взаємодія людини з обʼєктами, що 

представляють собою художню цінність. По-друге, це субʼєктивне відображення 

людиною творів мистецтва через призму сприйняття. Особливий інтерес представляють 

собою відзнаки художнього сприйняття дітей старшого дошкільного віку обʼєктів 

образотворчого мистецтва, зокрема скульптури. 

Дослідження відомих авторів про особливості сприйняття у дошкільнят 

(Н. С. Карпінська, В. М. Кардашов, А. Н. Леонтьєв, Б. М. Неменский і ін.) переконливо 

доводять неспроможність суджень деяких зарубіжних авторів про недоступність 

дитячого сприйняття художніх творів мистецтва, підкреслюють можливість навчання 

спостереженню, сприйняттю і виділення виразних засобів і художньо естетичного 

виховання дошкільнят в цілому [1, с. 86].  

Ряд досліджень, проведених в гуртках загальноестетичного розвитку для дітей 

дошкільного віку, дозволяють вважати, що розвиток естетичного сприйняття в принципі 

можливо у дуже багатьох дітей і що воно дійсно веде за собою зростання творчих 

досягнень дітей, розвиток їх особистих якостей. 

Якщо позначити психологічний механізм сприйняття у дошкільнят коротко, то 

дитина співвідносить зовнішні ознаки обʼєкта з накопиченим досвідом. Слід відмітити, 

що точність сприйняття безпосередньо залежить від набутих раніше знань, а також рівня 

володіння операціями по співвідношенню їх з властивостями предмета.  

На заняттях в дитячому в саду дітей знайомлять з основними видами скульптури. 

Розрізняють круглу, монументальну, станкову і скульптуру малих форм. Найбільше 

значення надають процесу ознайомлення дітей зі скульптурою малої форми. 

Через скульптуру діти не просто знайомляться з явищами життя: вони отримують 

уявлення про прекрасне, гармонійному, доцільному, виразному, тобто навчаються 

естетично освоювати життя. Перш за все, педагог виховує у дітей інтерес до скульптури. 

Таке ставлення знаходить вираз в словах, в оцінці переданого в скульптурі. Розглядаючи 

скульптуру, діти цікавляться, що зображено, впізнають знайомі предмети і явища, 

знайомляться з тими, яких раніше не знали. Оцінююче ставлення у дітей виражається, 

перш за все, в перевазі одних творів над іншими: часто діти просять показати ще кілька 
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разів те, що їм сподобалося і запамʼяталося; зʼявляються улюблені твори, розвивається 

усвідомлене почуття радості, задоволення від розглядання. Образи творів мистецтва 

допомагають виховувати у дітей інтерес і любов до прекрасного, розвивають естетичні 

почуття, творчу уяву. 

Старші діти набувають вміння сприймати твори різного змісту, а не тільки ті, в 

яких є цікавий сюжет, зображено якусь дію. Разом з тим і сюжетну картину вони здатні 

тепер сприймати інакше, ніж в молодшому віці: про що вони можуть здогадатися, багато 

уявити; допомагають одержувані дітьми знання і нові уявлення про явища життя. 

Розгляд скульптур супроводжується бесідою, питаннями до дітей (у яких дається 

орієнтування як на зміст, так і на засоби вираження); самостійними висловлюваннями 

дітей, розповіддю педагога, читанням віршів і уривків з прозових творів, підкреслюють 

виразність того чи іншого способу. 

Зміст творів, які показують дітям, має бути багатим і різноманітним. Однак не 

кожна скульптура доступна дітям: у них можуть бути виражені незрозумілі дітям 

почуття і стосунки – про це треба памʼятати. Сприйняття мистецтва розвивається 

поступово, тому до творів, призначеним для дітей, предʼявляється ряд вимог. У 

скульптурі повинно бути ясно окреслено, та охарактеризований кожен образ, щоб дітям з 

тих чи інших обставин було зрозуміло, хто зображений, що він робить, де і коли 

відбувається дія. Суттєве значення для розуміння твору має композиція. Чітке виділення 

основного, головного (або розташуванням персонажів, або кольором) полегшує 

сприйняття цілого і розуміння зображеного. 

Знати деякі народні іграшки, вміти розповісти про них; вміти показати малу 

скульптуру, яка знаходиться в класі, відноситься до неї як до твору мистецтва; знати, що 

скульптуру створює скульптор.  Знати, з якого матеріалу роблять народні іграшки, 

розуміти їх виражальні засоби (вміти розповісти про форму, пропорції, рух, додаткові 

деталі, які роблять іграшку красивіше і цікавіше). Вміти уважно слухати розповідь 

педагога про скульптуру під час екскурсії в довколишній парк; дізнаватися скульптуру 

на фотографіях, слайдах; включатися в розмову про скульптуру. Це в основному 

предмети декоративно-прикладного мистецтва і скульптури малої форми, а також 

монументальна скульптура. 

Виробляючи зорове охоплення всієї скульптури, вони виокремлюють її частини. 

Під керівництвом дорослого дитина приходить до висновку, яким чином можна 

домогтися плавного переходу однієї форми в іншу – шляхом загладжування форми, 

шляхом загладжування форми пальцями або шляхом поступового нарощування обсягу. 

Скульптура відкриває великі можливості для навчання дітей композиції. 

Найбільш доступно дітям сприйняття ясно вираженої дії, тому при ознайомленні зі 

скульптурою слід звертати увагу на характер рухів, постановку фігур, вираз обличчя. 

Важливо навчити дітей точно називати і визначати характер дії. 

Таким чином, скульптура своїм глибоким змістом, виразними засобами збагачує 

дитину соціальним досвідом, розвиває вміння сприймати прекрасне, закладає початкові 

основи художнього смаку. Скульптура малих форм жанру не тільки естетично збагачує 

дітей, а й дає їм можливість отримувати нові знання про тварин. Значною мірою цьому 

сприяють заняття з ліплення, складання творчих розповідей по скульптурі, в процесі 

яких відбувається формування у дітей початкових суджень, естетичної оцінки. 

Вишнева Г. М. вивчала проблему сприйняття малої скульптури старшими 

дошкільнятами. В ході вивчення нею були виділені наступні тези: 

- діти вважають за краще такий жанр малої скульптури, як анімалістичний 

(тварини, птахи). Важливо відмітити, що сприйняття таких тварин образів роз кість 

пізнавальну активність і інтерес. 

- іноді діти сприймають такі скульптури як знайомої їм іграшки, а також 

намагаються і користуватися її в грі. 
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- дошкільнята не завжди можуть визначити матеріал, з якого виготовлена 

скульптура, питання про сенс різного виготовлення скульптур вводить їх в складне 

становище. Однак, Вишнева Г. М. зазначає, що при особливому навчанні труднощі 

ліквідуються. 

- старші дошкільнята, емоційно сприймають зміст творів, не беруть до уваги 

художні виражальні засоби. Так, наприклад, називаючи позу, в якій стоїть тварина, 

дитина не повʼязує її з настроєм або з його станом [2, c.46]. 

Слід зазначити, що розуміння плавності обрисів бере свій початок саме в період 

старшого дошкільного дитинства. Для формування цього вміння, під час сприйняття 

скульптури, дітям рекомендовано показувати плавними рухами рук місця переходу 

одного об’єму в інший. При безпосередньому зоровому охопленні скульптури, у 

старших дошкільників відбувається вичленовування її складових частин. Завдяки 

керівництву дорослого, старші дошкільнята формують знання способу досягнення 

плавності форм шляхом загладжування форми в іншу шляхом загладжування форми 

пальцями або шляхом поступового нарощування об’єму.  

Як вже зазначалося в тезах Г. М. Вишневої, скульптури, що відображають 

реальний вигляд тварини, приваблюють старших дошкільників найбільше. При 

організації безпосередньо освітньої діяльності по знайомству зі скульптурою малої 

форми необхідно мати набір скульптурних обʼєктів зображують тварин і птахів. 

Наступною особливістю сприйняття обʼєктів скульптури є те, що художнє 

сприйняття має безпосередній, живий, яскравий характер, це проявляється зовні (в 

жестах, усмішках, міміці, мові). 

Характерно, що таке сприйняття є нецілісним. Дошкільнята в менше приділяють 

увагу художньо-виразним засобам. Цікаво, що реакція дітей на колір, рух, форму є 

першочерговим з усіх засобів художньої зле виразності. 

Особистісне ставлення дошкільника до художнього об'єкту, є важливим аспектом 

при оцінці або вибору художнього об'єкту. Також, образотворчі можливості 

розвиваються значно пізніше художнього сприйняття дошкільнят.  

Все вищесказане дозволяє зробити висновок, що сприйняття скульптури 

складається з двох взаємопов’язаних елементів: 

1) Фіксація сприйманого об'єкта з опорою на особистий досвід. 

2) Пряма залежність емоційного сприйняття від рівня художньої культури 

особистості. 
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Особистість розвивається протягом усього життя, при цьому одним з 

найважливіших критеріїв особистості є творчість, оскільки в процесі людського життя 

розвивається уява як творчий механізм, що забезпечує появу творчості. Науково-
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технічний прогрес, потреба у висококваліфікованих кадрах в різних областях знань 

сприяють глибшому вивченню природничих і технічних наук, розвитку творчих якостей 

підростаючого покоління. У цьому напрямку ведеться цілеспрямована робота педагогів 

щодо формування і розвитку пізнавального інтересу учнів. Оскільки урок обмежений 

часовими рамками і не може сприяти більш широкому вивченню предмета, вчителі 

використовують такий ефективний педагогічний засіб, як позакласна робота. Позакласна 

діяльність сприяє більш різнобічному розкриттю індивідуальних здібностей учня 

початкової школи, які не завжди вдається розглянути на уроці. 

Для розвитку творчих здібностей в освітніх організаціях необхідно 

використовувати різні форми організації позакласної роботи. Позакласна робота – це 

організація педагогом різних видів діяльності школярів у позанавчальний час, що 

забезпечують необхідні умови для соціалізації особистості дитини. Основна мета 

організації позакласної роботи – реалізація поставлених завдань в комплексі з 

загальними завданнями навчально-виховної роботи в освітній організації [1, с. 48]. 

Завдання позакласної роботи в освітніх організаціях полягає в залученні учнів 

початкової школи до суспільно-корисної діяльності, організації занять учнів за 

інтересами, стимулювання їх ініціативи і самостійності в розвитку індивідуальних 

інтересів, творчих здібностей з подальшою реалізацією у вигляді творчих проектів. 

Позакласна робота тісно пов'язана з навчальною діяльністю освітніх організацій, 

але будується за принципом добровільності, з урахуванням індивідуальних інтересів і 

здібностей учнів. Цей підхід дозволяє виділити наступні напрямки в позакласній роботі: 

- всебічне врахування запитів учнів, їх індивідуальних схильностей, 

диференціація тематик занять з урахуванням рівня розвитку школярів; 

- формування інтересу до винахідницької та раціоналізаторської діяльності, 

науково-технічної творчості, тому що саме позакласна робота зі школярами здатна 

успішно культивувати ті якості, без яких творча особистість може не відбутися, 

цілеспрямовано розвинути навички раціонального мислення; 

- виховує яскраво виражений  характер. Позакласна діяльність в цьому напрямку 

може здійснюватися в наступних формах: конкурси професійної майстерності, зустрічі з 

цікавими людьми, тематичні вечори, «круглі столи» (диспути), огляди досягнень науки і 

техніки, відеоподорожі т. д. 

- підготовка школярів до життя в умовах ринкової економіки: власне виробництво 

або центр з надання різних послуг, випуск продукції на основі кооперації або розробка 

зразків на замовлення. 

Роль позакласної роботи у вихованні учнів початкової школи дуже велика. 

Різноманітні позаурочні форми організації навчання дають можливість учням різнобічно 

пізнавати життя, розвивати свої здібності. З їх допомогою діти набувають необхідну 

додаткову інформацію, життєві вміння, виховують здатність до культури та творчості. 

Для кожного педагога завжди були актуальні питання, як підвищити мотивацію 

пізнавальної діяльності, як викликати зацікавленість до своєї дисципліни, як збільшити 

освітній простір своїх учнів. Позакласна робота педагога по предмету, який він веде є 

невідʼємною частиною навчально-виховної роботи в школі [2, с. 6]. 

Позакласна робота спрямована на розвиток інтересів, накопичення знань і 

формування розумових здібностей. Систематично організована позакласна робота 

передбачає можливість придбання життєво необхідних навичок – підбору, користування 

і аналізу довідковою літературою, самостійної роботи, а так само спілкування між 

однолітками. Правильно організована позакласна діяльність пробуджує інтерес до 

предметів вивчення, виховує допитливість. Форми організації позакласної роботи 

можуть бути дуже різні, і можуть бути виражені, наприклад, у формі бесіди, конкурсів 

або вікторин. Самі завдання слід підлаштовувати під інтереси дітей, вони повинні 

задовольняти потреби як сильних, так і більш слабких учнів, іншими словами, зміст 
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уроку враховує індивідуальні інтереси і запити кожного з учнів. Така робота сприяє 

стимуляції формування творчої особистості учнів початкової школи. 

На розвиток креативності особистості впливають народні традиції, культурна 

спадщина народу. Результатом творчої діяльності учнів є: залучення до роботи по 

відродженню, збереженню і примноженню культурних і духовно-моральних цінностей, 

накопичених попередніми поколіннями. Творчі здібності це – створення предметів 

матеріальної і духовної культури народів, виробництво нових ідей, відкриттів і творів у 

різних областях людської діяльності. Природні задатки особистості перетворюються в 

здатності, проявляються в діяльності. Розвиток творчих здібностей – це вироблення 

прагнення до прояву власної ініціативи: прагнення створити щось нове, своє, краще, 

прагнення розширити кругозір, наповнити новим змістом свої пізнання [3, с. 123]. 

Залучення учнів до народної культури забезпечує звʼязок поколінь, сприяє 

всебічному гармонійному розвитку особистості, вирішує завдання розумового, 

фізичного, морального, естетичного, трудового, сімейного виховання. Духовність треба 

виховувати з самого раннього дитинства. У народі кажуть: немає дерева без коріння, 

будинки – без фундаменту. Важко побудувати майбутнє без знання історичних коренів і 

опори на досвід попередніх поколінь. 

Оригамі теж, на мою думку, є невід’ємною складовою формуванню творчої 

особистості в учнів початкової школи. Щоб учень розвивався творчо, йому слід бути 

цікаво, тоді він може легко освоїти основні прийоми, а навички складання паперу 

навчать створювати основні  форми, моделі і об’єднати їх у композицію. Робота 

подібного гуртка орієнтована на творче формування особистості, зокрема на розвиток: 

• фантазії та мрії; 

• творчого креативного уявлення; 

• акторської майстерності; 

• художньо-естетичного смаку [4, с. 456]. 

Отже, позакласна діяльність грає загальноосвітню, виховну та розвиваючу роль. 

Дана діяльність не тільки поглиблює і розширює знання, але і крім того сприяє 

розширенню кругозору, ерудиції учнів початкової школи, формуванню їх творчої 

активності, і як наслідок, мотивує до вивчення культури і традицій своєї країни через 

заняття творчістю. В українській педагогіці накопичено істотний теоретичний і 

практичний досвід позакласної діяльності в різних навчальних дисциплінах. В 

позакласній роботі чітко реалізується міжпредметний звʼязок. 

Наш час – це час змін. Зараз Україні потрібні люди, здатні приймати нестандартні 

рішення, які вміють творчо мислити. Сучасне суспільство відчуває потребу в творчій, 

самостійній, активний особистості, з яскраво вираженими лідерськими якостями, 

здатної, реалізуючи свої особистісні запити, вирішувати проблеми суспільства. Саме 

тому об'єктом пильної уваги науковців є розвиток творчої особистості з її внутрішнім 

світом, інтересами, потребами, яскравими творчими здібностями. 

Школа повинна готувати дітей до життя. Тому розвиток творчих здібностей учнів 

є найважливішим завданням сучасного закладу освіти. Цей процес пронизує всі етапи 

розвитку особистості дитини, пробуджує ініціативність і самостійність прийнятих 

рішень, звичку до вільного самовираження, впевненість в собі. Творчість – 

найпотужніший імпульс у розвитку дитини. Прагнення до творчості притаманне всім 

людям, і завдання вчителя і школи – розвивати творчі сили в маленькій людині. 

Важливим періодом у розвитку і становленні особистості є початковий період 

навчання. Саме цей вік найбільш піддається вихованню і розвитку творчих здібностей 

дитини. Діти молодшого шкільного віку найбільш відкриті, сприйнятливі і допитливі. 

Психологи давно прийшли до висновку, що всі діти мають найрізноманітніші творчі 

здібності. Творчі потенціали закладені і існують в кожній людині. За сприятливих умов 

кожна дитина може проявити себе. Для того, щоб діти розвивали здібності до творчого 
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мислення, необхідно постійно створювати ситуацію творчої навчальної діяльності, що 

сприяє розкриттю і розвитку природних творчих обдарувань. 

Школа після уроків – це світ творчості, прояву та розкриття кожною дитиною 

своїх інтересів, захоплень, свого «я». Тому головне навчити дитину робити вибір, вільно 

проявляти свою волю, розкриватися як особистість. Важливо зацікавити дитину 

заняттями після уроків, щоб школа стала другою домівкою, що дасть можливість 

перетворити позаурочну діяльність в повноцінний простір виховання і освіти. 
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Проблема пізнавальної самостійності у здобутті учнями початкових класів 

ключових і предметних компетентностей є актуальною відповідно до Концепції Нової 

української школи, особливо в сьогоднішніх умовах реалізації дистанційного навчання в 

закладах загальної середньої освіти. Серед провідних науковців, що присвятили 

досліджуваній проблемі наукові праці зазначимо вітчизняних і зарубіжних учених, 

зокрема М. Г. Казанський, Т. С. Назарова [1], В. Ф. Калошин [2], Я. П. Кодлюк [3], 

П. І. Підкасистий [5], О. Я. Савченко [6], О. Я. Янченко [7] та ін., де розкрито ряд 

змістових і процесуальних аспектів виховання загальнолюдських цінностей, збагачено 

теорію морального виховання, вказано форми і засоби виховання моральних понять у 

молодших школярів. 

У статті ми обрали за мету розкрити сутність і завдання самостійної роботи з 

підручником з огляду на сучасні вимоги до її організації та змістового забезпечення. Ми 

погоджуємося з твердженням Я. П. Кодлюк, яка  вважає, що «шкільний підручник 

покликаний обслуговувати цілісний процес оволодіння знаннями, тобто будуватися з 

урахуванням основних етапів навчання – засвоєння навчального матеріалу та його 

застосування на практиці» [3, с. 39]. В організації самостійної роботи учнів початкової 

школи вчитель має дотримуватися триєдиної структури: 

1) підготовчий  (орієнтувальний); 

2) виконавчий (процесуальний); 

3) перевірний (рефлексивний).  

На підготовчому етапі відбувається ознайомлення із навчальним завданням та 

орієнтування в ньому (учень прослуховує завдання, визначає, що треба зробити у задачі, 

прикладі чи вправі, переглядає зміст навчального тексту та ін.) через включення в роботу 

розумових дій аналітико-синтетичного характеру. Умови завданням детально 

осмислюються школярем (учень виділяє, що дано в завданні, що потрібно дізнатись, 

які знання й операції дії для цього потрібні). ІІ етап полягає власне у виконанні завдання, 

адже учень, зрозумівши його і склавши план послідовних дій, виконує зосереджену 

навчальну роботу. Перевірний етап потребує перевірки та самоперевірки, оскільки 
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молодший школяр, виконавши завдання, самостійно має перевірити й оцінити зроблене, 

що вимагає розвинутих навичок самоконтролю і самооцінки. Зауважимо що, структура 

побудови вчителем самостійної роботи включає: аналіз умов завдання, пошук способів 

його розв’язання, планування дій і операцій, виконання завдання, перевірка й оцінка 

виконаного. Зміст і методика організації самостійної роботи обумовлюється її 

дидактичною метою. В дидактиці початкової освіти відомі надзвичайно різноманітні 

види самостійних завдань, тому їх класифікація побудована згідно з критеріями та 

специфікою формування загально навчальних умінь і навичок із конкретного шкільного 

предмета й відбиває логіку загального процесу пізнання. До провідних видів 

самостійних завдань для учнів початкової школи методисти включають тренувальні 

вправи на вдосконалення мовних і читацьких умінь, самостійну роботу з текстом 

природничого характеру, розв’язання арифметичних дій і задач.  

Досить розгалуженою є класифікація М.Г. Казанського та Т.С. Назарової [1], які 

доводять наступні види самостійних робіт за підручником: 

1) за дидактичною метою; 

2) за навчальним матеріалом; 

3)  за характером навчальної діяльності;  

4) за способом організації. 

Самостійна робота за дидактичною метою має на меті підготувати молодших 

школярів до засвоєння нового матеріалу; опанування нових знань і закріплення набутих 

вмінь і навичок. Для результативного здобуття нових знань педагог ретельно продумує 

план, який варто записати на дошці, на картці, запропонувати пам’ятку чи алгоритм 

виконання. Перш за все треба їх навчити уважному самостійному прочитуванню 

методичного апарату (завдань) підручника. Слід розбирити послідовність виконання 

робіт на дошці або на дидактичній картці, а після її виконання зробити потрібний 

висновок. Коли молодші школярі більш-менш оволоділи необхідними для самостійних 

робіт уміннями їм доцільно надавати більше самостійності в знаходженні способів 

виконання завдання, в плануванні операцій і дій тощо. Для того, щоб учні міцно засвоїли 

комплекс дій, необхідних для успішного виконання завдання, формування певного 

способу операцій і більш чіткого й послідовного доказу власної думки, варто продумати 

систему вправ для самостійної роботи, де б пропонувалися вказівки щодо характеру і 

послідовності дій, необхідних для правильного виконання завдання; програму дій щодо 

визначення необхідних для цього операцій та їх послідовності; алгоритми її 

впровадження. 

Самостійна робота за навчальним матеріалом обумовлюється характером 

виучуваного матеріалу (лічба, вимірювання, спостереження, постановка дослідів, робота 

з підручником, текстом художнього чи науково-пізнавального твору і т. ін.) і його 

дидактичною метою (ознайомлення з виучуваною темою; закріплення і повторення 

набутих знань, умінь і навичок; допоміжний).  

Локальне педагогічне спостереження, проведене нами в рамках констатувального 

етапу експерименту дозволяє з’ясувати, що значне місце у початкових класах займає 

самостійна робота з навчальною книгою, її текстом, ілюстраціями, картинами і т. ін. 

Виходячи з того, що дидактичними засобами подачі пізнавального змісту в підручниках 

як основних засобах пізнання є текст, завдання і вправи, певний табличний й 

ілюстративний матеріал, учителю треба методично правильно організувати роботу з 

кожним із основних структурних компонентів навчальної книги, продумати належну 

мотивацію  означеної діяльності з учнями відповідно до їх індивідуальних здібностей і 

навчальних можливостей.  

За характером навчальної діяльності  розрізнюють самостійні роботи на заданий 

зразок, за правилом чи системою правил, творчими завданнями. Даний вид самостійної 

роботи виражається у цілісній системі окремих завдань, спрямованих на розв’язання тих 

чи інших учбових задач. Доведено, що в процесі самостійної роботи педагогу доцільно 

https://ua-referat.com/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80
https://ua-referat.com/%D0%9F%D1%96%D0%B4%D1%80%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ua-referat.com/%D0%A2%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82
https://ua-referat.com/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80
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диференціювати навчальні завдання за рівнями складності і самостійності у їх виконанні, 

що передбачає деяку допомогу учням у процесі їх виконанні з боку вчителя. З часом 

ступінь допомоги дещо зменшується, а учнівська самостійність зростає. В якості 

педагогічної допомоги дітям можуть виступати зразок способу виконання, виконана 

частина завдання, пам’ятка, алгоритм, теоретичні довідки, додаткові запитання, 

допоміжні завдання тощо. 

За способом організації класифікують наступні види самостійних робіт: 

загальнокласну (фронтальну), коли всі учні працюють над однаковим завданням; 

групову, коли різні групи учнів виконують різні завдання та індивідуальну, коли у 

кожної дитини своє завдання, яке відповідає її індивідуальним пізнавальним 

можливостям. Недоліком такої організації загальновизнано є фронтальний бік, адже тоді 

одні учні працюють не на повну силу, тоді як для інших вона є надмірно складною. 

Найбільш прийнятною у практиці початкової школи є організація групової форми 

виконання самостійної роботи. Вона здійснюється задля попередження списування і 

потребує встановленого непостійного групування у класному колективі. При 

необхідності застосовують індивідуальну форму самостійної роботи (відсутність у школі 

через хворобу, пропуски уроків, відставання учнів за навчальними досягненнями).  

Крім цього, у практиці сучасного початкового навчання досить розповсюджені 

різноманітні самостійні роботи, дидактичним призначенням яких є відповідний етап 

пізнання. Згідно з цим критерієм самостійні роботи поділяють на перевірні, підготовчі, 

навчальні. Головною функцією перевірних робіт є контролююча, хоча не слід повністю 

відкидати елемент навчання. Для актуалізації опорних знань учнів, їхніх умінь і навичок, 

без яких сприймання нового матеріалу буде неповноцінним, учитель повинен 

систематично включати в хід уроку підготовчі самостійні вправи. Наприклад, усні й 

письмові вправи для повторення, порівняння окремих фактів, правил, способів 

розв’язання, первинне читання наукових статей, спостереження за новим пізнавальним 

змістом, розгляд картин та ілюстрацій, складання описів, замальовок, знаходження 

допоміжних даних у довідковій літературі, робота з табличним матеріалом тощо.  

Загальновідомо, що навчальний характер самостійних робіт обумовлюється 

необхідністю самостійного засвоєння молодшими школярами нового матеріалу. У 

зв’язку з цим під час планування самостійної роботи в класі «… вчитель має: 

 1) визначити її місце в структурі уроку кожного класу; 

 2) добре орієнтуватися у вимогах до учнів на даному рівні оволодіння матеріалом; 

 3) передбачати труднощі, які можуть виникнути під час роботи в різних групах 

дітей; 

 4) правильно визначити зміст та обсяг завдань, а також форму, в якій вони 

пропонуватимуться; 

 5) визначити тривалість самостійної роботи; 

 6) визначити, який дидактичний матеріал треба підготувати;  

 7) продумати раціональний спосіб перевірки роботи [6, с. 197]. 

Відтак, специфіка самостійної роботи в початкових класах пояснюється не лише її 

контрольними, а передусім навчальними функціями. Місце самостійної роботи залежить 

від її мети, тому проводиться вона на різних етапах уроку. Вчителям початкових класів 

слід відходити від традиційної ролі самостійних вправлянь на уроках – закріплення та 

повторення нового матеріалу, й намагатися більше часу відводити саме вивченню нового 

матеріалу. Отже, логіка пізнання і поступовий розвиток загальнонавчальних умінь і 

навичок учнів початкової школи потребує врахування їхніх можливостей при активізації 

навчального процесу й повноцінного розвитку пізнавальних здібностей під час 

самостійного ознайомлення з новим матеріалом. Роль самостійної роботи в освітньому 

процесі початкової школи зростає й потребує розширення сфер застосування впродовж 

уроків і урізноманітнення її видів.  
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ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ В 

ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ 

Катерина Миргородська  

магістрантка педагогічного факультету 

Ізмаїльський державний гуманітарний університет 

Науковий курівник – доц. Сич Ю.І. 

 

В умовах дії нового Закону України «Про освіту» (2017 р.) та вимог концепції 

Нової української школи сучасна система початкової освіти здатна реагувати на 

цивілізаційно-історичні, соціально-технологічні та освітні імперативи ХХІ століття. 

Вона орієнтована на впровадження інтерактивних та проектних технологій навчання, 

інноваційних форм і методів на засадах компетентнісного підходу, з урахуванням 

мотиваційних особливостей, індивідуальних запитів і потреб учнів. 

У Національній доктрині розвитку освіти України у ХХІ столітті  зосереджено 

увагу на необхідності подальшого розвитку освіти на основі використання нових 

прогресивних концепцій, запровадження сучасних технологій і науково-методичних 

досягнень в освітньому процесі початкової школи. Одним із трендів сучасної освіти є 

змішане навчання – технологія, яка дозволяє більш ефективно використовувати переваги 

як очного, так і електронного навчання, і нівелювати або взаємно компенсувати недоліки 

кожного з них. 

За останні роки чимало дослідників намагалися проаналізувати зміст поняття 

«змішаного навчання». Зокрема, слід згадати здобутки І. Воротникової, Л. Данькевич, 

В. Кухаренка, Є. Пьяних, Н. Рашевської, В. Фандей, Т. Шроль та інших. 

Більшість авторів уважають, що змішане навчання – це процес здобування знань, 

умінь та навичок, що супроводжується поєднанням різних технологій навчання 

(українські учені Ю. Триус, А. Стрюк, В. Кухаренко, О. Коротун та зарубіжні – Д. 

Тракслер, Д. Берн, П. Валайзен, Ч. Грем). Зарубіжні дослідники вважають, що змішане 

навчання є поєднанням (комбінацією) різних технологій (очного, дистанційного, 

мобільного, онлайн-навчання) та стратегій навчання (Б. Коллінс, С. Моебз, С. Вейбелзал, 

С. Грей, В. Джоші, С. Дзюбан, Р. Куртус, А. Богомолов, М. Коваль) [3, с. 143-156]. 

На відміну від багатьох інших педагогічних технологій, змішане навчання не має 

конкретного авторства і складалося багато в чому спонтанно, в результаті численних 

спроб змінити існуючі методи і принципи навчання. Така спонтанність і 

https://ua-referat.com/%D0%94%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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багатофакторність розвитку змішаного навчання викликає складності при аналізі даної 

технології, які починаються зі спроб сформулювати чітке визначення. 

Аналіз наукових публікацій з досліджуваної проблематики дозволяє нам виділити 

такі типові визначення: 

 Змішане навчання – це метод, який поєднує в собі традиційне навчання 

«обличчям до обличчя» і деякі елементи дистанційного навчання [2, с. 809].  

 Це поєднання традиційних формальних засобів навчання – роботи в 

аудиторіях, вивчення теоретичного матеріалу – з неформальними, наприклад, з 

обговоренням за допомогою електронної пошти та Інтернет-конференцій [4].  

 Це цілеспрямований процес здобування знань, умінь та навичок в умовах 

інтеграції аудиторної і позааудиторної навчальної діяльності суб’єктів освітнього 

процесу на основі взаємного доповнення технологій традиційного, електронного, 

дистанційного та мобільного навчання [1, с. 3].  

Змішане навчання безсумнівно є прогресивною освітньою технологією, що має 

широкі перспективи для використання і подальшого розвитку. В першу чергу це 

повʼязано з тим, що при правильному і повноцінному застосуванні змішане навчання 

працює на формування цінних якостей особистості, які також відомі як навички XXI 

століття: 

 здатність до комплексного вирішення проблем; 

 критичне мислення, здатність вибору достовірних джерел даних і відбору 

інформації, яка дійсно необхідна для вирішення проблеми; 

 креативність, здатність творчо переосмислити наявну інформацію, синтезувати 

нові ідеї та рішення; 

 командна робота, вміння продуктивно взаємодіяти з іншими людьми, шукати 

однодумців і створювати команди; 

 вміння і прагнення вчитися протягом усього життя; 

 вміння приймати рішення і нести за них відповідальність. 

Змішане навчання, як і будь-яка інша інноваційна технологія вимагає часу, 

додаткових зусиль та дотримання педагогічних умов з боку вчителя. 

Обґрунтуємо педагогічні умови організації змішаного навчання в початковій 

школі. 

1. Поступовий відхід від фронтальних форм роботи. Головною організаційною 

особливістю змішаного навчання є поступовий відхід від фронтальних форм роботи, 

добре освоєних і використовуваних вчителями, а також учнівського індивідуалізму, як 

основної навчальної стратегії. У традиційному класі всі організаційні форми залежать 

від місця розташування вчительського столу, дошки і розстановки парт. Вони 

пристосовані для лекцій та інших занять, що проводяться в жанрі монологу. Тимчасові 

рамки уроку також обмежують обсяг навчального завдання, яке ставиться перед учнями. 

Як правило, 45 хвилин ледь вистачає на відтворення знань і відпрацювання навичок. У 

цих умовах для продуктивної діяльності учнів часу не залишається, не кажучи вже про 

організацію аналізу і рефлексії. 

2. Реструктурування навчального простору. Другою важливою умовою є 

реструктурування навчального простору: виділення робочих зон, а в деяких випадках 

навіть повна відмова від жорсткої класно-урочної організації навчального часу і 

простору. У підсумку перехід до змішаного навчання може привести до кардинальної 

трансформації загальної організаційної моделі школи. 

3. Використання компʼютерів, ІКТ. З технічної точки обовʼязковою умовою 

реалізації змішаного навчання є використання компʼютерів. Це можуть бути 

компʼютерні класи, компʼютери в шкільній бібліотеці, особисті мобільні пристрої учнів. 

Слід звернути увагу, що змішане навчання не вимагає обовʼязкової наявності пристрою у 

кожного учня в один і той же момент часу, хоча в змішаному навчанні широко 

застосовуються модель «1:1» (один учень – один пристрій), а також модель BYOD ( 
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«принеси свій пристрій). Необхідним є використання сучасних веб-сервісів, що дозволяє 

організувати розподілену роботу в спільному документі навіть для віддалених учасників. 

4. Відбір інформаційних ресурсів. Інформаційні ресурси (в тому числі цифрові), 

що використовуються при реалізації змішаного навчання повинні мати високий рівень, 

який дозволить підібрати навчальний контент відповідно до особливостей кожного учня. 

Крім того, використовувані завдання повинні забезпечувати різноманітні форми роботи з 

навчальним змістом (аналіз пропонованих даних, міні-дослідження, проекти, ігри, 

дебати і дискусії). 

5. Зміна в методах навчання. Зміна в методах навчання – одна з головних ознак 

змін при впровадженні змішаного навчання. У роботу вчителів початкових класів 

включаються методичні прийоми, спрямовані на ефективне використання технологій і 

розширення інформаційно-освітнього середовища. Підтримуються методи навчання, 

спрямовані на розвиток навичок мислення високого рівня, життєвих навичок, навичок 

для кар'єри і роботи, навичок вирішення проблем. Поширюються і підтримуються 

навчальні методи з опорою на колективну взаємодію, співпрацю, само- і взаємонавчання. 

У змішаному навчанні важлива практика розробки та обміну цифровими освітніми 

ресурсами. 

Підсумовуючи викладене вище, можна стверджувати, що застосування технології 

змішаного навчання висуває високі вимоги до педагогів, а саме: 

 висока ІКТ-компетентність, володіння різноманітним електронним 

інструментарієм, в тому числі сервісами комунікації, спільної онлайн-роботи, 

соціальними інструментами, системами управління навчання тощо; 

 вміння створювати власний навчальний зміст, тому що існуючі інформаційні 

ресурси не завжди володіють тим рівнем навчальної інформації, який необхідний для 

організації змішаного навчання; 

 вміння диференціювати освітній процес з урахуванням особливостей кожного 

учня. 

Впровадження змішаного навчання вимагає від педагога набагато більших витрат 

сил і часу, ніж звична, століттями відпрацьована фронтальна форма роботи. Технологія 

змішаного навчання однозначно вимагає психологічної готовності вчителя, готовності 

стати помічником в процесі навчання. Впровадження змішаного навчання як інновації 

приводить до низки змін в самовизначенні і способах діяльності учня і вчителя. Учень 

знаходить простір свободи і відповідальності, в якому він вчиться робити усвідомлений 

вибір і відповідати за його наслідки. Учитель починає функціонувати в нових для себе 

ролях, зокрема, йде від ролі транслятора до ролі тьютора, і ключовим інструментом 

педагога стає навчальне середовище, в якому стираються межі між середовищем класної 

кімнати і онлайн-середовищем. 

В результаті аналізу умов організації змішаного навчання в початковій школі 

можна з упевненістю виділити наступні переваги, повʼязані з особливостями 

використання цифрових освітніх ресурсів: 

1) необмежений доступ до навчальної та інших видів інформації, розміщеної на 

електронних носіях і в онлайн-просторі (в тому числі у формі онлайн-курсів); при 

змішаному навчанні вчитель перестає бути єдиним джерелом інформації, а надмірність 

інформації, одержуваної учнем, дозволяє формувати у нього різноманітні навички 

роботи з нею; 

2) можливість варіювання змісту, способів і методів навчання, що дозволяє 

задовольнити запити на навчання практично кожного учня; 

3) прозорість і зрозумілість системи оцінювання, особливо в тій її частині, де 

виставлення оцінки відбувається на основі електронних завдань з автоматичною 

перевіркою, а субʼєктивна думка вчителя не впливає на оцінювання. 

Таким чином, змішане навчання – це одна з технологій формальної освіти, згідно 

з якою учень засвоює одну частину матеріалу онлайн, частково самостійно керуючи 
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своїм часом, місцем, шляхом і темпом навчання, а іншу частину матеріалу вивчає у 

шкільному класі. Водночас, успішному впровадженню технології змішаного навчання 

передує створення та забезпечення комплексу спеціальних педагогічних умов, до яких 

відносимо поступовий відхід від фронтальних форм роботи, реструктурування 

навчального простору, використання компʼютерів, ІКТ, відбір інформаційних ресурсів, 

зміна в методах навчання, які логічно пов’язані між собою і в результаті сприяють 

отриманню цілісного навчального досвіду молодших школярів. 
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Проблема морального виховання здобувачів початкової освіти Нової української 

школи не обминає сьогодні педагогічну громадськість з огляду на її безсумнівну 

актуальність. Учнівська молодь з початкової ланки повинна бачити взірець для 

наслідування, тому вчителю початкових класів належить розпочати послідовну і 

систематичну роботу щодо змістового забезпечення формування у дітей стійких 

моральних чеснот.   

Питанням морального становлення особистості присвятили увагу багато 

вітчизняних і зарубіжних учених, зокрема І. Д. Бех [1],  Л. І. Божович, Т. Є Коннікова [2], 

О. В. Матвієнко [4], О. Я. Савченко [7], І. Ф. Харламов [8] та ін., де розкрито ряд 

змістових і процесуальних аспектів виховання загальнолюдських цінностей, збагачено 

теорію морального виховання, вказано форми і засоби виховання моральних понять у 

молодших школярів. 

У статті ми обрали за мету висвітлити лінгводидактичні умови виховання в учнів 3-

4 класів моральних чеснот засобами літературної освіти. Успішна реалізація процесу 

виховання моральних рис на уроках читання потребує від класовода професійної 

майстерності аналізу творів дитячої художньої літератури й фольклорного надбання 

українського народу, знання основних видів роботи з текстами підручника «Літературне 

читання» з огляду на вікові та індивідуально-психологічні особливості дітей молодшого 

шкільного віку.  

У програмі з літературного читання зазначені завдання виховання у дітей 

молодшого шкільного віку морально-етичних цінностей засобами мовно-літературної 

освітньої галузі. Опрацювання художніх образів у творах різної тематики та жанру в 3-4 
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класах, самостійна робота з дитячими книжками дають змогу сформувати у читачів певні 

моральні уявлення та поняття. Коло читання в початкових класах включає різноманітні 

жанрово-родові форми, оповідання, казки, байки, уривки з повістей, епічні та ліричні 

вірші тощо. У Навчальній програмі [6, с. 73] підкреслюється різноманітність 

літературних творів за тематичним спрямуванням: 

1) твори про природу у різні пори року; 

2) твори про дітей, їхні стосунки, взаємини в сім’ї, у школі;  

3) ставлення до природи, людей, праці; 

4) сторінки з життя видатних людей; 

5) твори, у яких звучать мотиви любові і пошани до рідної землі, мови, традицій 

українського та інших народів;  

6) твори, у яких утверджуються добро, людяність, працелюбність, честь, дружба. 

Методика читання прозових творів, зокрема народних і авторських казок й 

оповідань спрямовує діяльність учителя на ретельне опрацювання змісту тексту, 

осмислення його ідеї. Під час композиційного та смислового аналізу прочитаних творів 

значна увага надається встановленню причиново-наслідкових зв’язків у поведінці 

головних героїв, складанню їх характеристик, відшуковуванню аналогій із реальним 

життям. На думку І.Д. Беха, слід прагнути до такого рівня вихованості особистості, коли 

«… її духовно-моральні дії визначаються не лише засвоєними вимогами, нормами, 

цінностями, а й набутим відповідним життєвим досвідом. Така особистість не тільки 

надасть матеріальну допомогу тому, хто її потребує, а й підбадьорить його ласкавим 

словом, співчутливим поглядом тощо» [1, с. 2].  

У ході педагогічного експерименту ми впевнилися у вагомому значенні творів 

художньої літератури на стан сформованості моральних чеснот учнів початкових класів, 

до яких умотивовано віднесли наступні:  

1) справедливість; 

2) щедрість; 

3) повагу до старших; 

4) дружелюбність; 

5) працьовитість; 

5) любов до тварин, до природи в цілому.  

Дані аналізу підручника «Літературне читання» для 3-4 класів з боку наявності 

різножанрових творів з огляду на їх значущість у справі морального впливу на поведінку 

й риси характеру молодших школярів нами відображено у таблиці 1:   

           Таблиця 1 

  

Виховний потенціал творів художньої літератури 

 Коло читання Читанка, 3 клас Читанка, 4 клас 

Оповідання про 

природу 

6 8% 6 7% 

Оповідання про лідей 

і діяльність їх у 

природі 

4 5% 10 12% 

Казки 7 9% 8 8% 

Епічні вірші 9 12% 4 5% 

Байки 4 5% - 0% 

Всього творів 76 100% 88 100% 

 

Аналіз методичного арсеналу вказаних Читанок показує, що в цілому варто було б 

збільшити кількість тих творів, у роботі над якими є змогу посилити увагу до 

морального виховання дітей 7-10-річного віку через опрацювання завдань і питань 

уміщених в підручнику чи дібраних учителем самостійно. Зокрема, використання 
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вчителем упродовж літературного і позакласного читання різноманітного тематичного 

багатства казок суттєво впливає на формування поведінки молодших школярів, якість 

їхніх вчинків. Через зміст і методичні прийоми роботи над творами вчитель сприяє 

сформованості в учнів морально правильної поведінки й доброчинного ставлення до 

однолітків. Уроки в третьому класі, що присвячені українським народним казкам 

героїко-фантастичного характеру, стають уроками високої людської моралі. Поряд із 

пізнавальним інтересом й естетичною насолодою від читання й аналізу цих казок, учні 

вчаться гуманному міжособистісному ставленню до оточуючих дітей і дорослих. 

Читаючи народні і літературні казки, діти молодшого шкільного віку дізнаються, що 

добром завжди відплатиться тим, хто живе за законами споконвічної моралі, а до тих, 

хто чинить погано, аморально, завжди приходить розплата. Порівняння моральних 

понять добра і зла відрізняє методичні особливості роботи над казкою, адже «… билинні 

богатирі-герої народних казок є втіленням кращих моральних рис народу: Ілля-

Муромець, Добриня-Микитич, Альоша-Попович, Кирило-Кожум’яка та ін.» [5, с. 148].  

Зауважимо, що вихованню почуттів доброти і справедливості присвячено багато 

українських народних казок, вивчення яких підштовхує молодших школярів на 

доброчинну поведінку. Наприклад, у смисловому і композиційному аналізі української 

народної казки «Кирило-Кожум’яка» вдаємося до підкреслення композиційних 

елементів твору, вибіркового читання, що ілюструє силу і мужність богатиря у боях зі 

змієм. Робота з ілюстрацією допомагає словесному змалюванню головного героя: 

- Яким уявляємо Кирила-Кожум’яку? 

- Спробуйте зіставити уявлене з малюнком підручника. 

- Якою є зовнішність героя? 

Готуючи молодших школярів до сприймання тексту героїчної казки, проводимо 

обов’язкову словникову роботу, вправляння у правильному читанні слів, поданих у кінці 

твору. У первинному зразковому читанні вчитель повинен інтонаційно передати голосом 

основний виховний вплив казки, а в бесіді за змістом розставити потрібні смислові 

акценти. На з’ясування розуміння прочитаного тексту спрямоване вибіркове читання. 

Так, методисти радять уважно прочитати «… діалог  князівни зі змієм; рядки казки, де 

йдеться про силу і мужність богатиря; що написала дочка батькові; що попросив Кирило 

у князя; опис його боя зі змієм» [3, с. 52].  

Знаходження композиційних елементів твору (зачину, основної частини, кінцівки) 

готує третьокласників до детального і творчого переказів, які виступають видами робіт з 

текстом, що мають на меті перевірку розуміння змісту прочитаного. Довершує 

характеристику персонажа поділ тексту на частини, складання плану, читання за ролями, 

узагальнення головної думки твору. Варіантом приблизного плану може стати 

наступний: 

1. Поява змія. 

2.  Розмова з ним дочки князя. 

3. Лист князівни. 

4. Бесіда дітей з Кирилом-Кожум’якою. 

5. Бій із змієм. 

6. Перемога богатиря.  

В узагальнюючій бесіді за героїко-фантастичною казкою (оповіданням, в якому 

діють люди) необхідно виявити авторський задум, визначити, чиї вчинки варті 

наслідування, що в поведінці персонажів треба засудити, яке прислів’я підійде для 

морального висновку за прочитаним.  
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Актуальність проблеми визначається тим, що сучасне суспільство 

характеризується складними соціальноспрямованими, політичними, морально-

естетичними проблемами, для успішного вирішення яких, безсумнівно, необхідно 

створення системи виховання не тільки освіченої, але й естетично розвиненої 

особистості, здатної до саморозвитку, самовиховання, до постановки і пошуку методів 

самовдосконалення. Головна роль в становленні таких якостей особистості належить 

сучасній системі загальної та спеціальної освіти, зокрема художньої, пріоритетним 

завдання якої є розвиток особистості засобами мистецтва, в тому числі музичного [4]. 

Тому, ми поставили за мету виявити можливості музично-творчої діяльності у вихованні 

та розвитку особистості. 

Відомо, що музика є мистецтвом, яке безпосередньо впливає на духовний світ 

людини і викликає при цьому безліч різних емоцій. Ще в епоху античності філософи, 

говорячи про гармонію душі і тіла, називали музику засобом естетичного виховання 

особистості. Освіченою вважали людину, що володіє мистецтвом декламації, співу та 

гри на музичному інструменті. Слово «неосвічений» трактували як той, що «не вміє 

співати в хорі» [7].  

Зокрема, Аристотель наголошував: «Навіть одна мелодія без супроводу її 

словами, містить в собі естетичні властивості. Тим часом як ні фарби, ні запахи, ні 

смакові відчуття нічого подібного в собі не укладають» [7]. 

Загальновизнано, що найкращі умови для виховання та розвитку особистості, 

створюються в сімʼї. Музичне виховання і розвиток дитини залежить від тих передумов і 

умов, які визнаються вродженими музичними здібностями, способом життя сімʼї, її 

традиціями, ставленням до музики і загальною культурою. Залучення дітей до музичного 

мистецтва здійснюється в пропроцесі їх відвідування філармонійних концертів, органних 

залів, музичних вистав і т.п. Знайомство з музичним мистецтвом розвиває у них інтерес і 

увагу до оточуючого їх світу, виховує художній і естетичний смак, встановлює 

емоційний контакт з дорослими і наповнює життя художнім змістом [1]. Цікавий зміст, 
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багатство фантазіі, яскраві художні образи творів класичної і народної музики 

привертають увагу дитини, доставляють їй радість і в той же час мають на неї 

величезний псіхоемоціональний вплив. Чим раніше дитина стикається зі світом звуків, 

тим швидше вона сформується як особистість. Багато мислителів визнають необхідність 

раннього розвитку особистості, про що говорив видатний педагог Ян Амос Каменський: 

«... счастливий розвиток обдарувань має початкові підстави в ранньому віці» [5]. 

З метою розвитку естетичного смаку особистості важливою умовою є 

накопичення і розвиток музичного досвіду спілкування з народною музикою, а також 

творами класичної музики українських і зарубіжних композиторів. Класична музика несе 

в собі виразні образи вічних понять – краси і любові, добра і світла, смутку і трагедії, 

свята і радості. У народній музиці, поряд з музичними гідностями присутні і національні 

риси, котрі виховують такі почуття характеру, як патріотизм і моральність. 

Засобами музичного мистецтва здійснюється формування моральних ідеалів, 

духовний розвиток особистості. Вчені наголошують, що у період виховання і розвитку 

особистості в процесі музично-творчої діяльності важливо: 

– звернути увагу на збагачення духовного світу дитини яскравими музичними 

враженнями, викликаючи інтерес дітей до музики, передаючи традиції свого народу, 

сформувати основи музичної культури; 

– розвивати музичні і творчі спроможності дитини в процесі різних видів 

музично-творчої діяльності: сприйняття музики, виконавства, творчості, музично-

освітньої діяльності; 

– сприяти загальному розвитку дитини засобами музики [3].  

За словами Л. Виготського, музика не може прямо «перенести» моральність в 

душу людини, але вона здатна пробудити до життя моральний потенціал людини. 

Головне, чого педагог може навчити на уроках музики розуміти емоції, що передаються 

музикою, співпереживати їм і на основі цього будувати власну систему світогляду [2]. 

Основна мета початкового музичного виховання полягає не стільки в оволодінні 

знаннями, скільки в спонуканні інтересу до пізнання та самовдосконалення [4]. У звʼязку 

з цим одним з найважливіших завдань вчителя музики є всебічне освітлення музичної 

спадщини людства. На жаль, сучасне телебачення і радіомовлення не можуть дати 

такого різнобічного погляду на означену проблему. 

У недалекому минулому було розроблено програму О. Ростовського, як 

основоположну, фундаментальну для музичної освіти у загальноосвітній школі. Однак 

не можна заперечувати необхідність оновлення її в зв'язку зі зміною навколишнього 

світу і появи нових, численних особливостей, що впливають на виховання та розвиток 

музично-творчої діяльності особистості.  

Слід зазначити, що останнім часом з’явилося багато програм, спрямованих на 

залучення до музично-творчої діяльності інтеграції мистецтв. Модель поліцентричної 

інтеграції змісту мистецької освіти була розроблена Л. Масол. Вона передбачає 

включення до базових шкільних програм поряд із домінантними – музичним та 

візуальним мистецтвами вивчення елементів інших видів мистецтв [6]. 

Так, на поліцентричному підході будується зміст інтегрованого курсу 

«Мистецтво» за Типовими освітніми програмами для 1-2 класів Нової української 

школи. Серед них програми О. Калініченко, Л. Кондратової, Н. Лємешевої, О. Лобової, 

Л. Масол, Т. Рубля, Р. Шияна, Т. Щеглова, та ін.. 

Тож наразі домінантні змістові лінії з курсу «Мистецтво» це  – візуальне 

мистецтво (живопис, графіка,  інсталяція, плакат, скульптура, фотографія тощо) та 

музичне; додаткові змістові лінії – аудіовізуальне мистецтво (кіно, телебачення, реклама, 

відео-арт, диджитал-арт, нові медіа тощо); перформативне та сценічне мистецтво (театр, 

балет, танець, тощо ) та інші. 

Під час навчання учень має пізнавати, інтерпретувати та критично оцінювати 

твори мистецтва та мистецькі явища, усвідомити зв’язок мистецтва та 
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довкілля; демонструвати  систему особистісних художніх цінностей; виявляти здатність 

мислити образами під час творчої діяльності в різних видах мистецтва; володіти 

способами (прийомами, техніками), які уможливлюють  самовираження; важливим є 

процес пізнання себе через взаємодію з різноманітними мистецькими об’єктами; 

розвиток емоційний інтелекту; усвідомлення естетичних можливостей інформаційного 

середовища і використання їх у власній творчості та художній комунікації. 

Проте, для повноцінної музичної освіти (як зазначають деякі науковці [3]) 

необхідне поєднання трьох аспектів: 

1) розвиток здатності сприймати музику і як можна глибше сприймати закладені в ній 

почуття; 

2) розвиток здібностей і умінь, необхідних для виконання музичних творів; 

3) засвоєння потрібних для цього знань [3]. 

Перегляд або прослуховування драматичних, вокальних або інструментальних 

творів є шлях прищеплення інтересу до мистецтва. Виходячи з цього, вчитель музики 

повинен навчити орієнтації в світі музики, розвинути смак учнів і сприяти формуванню 

їх духовно-моральних цінностей в процесі музично-творчої діяльності.  

Ми погоджуємося з А. Григорʼєвим, що основними завданнями музичного 

виховання і освіти повинні стати: 

– розвиток музично-творчого потенціалу особистості; 

– пробудження інтересу до пізнання музичної культури; 

– формування активної життєвої позиції; 

– отримання різнобічних музично-теоретичних знань; 

– отримання і застосування практичних навичок [3]. 

Ще одна проблема сучасного суспільства, на яку хотілось би звернути увагу, 

повʼязана з глобальною компʼютеризацією. Багато вчених вважають, що це сприяє втраті 

образного мислення і навичок творчого самопізнання, тому заняття музичним 

мистецтвом стають особливо актуальними. За словами Е. Абдулліна, «…з старанного 

виконавця державної програми вчитель повинен перетворитися в фахівця-творця, в 

особистість, що володіє новим педагогічним мисленням, необхідною творчою свободою, 

гнучкістю і самостійністю» [1]. 

Сучасна програма, що відповідає вимогам створення гармонійно розвиненої 

особистості, передбачає різнобічність навчення школярів. Це не тільки виконання 

музичних творів, а й гра на музичних інструментах, спів, диригування, включення 

елементів живопису і пластики [4]. 

Все, що є для вивчення, має бути використано для збагачення особистості. 

Відвідування філармоній, концертів класичної музики, прослуховування та аналіз 

класичних творів разом з педагогом – все це покликане сприяти духовному збагаченню 

та формуванню моральних ідеалів і цінностей, вихованню та розвитку музично-творчої 

діяльності. 

Таким чином, головна мета музичного мистецтва в світлі виховання і розвитку 

музично-творчої діяльності при створенні умов щодо становлення, розвитку і 

саморозвитку особистості така: 

– надати допомогу в розкритті і саморозкритті творчого потенціалу особистості, 

закладеного в ній від природи; 

– при наявності критеріїв рівня оцінки та самооцінки музичних здібностей 

направити студента на самостійний пізнавальний пошук. 

Виходячи з вищевикладеного, ми вважаємо, що виховання і розвиток особистості 

в музично-творчій діяльності – це спеціально організована, цілеспрямована взаємодія 

вчителя і учня, організація такого виховного простору, де створюються оптимальні 

умови для всебічного розвитку всіх її задатків і здібностей, для самореалізації всіхїї 

можностей, і щоб музика стала духовною потребою і важливим джерелом її душевних 

сил. 
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СОНЦЕ – БЕЗЦІННИЙ ЕНЕРГОРЕСУРС В АРХІТЕКТУРНІЙ СПОРУДІ 

Марія Олейнікова  

Одеська Академія Будівництва та Архітектури 

Науковий керівник – ст. викл. Коншина А.М. 

 

Говорячи про сонце, ми інтуїтивно відчуваємо велику кількість світла і тепла. Але 

Сонце це не тільки джерело тепла і світла, це небесне світило від якого залежить життя 

всіх істот на планеті Земля. 

Сучасний світ і умови в якому ми живемо, ставлять перед нами ряд глобальних, 

суттєвих питань, від вирішення яких залежить майбутнє наших поколінь і майбутнє всієї 

цивілізації. Одне з істотних і важливих умов для існування і розвитку людської 

цивілізації є використання енергоресурсів. Необхідність задовольняти зростаючі 

соціально-економічні потреби суспільства введе до збільшення масштабів 

енергоспоживання в світі. В результаті саме енергетичні ресурси є найбільш 

необхідними і найбільш цінними для людства. Звідси рішенням Європейського 

відділення Міжнародного товариства сонячної енергії, щорічно на початку травня 

відзначається Міжнародний день Сонця, метою якого є привернення уваги суспільства 

до можливостей використання поновлюваних джерел енергії [3]. 

Такі енергоресурси як нафта, природний газ, кам'яне і буре вугілля, горючі сланці, 

торф, деревина, енергія атомного розпаду і ядерного синтезу і т.д. є звичним і 

традиційним для нас джерелом енергії. Однак не варто забувати і про те, що нам дає 

сама природа. Німецькі вчені відзначають, що за тиждень на територію Росії надходить 

сонячна енергія, що перевищує енергію всіх російських ресурсів нафти, газу, вугілля та 

урану [1]. 

У поданій статті ми звернемо свою увагу на «альтернативний» або так званий 

нетрадиційний енергоресурс, а саме на сонячну енергію, яка є безцінним енергоресурсом 

для багатьох галузей людської діяльності, а також для успішного і безпечного існування 

людини на планеті Земля. Сонце, як джерело світла, широко застосовується в роботах 

архітекторів.  Саме це положення і пояснює актуальність представленої статті. 

У всі часи, коли людина стояла перед серйозною проблемою виживання, сонце 

було для нього не тільки джерелом світла і цілющого тепла, але і божественним 

початком всього існуючого. У свою чергу архітектори, які зуміли використати цю 

непересічну енергію на благо людям, проголошували сонце своїм незамінним 

помічником. В архітектурі існує навіть спеціальний термін «сонячна архітектура», що 
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означає особливий підхід до зведення будівель, що враховує можливості сонячного 

світловідбивання. 

Ще в давні часи наші предки навчилися повертати владу сонця в потрібне русло. 

Так, пасивна сонячна архітектура використовувалася ще древніми греками, які будували 

будинки, звернені на південь, використовуючи камінь, який довго зберігає тепло. Не 

відставали і стародавні римляни, які застосовували в вікнах прозорі матеріали. А 

скандинави використовували чорний базальт, «притягає» сонячні промені [2]. 

Але якщо раніше взаємодія з сонцем зводилося в основному до того, щоб 

правильно орієнтувати будівлю, вибрати матеріали, накопичують тепло або 

відображають сонячні промені, то сьогодні ми в першу чергу говоримо про активні 

технології, які змушують сонце працювати на людину. Сучасний стан розвитку індустрії 

та технології дозволяє нам більш ефективно використовувати енергію Сонця.  Разом з 

цими принципами, які століттями враховувалися при будівництві, справжній прорив у 

сонячній архітектурі повʼязаний з появою в середині 1950-х перших сонячних батарей. А 

на початку 1970-х зʼявилися і перші в світі будинку з сонячною батареєю [4]. 

Незважаючи на те, що сонячна архітектура має високу собівартість, проте ці 

витрати згодом окупаються і найголовніше – подібні будови не несуть ніякої загрози 

навколишньому світу, але ж саме глобальне забруднення нашої планети є однією з 

найважливіших, нагальних проблем людської цивілізації. Традиційне виробництво і 

використання енергії забруднює навколишнє середовище. Так, наприклад, при 

спалюванні викопних видів палива, утворюються токсичні гази і речовини, що негативно 

впливають на природу, забруднюючи повітря, грунт і воду. Страждає і вимирає все живе 

на планеті. 

Сонце ж навпаки – це чистий, з екологічної точки зору, джерело енергії, яке не 

сприяє погяві парникових газів, ні токсичних відходів. Нові ж тенденції в архітектурі, 

BAPV і BIPV показують нам, наскільки буденними і органічно вписаними в наше життя, 

з естетичної точки зору, можуть стати сонячні «електростанції», не займаючи при цьому 

додаткових площ і звівши до мінімуму втрати електроенергії при її транспортуванні. 

Як і в будь-якому дослідженні, використання сонячної єнергіі має свої плюси і 

мінуси. Щодо переваг використання, то слід зазначити наступні: щедрість, сталість, 

доступність і екологічна чистота. Просте техобслуговування: сонячні панелі потребують 

лише в очищенні кілька разів на рік. Відомі виробники випускають обладнання з 

гарантією до 25 років. Універсальність: сонячна енергія може використовуватися для 

різних цілей: для дистиляції води в Африці, харчування супутників в космосі, роботи 

побутової електротехніки, автомобілів і т.д. Тиша: у більшості сонячних електростанцій 

немає рухомих частин. Електрика виробляється безшумно. Це дозволяє встановлювати 

станцію в будь-якому місці, в т.ч. і біля житлових будинків. Постійне вдосконалення 

технологій:. в області «зеленої» енергетики щодня зʼявляється щось нове. Потужність 

панелей поступово збільшується. 

Тепер про мінуси сонячної енергетики. Насамперед це значні початкові фінансові 

витрати. Хоча електростанції поступово окупаються, коштують вони досить дорого. 

Проблема частково вирішується пільговими кредитами. Другий пункт – це доступ до 

сонячного світла обмежений в певний час: вранці, вночі, при поганій погоді. Не треба 

забувати про те, що акумулятори для тривалого зберігання отриманої електроенергії 

дорогі. Найважливішим недоліком виробництва сонячної енергії пов’язано з  

потенційним ризиком забруднення навколишнього середовища. Необхідність 

використання рідкісних матеріалів. Для установки панелей потрібно виділити певний 

простір. 

Крім цього, варто зауважити, що сонце є практично невичерпним джерелом 

енергії. Важко собі уявити, але за півгодини Земля отримує від Сонця енергію, яку все 

людство споживає протягом року. В останні роки складається стійка думка, що всі 

потреби людства в енергії можуть бути покриті використанням однієї сонячної енергії. 
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Довгі роки вчені займаються вирішенням проблеми створення безпечного 

термоядерного реактора, що практично є спробою відтворити маленьку модель Сонця на 

Землі. Слід зазначити що в теперішній час не має необхідності докладати багато коштів 

та зусиль для більш ефективного використання енергії від вже існуючого термоядерного 

джерела – Сонця, в той час як сонячна енергія є абсолютно безкоштовним ресурсом, 

який в достатній кількості проникає на нашу планету Земля [6]. 

Значна роль у зниженні рівня екологічного забруднення від використання 

традиційних видів палива належить широкому застосування відновлюваних джерел 

енергії. Раціональне використання енергії, скорочення споживання енергоносіїв, а також 

застосування технологій, що не завдають шкоди навколишньому середовищу, 

виступають як важливі інструменти в сфері охорони навколишнього середовища. На 

жаль, як в нашій країні, так і в усьому світі, потенціал відновлюваних джерел енергії 

використовується дуже мало, в тому числі і в будівельній індустрії. Але слід зазначити, 

що тема використання поновлюваних джерел енергії в житловому будівництві 

досліджується вже багато років: так перший будинок з сонячним колектором був 

побудований ще в 1947 році (будинок MIT-I). Енергетична криза 1970-х років дала 

імпульс для розвитку досліджень в цій області. У нашій країні спостерігався активний 

зріст використання відновлюваних джерел енергії у будівництві, однак аналіз джерел 

продемонстрував той факт, що  дослідження у сфері використання енергоресурсів 

припинилися [5]. 

Сьогодні в Україні розвиток архітектури енергозберігаючих будівель є досить 

актуальним, адже природно-кліматичні ресурси країни є перспективними для отримання 

відновлюваної енергії. На жаль, цей потенціал мало використовується через сучасну 

ситуацію у нашій країні, а саме: використання архітектурних рішень дуже мало 

враховують аспекти енергозбереження; невисока популярність ідей енергозбереження 

серед населення. 

З огляду на все вище сказане, ми можемо зробити висновок, що архітектура з 

використанням сонця в обов'язковому порядку повинна стати важливою складовою 

стратегії не тільки інсоляції, опалення, освітлення, а й енергозбереження. При 

проектуванні енергозберігаючих будівель варто звертати увагу не тільки на ефективне 

використання енергії сонця, але і на скорочення енерговитрат в цілому. Тим самим ми 

попередимо глобальне забруднення навколишнього середовища та  дозволить зберегти 

планету Земля для наших майбутніх поколінь. 
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Умови сучасного суспільства висувають підвищені вимоги до дистанційного 

навчання. Варто зазначити, що дотепер дистанційне навчання було не типовим для 

системи освіти, але зараз це дуже актуально в умовах пандемії COVID-19. Як відомо, 

методика проведення дистанційних занять знаходиться у процесі становлення, а 

принципи дистанційного навчання та його особливості стали досить серйозними 

викликами для системи освіти в цілому. 

Принагідно наголосити на тому, що дистанційне навчання передбачає, що 

більшість навчального матеріалу школярі опановують самостійно. Але в учнів 

початкової школи навички самостійної навчальної роботи, тобто уміння вчитися, майже 

не сформовані. Підкреслимо, що у Положенні про дистанційне навчання передбачено 

організацію дистанційного навчання в синхронному режимі, де учасники взаємодіють в 

он-лайн режимі та асинхронному режимі, де учасники взаємодіють між собою із 

затримкою в часі, застосовуючи різні доступні сервіси 2. Між тим установлено, що 

саме завдяки асинхронному режиму забезпечується гнучкість та індивідуалізація 

дистанційного навчання. Варто зазначити, що проблема вчителів початкових класів – як 

організувати самостійну роботу учнів – під час карантину стає проблемою для батьків: 

як навчити дітей самостійності та як цю роботу проконтролювати. Тому виникає питання 

– якою ж має бути віртуальна навчальна комунікація в а/синхронному режимі, щоб вона 

не займала весь вільний час як учителя, так і учнів, а тим паче й батьків?  

Нами було поставлено за мету з’ясувати ефективність запровадження 

а/синхронного режиму дистанційного навчання в початкових класах; розібратися яким 

все ж таки інтерактивним платформам надають перевагу вчителі-початківці. Таким 

чином, нами було проведено анкетування серед вчителів початкової ланки освіти м. Рені 

(всього 45 респондентів). Цікаво було дізнатися «Які інтерактивні платформи 

використовують вчителі-початківці для організації навчальної діяльності учнів?». 

Більшість опитаних (64%) користуються такими платформами: GoogleClassroom, Google-

meet для он-лайн зв’язку, використовують віртуальну дошку Padlet, конструктори 

LearningApps,Quizlet та ін. Менша частина респондентів (36%) надають перевагу таким 

сервісам як: Zoom, Google Диск, Classtime, Google Forms, YouTube та інші. Принципово 

було з’ясувати у вчителів «Дистанційна освіта – це альтернатива очному навчанню?». 

100% опитаних вважають, що дистанційна освіта не є замінником навчання у школі,  бо 

школа це перш за все про соціалізацію, спілкування, розвиток та навчання дитини. 

Досвід переконує, вчителі мають розвивати навички володіння дистанційними сервісами 

навчання, тому що реалії сьогодення вимагають швидких дій у форс-мажорних 

обставинах. 

Слід зауважити на тому, що під час опитування вчителі ділилися власним 

досвідом проведення дистанційного процесу. Наприклад, Гусєва Інна Володимирівна, 

вчителька математики Ренійської ЗОШ№4, на уроках математики в 3 класі працювала 

так: 

 Створила віртуальний клас на сервісі ClassDojo, де діти отримували домашні 

завдання; 

 Використовувала конструктор для створення вправ LearningApps та Classtime; 

 Записувала відео-уроки на власний YouTube канал; 

 Для перевірки вивченого матеріалу застосовувала GoogleForms та Classtime; 
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 Уроки узагальнення та систематизації проводила в Zoom- конференції. 

Варто зазначити, що вчителька математики використовувала асинхронний режим 

навчання як основний з елементами синхронного режиму, надаючи перевагу зручності та 

гнучкості навчання. 

 

Шевченко Яна Василівна, вчителька англійської мови Ренійського НВК, організувала 

роботу з учнями 4 класу саме так: 

 Створила курс на сервісі GoogleClassroom, де розміщувала домашні завдання для 

школярів; 

 Проводила он-лайн уроки в  Google-meet; 

 Працювала с програмою PowerPoint для створення слайдів з QR-кодами та 

посиланнями на YouTube; 

 Для вивчення та повторення  нових слів працювала з Quizlet; 

 Для перевірки засвоєння вивченого матеріалу застосовувала Google Forms. 

         Як бачимо, Яна Василівна поєднує використання а/синхронного режимів 

навчання, тобто вчитель вбачає найбільш ефективну роботу учнів саме в гібридному 

режимі навчання. 

Зазначимо, що  на запитання «Якому з режимів дистанційного навчання ви 

надаєте перевагу?»  15% опитаних відповіли, що більш прихильні до синхронного 

режиму, 23% працюють в асинхронному, а 62% вчителів надають перевагу гібридному 

режиму, тобто вони поєднують використання а/синхронного режимів дистанційного 

навчання.  

Якщо вище зазначене  відтворити спрощено, то стає зрозумілим, що найкращий 

результат має гібридне навчання – коли ми зустрічаємось із дітьми в синхронному 

режимі (наприклад на відео конференції) і водночас застосовуємо асинхронне навчання. 

Чому саме таким чином? Бо учням надається підтримка у синхронні. Водночас, деякі 

речі найкраще робити в асинхронні. Також це можливість учням самостійно планувати 

своє навчання, виходячи з тих чи інших умов, а також навчитися відповідальності 1. 

Наведемо приклад, під час дистанційного навчання вчитель може запропонувати 

учням в якості домашнього завдання подивитися відео або презентацію з теми 

наступного уроку (додатково прочитати 1–2 сторінки підручника), запропонувати 2–3 

простих запитання для самоперевірки, враховуючи, що час на ознайомлення з новим 

навчальним матеріалом не повинен перевищувати 30 хвилин. А на он-лайн уроці в 

синхронному  режимі з’ясувати, які питання виникали у школярів під час перегляду 

відео (презентації), перевірити відповіді на питання для самоперевірки, акцентувати 

увагу на певних особливостях теми, що вивчається, розібрати розв’язання завдань. Потім 

дати учням різноманітні завдання для самостійного виконання в робочому зошиті та 

спільної взаємодії за допомогою онлайн-інструментів (створення спільного 

документа/презентації/малюнка/карти знань тощо). Ця частина уроку може бути 

проведена в асинхронному режимі 1. 

Зважаючи на результати опитування вчителів доцільно зробити висновок, що 

ефективне дистанційне навчання можливе лише із поєднанням двох режимів – 

синхронного та асинхронного. Також зазначимо, що на якість навчання впливають 

сучасні інтерактивні сервіси, які сприяють підвищенню інтересу та зацікавленості в 

навчанні, адже головне – це допомога учням вчитися та засвоювати компетенції 

21століття. Адже ми розглядаємо учня як всебічну особистість, яка здатна практично 

застосувати набуті уміння та навички. 
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СУЧАСНІ МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ПОДОЛАННЯ ШКІЛЬНОГО СТРЕСУ 

ЗАСОБАМИ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ 

Анастасія Радовенчик 

магістрантка педагогічного факультету 

Ізмаїльський державний гуманітарний університет 

Науковий керівник – доц. Ярчук Г.В. 

 

У сучасному світі ніхто не захищений від стресів. Проблема подолання стресу є 

досить актуальною в шкільному віці, великий обсяг інформації,  непорозуміння  з 

однолітками, переживання за оцінку та інші обставини життя учнів призводять до 

виникнення різних стресових ситуацій. Незначні стреси неминучі і в основному 

нешкідливі, а ось високий стрес негативно впливає на продуктивність уваги, порушує 

нормальну роботу органів і систем. До того ж, надмірні переживання і стрес призводять 

до появи проблем не тільки у самого учня, а й у його найближчого оточення . 

Під стресом розуміють стан сильного і тривалого напруження, яке виникає у 

людини, коли її нервова система одержує емоційне перевантаження [1,с.102-105]. 

Дослівний переклад терміна «стрес» (від stress англ.) – тиск, натиск, напруга. 

Переважно до виникнення концепції стресу цей термін використовувався в технічних 

науках для опису фізичного впливу. У медицину, біологію і психологію він був введений 

Гансом Сельє у 1936 року [5, с. 43]. 

Автор показав незалежність процесу пристосування організму людини від 

характеру впливу або екстремальності. Фактори, що впливають можуть бути самими 

різними, але незалежно від своїх особливостей вони викликають в організмі людини 

однотипні зміни, що забезпечують адаптацію.  

Поняття стресу дуже швидко вийшло за межі вузько біологічної трактування і 

стало широко використовуватися як в науці, так і в життєвій практиці. Стрес 

розділяється на три стадії: стадія тривоги, стадія опору, стадія виснаження. Стадії 

змінюються в міру розвитку або посилення стресовій ситуації. На стадії тривоги людина 

піддається появі подразника. Після чого настає стадія опору, коли організм починає 

пригнічувати відчуття тривоги і зводить його до мінімуму. Якщо стресор слабкий або не 

тривалий, то на цій стадії людина пристосовується до ситуації і виробляє адаптивність, 

отримуючи корисні якості. 

Через кілька років Р. Лазарус вводить поняття емоційний стрес. Емоційний стрес 

характеризується афективними змінами в організмі. На відміну від біологічного стресу, 

емоційний стрес залежить від індивідуальних психологічних особливостей людини. 

Людина може по-різному ставиться до самого себе під час стресових ситуацій. Л. А. 

Китаєв-Смик виділяє три типи відносин. Перший тип – це ставлення до себе, як до 

«жертви», проявляється в екстремальних ситуаціях, що підсилює вплив стресу, який 

переходить в дистрес.  

Дистрес – це важкий стан стресу, яке супроводжується повним напругою. Після 

стресу у людини йде розслаблення, але в випадку дистресу, після напруги розслаблення 

не відбувається і людина постійно знаходиться в замкнутому затиску. Цей стан може 

посилюватися, в результаті чого може зʼявитися фізіологічний зрушення, коли тіло 

спамізіруется і не розслабляється, що веде до хвороби. Другий тип включає в себе 
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ставлення до себе, як до «жертви» і «цінності», проявляється в екстремальних ситуаціях, 

де людина вже звик перебувати і може надати відсіч стресових ситуацій, наприклад, 

передстартовий стан у висококваліфікованих спортсменів. Третій тип поєднує два 

попередні типи, але додає порівняльне відношення, тобто стрес розглядається з боку 

іншої людини і при вивченні власного стресового стану  [6,с.57-61]. 

До виникнення стресу може привести елементарне порушення режиму дня, 

скорочення сну, робота в нічний час, відмова від корисних звичок, неадекватні способи 

позбавлення від стресу. При цьому часто спостерігаються професійні порушення, тобто 

збільшується кількість помилок на роботі, що виявляється в низькій продуктивності 

робочої діяльності, хронічна нестача часу, погіршення точності при виконанні 

необхідних зусиль. Ці фактори можуть привести до порушення соціально-рольових 

функцій, що проявляється в зниженні сензитивності, збільшенні конфліктності, прояві 

антисоціальної поведінки, порушення сну, нестачі часу, підвищеної стомлюваності, 

проблемам при спілкуванні. 

У процесі еволюційного розвитку у людини виробилися певні поведінкові моделі 

реагування на стрес. Фізіологічна реакція, в першу чергу – викид в кров адреналіну, 

готує людину до втечі або боротьби (Вознесенська, 2007). У сучасних умовах життя 

організм не може належним чином використовувати енергію, призначену для втечі або 

нападу. Це збільшує ступінь його стомлення і зносу. Заняття фізичною культурою 

дозволяють конструктивно і цілеспрямовано використовувати цю енергію, захищаючи 

організм від виснаження. Саме тому, з фізіологічної точки зору, спорт відіграє важливу 

роль в подоланні стресу, допомагаючи направити енергію в корисне русло і безпечно її 

використовувати [3, с.82]. 

Заняття фізкультурою і спортом є істотним фактором профілактики та корекції 

психологічного стресу. Фізична активність при стресі генетично обумовлена, є 

відповідною реакцією на стрес (стратегія втечі або боротьби). Заняття фізкультурою 

перемикають увагу на нові подразники, і знижують актуальність проблеми. Фізична 

культура активізує роботу серцево-судинної системи, нервової системи, підвищує 

активність імунної системи. Активність тіла дає позитивні емоції, гарний настрій. Факт 

впливу рівня загальної фізичної підготовки на стійкість до виникнення несприятливих 

станів не вимагає спеціальних доказів. Заняття фізичними вправами, різні техніки 

загартовування дають хороший антистресовий ефект. 

Ранкова гігієнічна гімнастика є досить ефективною формою для прискореного 

включення в навчально-трудовий день. Вона прискорює приведення організму в 

працездатний стан, підсилює потік крові і лімфи у всіх частинах тіла і робить частішим 

дихання, що активізує обмін речовин. Систематичне виконання зарядки протягом дня 

покращує кровообіг, зміцнює серцево-судинну, нервову і дихальну системи, сприяє 

більш продуктивної діяльності кори головного мозку. Використання різних форм 

фізичної культури відіграють істотну роль в оздоровленні учнів і підвищенні 

працездатності. 

Фізична культура дозволяє не тільки зміцнити опорно-руховий апарат і серцево-

судинну систему, а й частково допомагає людині впоратися з багатьма емоційними 

розладами, у тому числі зі стресом. Для учнів важливо навчатися справлятися зі своїми 

реакціями, контролювати імпульсивну поведінку. Уроки фізичного виховання можуть 

посилити адатаптаційний потенціал учнів і допомогти легше пережити стресові умови у 

школі. 

Під час фізичної активності мозок переходить в інший тип мислення і обробки 

інформації. Коли школяр наполегливо намагається вирішити якусь складну задачу, 

розбирає новий навчальний матеріал, то в мозку активуються центри, які вимагають 

зосередженості, вольових зусиль і додаткової уваги. Ці процеси вимагають багато 

енергії, але її не завжди вистачає, особливо, коли треба оперувати великим обсягом 

інформації. Ось чому учні, вирішуючи складні завдання і освоюючи важкі теми, швидко 
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втомлюються. У цей момент дуже важливо переключитися на інший тип мислення, який 

активується фізичною активністю.  Як тільки учні на уроці фізкультури виконують 

спортивні вправи, в мозку активуються дефолтні мережі. Вони працюють тоді, коли нам 

здається, що ми ні про що не думаємо. Ці нервові структури здатні одночасно і без 

надмірних витрат енергії обробляти величезні масиви інформації. У цих нейросетях 

відбувається порівняння нової інформації з попереднім досвідом і вже набутими раніше 

знаннями.  

Таким чином мозок забезпечує розуміння нового матеріалу або рішення складних 

завдань, які в умовах тривалої концентрації уваги не могли бути ефективно засвоєні. 

Тому під час фізичної активності у дітей народжуються інсайти: вони раптом розуміють, 

як виконувати завдання. 

В процесі фізичного навантаження в організмі виробляються ендорфіни, 

«гормони щастя». Вироблення ендорфінів позитивно впливає на емоційний фон, 

допомагає позбутися від поганого настрою. Саме це знімає депресивний стан під час 

фізичної активності. Вправи які виконуються на свіжому повітрі  більш . Так як коли 

людина знаходиться на сонці, то в його організмі виробляється серотонін, який також 

підвищує емоційний фон [1,с.130]. 

У дослідженнях Зайцева Г. А. наводяться аеробні вправи як боротьби зі стресовим 

станом. Поширені види аеробних вправ – це біг, але також до них відносяться 

велосипедні прогулянки, плавання, веслування, скандинавська ходьба і інші види 

навантажень циклічного характеру. При навантаженнях йде збагачення організму 

киснем, збільшення капілярів, а також стінки судин стають міцними і еластичними.  

Аеробні вправи є кардио-навантаженням, який впливає на серцево-судинну і 

дихальну систему. Вправи аеробного характеру виконуються протягом довгого часу без 

перерви. Фізіологічні зміни в організмі під дією аеробних навантажень почнуть 

відбуватися після 20 хвилин заняття. Дані наукових досліджень підтверджують зміни 

психологічного стану організму за допомогою фізичних навантажень, так як 

відбувається розвантаження напруженості і розслаблення [2, с.48]. 

Оцінювання впливу фізичних навантажень на організм людини і схильність до 

тривожно-депресивних станів проведено в дослідженні Лисенко А. В. Було обстежено 

дві групи, перша з них займалася регулярно фізичною культурою по 30 - 40 хвилин в 

день, друга група займалася спортом щодня в професійним спрямуванням. А також 

контрольна група, яка не займалася фізичними навантаженнями.  

За результатами дослідження, було визначено, що група, яка займалася фізичною 

культурою регулярно по 30 - 40 хвилин в день не піддана до тривожно-депресивних 

станів і таким чином мають малу ймовірність опинитися в стресовому стані. 

Обумовлюється це виробленням ендорфінів в організмі людини, який взаємодіє з 

рецепторами мозку, що призводить до зниження больового порогу.  

Таким чином, фізичні навантаження служать антидепресантом і дозволяють 

відновити позитивне мислення по відношенню до життя. Фізичні навантаження 

дозволяють зменшити тривожні стани, наприклад, при страху або екстремальних 

ситуацій [4, с.203]. 

Дослідницька робота. Визначення тривожності учнів по тесту Філліпса. У 

дослідженні взяли участь учні  9-х, 11-х, класів загальноосвітньої школи. Всього в 

дослідженні взяли участь 63 людини.  

Були отримані наступні результати. Загальна тривожність у школі – загальний 

стан учня, повʼязаний з різними формами його включення в життя школи. Переживання 

соціального стресу – емоційний стан учня, на тлі якого розвиваються його соціальні 

контакти, статус серед одноліток.  Учні 9 класу підвищену тривожність відчувають – 

29% учнів, високу тривожність – 17% учнів. Учні 11 класу підвищену тривожність 

відчувають – 7% учнів, високу тривожність – 4% учнів. 
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Страх самовираження – негативні емоційні переживання ситуацій, з необхідністю 

публічно виступати, предʼявляти себе іншим, демонструвати свої можливості. Учні 9 

класу підвищену тривожність відчувають 24% учнів і високу тривожність – 26% учнів. 

Учні 11 класу підвищену тривожність відчувають – 8% учнів, високу тривожність – 5%. 

Страх ситуації перевірки знань – 9 клас – 38% учнів відчувають тривожність, 11-клас – 

14% учнів. 

Висновки. Під стресом розуміють стан сильного і тривалого напруження, яке 

виникає у людини, коли її нервова система одержує емоційне перевантаження.  Кожна 

людина по-різному позбавляється від стресу, але все-таки фізична активність визнається 

найбільш ефективним і корисним методом подолання стресу як школярів так дорослих. 

Результати дослідження показали, що учні 9 класу за всіма показниками 

відчувають підвищену тривожність: 17% не вірять у власних успіх; 26% відчувають 

страх самовираження; 24% сильно переживають, що про них думають однолітки; 38% 

учнів мають низьку фізіологічну опірність. Учні 11 класу більш адаптовані до шкільного 

стресу, але теж відчувають тривожність у стосунках із однолітками 11%; не впевнені у 

власному успіху 13%, мають низьку фізіологічну опірність 14%. 

Фізичні вправи дуже корисно  впливають на психологічний стан: підвищують 

працездатність; знімають депресивні стани і зменшують тривожність; зменшують 

негативні стани, викликані напругою при навчанні.  Під час тренувального процесу 

з'являється можливість навчитися швидко реагувати на зміну ситуації і застосувати свої 

нові знання в звичайному житті, навчанні, вміння вибудовувати нові стосунки з 

однолітками і з дорослими, уміння долати психологічні напруги, регулювання власного 

стану. 
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Ювелірні прикраси знайомі людству з давнини. Часи, коли вони зʼявилися, 

віддалені від нас десятками тисячоліть. Фактом виникнення ювелірного мистецтва як 

такого можна вважати той момент, коли людина просвердлив в намистині перший отвір і 

створила подобу намиста. Найдавніші прикраси поєднували в собі дві функції. Перша – 

сакрально-містична функція. Прикраси могли представляти собою різні амулети, 

обереги, це пояснює традицію носіння прикрас на різних частинах тіла. Друга функція – 

соціально ієрархічна. Крім функції оберега, прикраса могла нести на собі функцію 
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розпізнавального знаку, який розповідає про становище в суспільстві тієї чи іншої 

людини, його приналежності до того чи іншого роду, племені. 

Художнє проектування ювелірних прикрас розвивалося разом з технологіями 

ювелірної справи. У період канонічної культури створення ювелірної прикраси 

визначалося звичаями, традиціями і віруваннями того чи іншого народу. В даний час 

ювелірні вироби виготовляються масово, існує дрібносерійне виробництво та у вигляді 

одиничних виробів. Масове виробництво ювелірних виробів визначає одну із складових 

частин дизайну сучасного світу. Ювелірний виріб – матеріалізована і помітна частина 

художньої культури. Періодам його розвитку в різні історичні періоди приділяється 

велика увага, і ці етапи прямо повʼязані з рівнем організації роботи в художніх 

майстернях або на підприємстві. 

Для наукового дослідження означеної теми можуть бути цікавими праці з історії 

та технології ювелірної справи таких авторів, як Д.Беннет і Д.Маскетті, Ж.В. де 

Ларошфуко, А. де Морана та інших, Д. Дронової, В. Лугового, В. Марченкова та інших. 

Д. Дронова так визначає поняття «ювелірні вироби»: «Ювелірними вважаються 

коштовності, виконані з благородних металів, прикрашені природними дорогоцінними 

каменями і створені на основі ювелірної техніки, що вимагає майстерності дизайнера, 

ювеліра і закріплювальника». Слово «ювелірний» не означає те, що виріб виготовлено з 

дорогоцінного металу, воно повинно відповідати значенню «Чудовий» [1, с.19]. Таким 

чином, згідно з вищенаведеним визначенню, в рамки поняття «ювелірний виріб» 

потрапляють предмети з ювелірного металу і каменю, перелік яких склався історично. 

Крім того, це предмети, що носять в першу чергу декоративний характер, а потім вже і 

функціональний. Це можуть бути як вироби з металу, металу і каміння, так і каменерізні 

вироби.  

В. Луговий в своїй книзі «Технологія ювелірного виробництва» приводить 

класифікацію ювелірних виробів за матеріальною ознакою. Матеріал даного автора 

можна зрозуміти так, що в залежності від виду застосовуваних матеріалів і їх вартості 

ювелірні вироби можна розділити на наступні групи: 

1. Вироби, виготовлені з дорогоцінних металів з використанням вставок або без 

них і з застосуванням різноманітних видів художньої обробки. Вони можуть бути 

прикрашені дорогоцінними і не дорогоцінними камінням та іншими матеріалами 

природного або штучного походження. Такі ювелірні вироби мають функціональне і 

декоративне призначення і застосовуються як прикраси, предмети культу, побуту; це 

можуть бути також памʼятні, ювілейні та інші знаки і медалі (Крім нагород). 

2. Вироби ювелірної галантереї, виготовлені з недорогоцінних металів і сплавів з 

покриттями з дорогоцінних металів, зі вставками або без них. Такі вироби 

застосовуються в якості прикрас, предметів побуту, культу або для декоративних цілей. 

3. Металева галантерея – вироби, виготовлені з недорогоцінних матеріалів зі 

вставками або без них. такі вироби застосовуються в якості прикрас, предметів побуту, 

культу або для декоративних цілей. 

4. Каменерізні вироби – декоративні або художні вироби з ювелірно-виробних і 

виробних каменів з використанням металів і без них [2, с. 121]. 

У виробництві ювелірних прикрас передбачається застосування як історичного 

контексту втілення, так і більш сучасних методів художнього проектування. Одні 

компанії застосовують проекти ексклюзивних, неповторних виробів для ручних або 

напів-ручних технологій, інші широко використовують методи технологічного 

проектування, треті вже освоїли автоматизовані методи проектування прикрас з 

використанням компʼютерних технологій. 

Історичний досвід художнього проектування ювелірних виробів включає ряд 

особливостей: 

- зміна типів проектування; 
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- вплив естетичних поглядів і важливих історичних подій на художнє 

проектування ювелірних прикрас; 

- становлення теорій композиційної побудови ювелірної прикраси і їх практичне 

втілення в ескізах і кресленнях; 

- опис процесів художнього проектування ювелірних прикрас для масового, 

серійного та ексклюзивного виробництв; їх специфіка. 

Сучасне художнє проектування ювелірних прикрас є роботою з урахуванням 

фізичних і хімічних властивостей дорогоцінних і кольорових металів і ювелірних 

каменів і знання основ роботи з цими матеріалами. Однією з важливих особливостей 

ювелірного мистецтва Європи і Росії XIX століття є формування перших виробництв, які 

зібрали в собі велику кількість майстрів різних спеціальностей, і нового механічного 

обладнання. З цієї причини особливості технік окремих майстрів стають майже 

невловимими, і можна оцінити тільки особливості діяльності тієї чи іншої фабрики. 

Власниками цих фабрик були здебільшого самі ювеліри і художники. Малюнки для 

виробництва прикрас, крім самостійної підготовки, вони також могли отримувати від 

скульпторів і архітекторів.  

Слід відмітити, що після другої світової війни починається масштабне 

становлення масової ювелірної освіти. У 1950-х роках відкриваються перші курси по 

дизайну ювелірних прикрас. Відкриваються вони спочатку в Америці, в рамках 

програми реабілітації учасників Другої світової війни. Практично одночасно з США 

подібні курси відкриваються і в Європі. Широкий розвиток попиту на ювелірних 

майстрів дозволила прийти в сферу ювелірного мистецтва фахівцям з інших областей 

творчості: моди, архітектури, фотографії. Після другої світової війни в ювелірному 

мистецтві починають формуватися напрямки, які існують і до сьогодні, в яких працюють 

сучасні художники-ювеліри. У 1950-х роках в прикрасах починає зʼявлятися щось на 

зразок гумору, жартівливості. Можна сказати, знову повертається стиль ар нуво, але вже 

без декадентських настроїв. Він більш мʼякий за своїми формами і більш позитивний за 

сюжетом. 

Історія знає багато прикладів масового виробництва прикрас, самим яскравим і 

цікавим прикладом є Радянське ювелірне мистецтво. В СРСР відбувся безпрецедентний 

розвиток масового виробництва прикрас, зокрема ювелірних. Виробництво ювелірних 

прикрас в країні за часів соціалізму цікаво в першу чергу тим, що зовнішній вигляд цих 

виробів містить те, чого ніяк не повинно бути. Деякий жаль викликає якість обробки 

виробів, який може говорити або про слабку якість технічних матеріалів (віск, гума, 

інструменти), або про дуже великий тираж виробів і, відповідно, людський фактор (як-

то: низький контроль якості). Не можна також забувати, що дані вироби вироблялися в 

умовах планової економіки, де кількість вироблених виробів, умови виробництва, а 

також терміни їх виробництва визначала держава. 

Для розумінні загальної картини розвитку ювелірного мистецтва в Україні в 

нагоді можуть стати численні публікації провідних українських мистецтвознавців: 

Р. Шмагала, З. Чегусової, Т. Кари-Васильєвої, О. Федорука, М. Петренка, Н. Акчуріної-

Муфтієвої, О. Боднара, О. Роготченка, Л. Пасічника та інших. Відзначимо, що 

зацікавлення дослідників у галузі ювелірного мистецтва на пострадянському просторі 

помітно зросло після падіння радянської системи та її ідеології, де тема ювелірства 

більшою мірою була «закритою» і вважалася ознаками «буржуазного минулого». 

У контексті розвитку сучасного декоративного мистецтва ХХ ст. українське 

ювелірство, представлене Домом «Лобортас», розкривається широким 

експериментально-творчим розмаїттям, де народження нових ідей призводить до 

змішування напрямів і стилів. У результаті таких процесів сформувався новий локальний 

стиль «Романтичний авангард», що трактується З. Чегусовою як два суперечливі 

теоретичні поняття, які в даному випадку органічно поєднуються та доповнюють один 

одного [3. с. 263]. Колектив ювелірного ательє «Лобортас» є першим і сьогодні єдиним в 
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Україні, що працює у сфері класичного ювелірного мистецтва. Відзначимо, що цілісне 

сприйняття філософії та концепції ідейного становлення митців КюД «Лобортас» 

відбувалося саме за принципами роботи К. Фаберже та його фірми, учнями і 

послідовниками якого себе вважають «лобортасівці». Головною метою «лобортасівців» є 

наближення до успіхів «вчителя» та поповнення власними творами світову скарбницю 

ювелірного мистецтва.  

Сучасне художнє проектування ювелірних прикрас є симбіозом традиційних 

мануальних методів розробки дизайну прикрас і інноваційних, які передбачають 

використання компʼютерних програм. Основна мета використання компʼютерних 

програм в процесі художнього проектування ювелірних прикрас – прискорення процесу 

проектування та виробництва без втрати належної якості виробу. 

В цілому при проектуванні ювелірної прикраси, художник-ювелір користується 

тими ж засобами і прийомами композиції, якими користуються представники інших 

галузей. Перша особливість композиції ювелірної прикраси полягає в тому, що будь-яка 

композиція ювелірної прикраси – це, перш за все, композиція малої площі, що визначає 

деякі принципи її побудови, яких необхідно дотримуватися. Принципи ці такі: 

лаконічність; уникнення великої кількості деталей; читаність композиції. 

В. Марченков в своєму виданні «Ювелірна справа» виділяє особливу групу 

ювелірних виробів за призначенням – предмети особистих прикрас, в які він включає 

кільця, сережки, брошки, шпильки, браслети, намиста, кулони, кольє, медальйони, 

ланцюжки. 

Ця група, в свою чергу, по асортиментному ознакою складається з чотирьох 

наступних видів: 

- прикраси рук – все різновиди кілець і браслети; 

- прикраси голови – сережки, діадеми; 

- шийні прикраси – шийні ланцюжки, намиста, кольє, кулони, підвіски, 

медальйони; 

- прикраси сукні (нагрудні прикраси) – брошки, нагрудні шпильки, запонки, 

затискачі для краватки [4]. 

Різноманіття методів художнього проектування ювелірних прикрас обумовлено 

існуванням чотирьох основних напрямків сучасного ювелірного мистецтва, трьох 

способів візуалізації проекту ювелірної прикраси, чотирьох основних способів 

виробництва ювелірних прикрас. 

Отже, художнє проектування ювелірних прикрас є складовою процесу 

професійної творчої діяльності людини, спрямоване на створення проекту ювелірної 

прикраси, яка заснованого на певній концепції або художній ідеї, візуалізації цієї ідеї в 

формі ювелірної прикраси і розрахунку його конструкції. Специфіка методів художнього 

проектування обумовлена галузевими особливостями ювелірної справи як окремого виду 

професійної творчої діяльності людини. 

Виникнення ескізування, як основного на сьогоднішній день методу художнього 

проектування ювелірних прикрас, обумовлено значним ускладненням композиції 

ювелірних прикрас Європи середини XVII століття, як основного результату науково-

технічного прориву в галузі художньої обробки металу і каміння. 
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Особливості використання технології арт-терапії в корекційно-виховній роботі 

останнім часом привертають пильну увагу дослідників, учителів, вихователів, 

психологів, логопедів, корекційних педагогів і навіть батьків. Насамперед це пов’язано зі 

стрімким зростанням кількості дітей, що потребують психолого-педагогічного 

супроводу в освітньому процесі з огляду на наявність порушень, які можуть бути 

мінімізовані шляхом здійснення своєчасного корекційно-виховного впливу. 

Арт-терапія – це розділ психології, покликаний допомогти клієнту усвідомити 

свій внутрішній стан, створивши візуальний образ, метафори, символи (арт-

терапевтичний продукт). Як стверджують науковці, це одночасно вирішує діагностичні 

та терапевтичні проблеми [1]. Дитячі та сімейні психологи, психотерапевти, арт-

терапевти широко використовують сьогодні дуже популярні методи арт-терапії у роботі 

як з дітьми, так і з дорослими. Висока ефективність, простота використання, цікаві 

вправи, позитивні емоції від терапії у клієнтів – все це зробило методи арт-терапії дуже 

популярними серед багатьох професіоналів. Методи арт-терапії допомагають підсвідомо 

виявити, усвідомити, вивести проблему з підсвідомості, перевести її в поле свідомості, 

фізичний світ, матеріалізувати на папері, піску та ін. Використання різних типів фарб, 

крейди, альтернативних матеріалів, кольорових олівців, тіста , глини для ліплення, піску, 

кінетичного піску, піску кварцового кольору та інших природних матеріалів надає 

широкі можливості для терапевтичного процесу. Арт-терапія – буквально лікування 

мистецтва. За допомогою спеціаліста ви можете працювати з цією проблемою, 

вираженою у матеріальному світі, спеціальними методами та знаходити шляхи 

вирішення цієї проблеми [2]. 

Терапія креативності тісно повʼязана з психотерапією та аналітичним напрямком 

у психології. Арт-терапія одночасно розвиває дитину, підвищує самооцінку, 

застосовується при корекції тривожності, агресивності, гіперактивності, гіпоактивності 

та інших психологічних проблем. Використання методів арт-терапії для різних вікових 

груп має свої особливості. Кожна вікова група має свої методи, а також універсальні 

методи, які можна застосовувати до більшості вікових груп. Мета арт-терапії – навчити 

дитину бачити значення власних арт-терапевтичних продуктів, вербалізувати їх та 

розуміти взаємозвʼязок між образом та власним внутрішнім досвідом. 

Сеанси арт-терапії повинні проводитися в безпечному середовищі (кабінет 

психолога, арт-студія) та із використанням художніх матеріалів (фарби, крейда, глина, 

пластилін, тканини, природні матеріали тощо). Фахівці з арт-терапії виступають 

посередниками між клієнтом та арт-терапевтичним продуктом, мають знання про 

художні можливості, мають професійні навички невербальної символічної комунікації та 

здатні оцінити зміст візуальних продуктів та поведінку клієнта. Арт-терапія проводиться 

індивідуально та групами. Методи арт-терапії активно застосовуються в інших 

психотерапевтичних сферах. Можна використовувати такі методики арт-терапії:  

- методику «Малюнок сім’ї»;  

- методику пісочної терапії «Дерево життя»;  

- методику ізотерапію «Долаємо страх».  
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Такі методики виконуються у  кілька етапів:  

1) теоретико-аналітичний – здійснювалося постановка проблеми, визначення мети 

та завдань дослідження;  

2) організаційний етап включав теоретичний аналіз наукової літератури, підбір 

матеріалу для проведення дослідження та методик для обстеження дітей із особливими 

потребами;  

3) здійснення дослідно-експериментальної роботи, у процесі якої 

підтверджувалась актуальність дослідження;  

4) обробка результатів проведеного діагностування й узагальнення отриманих 

результатів (підсумковий етап).  

Досліджуючи вплив методів арт-терапії на дітей із особливими потребами, можна 

зробити деякі узагальнення. Світ розглядається арт-терапією як специфічна технологія 

соціалізації дітей з особливими потребами, як педагогічне «задоволення» через загадку з 

оперативно-позитивним способом життя в них. Арт-терапія – це метод зв’язування 

творчого потенціалу особистості, вироблення власних запасів енергії та результатів, 

знання оптимальних способів комунікації, вирішення своїх проблем. Творчість природно 

переплітається з життям дитини, значно сприяє її розвитку; арт-терапевтична робота 

дозволяє використовувати широкий спектр креативних матеріалів:  

1) фарбі, олівці, віск, пастель;  

2) журнали, кольоровий папір, алюмінієва фольга, сумки, коробки з цукерок, 

текстиль для створення колажів або великих композицій;  

3) природні матеріали: кора, листя та насіння рослин, квіти, пір’я, гілки, мох, 

камінь;  

4) для вапняку: глина, пластилін, дерево, спеціальні суміші [3]. 

Арт-терапія широко застосовується у корекційній роботі з дітьми, які мають 

проблеми емоційного характеру в поведінці та спілкуванні: підвищену тривожність; 

агресивність; замкненість; сором’язливість; знижену самооцінку. У сучасній практиці 

для посилення ефективності корекційно-виховної роботи запроваджують такі напрями 

арт-терапії: музикотерапію, казкотерапію, терапію образотворчим мистецтвом. Усі 

напрями (методи) арттерапії можна умовно поділити на 3 групи: пасивні (рецептивні), 

активні та інтегровані. Пасивні передбачають залучення дитини до арт-терапевтичних 

проявів, активні – спонукають до безпосередньої діяльності дитини; інтегровані – це 

симбіоз різних арттерапевтичних впливів.  

Методи арт-терапії сприяють розв’язанню таких завдань:  

 навчають дітей основам комунікації та конструктивних форм поведінки;  

 розвивають здібності адекватного сприйняття себе й оточуючих;  

 усувають надмірне напруження, тривожність і бар’єри для продуктивних, 

конструктивних дій;  

 регулюють соціальні взаємини дітей.  

Заняття доцільно проводити з групою дітей не більше 4 осіб 1 раз на тиждень. 

Тривалість таких занять – 20-30 хв. Педагог обирає завдання та матеріали для роботи 

згідно з віковою категорією дитини. Усі заняття згруповані в три блоки:  

І. Пропедевтичний блок.  

ІІ. Корекційні заняття.  

ІІІ. Заняття на закріплення результату.  

Для малювання пропонується застосовувати різні матеріали. Так, малювання 

олівцями сприяє подоланню імпульсивності й зниженню агресії; малювання фарбами на 

великих аркушах паперу не лише пензликом, а й пальцями, долонями – зниженню 

тривожності, оптимізації самооцінки. Тематика малюнків має бути різноманітною, 

наприклад: «Малюємо емоцію», «Портрет мого друга», «Моя улюблена іграшка» та ін. 

[4].  
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З огляду на вищевказане, арт-терапія - це сучасна технологія корекційно-виховної 

роботи, яка виходить за рамки традиційного навчально-корекційного процесу, 

гармонійно поєднуючи психолого-педагогічний, корекційно-розвивальний, медичний та 

соціальний аспекти. Арт-терапію слід застосовувати під час реабілітації дітей-інвалідів. 

Використання цього напряму дозволяє здійснювати більш ефективний вплив на 

формування емоційної сфери, стимулює подальший розвиток компенсаторних 

властивостей збережених функціональних систем, покращує соціальну адаптацію 

дитини. Це дозволяє проводити одночасні коригувальні дії як на первинних, вторинних, 

так і на третинних дефектах. Потрібні додаткові дослідження, щоб підготувати 

майбутніх педагогів до реалізації психокорекційного, розвивального та освітнього 

потенціалу арт-терапії як інноваційної оздоровчої технології, спрямованої на гармонійне 

формування особистості дитини шляхом самопізнання, художнього самовираження та 

самореалізації. 
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В останні кілька років батьки, які виховують дітей з особливими освітніми 

потребами (ООП), все частіше віддають перевагу інклюзивній, а не спеціальній освіті. В 

результаті в масових школах щорічно відзначається збільшення числа учнів з різними 

патологіями, підтвердженими і не підтвердженими висновками інклюзивно ресурсних 

центрах. 

Згідно з даними дослідження Т. Ю. Четверикової, склад учнів з особливими 

освітніми потребами, інтегрованих в освітні організації загального типу, досить 

різнорідний. Це діти з різними нозологіями, але найчастіше із затримкою психічного 

розвитку і з патологією мови [7, с. 226]. Згідно з даними, отриманими С. Н.  Вікжанович, 

нерідко порушення в розвитку дитини не виявлено або невірно діагностовано. Особливо 

це стосується затримки темпу мовного розвитку і загального недорозвинення мови [2, 

с. 71]. Безумовно, така ситуація не дозволяє своєчасно почати необхідну дитині 

корекційну роботу, а також вірно визначити її зміст. 

Для того, щоб інклюзивна шкільна освіта дитини була успішною, потрібне 

створення цілого ряду умов. Зокрема, необхідно встановлення взаємодії з батьками учня, 

що потребує [2, с. 71]:  

 особливої допомоги педагога і підтримки з боку психолога;  

 виявлення особливих освітніх потреб дитини з подальшим встановленням 

способів їх задоволення;  
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 проведення профілактичних заходів, що дозволяють учневі з ООП 

психологічно комфортно почувати себе в середовищі здорових однолітків. 

Отже, як було зазначено вище, необхідне встановлення тісного контакту з сім'ями 

учнів, які мають особливі освітні потреби, що особливо важливо зробити в період 

адаптації дитини до школи, як справедливо вказує Є. В. Намсінк [5, с. 20]. Безумовно, 

адаптаційний період дитини з особливими освітніми потребами триває набагато довше, 

ніж її здорових однолітків. Дитина, що має порушення в розвитку, важко встановити 

контакт з дорослими, а також з однокласниками та учнями інших класів. 

Не менш важливо вже з перших днів перебування дитини в масовій школі 

провести її комплексне обстеження. Результати обстеження дозволяють встановити 

наявні в учня особливі освітні потреби, спектр яких, згідно з результатами наукових 

досліджень О. С. Кузьміної та її співавторів, може бути досить широкий [4, с. 62]. У той 

же час обстеження не є самоціллю. За його результатами необхідно скласти 

індивідуальний освітній маршрут учня (якщо в такому маршруті є необхідність), а також 

виробити узгоджені дії між педагогами, медичними працівниками, психологом, батьками 

для подальшої підготовки та реалізації реабілітаційної програми того чи іншого учня. Як 

зазначає О. Ю. Синевич, консолідація зусиль фахівців різного профілю є однією з 

принципово важливих умов, що забезпечують успішність інклюзивної освіти дітей з 

особливими освітніми потребами [6, с. 102]. 

Особливу увагу слід приділити питанню профілактики психолого-

дезадаптаційних розладів, негативні прояви яких глибоко проаналізовані О. В. Якубенко. 

Таким розладів особливо схильні учні з рівнем загального і мовного розвитку, не 

супутнім віковій нормі [2, с. 58]. Відсутність грамотно вибудуваної профілактичної 

діяльності в зазначеному напрямку провокує ризики виникнення неуспішних 

інклюзивних шкільних практик, що нерідко завершується переведенням дитини з 

освітньої організації загального типу в заклад спеціального призначення [4, с. 63]. 

Наслідки такого перекладу вкрай негативно відбиваються на психологічному стані сімʼї 

та дитини з особливими освітніми потребами. 

Психолого-педагогічний супровід інклюзивної освіти молодших школярів з 

особливими освітніми потребами здійснюється поетапно [7, с. 227]. 

1. На першому етапі (на етапі зарахування дітей до школи) силами педагога-

психолога проводиться діагностика кожної дитини за згодою її батьків. 

Особлива увага приділяється стану вищих психічних функцій: встановлюється 

рівень розвитку мислення, памʼяті, уваги, а також усного мовлення та ін. За 

результатами діагностичного обстеження визначаються особливі освітні потреби 

кожного школяра з проблемами у здоровʼї. 

Результати індивідуального діагностичного обстеження доповнюються даними, 

зафіксованими в ході спостереження за учнями в процесі уроків і в позаурочної 

діяльності. У програму спостереження включається оцінка взаємодії дитини з 

особливими освітніми потребами з її здоровими однолітками, педагогами, іншими 

працівниками школи. Крім спостереження проводяться опитування вчителів і батьків, 

щоб отримати максимально повні відомості про дитину з ООП, про наявні у неї 

проблеми, інтереси, схильності до тих чи інших видів діяльності. Це дозволяє 

максимально доповнити і скорегувати «потреби особистості» учня, який потребує 

особливої допомоги і в пролонгованому супроводі з боку педагога. 

2. На другому етапі на основі аналізу і систематизації даних, зафіксованих в 

процесі діагностичного обстеження, спостережень, опитувань учасників освітнього 

процесу, розробляється програма соціально-психолого-педагогічної реабілітації учня з 

особливими освітніми потребами [7, с. 228]. 

Зміст програми обговорюється з батьками, доповнюється з урахуванням 

рекомендацій вчителів, побажань дорослих членів сімʼї того чи іншого учня. 
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Реабілітаційна програма має персоніфікований характер, оскільки навіть при 

наявності одного і того ж порушення в розвитку школярі з ООП характеризуються 

індивідуальними особливостями особистісного розвитку (наприклад, підвищена 

сугестивність, невпевненість в собі, замкнутість, підвищена емоційність і реактивність та 

ін.), мають різні переваги, власний соціальний досвід. 

3. На третьому етапі здійснюється безпосередня робота педагога-психолога з 

учнями з ООП відповідно до змісту розробленої реабілітаційної програми. Це 

відбувається в процесі індивідуальних і підгрупових занять, через залучення молодших 

школярів, що мають проблеми у здоровʼї, в громадську групову роботу із заохоченням 

соціальної діяльності [7, с. 228]. 

Незважаючи на індивідуальний характер реалізованих реабілітаційних програм, в 

них знаходять відображення ті напрямки діяльності, відповідно до яких проводиться 

робота з усіма учнями, що мають особливі освітні потреби, а саме [2, с. 75]: 

 формування загально-інтелектуальних умінь (розумових операцій аналізу, 

порівняння, узагальнення та ін., розвиток гнучкості розумових процесів); 

 розвиток немовних психічних процесів (уваги, памʼяті, сприйняття та ін.), а 

також формування навчальної мотивації; 

 розвиток і корекція особистісної сфери (в тому числі зняття характерних для 

учнів з ООП негативних особистісних проявів, наприклад, тривожності, агресивності, 

замкнутості, усунення агресивно-захисних реакцій та ін.); 

 формування адекватної самооцінки; 

 розвиток соціальної компетентності; 

 розвиток комунікативних здібностей та ін. 

Реабілітаційна програма не є статичною, не складається на тривалий термін. За 

результатами проміжної діагностики в цю програму вносяться відповідні корективи, 

фіксуються ті лінії розвитку школярів, які вимагають особливої уваги для її успішного 

навчання в загальноосвітній школі і соціалізації. 

Паралельно з психолого-педагогічним супроводом учнів з особливими освітніми 

потребами здійснюється супровід їх здорових однолітків, що важливо для забезпечення 

толерантного освітнього середовища загальноосвітньої школи. Крім того, здійснюється 

просвітницька діяльність, завдяки якій педагоги і батьки опановують практичні навички 

надання допомоги дитині, що має порушення в розвитку [1]. 

4. На заключному етапі проводиться підсумкова діагностика школярів з 

особливими освітніми потребами. Встановлюються досягнення учнів, відзначаються 

порушення, що вимагають подальшої корекції. Зʼясовується ступінь задоволеності 

батьків інклюзивною освітньою практикою їх дитини, намічаються перспективи 

діяльності педагога-психолога з метою підтримки інклюзивних процесів в 

загальноосвітній школі [7, с. 228]. 

Таким чином, кожен випадок інклюзивної освіти молодшого школяра з 

особливими освітніми потребами вимагає безперервного психолого-педагогічного 

супроводу. Такий супровід має бути забезпечено кваліфікованими фахівцями, при цьому 

педагогу-психологу належить особлива роль. Супровід доцільно здійснювати поетапно. 

Найбільш значущим етапом є безпосередня робота зі школярами з особливими освітніми 

потребами з урахуванням індивідуальної програми соціально-психолого педагогічної 

реабілітації, при підготовці якої в центрі уваги повинні знаходитися особливі освітні 

потреби дитини. 
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Поняття «Музика» історичне, воно постійно змінюється. Те, що вчора ще не було 

музикою,  після певного часу стає нею. Тому змінюються критерії, за якими ми судимо 

про місце музики в системі мистецтв. Адже вона не існує сама по собі, поза зв’язком з 

людською культурою, поза зв’язком з сукупним життям людей, поза зв’язком з іншими 

сторонами іншої художньої діяльності. Вона виникає і розвивається в рамках культури, 

виконує в ній певні функції і займає в ній певне місце. Звертаючись до музики як однієї 

зі сторін культури, слід визнати, що це дуже складне, тонке «явище», природу якого ми в 

достатній мірі не впізнали. Для музикантів це особливого роду «вічне питання» [4,с.83]. 

Античні мудреці бачили єдність музики і числа, включаючи музичну акустику у систему 

точного знання (арифметика, геометрія, фізика, астрономія), але не відокремлюючи, 

разом з тим, музику від незмінно супутніх їй слова і танцю. Музичні закономірності 

вони вбачали в гармонії небесних сфер, яка будувалася за законами дорійського 

гептахорда (семіступенний звукоряд, що утворився від злиття двох однорідних 

дорійських тетрахордів). Але разом з тим, існувала музика людська, інструментальна. 

Вона була здатна відображати різні сторони характеру людей і, головне, служити 

важливим засобом формування і виховання людини. В епоху Середньовіччя 

підкреслювалося божественне походження музики, на перший план висувалося її 

використання в релігійних цілях, і в той же час зберігалося рухоме від античності 

розуміння музики як науки. Принаймні, з епохи Відродження, яка стверджувала в 

культурі і світогляді гуманістичні ідеї, можна говорити про розкриття в музиці 

внутрішнього світу людини. Музика розкриває Innerlichkeit - внутрішнє духовне життя 

індивідуума. А музиканти-романтики музичною практикою визнали музику мистецтвом, 

яке розкриває почуття. Скарби музичної культури дуже великі. Вони були накопичені за 

багатовікову історію людства. Тут і народні пісні, і твори композиторів різних країн та 

епох. Вони і сьогодні доставляють нам найвищу естетичну насолоду. Слухаючи музику, 

ми не тільки осягаємо її красу, а й замислюємося над моральними проблемами, 

хвилюючими її творців [2, с. 9-10]. 
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Поняття «духовність», утворене від слова «дух», спочатку вказувало на 

співвіднесеність з супранатуралістичним трансцендентним (недоступним пізнанню) 

началом. Духовність виявляється в спрямованості людини до вищих цінностей, до 

ідеалу, в його свідомої спрямованості до досконалості: відповідно, одухотворення 

полягає в освоєнні вищих цінностей, в приближенні до ідеалу. У психології духовність 

позначає індивідуальну вираженість в системі мотивів особистості двох 

фундаментальних потреб: ідеальної (пізнавати) і соціальної (жити, діяти «для інших»). 

Під духовністю мається на увазі перша з цих потреб, під душевністю – друга. З 

категорією «духовність» співвідноситься потреба в пізнанні – світу, себе, сенсу і 

призначення свого життя. Людина духовна в тій мірі, в якій вона замислюється над цими 

питаннями і прагне отримати відповідь на них. Л. Н. Толстой вважав кращим з людей 

того, хто живе переважно своїми думками і чужими почуттями, найгіршим – людину, 

егоїстично орієнтовану на себе, що підпорядковує свої судження не обʼєктивної істини, а 

вигідним для нього поглядом. Вплив мистецтва на людину не обмежується однією лише 

естетичною функцією, а повʼязаний з усіма видами його життєдіяльності і духовним 

світом особистості в цілому, тому проблеми духовно-естетичного становлення особливо 

актуальні і повинні вирішуватися разом з завданнями формування духовно і морально 

розвиненої особистості. Відомий вчений Г. Г. Шпет вважав, що мистецтво є 

специфічним видом знання, особливості якого пов’язані з його емоційною первинністю. 

Передача в мистецтві певного переживання дозволяє сформувати нове поняття, 

засноване на співтворчості з автором, що викликає на основі зовнішніх експресивних 

форм твору співпереживання, співчуття. 

Музика на кожного має свій індивідуальний вплив. Почувши якийсь твір, людина 

може казати свої враження та асоціації, і у кожного вони будуть своїми. Повільна і 

спокійна релакс музика впливає на людину як снотворне. А епічна та героїчна надихає 

на більш серйозні речі. Вчені довели, що наші улюблені композиції подобаються нам 

згідно з нашими асоціаціями до них. І це не просто слова, у кожного свої думки, смаки та 

вподобання. Внутрішній світ кожної людини настільки унікальний. Індивідуальні риси 

характеру та духовного світу, переплітаючись, створюють особистість. Якщо 

вдосконалювати кожну з сторін, вийде ідеальна особистість за своєю унікальністю. 

Духовний світ взагалі збагачується культурою. Якщо збагачувати культуру та 

розвиватися далі, ми зможемо набувати крапля за краплею цінні знання, а якщо сидіти на 

одному й тому ж рівні – це  вже буде називатися деградацією, все лише залежить від 

бажання людини збагачувати духовний світ. Немає бажання – немає прогресу. А прогрес 

як ми знаємо – це поступальний рух вперед, поліпшення в процесі розвитку.  

Духовність – це  вміння прийняти чужий біль як свій. Духовність – сукупність 

проявів духу в світі і в людині, вираження моральних цінностей. Духовність – це 

традиція дбайливого ставлення до самого себе, оточуючих людей і до світу. Це слово 

часто асоціюється із релігією, ритуалами і взагалі з чимось, що не стосується реального 

повсякденного життя. Якщо глибоко подумати над ти, що таке духовність, ми можемо 

прийти до висновку, що духовність – це просто гармонійне життя. Відсутність 

духовності – відсутність гармонії в собі. Якщо людина не поважає оточуючих людей, 

якщо вона живе не в гармонії із собою, світом, природою, не має мети, не знайшла свою 

стежку життя, хіба буде така людина щасливою? Звісно ж ні. Якщо людина горда, 

пихата, зарозуміла, дратується через дрібниці, вона нещасна. Своєю поведінкою вона 

отруює себе й оточуючих. Ця отрута проникає дуже глибоко, аж до самого серця. 

Забуваючи те, що світ прекрасний, вона впадає у глибоку бездну, котра заковтує душу 

людини – це і називається зневірою, розпачем. В таких випадках може допомогти тільки 

підтримка близьких. Любов рятує багатьох відчайдушних людей. Любов – це 

найнадійніша пристань, вона як доспіхи. На сторінках світової художньої літератури 

письменники нерідко доводили, що саме нещасна людина здатна творити справжнє зло. 

У своєму творі «Майстер і Маргарита» Булгаков писав: «Злих людей немає на світі, є 
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тільки люди нещасливі». Тому, що б нам не вселяла сучасна «культура», духовність – це 

не розкіш, а необхідність для гармонійного життя. Тому, в кожній ситуації потрібно 

залишатися людиною. В оточенні кожного з нас напевно знайдеться така людина, яка 

завжди випромінює позитив. Вони подібні променям сонця, в світлі їх сяйва все ніби 

розквітає. Вони завжди позитивно налаштовані. Ніколи не гніваються, не засуджують 

нікого, не звинувачують оточуючих в своїх проблемах, а найголовніше, у всьому бачать 

тільки позитив, навіть там, де знайти його часом буває дуже складно. Іноді таких людей 

навіть вважають трохи дивними, і в сучасному суспільстві, напевно, саме так це і 

виглядає – дивно. Коли вранці в робочий день в натовпі похмурих, втомлених від життя 

людей бачиш таку людину, яка, здавалося б, радіє просто тому, що світить сонце, 

співають птахи, а сам вона отримує задоволення лише від того, що може дихати, ходити, 

чути і бачити, насправді виникає відчуття, що людина ця – не в собі. Але коли така 

людина знаходиться в твоєму оточенні, виникає почуття гармонії, і цим почуттям така 

людина заражає всіх навколо. По суті це і є духовність. Духовність це не ритуали, не 

заповіді, не прагнення поставити когось у якісь рамки, когось оголосити праведником, 

когось грішником, чиюсь віру оголосити правильною, чиюсь неправильною і так далі. 

Це, скоріше, вже спекуляція духовністю. Ось ці поняття важливо розділяти. По-

справжньому духовна людина робить світ навколо себе краще і гармонійніше. А якщо 

духовність людини призводить тільки до сварок з близькими, до навішування ярликів на 

оточуючих, до засудження людей, то це – псевдодуховність. Воістину духовна людина 

знає простий закон, за яким живе цей світ. Вона знає, що все, що відбувається в її житті, 

відбувається через неї і завдяки їй самій, і тому засуджувати когось – просто нерозумно. 

Якщо ми бачимо чиюсь недосконалість, то ця недосконалість бере початок в нас самих. 

Це важливо розуміти. Щоб зрозуміти, що ж таке духовність, можна звернутися до різних 

філософам і мислителям, які коротко, але точно висловлювалися про це явище: 

 Душа людини розвивається до самої смерті. 

 Якщо душа народилася крилатою – що їй хороми і що їй хати! 

 Душа памʼятає про минуле, дивиться сьогодення, передбачає майбутнє. 

 Малодушність збуджує в нас одне тільки презирство. 

 Самі по собі ми нічого не значущі. Не ми важливі, а то, що ми зберігаємо в собі. 

 В цьому темному світі вважай істинним тільки духовне багатство, бо воно ніколи 

не знеціниться. 

Наостанок можна процитувати слова апостола Павла, який дуже коротко, але 

зрозуміло виклав суть духовного шляху: «Все мені можна. Але не все корисно». З цього 

вислову можна бачити, що людина вільна в своїх діях і для неї немає ніяких кордонів. А 

всі правила виходять не від якихось релігійних догм, а від здорового глузду. І розумна 

істота здатна сама обмежувати свої дії, виходячи з концепції користі для себе і 

оточуючих [3, с.186]. 

Та як саме впливає музичне мистецтво на духовність людини? Перш за все існуює 

така  особливість музики – впливати на людину з найперших днів його життя. Почувши 

ніжний наспів колискової, дитина зосереджується, затихає. Але ось лунає бадьорий 

марш, і відразу змінюється вираз дитячого обличчя, пожвавлюються руху. Рання 

емоційна реакція дозволяє з перших місяців життя залучати дітей до музики, зробити її 

активним помічником естетичного виховання. Музика – це могутнє джерело думки. Без 

музичного виховання неможливий повноцінний розумовий розвиток [5]. Музика є самим 

чудодійним засобом до залучення до добра та гуманності (В.А.Сухомлинський). Самий 

всебічне вплив на людину робить класична музика. Вона ж вважається найкориснішою 

за своїм впливом на слухачів. Саме про вплив класичної музики на людину говориться 

найбільше. Вчені приписують класичним творам просто чудодійний ефект. Найбільше 

розмов точиться навколо творінь таких визнаних геніїв як Вівальді, Моцарт, Бетховен, 

Чайковський, Шуберт, Гріг, Дебюссі і Шуман. А з усього різноманіття класики на перше 

місце ставиться музика Моцарта. Численні дослідження показали, що вона активізує 
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практично всі ділянки кори головного мозку, при цьому підвищує інтелектуальний 

рівень, сприяють швидкому засвоєнню інформації, впливає на розумову працездатність, 

покращує увагу, памʼять і математичні здібності, загострює слух і зір. Існує навіть 

спеціальний термін «ефект Моцарта», який позначає благотворний вплив музики на 

розумові та фізичні здібності людини. Слухаючи таку музику людина стає більш 

врівноваженою, менш роздратованою, вона вміє контролювати свої емоції та мислить 

репродуктивно, спокійно, без усяких істерик. Духовні цінності такої людини на висоті, а 

рівень вище за рівні інших людей [1, с.181]. Музика відіграє в нашому житті дуже 

важливу роль. Якщо б не було музики, життя було би сірим там нецікавим. За 

допомогою музичних композицій ми можемо відпочити від важкого робочого дня, 

виплеснути свої емоції, щоб не тримати їх в собі. Не дарма в стародавні роки лікували 

музикою психічні вади, навіть і зараз, у XXI столітті, існують спеціальні процедури, за 

якими можна вилікувати, наприклад, стрес або депресію. Музика в наш час має дуже 

великий попит. Вона дійсно може вилікувати або навпаки – зруйнувати духовний світ 

людини. Якщо духовність зламана, то людина – вже не людина, а якийсь безумець. 

Музика також впливає на нервову систему: напружена музика змушує переживати, 

спокійна – отримати відчуття ейфорії, зняти стрес, напругу.  

Кожного, хто пише музику, щось гнітило, наприклад, нерозділене кохання або 

смерть близької людини. Таким чином композитори звільняли себе від подібних думок, 

виливаючи свої емоції на нотні рядки, ось так і з’являлися світові творіння. Разом із 

митцями ,слухаючи композиції, ми переживали якийсь окремий відрізок з життя: 

трагічний або щасливий.   
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З кожним роком кількість дітей з особливими освітніми потребами збільшується, і 

щоб відповідати запитам суспільства, необхідно підтримувати культуру інклюзивної 

освіти, реалізовувати інклюзивну практику. 

Станом на 01 січня 2020 року в Україні проживає 163,9 тис. дітей з 

інвалідністю. Як зазначає М. Порошенко,  «на сьогодні вже кожна четверта школа стала 

інклюзивною… Я дуже пишаюся, що в Україні існує така норма, коли кожна дитина з 

особливими освітніми потребами може прийти до звичайної школи, її зобов’язані взяти 

до школи, створити для неї всі умови, щоб вона відчувала там себе захищеною, щоб їй 

було зручно навчатися, і адаптувати програму саме під її освітні потреби» [1]. 

Інклюзія – це процес інтеграції дітей у загальноосвітній процес незалежно від їх 

статевої, етнічної та релігійної приналежності, колишніх навчальних досягнень, стану 
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здоров’я, рівня розвитку, соціально-економічного статусу батьків та інших відмінностей. 

Інклюзивна освіта передбачає спільне навчання і доступність якісної освіти для всіх на 

основі створення освітнього простору, який відповідає різним потребам усіх дітей. У 

міжнародній практиці старий термін «інтегрована освіта», що описує даний процес 

тільки відносно дітей з особливостями психофізичного розвитку, був замінений 

терміном «інклюзивна освіта», що описує даний процес щодо всіх дітей. 

Інклюзивна освіта – підхід, в центрі якого знаходиться дитина та її різноманітні 

освітні потреби. 

ЮНЕСКО розуміє інклюзію як «позитивну реакцію на різноманітність учнів і 

сприйняття їх індивідуальних відмінностей не як проблеми, а як можливість збагатити 

навчання». 

Проблему залучення осіб з особливими потребами до навчання в освітніх 

закладах, їх реабілітації та соціалізації досліджують вітчизняні науковці С. Богданов, А. 

Колупаєва, Н. Найда, Н. Софій та ін.  

За визначенням Н. Софій та Н. Найди, «інклюзивна освіта – це система освітніх 

послуг, що ґрунтується на принципі забезпечення основного права дітей на освіту та 

права навчатися за місцем проживання, що передбачає навчання дитини з особливими 

освітніми потребами, зокрема, дитини з особливостями психофізичного розвитку, в 

умовах загальноосвітнього закладу» [4]. На думку А. Колупаєвої, інклюзивна освіта 

передбачає створення освітнього середовища, яке б відповідало потребам і можливостям 

кожної дитини, незалежно від особливостей її психофізичного розвитку  [3]. 

Одними з умов формування інклюзивної освіти в Україні є: забезпечення 

можливості вибору освітньої установи та навчальної програми відповідно до 

індивідуальних особливостей дитини, здійснення стимулювання досягнень дітей у 

різних сферах діяльності, забезпечення соціально-педагогічного захисту дітей та ін. 

На думку О. М. Осадчої, інклюзія «забезпечує безпосередній доступ до освіти 

дітей із особливими потребами за рахунок застосування особливих методів навчання, що 

враховують індивідуальні особливості таких дітей. Отримані поза соціумом знання і 

вміння не могли допомогти дітям із особливими освітніми потребами цілковито 

адаптуватися в суспільстві, підготуватися до подолання неминучих життєвих труднощів, 

а отже, реалізуватися повною мірою як рівноправні й повноцінні члени суспільства. 

Інклюзивне навчання ґрунтується на правах людини і засадах рівності; спрямоване на 

всіх дітей і дорослих, особливо тих, хто є виключеним із загальної системи навчання; 

процес усунення бар’єрів в системі освіти та системі підтримки» [2]. 

Сьогодні проблема освіти дітей з обмеженими можливостями здоров’я є одним з 

пріоритетних напрямів в сучасній соціальній та освітній політиці України. Інклюзивна 

освіта – це спільне навчання у звичайному класі звичайних учнів, просто деякі з них 

учаться дещо інакше, при обов’язковому створенні умов для їх навчання. Слід 

наголосити, що в міжнародній практиці система інклюзивної освіти включає навчальні 

заклади середньої, професійної та вищої освіти. Її метою є створення безбар’єрного 

середовища в навчанні та професійній підготовці людей з обмеженими можливостями. 

Інклюзивне навчання – це довгострокова стратегія, яка розглядається не як локальна 

ділянка роботи, а як системний підхід в організації діяльності освітньої системи за усіма 

напрямами в цілому. Це і підвищення компетентності педагогів до роботи в умовах 

інклюзивної освіти, і розробка спеціальних курсів для інших учасників навчального 

процесу, спрямованих на розвиток їх взаємодії з учнями з особливими потребами 

(уникнення булінгу), і архітектурна доступність школи. Інклюзивна форма навчання 

стосується всіх суб’єктів освітнього процесу: дітей з особливими потребами, їх батьків, 

інших учнів і членів їх родин, учителів та інших фахівців освітнього простору, 

адміністрації, структур додаткової освіти.  

На основі робіт Є.О. Климова, В.А. Ясвіна, С.В. Тарасова, в яких запропоновані 

складові освітнього середовища установи, можна виділити структуру інклюзивного 
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освітнього середовища як простору соціалізації дітей з різними можливостями і 

особливостями: 

– просторово-предметний  компонент (матеріальні можливості установи –  

доступна (безбар’єрна) архітектурно-просторова організація; забезпеченість сучасними 

засобами і системами, відповідними освітнім потребам дітей); 

–  змістовно-методичний компонент (адаптований індивідуальний маршрут 

розвитку дитини, варіативність і гнучкість освітньо-виховних методик, форм і засобів);  

– комунікативно-організаційний компонент (особистісна і професійна готовність 

педагогів до роботи в змішаній (інтегрованій) групі, сприятливий психологічний клімат 

у колективі, управління командної діяльністю фахівців). 

Учителі, що працюють в загальноосвітніх навчальних закладах на принципах 

інклюзії, приймають на себе таку відповідальність: навчати всіх учнів, які до них 

приписані; приймати гнучкі рішення в питаннях викладання і здійснювати їх 

моніторинг; забезпечувати навчання відповідно до типової навчальної програми, 

адаптуючи деталі в тому випадку, коли прогрес, що досягається дітьми, відрізняється від 

очікуваного. Вони повинні вміти викладати для різноманітної аудиторії, координувати 

підтримку для учнів, що вимагають більш інтенсивних послуг, ніж ті, що надаються їх 

одноліткам. Інклюзивне навчання потребує від учителя застосування особистісно 

зорієнтованих методів навчання з урахуванням індивідуальних особливостей дітей з 

особливими потребами. 

Діяльність учителя поступово трансформується, з’являється бажання взаємодіяти 

з учнями, що відрізняються від своїх однолітків; освоїти навички, необхідні для 

навчання всіх школярів; змінити свої установки щодо учнів, які відрізняються від своїх 

однолітків.  

Ті вчителі, які вже мають досвід роботи на принципах інклюзивної освіти, 

розробили такі способи включення: 

1) приймати учнів з особливими потребами як будь-яких інших учнів у класі; 

2) включати їх у ті ж активності, хоча ставити різні завдання; 

3) залучати учнів до кооперативного навчання і групового розв’язання завдання; 

4) використовувати активні стратегії – проєкти, маніпуляції, ігри, лабораторії, 

польові дослідження. 

Інклюзивне навчання повинно мати виховальний і розвиваючий характер, що 

насамперед пов’язано з формуванням моральних уявлень і понять, виховання адекватних 

способів поведінки, включення всіх учнів у навчальну діяльність, яка сприяє розвитку їх 

психічних функцій, самостійності. 

В інклюзивному навчанні важлива систематичність і послідовність рішення 

корекційно-освітніх завдань, що важливо для досягнення навчальних та виховних цілей, 

прогнозування й подолання актуальних проблем взаємодії школярів з різними 

розумовими здібностями. Систематичність вимагає, щоб учитель не тільки вирішував 

завдання, пов’язані з освоєнням програмного навчального матеріалу, а й вчасно вживав 

заходів щодо оптимізації взаємин в дитячому колективі, корекції відхилень у поведінці 

учнів класу, розвитку сильних сторін особистості кожного учня. Спільна робота вчителів 

і батьків допомагає адаптуватися дитині до шкільної програми. 

У класі, в якому навчаються діти з особливими потребами, необхідна робота над 

створенням сприятливих умов для найбільш повної реалізації потенційних пізнавальних 

можливостей усіх дітей в цілому і кожної дитини в окремо, беручи до уваги особливості 

їх розвитку. Це обґрунтовує реалізацію принципу індивідуального і диференційованого 

підходу в навчанні учнів з різними освітніми можливостями. Під час навчального 

заняття з будь-дисципліни важливо давати освіту всьому класу, при цьому враховувати 

можливості кожного учня окремо, включаючи його, за можливістю, у фронтальну роботу 

на уроці. 
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Не менш важливо пов’язувати навчання з реальними життєвими умовами. При 

навчанні моделюються і відтворюються умови, важкі для учня, але можливі в 

повсякденному житті, їх аналіз і програвання можуть стати основою для позитивних 

зрушень у розвитку особистості школяра. Принцип свідомості та активності учнів у 

навчанні передбачає забезпечення емоційної причетності учнів до навчального процесу, 

викликання у школярів переживань, співчуття у зв’язку з навчальною діяльністю через 

використання різних прийомів у процесі навчання. Переживання стимулюють розвиток 

інтелекту, оскільки емоційні спонукання більш дієві, ніж інтелектуальні, оскільки вони 

збережені у дітей з будь-якими відхиленнями в розумовому розвитку.  

Таким чином, в класах, де навчаються діти з особливими освітніми потребами, 

необхідно наголошувати на розвитку їх сильних якостей і талантів, а не на фізичних або 

розумових проблемах.  

Отже, інклюзивна освіта – вимога часу. Інклюзивне навчання забезпечує доступ 

до освіти дітей з особливими потребами у закладах освіти за рахунок застосування 

методів навчання, що враховують індивідуальні особливості таких дітей.  

В основу інклюзивної освіти покладено такі принципи, які дають змогу 

виключити будь-яку дискримінацію дітей, у той же забезпечити рівноцінне ставлення до 

всіх людей та створити спеціальні умови дітям з особливими потребами.  
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Одним з основних завдань української освітньої політики є забезпечення сучасної 

якості освіти на основі збереження її фундаментальності та відповідності актуальним і 

перспективним потребам особистості, суспільства. Мета модернізації освіти, в тому 

числі і дошкільної, – створення механізму сталого розвитку системи освіти в цілому, для 

її вирішення поставлено пріоритетне завдання: досягнення нової, сучасної якості 

дошкільної, загальної та професійної освіти. 

У Базовому компоненті дошкільної освіти відзначається, що суспільству потрібні 

сучасно освічені, моральні, підприємливі люди, які можуть самостійно приймати 

відповідальні рішення в ситуації вибору, прогнозуючи їх можливі наслідки, здатні до 

співпраці, відрізняються мобільністю, динамізмом, конструктивністю [1, с. 7]. 

Основною метою освітньої політики у сфері дошкільної освіти є гарантування 

доступної та якісної дошкільної освіти, що забезпечує рівні стартові умови для 
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подальшого успішного навчання дитини в школі. При цьому доступність 

характеризується можливістю вибору дитячого садка, а якість – можливостями і 

здібностями дитини до освоєння програм на наступних рівнях освіти. 

Завдання модернізації дошкільної освіти вимагають, на думку Д.І. Фельдштейна, 

глибинного розуміння специфіки функціонування і відтворення сучасного дитинства, її 

історичної, соціокультурної та психологічної складових в контексті принципово 

важливих змін. У сучасному світі змінилися не тільки умови, соціальний простір 

існування дитини, система її відносин, змінилася сама дитина [5, с. 8]. 

Серед сучасних викликів, повʼязаних з процесами глобалізації та інформаційним 

вибухом, особливо виділяється криза традиційної моделі дитинства. 

Дорослішання дітей відбувається в умовах, що змінилися, їх досвід істотно 

відрізняється від батьківського. Відбуваються зміни і в звичних механізмах сімейного 

виховання. Сучасній сімʼї надається більше можливостей вибудовувати карʼєру, вже 

існує поняття «бікарʼєрна сімʼя», коли обоє батьків націлені на карʼєру, відповідно, у них 

не вистачає часу на виховання дитини, і в звʼязку з цим дітьми займається допоміжний 

персонал. Скорочення спілкування в сімʼї, дефіцит емоційного тепла, прийняття, недолік 

співпраці в сімʼї ведуть до виникнення труднощів у розвитку дітей. Сучасна сімʼя дає 

батькам більше можливостей не продовжувати невдалий шлюб, жити з нинішнім 

партнером, зʼєднуючи дітей від різних шлюбів і т. д. Діти недоотримують турботу, 

ласку, батьківську любов, що не реалізує їх потреба бути визнаними, успішними, не 

забезпечує повною мірою психологічну стійкість, позитивні моральні орієнтації, 

життєздатність і цілеспрямованість, відповідальність за себе та інших [5, с. 9].  

Д. І. Фельдштейн вказує на те, що діти сьогодні обʼєктивно вийшли з системи 

постійного контакту з дорослими. Якщо ще два-три десятиліття тому дитина розвивалася 

в умовах малого соціуму – сімʼї, класу, найближчого оточення, то сьогодні вона 

поставлена в принципово нову ситуацію, коли вже з дошкільного віку вона знаходиться 

в розгорнутому соціальному, в тому числі новому просторі, де на її свідомість тисне 

хаотичний потік інформації з телевізора, Інтернету, перекриваючи знання, одержувані 

від батьків, педагогів [3, с. 4]. В умовах актуальної, швидко мінливої, загальнодоступної 

інформації дорослі перестали бути авторитетними провідниками дітей у житті [6, с. 28]. 

Дослідниками відзначається інтенсивна примітивізація свідомості дітей, 

зростання цинізму, грубості, жорстокості, агресивності під дією компʼютерних ігор, що 

знижують контроль дітей за власною поведінкою і формують залежність. Як наслідок – 

підвищений рівень тривожності, невпевненість, самотність, страх, і при цьому – 

інфантилізм, егоїзм, духовна спустошеність [6]. 

Всі ці особливості і зміни вимагають переосмислення відносин освітніх закладів і 

сім'ї, створення конструктивних інструментів взаємодії з сімʼями, питань оновлення 

змісту дошкільної освіти, вдосконалення професійної діяльності педагогів. 

Серед стратегій розвитку сфери освіти та соціалізації дітей до 2020 року 

визначені: виявлення сімей, у яких немає достатнього соціального і культурного капіталу 

для підтримки розвитку дітей; створення для них спеціальних курсів з підвищення 

батьківської компетентності, надання індивідуальної підтримки; залучення найбільш 

активних і компетентних сімей до управління освітніми закладами; розвиток 

інклюзивної освіти; модернізація програм освіти; підтримка обдарованих дітей [5, с. 10]. 

Д. І. Фельдштейном виявлені шляхи реалізації нового підходу до дошкільної 

освіти: пошук педагогічних ідей щодо оновлення змісту, освітніх технологій в практиці 

виховання та освіти дітей дошкільного віку; модернізації технологій дошкільної освіти; 

підвищення професійної майстерності та престиж педагогічної праці; створення умов 

для професійного спілкування, самореалізації та стимулювання зростання творчого 

потенціалу педагогів, поширення передового досвіду, впровадження нових технологій 

навчання і виховання; привернення уваги органів виконавчої влади, наукової 

громадськості, засобів масової інформації до проблем розвитку системи дошкільної 
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освіти дітей; особливу увагу приділити передшкільній освіті дітей, не охоплених 

дошкільною освітою [5, с. 8-10]. 

Розглянемо один з напрямків модернізації дошкільної освіти – взаємодія з 

батьками в умовах непростої ситуації [7, с. 68]. 

Сьогодні очевидна значимість залучення батьків до освітнього процесу 

дошкільного навчального закладу, що створює ефективний освітній простір відповідно 

до державних вимогах. 

З метою реалізації такої взаємодії на основі узагальненого досвіду педагогів 

використовуються такі форми [7, с. 68-69]:  

 відкриті заняття з дітьми в ЗДО для батьків (включаючи бесіди з батьками, 

дитина може розповісти щось нове гостю, ввести в коло інтересів);  

 педагогічна рада за участю батьків (з включенням інтервʼю з батьками, 

обговорення педагогічних ситуацій, телефон довіри, на його аналізі планується 

подальша робота з батьками);  

 відвідування сімʼї; педагогічні бесіди з батьками з метою надання своєчасної 

допомоги батькам, досягнення єдиної точки зору в питаннях виховання;  

 тематичні консультації (планові, непланові за ініціативою обох сторін);  

 групові збори батьків (виступ педагогів, психолога, медичного працівника, 

музичного працівника, батьків);  

 конференції з батьками (моделювання життєвих ситуацій педагогами, 

профільними фахівцями, батьками в цікавій формі);  

 письмові форми спілкування (щотижневі записки, особисті блокноти, ящик для 

пропозицій); 

 використання прийомів створення ролей для батьків( гість групи, доброволець, 

член батьківського комітету, команда пап);  

 клуби на основі взаємодії дорослих і дітей, в т. ч. Клуб молодої сімʼї, Клуб пап, 

Клуб вихідного дня («разом з мамою і татом!»), презентація сімейних і творчих проектів 

– журнали, книги, енциклопедії, газети та ін.;  творчі накопичувальні альбоми; портфоліо 

та ін [7, с. 69]. 

Розвиток взаємодії ЗДО з батьками направлено на [9, с. 69]: 

 співпрацю батьків один з одним з метою обміну досвідом, надання підтримки, 

з питань працевлаштування, здоровʼя, житла, догляду за дітьми, освітою, виявлення 

загальних проблем і особливостей (наприклад, діти з особливо розвиненим мисленням, 

лідери, художні таланти та ін.); 

 навчання батьків, з використанням презентацій (психологічні особливості 

особистості дитини, емоційний розвиток дитини, розвиток сюжетно-рольової гри 

дошкільника, соціальна компетентність дитини, створення комфортної сімейної 

обстановки, вплив подружніх відносин на виховання дітей, обдаровані діти та ін.); 

 неформальні зустрічі батьків і педагогів, диспути, клуби за інтересами, «вечір 

запитань і відповідей», оформлення фотостендів; обмін літературою, аудіо-, відео-, 

Інтернет-ресурсами, проведення майстер-класів, взаємодія з соціумом; 

 безпосередню участь батьків в освітньому процесі, в управлінні ним 

(проведення «Днів співучасті», проектна діяльність, наглядові ради, Клуб вихідного дня, 

«Моя професія»); 

 збільшення частки додаткових платних освітніх послуг, що враховують 

інтереси дітей, що сприяють їх різнобічному розвитку, розвитку творчого потенціалу, 

таланту. 

Взаємодія з сімʼєю в сучасних умовах діяльності закладів дошкільної освіти грає 

одну з основних ролей. З метою здійснення диференційованого підходу до роботи з 

батьками необхідний облік структури і соціального стану сімʼї, типу і стилю сімейних 

відносин, рівня педагогічної культури. Відносини з батьками будуються на довірі, 

базуються на принципах відкритості, взаєморозуміння. Батьки є основними соціальними 
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замовниками ЗДО, тому взаємодія педагогів з ними просто неможливо без урахування 

інтересів і запитів сімʼї, пошуку форм і методів роботи, які дозволяють врахувати 

актуальні потреби батьків, сприяють формуванню їх активної позиції [2, с. 7]. 

Ще одним із шляхів модернізації дошкільної освіти є, безумовно, оновлення її 

змісту. У звʼязку з впровадженням державних вимог до структури і до умов реалізації 

основної загальноосвітньої програми дошкільної освіти в заклади дошкільної освіти 

особлива увага приділяється процесу модернізації освіти дітей дошкільного віку, 

спрямованому на підвищення якості освіти. Увага акцентується на забезпеченні 

оптимальних умов для розвитку особистості дошкільнят та активізації інноваційної 

діяльності [7, с. 70]. 

Пріоритетом є підвищення якості дошкільної освіти з метою забезпечення рівних 

стартових можливостей для навчання дітей у початковій школі. 

Реалізація програм розвитку, розроблених відповідно до Міністерства освіти і 

науки України, здійснюється за такими напрямами [7, с. 70]:  

 активізація розвитку установи дошкільної освіти засобами спільної роботи з 

батьками та громадськістю;  

 особистісно-орієнтована спрямованість освіти дошкільників;  

 оновлення ресурсів освітнього середовища;  

 забезпечення професійного розвитку педагогічних кадрів;  

 створення нових механізмів оцінки якості освіти;  

 впровадження нових форм соціального партнерства;  

 інформатизація освітнього простору (систематизація, оновлення 

інформаційних ресурсів, розробка і апробація технологій мультимедійного супроводу 

освітньо-виховного процесу, розробка системи організації консультативної методичної 

підтримки в галузі освоєння педагогами сучасних комунікативних технологій та їх 

застосування в освітній практиці ЗДО, створення банку електронних навчальних і 

розвивальних циклів, програм, дидактичних і методичних матеріалів на основі 

впровадження інформаційних технологій у діяльність ЗДО та ін). 

Принциповою вимогою до дошкільної освіти є гнучкість освітніх програм 

«підлаштовуваність» під різні потреби сімей (групи дошкільної освіти при 

загальноосвітніх закладах, групи короткочасного перебування при освітніх закладах 

різних типів і видів, сімейний дитячий сад, служба ранньої допомоги, лекотека, центри 

ігрової підтримки дитини та ін.). 

Виділимо ще один напрямок модернізації дошкільної освіти – вдосконалення 

професійної підготовки педагогів [7, с.71]. 

Один із викликів сучасній дошкільній освіті створює нова категорія сімей – це 

освічені сімʼї з високими очікуваннями щодо освіти своїх дітей. Такі батьки (найчастіше 

це сім'ї з обдарованими дітьми) ставляться до педагогів шанобливо, але критично, а їх 

діяльність розцінюють як надання послуги. Збільшення в суспільстві частки таких сімей 

створює, з одного боку, нові можливості для освітнього закладу, з іншого, – нові вимоги 

до педагога, до освоєння нових видів діяльності – проектної, творчої, дослідницької, 

володіння новими технологіями, в тому числі і інформаційними. 

Д. І. Фельдштейн, обґрунтовуючи роль педагогів, працюючих в умовах 

модернізації системи освіти, пише про те, що їм належить творчо осмислити новий зміст 

навчально-виховного матеріалу, відшукати більш ефективні шляхи, форми і методи 

трудового, морального, естетичного і фізичного виховання. Оволодіння більш високим 

рівнем професійної майстерності розраховане на високорозвинене професійне мислення, 

активізацію творчого потенціалу педагога [5, с. 12]. 

Сучасне інформаційне суспільство ставить перед освітніми закладами завдання 

підготовки фахівців, здатних [5, с. 13]: 

 гнучко адаптуватися в швидко мінливих ситуаціях, самостійно набуваючи 

знання, вміло застосовуючи їх на практиці;  
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 самостійно критично і творчо мислити, вміти бачити проблеми і шукати 

варіативні шляхи вирішення, використовуючи сучасні технології;  

 грамотно працювати з інформацією;  

 бути контактним в різних соціальних групах, мати навички командної роботи в 

різних галузях. 

З цією метою в ЗДО організовується психолого-педагогічний супровід педагога, 

спрямований на розвиток, перш за все, його психологічної готовності до інноваційної 

діяльності, створення умов для самовдосконалення, формування відповідних потреб і 

мотивів. Але, тим не менш, залишається ще досить багато проблем, в яких педагоги 

сучасних ЗДО [4, с. 112]. 

Таким чином, дошкільна освіта і виховання сьогодні набувають особливої 

значущості. Тому в таких умовах важливо перейти на новий рівень відносин закладів 

дошкільної освіти і сім'ї, що передбачає створення конструктивних інструментів 

взаємодії, використовувати інноваційний підхід до питань оновлення та варіативності 

змісту дошкільної освіти і мотивувати педагогів до інновацій, самозміни, творчості, 

удосконалювати їх професійну підготовку з урахуванням модернізації дошкільної освіти. 
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З перших днів власного життя людина завжди прагне до знань і, звичайно ж, 

передавати власні пізнання майбутньому поколінню. Дана справа стала значущою 

спеціальністю – вчитель. Лише людина із завзятістю, сильною витримкою,  а також 

любов’ю до знань можуть назвати себе таким гідним званням. Дана професія одна з 

найбільш найдавніших, оскільки, кожен з батьків вважається вчителем, тому що він 

виховує свою дитину, вселяє в  неї бажання до знань і  дослідження життя. Однак 

професія педагога, що функціонує у кожному навчальному закладі, скоріш за все, є 

значно складнішою, тому що ця людина має за мету навчати незнайомих для нього дітей 

з різними здібностями  і характерами. На  мою думку,  вчитель повинен  мати до 

кожного з них особливий підхід і метод навчання, він повинен вміти приділяти увагу в 

рівній мірі і окремо до кожного.  
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Звісно ж, з періодом, технічними приладами, розвитком людини, з 

впровадженням новітніх програм у школах, таких як, наприклад, Нова українська школа, 

яка розпочалась з 2017/2018 навчального року, вимоги до вчителів збільшуються. І я б 

хотіла розглянути питання, яке є дуже актуальним на сьогодення  «Яким повинен бути 

сучасний учитель в Новій українській школі?». 

Сучасний вчитель, я вважаю, зобовʼязаний поєднувати в собі як сучасні методи 

навчання, так і прості людські якості, які були і є дуже цінними, це такі як: любов до 

оточуючих, терпіння і  чуйність. В першу чергу, сучасний учитель повинен  

безпосередньо бути зразком для своїх учнів. Отже, на мою думку,  такого роду  вчитель 

завоює увагу навіть самого непіддатливого учня одним своїм прикладом. У даного учня, 

який матиме перед собою хороший приклад для наслідування, з’явиться  бажання 

змінюватися в кращу сторону та прагнути до знань.  І тим самим вчитель сам собі 

полегшить роботу, тому що будь-який учень із задоволенням буде слідувати за 

зразковим учителем. І тим самим вчитель сам собі полегшить роботу, адже будь-який 

учень із великим захопленням буде стежити за зразковим учителем. Також важливою 

якістю для сучасного учителя, я вважаю, є любов до дітей. У сьогоднішній час багато 

випускників йде в педагоги, аби будь-де вивчитися і отримати диплом, не відчуваючи 

при цьому ніякого зацікавлення до своєї майбутньої професії. Такі педагоги мало чого 

можуть навчити, тому що їх цікавитиме лише заробітна плата та виконанні програми, ну 

а навчання учнів нових знать та їх успішність, будуть для вчителя на другому плані. На 

мою думку, що люди повинні обирати професію педагога від справжньої любові до 

дітей, прагнення і бажання вчити їх і покращувати своєю роботою цей світ. Ну і звісно 

ж, сучасний вчитель в Новій українській школі, з новими сучасними технологіями 

повинен вдало володіти технікою.  

Рівень освіти нового покоління ставить нові цілі для початкової ланки. У 

початковій школі дітей слід вчити не тільки, читати, рахувати і писати, чому зараз вчать 

з великим успіхом. Дві групи нових навичок, повинні прищепити учням.  

По-перше, мова йде про універсальну навчальну діяльність, яка являє собою 

здатність до навчання: навички вирішення творчих проблем і здатність досліджувати, 

аналізувати та інтерпретувати інформацію.  

По-друге, мова йде про виховання у дітей мотивації до навчання, особистісного 

розвитку, самопізнання.  

Таким чином, починаючи з початкової школи, діти повинні оволодіти елементами 

логічних дій (порівняння, класифікації, узагальнення, аналіз і так далі.). Тому одним з 

найважливіших завдань, на сьогоднішній день, що стоять перед педагогом початкових 

класів є розробка логіки незалежного мислення, яка дозволила б дітям робити висновки, 

представляти докази, логічно взаємоповʼязані твердження, обґрунтувати свої судження і, 

нарешті, придбати знання. 

Саме, в початкових класах, найбільш підходящий період для розвитку творчості, 

логічного мислення, але ми вважаємо, що процес встановлення основ логічного 

мислення слід застосовувати раніше шляхом вибору конкретних завдань. 

Відмінні риси практичного методу в розвитку творчої людини та логічного 

мислення: 

 виконання різних реальних дій, що становлять основу психічної діяльності; 

 регулярне введення дидактичного матеріалу; 

 Походження ідей, що виникають в результаті конкретних дій з використаним 

дидактичним матеріалом; 

 масове впровадження сформованих ідей і дій, що вивчаються в 

повсякденному житті, грі, роботі, тобто в різних видах діяльності. 

О. В. Алексєєва повідомляє, що: «у формуванні логічного мислення гра виступає 

самостійним методом навчання. Але це також можна віднести до групи практичних 

методів, що враховують особливу цінність різних версій ігор для управління різними 
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практичними діями, такими як складання цілих частин, рядів чисел, розбиття, комбінацій 

і додавання, класифікація, поєднання, порівняння і так далі [1, с. 13]. 

Перш за все, регулярно використовуємо дидактичні ігри. Через завдання 

розвитку, з формою гри (мета гри), діями і законами гри, дитина мимоволі набуває 

особливого пізнавального змісту. Всі види дидактичних ігор (тематичні, друковані, 

словесні) розглядаються як ефективний засіб і метод генерації логічного мислення. 

Дитина набуває знання у формі методів дії і відповідних ідей, перш за все поза 

грою, і сприятливі обставини формуються виключно для їх уточнення, підкріплення і 

систематизації (в ігрових варіантах тип сюжетно-дидактичного, дидактичного та інших). 

А. Г. Маклаков підкреслює, що «способи візуальної і словесної гри в розвитку 

логічного мислення супроводжуються практичними прийомами та іграми. У роботі 

використовуються прийоми, повʼязані з візуальними, словесними і практичними 

прийомами і використовуються в тісній єдності один з одним» [3, с. 28]: 

Демонстрація методу впливу в синтезі з поясненням або еталоном вчителя. Це 

основний метод навчання, він явно ефективний за своєю природою. Проводиться із 

залученням різних дидактичних засобів, дає можливість навчати дітей навичкам. 

Дотримуються такі умови: 

 чіткість, фрагментарність опису способу дії; 

 вплив узгодженості з усними поясненнями; 

 достовірність, стислість і ясність мови, візуалізація з супутником;  

 стимуляція дитячого сприйняття, думки і мови. 

Вивчення літератури свідчить про те, що завжди існує велика різноманітність 

методик і вправ, спрямованих на формування логічного мислення в молодшому 

шкільному віці. 

Кожного року зростає все більша і більша кількість шкіл, де кожен кабінет має 

сучасне обладнання, таке як: інтерактивні дошки, компʼютери, проектори та інш. 

Більшість учнів уміють користуватися  ними, але іноді буває таке, що самі вчителі не 

вміють поводитися з такою технікою, але їм потрібно засвоїти те, що сучасним учням 

більш цікавіше на уроках, де використовуються технічні приладдя. Та й цього вимагає 

наш нинішній час, де компʼютеризація набирає стрімких обертів.  

Не мало важливими для сучасного вчителя в НУШ є такі ознаки:  

- Вчитель-новатор, це вчитель, котрий вміє створювати розвиваюче освітнє 

середовище і який успішно поєднує традиційні і новітні методики, прийоми і технології 

в своєму навчання. 

- Громадянин своєї держави, це вчитель, котрий володіє знаннями про права і 

свободи людини, а також спроможний до продуктивної командної роботи, уміє уникати 

конфліктів, досягнувши компромісів. 

- Володіння загальнокультурними компетентностями – тобто, вчитель розуміється 

на  творах мистецтва, вміє формувати власні мистецькі інтереси, самостійно викладає  

ідеї. 

- Психолог, вчитель, який знає цінність фізичного, психічного і морального 

здоров’я учнів. 

- Компетентність в мовній комунікації – це коли педагог вміло знається на нормах 

і типах педагогічної комунікації, вміє вислухати, обстоювати власну точку зору, 

здатність досягати педагогічних здобутків за допомогою продуктивної комунікативної 

взаємодії. 

- Підприємництво. Вчитель повинен вміти втілювати в життя нові ідеї та 

ініціативи для підвищення власного соціального статусу та добробуту та  розвитку 

держави і  суспільства в ній. 

Також я вважаю, що сучасний педагог мусить вміти користуватися незмірним 

джерелом енергії, ідей та новими бажаннями, бо людина ніколи не повинна зупинятися 

на досягнутих вершинах. Вона повинна постійно самовдосконалюватися та 
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покращуватися, відшукувати нові методи навчання і подачу інформації. Такий учитель, 

безперечно буде цікавий для учнів, тому що сталі методи навчання дуже часто 

надокучають і в учнів може втрачатись зацікавлення до предмету. Якщо вчитель не 

боятиметься розвиватися і змінювати спосіб подачі інформації, то і учні зможуть почати 

мислити «по новому», не ординарно, що з часом є дуже цінним в сучасному суспільстві. 
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ВПЛИВ ВАД ЗВУКОВИМОВИ НА ОВОЛОДІННЯ ДІТЬМИ ГРАМОТОЮ 

Ірина Уткіна  

  магістрантка педагогічного факультету 

Ізмаїльський державний гуманітарний університет 

 Науковий керівник – проф. Рашидов С.Ф. 

 

Процес письма – це складний психофізичний процес, в якому задіяні різні відділи 

кори головного мозку. Для того,щоб дитина оволоділа цим процесом в неї повинні бути 

сформовані певні психічні функції, а саме: увага, мислення, пам’ять. Процес письма, на 

відмінну від усного мовлення, засвоюється цілком свідомо та вимагає великих зусиль від 

малюка у процесі цілеспрямованого навчання. Але оволодіння грамотою ускладнюється 

через недостатній розвиток вимовної сторони. Зазначимо, що це прямо залежить від 

сформованості у людини пізнавального відношення до мовлення, а саме в орієнтуванні у 

вимові різних фонем та його словниковому складу.  

Отже, оволодіння грамотою засвоюється на основі вміння людини чути та 

диференціювати звуки, розкладати слова на склади, а склади на звуки. Після аналізу йде 

синтез, тобто дитина, читаючи написані слова, синтезує їх.  

Вивченням даної проблеми займалися такі вченні, як Р. Є. Левина, Н. 

А. Нікашина, Л. Ф. Спірова та інші. У їхніх працях був проведений зв’язок між 

порушенням вимови та ускладненим процесом оволодіння письмом чи читанням.  

Значний внесок у дослідження проблеми внесла Р. Є. Левина. Вона визначила 

безпосередній зв’язок між рівнем сформованості вимовної сторони мови та процесом 

оволодіння грамотою.  

Г. А. Каше довела, що проводячи виховну роботу із старшими дошкільниками щодо 

засвоєння звукового та фонематичного складу слова, можна випередити порушення 

письма та читання у подальшому шкільному житті [1]. 
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Основним завданням статті є доведення впливу вад вимовної сторони мовлення 

на оволодіння дітьми грамотою.  

Метою статті є аналіз впливу порушення вимови на подальше навчання дитини у 

школі.  

Успішне оволодіння дитиною грамоти може бути тоді, коли вона буде мати 

достатній рівень дошкільної підготовки. Це включає: 

 Інтелектуальну; 

 Фізичну; 

 Психічну; 

 Емоційно-вольову; 

 Спеціальну підготовку. 

Головним показником підготовленості є мовленнєва готовність дошкільника, бо саме за 

допомогою мовлення він буде засвоювати всю навчальну програму. Мовленнєва 

готовність визначається сформованістю звуковимовної, фонетичної та лексико-

граматичної сторони [2]. 

Нажаль, першокласники сьогодення приходять до школи без досконалої 

дошкільної підготовки. Часто у дітей спостерігаються порушення вимови, побудови 

речення та інші відхилення, які можуть стати причиною шкільної неуспішності. Саме 

тому, сьогодні постає проблема впровадження профілактичних заходів для 

випередження формування у дітей дисграфії та дислексії. Не дивлячись на велику 

кількість досліджень з приводу цього питання, сьогодні немає єдиної комплексної 

програми для діагностики мовленнєвих та не мовленнєвих процесів, які створюють 

підґрунтя для засвоєння грамоти.  

Однак, треба наголосити на необхідності проведення досліджень рівня 

сформованості мовленнєвої компетенції перед початком навчання у школі та, за 

виявленням відхилень, спрямовувати корекційну роботу із старшими дошкільниками на 

подолання та профілактику наявних недоліків.  

Існує певна класифікація факторів, які впливають на порушення процесу 

оволодіння грамотою, а саме: психологічні та фізіологічні.  

До психологічних відносять: 

 педагогічну занедбаність; 

 неблагополучне оточуюче середовище; 

 копіювання поведінки дорослих тощо. 

До фізіологічних відносять: 

 порушення сенсорного аналізатора (зору чи слуху); 

 патологічні зміни в артикуляційному апараті; 

 порушення центральної нервової системи чи кори головного мозку. 

Можемо зазначити, що фізіологічні порушення більшою мірою впливають на 

виникнення дефектів мовлення та подальшого ускладнення процесу навчання.  

Мовлення – це мова в дії. Порушення мовлення – це відрізнення мови того, хто 

говорить від мовленнєвої норми середовища, де він живе. Під порушенням мовлення ми 

розуміємо ті порушення, які характеризуються рядом особливостей, а саме: 

1. не відповідає віку мовця; 

2. не досягає норми того мовленнєвого середовища, де проживає мовець; 

3. до порушень мовлення не можна відносити діалект чи особливості мовлення 

іноземця; 

4. порушення мають стійкий характер, негативно впливають на психічний розвиток 

дитини та ускладнюють процес навчання та не зникають самостійно, а 

потребують спеціально організованої корекційної роботи із фахівцем [3]. 

Мовленнєві порушення проявляються у вигляді одного чи більше дефектів різних сторін 

мовлення. Також, треба зазначити, що за структурою дефектів Л. С. Виготського ми 

виділяємо первинні та вторинні порушення. Вторинні порушення мовлення, за 
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допомогою правильного логопедичного впливу, корегуються набагато краще, тоді як 

первинні порушення виправити складніше та це займе більше часу [4]. 

Таким чином, під структурою порушення мовлення ми розуміємо сукупність 

мовленнєвих та не мовленнєвих симптомів та їхній зв’язок. Якщо ми будемо знати, які 

зв’язки наявні між різними сторонами мовлення, які причини та особливості виникнення 

у дитини, то в процесі виправлення ми зможемо попередити інші дефекти. Так, під час 

виправлення недоліків вимови ми повинні простежувати зв’язок між вадою звукового 

аналізу та процесом письма.  

Попри відсутність вад артикуляційного апарату у дошкільника можуть 

проявлятися помилки під час вимови звуків, які, частіше за все, пов’язані із не 

сформованістю мовленнєвого апарату, в’ялістю м’язів, нерозумінням правильних 

положень органів артикуляції для їхнього відтворення.  

До основних симптомів порушення звуковимови ми відносимо: 

 відсутність; 

 змішення; 

 викривлення звуку. 

Відсутність звуку пов’язана із не сформованістю вміння правильно підбирати певні 

положення органів артикуляції для його відтворення. Під час вимови слів дитина 

«опускає» чи замінює звук на інший. Вона не може вимовити складний для неї звук 

навіть ізольовано.  

Змішення звуків характерне у тому випадку, коли у дитини сформовані 

артикуляційні вміння але не сформований процес вибору правильних артикуляційних 

позицій.  

Викривлення чи спотворення звуку відбувається тоді, коли дитина не нормовано 

вимовляє фонеми через не правильно сформовані артикуляційні позиції. Внаслідок 

«викривлення» формується звук, який не відноситься до фонетичної системи рідної мови 

мовця.  

У дитини дошкільного віку можуть з’явитися складнощі при відтворені певних 

фонем, тому вона буде шукати легші способи для їх вимови. Частіше за все малюк: 

 замінює складний звук більш легшим; 

 пропускає його у слові. 

Але до цього слід відноситись з професійної сторони та враховувати сенситивний 

період під час якого у дитини формується той чи інший звук. 

Типи помилок, які спостерігаються в експресивному мовленні (Р.Є.Левина, 

А.К.Маркова, П.Т.Тюрин тощо): 

1. Елізії – це порушення структури слова, через пропуск певної його частини 

(складу чи звуку), що призводить до скорочення кількості звуків чи складів у ньому. Під 

час формування писемного мовлення елізіям можуть підлягати букви та склади на 

письмі [5]. 

В залежності від місця знаходження виділяють елізії у таких складах: 

 перший звук у слові (ашина – машина); 

 приголосного звуку під час збігу звуків (катина – картина); 

 деяких складів на початку слова (ва – корова); 

 останнього звуку у слові (м’ячи – м’ячик). 

2.  Перестановка – це зміна звуків чи складів у слові.  

Основні типи перестановок: 

 звуків, які знаходяться рядом (боск-бокс); 

 звуків чи складів у сусідніх словах (до порозі – по дорозі). 

3. Вставка. Додавання зайвого звуку чи складу у слово (наприклад: панамама – 

панама). 

4. Контамінація – змішування елементів двох або більше слів (наприклад: авака – 

ав-ав+ собака). 
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5. Антиципація – заміна попередніх звуків наступними (наприклад: на девев’ях – 

на дерев’ях). 

6. Персеверація – «застрягання» на певному складі чи звуку (за зашиною – за 

машиною) [6]. 

Діти з нормальним мовленнєвим розвитком також можуть спрощувати складову 

структуру слова, переставляти склади. Але дитина з нормальним мовленнєвим 

розвитком завжди зберігає наголос на певному складі слова, тоді як діти з порушенням 

не зберігають наголос, а в складних словах зовсім «гублять» склад.  

Отже, процес оволодіння грамотою – це складний психофізичний процес в якому 

задіяні мовленнєві відділи кори головного мозку, а також центр сприйняття, переробки 

та відтворення інформації. Процес оволодіння грамотою залежить від сформованості у 

дитини когнітивної (увага, пам’ять, сприймання, мислення), фізичної (точні рухи кистю 

руки, правильне держання ручки), емоційно-вольової (посидючість), мовленнєвої сфери 

(правильна звуковимова, фонематичне сприймання, лексико-граматична сторона 

мовлення).  

Ми мали змогу простежити та зазначити, що дефекти вимови порушують та 

ускладнюють процес засвоєння письма у молодших школярів. Через вади вимови дитина 

може: 

 не правильно диктувати собі текст; 

 пропускати букви чи склади; 

 спотворювати структуру слова через заміну звуків та складів тощо.  

Підсумовуючи все вище сказане можемо наголосити на необхідності проведення 

профілактичних та діагностичних заходів у старших групах закладу дошкільної освіти, 

бо навіть незначна вада вимови може стати причиною ускладненого процесу оволодіння 

грамотою у майбутнього учня.  
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В останній час напрямок «вінтажу» набув великої популярності серед дизайнерів 

інтер’єру. Але у науковій літературі в галузі мистецтвознавства остаточне тлумачення 

поняття «вінтажний інтер’єр» є відсутнім. В загальноприйнятому розумінні вінтажний 

інтер’єр є підкресленням індивідуальності, демонстрації смаку й обізнаності в історії або 



Науковий пошук студентів ХХІ ст.: актуальні питання гуманітарних та соціально-економічних наук. Вип. 6 

147 

регіональних культурних особливостях і традиціях. Також вінтаж звертається до 

стилістики часу 20-х – 80-х років. Вінтажна культура є одним із напрямків протистояння 

сучасним тенденціям урбанізації, технологізації та уніфікації.  

Процеси глобалізації, а особливо розвиток інноваційних технологій та їх активне 

впровадження в усі сфери життєдіяльності людини, сформували гостру необхідність 

соціуму до організації більш гуманістично спрямованого предметно-просторового 

середовища, яке мало б індивідуальний характер і створювало б контекстність з певною 

культурою або регіоном. Основи життєдіяльності сучасного соціуму спричинили 

прагнення значної частини суспільства до звернення до ціннісних орієнтирів, пов’язаних 

із культурною та історичною спадщиною. Це сформувало нові завдання для дизайну 

інтер’єру, де постала необхідність знаходження балансу між прогресом і традицією, 

знеособленням і власною ідентичністю. Означені завдання зумовили виникнення 

тенденцій до відтворення та збереження культурної самобутності, генетичної пам’яті, 

підтримку індивідуалізованого характеру буття та специфіки організації житлового 

предметно-просторового середовища. Цей процес цілком відображається в концепції 

вінтажного інтер’єру, одним із напрямків якого є реставрація та реконструкція 

традиційного й комфортного житлового середовища  життєдіяльності людини. 

Відновлення автентичного житлового середовища насиченого артефактами 

матеріальної культури створює гармонійне співіснування процесів глобалізації зі 

збереженням спадщини минулих поколінь. В означеному аспекті стилістичний напрямок 

«вінтаж» виступає посередником між двома полюсами сучасності: інноваціями і 

традицією, глобалізацією та самоідентифікацією. 

Поняття «вінтаж» поширилося та перейшло з площини виноробства в галузь 

дизайну. Слово «вінтаж» (з фр. «vintage» – марочний; від лат. «vindemia» та ст.фр. 

«vendenge» − збір винограду) походить із мистецтва виноробства та означає марочне 

витримане вино. Спершу це поняття було застосовано при виготовленні портвейну − 

вина, зробленого в долинах Дору і Порту в Португалії [1]. Поняття «вінтаж» є 

багатозначним і може вживатися і в переносному сенсі, позначаючи сукупності 

суб’єктів одного типу, характеру, епохи. Наприклад, значення англійського виразу 

«men of that vintage» можна співвідносити з висловом «люди старого загартування».  

В індустрії моди вінтаж передбачає предмети одягу, що мають візуальну та 

художню ідентифікацію стилю та чітко асоціюються з тією чи іншою епохою і, 

очевидно, зі впізнаваним оригінальним стилем певного Будинку моди. У дизайні 

предметно-просторового середовища − поєднання сучасних і стародавніх (або 

виконаних під старовину) елементів декору, меблів тощо. У музиці і механіці «вінтаж» 

означає добротний старий інструмент або механізм в гарному стані. У фотографії 

«вінтаж» − фотовідбиток, зроблений у той самий час, що й негатив, або незабаром 

після цього. Як правило, «вінтажними» називають автентичні речі, що мають яскраво 

виражену стилістику певної епохи, випущені невеликим, але дуже популярним 

тиражом. 

Розгляду загальних тенденцій, засобів і матеріалів вінтажу, а також питанням 

стилістичних особливостей вінтажу як напрямку сучасного дизайну присвятили свої 

роботи А. Вормлетон, Н. Гартман, Н. Єгорова, Дж. Лоусон, Д. Лудо, Е. Мейсона, 

Дж. Пайл, К. Поміана, Г. Прато, С. Страт та інші. Незважаючи на те, що дослідницька 

база  проблематики феномена вінтажа на Заході формувалася з початку 1990-х років 

минулого століття, у переважній більшості публікацій досі напрямок вінтажа не 

виділяють у самостійний об’єкт, частіше розглядаючи його в загальному контексті 

розвитку дизайну. Більшість робіт, присвячених вінтажу, носять не аналітичний, а 

описовий характер. 

Дослідження вінтажу в сучасному дизайні дає право встановлювати 

спостереження наявності великої кількості різних реалізованих проектів вінтажних та 
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антикварних інтер’єрів. Хоча численність цих об’єктів та їх варіантність ще не 

піддавалися ретельному аналізу й узагальненню.  

Розгляд дизайнерської методики створення вінтажного інтер’єру виявив основні 

прийоми його організації, такі як: авторська інтерпретація предметного наповнення 

вінтажного інтер’єру; оновлення достеменних історичних предметів; застосування 

антикварних об’єктів та імітація їхньої оригінальності. Це дозволило скласти систему 

створення предметно-просторового середовища, сформованого у вінтажному напрямку. 

Але для загального дослідження вінтажу, як стилістичного напряму, одним із 

найголовніших завдань є виокремлення основних принципів формування вінтажного 

предметно-просторового середовища. Саме принципи визначають технологічні та 

композиційні прийоми і способи роботи з вінтажними об’єктами і формують загальну 

методику організації  об’єктів в просторі.  

Аналіз багатьох світових прикладів формування вінтажного предметно-

просторового середовища встановив, можна виокремити основоположні принципи 

створення вінтажних інтер’єрів, а саме: 

 принцип образної цілісності;  

 принцип автентичності та культурної ідентичності;  

 принцип екологічності;  

 принцип художньої інтерпретації.  

Дослідниця вінтажного інтер’єру Г. Сталінська зазначає: «… всі ці принципи є 

фундаментальною основою для створення вінтажних інтер’єрів. Вони визначають 

прийоми і способи роботи з вінтажними об’єктами і формують загальну методику 

організації предметів в просторовому середовищі» [1. с. 147]. 

Принцип образної цілісності в дизайні вінтажного інтер’єру. Для організації 

вінтажного предметно-просторового середовища одним із найважливіших є цей 

принцип. Він досягається шляхом композиційної гармонізації всіх об’єктів в інтер’єрі та 

створенням комфорту для життєдіяльності людей.  

При формуванні інтер’єру у стилістичному напрямку «вінтаж» цей принцип 

реалізується завдяки композиційним акцентам у середовищі, підпорядкованості 

елементів та гармонізації їх за масштабом. Людина може відчувати комфорт, спокій та 

відпочивати саме в житловому інтер’єрі. Цілісність простору відображається в 

органічній взаємодії та узгодженості середовища з людиною, створює психологічний 

комфорт перебування людини в інтер’єрі. При організації житлового інтер’єру активно 

застосовуються всі типи вінтажу. Розповсюдженими є дизайн-рішення, в яких 

використовується етнокультурний вінтаж, що пов’язано з принципами автентичності та 

культурної ідентичності. Окремо слід зазначити затребуваність лофту як найбільш 

популярного напряму індустріального вінтажу. Менш за все в аспекті формування 

житлового простору застосовується дизельпанк, оскільки його художні засоби не 

сприяють формуванню затишної домашньої атмосфери. Взагалі, вінтаж як стилістичний 

напрямок дизайнери активно застосовують для створення житлового та громадського 

простору. А серед громадських інтер’єрів вінтаж найбільш широко представлений у 

дизайні кафе, ресторанів та окремих соціокультурних елементах. 

Автентичність та культурна ідентичність як визначний принцип створення 

вінтажного інтер’єру. Ідеєю цього принципу є врахування національних, культурних, 

естетичних винятків історичного і етнічного простору. Та є унікальність його 

наповнення, що досягається завдяки оригінальності та справжньої достовірності 

предметного наповнення середовища є одним з аспектів вінтажного інтер’єру. Взагалі, 

поняття автентичністі притаманне народному мистецтву, коли воно репрезентується 

безпосередньо від носіїв конкретної культури. Також характеристика автентичності 

може бути приписана до того мистецтва, яке точно відтворює фольклорні зразки. У 

цьому випадку можна стверджувати, що в аспекті формування вінтажного інтер’єру 
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принцип автентичності розкривається досить широко, оскільки апелює до достовірності 

об’єктів і прямих зв’язків з історичним періодом або географічним регіоном. 

Принцип екологічності. Основною ідеєю принципу екологічності в дизайні є 

якнайбільша економія природних ресурсів та сировини, використання замінних 

енергетичних ресурсів і досягнення довговічності виробів. Першою проблемою стала 

раціональність. Через це у дизайнерів з’явилося питання щодо екологічного 

майбутнього. Результатом чого, принцип екологічності став одним із провідних у сфері 

дизайн-проектування як промислових виробів, так і предметного наповнення інтер’єру – 

від розробок інновацій у сфері енергоефективних технологій і матеріалів до 

різноманітних концепцій переробки об’єктів матеріального світу в нові форми, що 

мають як художньо-естетичну, так і функціональну складову. Цей принцип втілюється 

через оновлення історичних вінтажних об’єктів та в сучасних концепціях ресайклінгу та 

апсайклінгу. Реставрація об’єктів формування середовища відбувається завдяки його 

предметному наповненню, де збереженні матеріальної бази та історичної спадщини 

основною екологічною задачею. 

Принцип художньої інтерпретації. Цей принцип в дизайні вінтажного інтер’єру 

втілюється внаслідок застосуванню методики комбінування, стилізації та прийомів 

авторського бачення, та безпосередньо інтерпретації предметного наповнення об’єктами 

та предметами вінтажного інтер’єру. Тому визначений принцип реалізується як для 

створення одиничної сцени, так і в цілісному вирішенні предметно-просторового 

середовища.  

У статті було розглянуто більш творчий принцип формування вінтажного 

інтер’єру, що інтерпретується  в роботах та є уособленням концепції постмодернізму. 

Було з’ясовано, що принципи образної цілісності, автентичності, культурної 

ідентичності художньої інтерпретації спираються на естетичні, культурологічні і 

художньо-образні аспекти, а принцип екологічності спрямовано на відновлення та 

збереження  матеріального світу. 

Аналіз проведеної роботи встановив, що застосувавши автентичну меблі і 

провівши реновації історичних обʼєктів, дизайнери осучаснюють старий дизайн, 

переміщуючи його в нове середовище, таким чином втілюючи нове бачення. Автори 

створюють подобу вінтажного інтер’єру шляхом імітації об’єктів під оригінальні зразки 

та надають сучасному об’єкту вид старовинних меблів. При організації простору на 

основі імітації вінтажних моделей, дизайнери вступають у «гру з вінтажем», 

намагаючись створити певний образ вінтажного інтер’єру, формують гротескну сцену.  

І все це дозволяє стверджувати, що які би принципи та прийоми створення 

вінтажного інтер’єру не використав дизайнер, знакова впізнаваність предметного 

наповнення простору й чітка візуальна приналежність до певної епохи, країни або 

регіону є обов’язковою умовою. 

Оскільки саме об’єкти, які наповнюють простір інтер’єру несе основне смислове 

навантаження у вінтажному середовищі та стає відправною точкою для сприйняття 

художньої образності простору. З цього можна зробити висновок, що ця тема не є 

вичерпаною та потребує свого подальшого дослідження. 

Процеси глобалізації, а особливо розвиток інноваційних технологій та їх активне 

впровадження в усі сфери життєдіяльності людини, сформували гостру необхідність 

соціуму до організації більш гуманістично спрямованого предметно-просторового 

середовища, яке мало б індивідуальний характер і створювало б контекстність з певною 

культурою або регіоном. Основи життєдіяльності сучасного соціуму спричинили 

прагнення значної частини суспільства до звернення до ціннісних орієнтирів, пов’язаних 

із культурною та історичною спадщиною. Це сформувало нові завдання для дизайну 

інтер’єру, де постала необхідність знаходження балансу між прогресом і традицією, 

знеособленням і власною ідентичністю. Означені завдання зумовили виникнення 

тенденцій до відтворення та збереження культурної самобутності, генетичної пам’яті, 
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підтримку індивідуалізованого характеру буття та специфіки організації житлового 

предметно-просторового середовища. Цей процес цілком відображається в концепції 

вінтажного інтер’єру, одним із напрямків якого є реставрація та реконструкція 

традиційного й комфортного житлового середовища життєдіяльності людини. 

Відновлення автентичного житлового середовища насиченого артефактами 

матеріальної культури створює гармонійне співіснування процесів глобалізації зі 

збереженням спадщини минулих поколінь. В означеному аспекті стилістичний напрямок 

«вінтаж» виступає посередником між двома полюсами сучасності: інноваціями і 

традицією, глобалізацією та самоідентифікацією. 
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У Базовому компоненті дошкільної освіти, окреслено мету сучасної 

лінгводидактики  на  етапі  дошкільного  дитинства. Це  формування мовленнєво-

комунікативної  компетентності дошкільника, зокрема здатності дитини виражати свої 

бажання, наміри, а також давати пояснення своїм діям та їх змісту за допомогою мовних 

і немовних засобів. Показником зазначеної  компетентності є  здатність дитини будувати 

своє мовне спілкування з іншими людьми в різних життєвих ситуаціях 3, с. 42. 

Проблема формування мовленнєво-комунікативної  компетентності  дітей 

дошкільного віку  є однією з найважливіших у процесі  гармонізації  психічного 

розвитку дитини, оскільки мовленнєва  взаємодія  дошкільника  з  соціумом  визначає 

процес становлення  всіх психічних новоутворень, які характеризують особистість як з 

позицій універсальних, так й  індивідуальних якостей.   

Важливими джерелами й засобами  розвитку мовлення  дітей  дошкільного віку є 

художня література й усна народна творчість, величезна сила впливу яких традиційно 

використовувалась у вітчизняній і зарубіжній педагогіці  як могутній чинник виховання 

й освіти підростаючого покоління.  

Художнє слово − потужний педагогічний засіб, виховна та художня цінність  якого 

обумовлена специфікою засобів  втілення в ньому  художнього образу, насамперед 

мовних засобів виразності, адже мова  літературного твору є найвищою  формою 

літературного мовлення, яке діти прагнуть наслідувати.  

На жаль, формування мовленнєво-комунікативної  компетентності дітей 

дошкільного віку засобами художнього слова в закладі  дошкільної  освіти  (далі – ЗДО) 

здійснюється несистематично, однобічно. За спостереженнями педагогів нині 

проблемною зоною у мовленнєвій роботі з дошкільниками  є ознайомлення дітей з 

художньою  літературою: читання та розповідання творів, переказ, декламування, творче 

розповідання,  робота з дитячою ілюстрацією тощо. Хтось з вихователів не вважає 
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роботу з художнім твором важливою, хтось не може знайти їй належне місце серед 

інших видів діяльності.  

Мовленнєвий розвиток дошкільників досліджувавсь ученими в різних аспектах, 

зокрема: діяльнісний підхід до проблем розвитку мовлення (Л. Виготський, П. 

Гальперін, Д. Ельконін, О. Леонтьєв, О. Шахнарович та ін.), фонетичні, лексичні та 

граматичні особливості дитячого мовлення  (О. Гвоздєв, Н. Рибніков, Т. Ушакова, С. 

Цейтлін, О. Шахнарович,  Н. Швачкін, Н. Юр’єва та ін.), залежність розвитку мовлення 

від становлення спільної з дорослим  діяльності (М. Єлагіна, Н. Лєпська, М. Лісіна, 

Л. Федоренко та ін.). 

У  наукових  працях  Н. Аксаріна, А. Богуш, М. Кольцова, Т. Піроженко,  Є. 

Тихеєвої  наголошено, що своєчасне й повноцінне оволодіння дошкільником мовленням 

є передумовою розумової активності в подальшому  житті. 

У XIX  на початку XX ст. педагоги і психологи  виокремили термін «живе слово», 

що передавав сутність засобу донесення до дітей творів художньої літератури і визначав 

естетику дитячого мовлення (К.Ушинський, Є.Тихеєва). 

Продовжуючи розробку методики ознайомлення дітей з творами художньої 

літератури, вчені (Р.Жуковська, Н.Карпинська, С. Русова, Л.Пеньєвська, Є.Фльорина та 

ін.) ввели в обіг терміни «художнє слово», «художня література». На думку вчених, 

предметна діяльність, збагачена художнім словом, та спрямована на створення певного 

художнього образу, є значущим чинником розвитку активного мовлення дошкільників. 

Аналіз літератури з досліджуваної проблеми засвідчив, що формування 

мовленнєво-комунікативної компетентності дошкільників здійснюється в ЗДО у межах 

спеціально організованих індивідуально-групових і  групових занять. Натомість модель 

інтеграції художнього слова в  освітній процес ЗДО  має  бути зорієнтована передусім на 

застосування літературних засобів у різних видах дитячої діяльності. Незважаючи на 

проведені дослідження в цій галузі, роль засобів  художнього слова у процесі розвитку 

мовлення дітей дошкільного віку залишається недостатньо теоретично та методично 

розробленим. 

Мета статті – розглянути практичні аспекти формування мовленнєво-

комунікативної компетентності дітей дошкільного віку засобами художнього слова у 

закладі дошкільної освіти. 

Як відомо, потреба в мовленнєвому спілкуванні розвивається впродовж усього 

періоду дошкільного віку.  

Успіх взаєморозуміння у мовленнєвому спілкуванні залежить від того, наскільки 

сформовані в дітей комунікативно-мовленнєві здібності, мовна, мовленнєва та 

комунікативна компетентності.  

Мовна компетентність  це засвоєння та усвідомлення мовних норм, які історично 

склались у фонетиці, лексиці, граматиці, орфоепії, семантиці, стилістиці, та адекватне їх 

застосування в будь-якій людській діяльності у процесі використання певної мови 1, 

с. 26.  

Під мовленнєвою компетенцією учені, зокрема доктор педагогічних наук А. Богуш, 

розуміє уміння адекватно, доречно й практично користуватися мовою в конкретних 

ситуаціях  висловлювати свою думку, бажання, наміри, прохання тощо, застосовуючи 

для цього мовні, немовні (міміка, жести, рухи), інтонаційні засоби виразності мовлення 

[2, с.17].  

Результатом сформованості як мовної, так і мовленнєвої компетентностей є 

комунікативна компетентність, під якою розуміють, за визначенням А. Богуш 

«комплексне застосування мовних і немовних засобів з метою комунікації, спілкування у 

конкретних соціально-побутових ситуаціях, уміння орієнтуватись у ситуації 

спілкування, ініціативність у спілкуванні» [2, с. 19].  

Сформована мовленнєво-комунікативна компетентність виконує  багато важливих 

функцій: інформаційну (реалізується у навчально-виховній і практичній діяльності); 
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пізнавальну (розуміння і вивчення довкілля, колективу, себе); експресивну (дає змогу 

доступно, цікаво й емоційно комунікувати, передавати знання, уміння і навички); 

управлінську  (допомагає керувати власною поведінкою і впливати на інших людей), а 

комунікативна функція, як провідна, використовується для інформаційного зв’язку між 

членами суспільства, їй підпорядковуються всі інші функції [5, с. 23].  

Розвиток  комунікативної компетентності дитини має важливе значення для 

психічного розвитку дитини взагалі. Діти починають спілкуватися  ще  до того, як  

навчаться  говорити й  оволодівають  мовою. Розвивати  комунікативні здібності дітей 

слід якомога раніше в різних видах діяльності: грі, праці, спілкуванні. Крім того, як 

показує досвід сучасної педагогічної практики, для вирішення навчально-виховних 

завдань, а саме: розвитку культури мовлення, виховання загальної культури, творчого 

розвитку особистості дошкільника, слід   звертатися  до  засобів  художнього слова.  

Саме живе слово є потужним засобом формування й розвитку мовленнєво-

комунікативної компетентності  дошкільників, інструментом збагачення духовного світу 

особистості дитини. 

Серед найпростіших та найбільш дієвих занять для розвитку мовлення дітей 

дошкільного віку є заняття з використанням дитячої художньої літератури.  Оскільки 

більшість дітей звикають до казок, віршів, оповідань з наймолодшого віку – така форма 

передачі  інформації  є легкою до  сприйняття та розуміння. А ігри та вправи за змістом 

художніх творів збуджують  уяву  та допомагають розвинути комунікативні  якості  

дітей. 

Одним із елементів  навчання й виховання дошкільників у  ЗДО є книги, які 

занурюють дошкільнят у світ творчості, урізноманітнюють  їх  художній, естетичний, 

емоційно-чуттєвий досвід. Дитяча книжка є потужним засобом  формування 

фонематичного слуху та правильної звуковимови, збагачення словника дитини, розвитку 

зв’язного мовлення 6, с.11. 

Використання у роботі з дошкільниками художньої  літератури, зокрема казок,  

викликає  у дітей щирий  інтерес  до книги, навчає дошкільників самостійно складати 

казки-описи за ілюстраціями, репродукціями картин, схемами, моделями, символічними 

знаками; використовувати у мовленні яскраві образні вирази;  упізнавати героїв за 

описом, загадкою, ілюстрацією; використовувати вербальні й невербальні засоби  

мовлення під час  обігрування епізодів  казки. Поглиблена робота  дошкільників з 

книгами  помітно  впливає на розвиток зв’язного мовлення дітей, самостійну словесну 

творчість. 

Як правило, у кожній групі ЗДО є куточок з книгами, що відповідають віковим 

інтересам дітей. Однак, для багатьох дошкільнят найпопулярнішим заняттям стає 

беземоційне «гортання» сторінок.  Діти, як правило,  не замислюються над тим, що 

розглядають, не прагнуть дійти суті, не можуть зосередитися на сюжеті, неуважні до 

книжки взагалі.  Отже, процесом взаємодії дошкільників з книгами слід керувати. 

Важливо, щоб дорослі, які оточують дитину, теж виявляли інтерес до художнього слова, 

знали методику мовленнєвого розвитку дошкільників засобами художньої  творчості. 

Слід зауважити, що сприймання художніх творів – це доволі складна пізнавальна 

діяльність дітей, що передбачає слухання, уявлення, усвідомлення прослуханого, 

розуміння, яке викликає в дитини емоційні переживання, співчуття героям літературних 

творів, стає регулятором поведінки дитини 4, с. 20.  

 Для формування мовленнєво-комунікативної компетентності дітей дошкільного 

віку на заняттях з художньої літератури та в ігровій діяльності використовуємо 

різноманітні прийоми, які органічно поєднуються з бесідою. Серед них  уявний діалог 

дітей з літературним героєм. Наприклад, пропонуємо дитині звернутись із власним 

запитаннями до героя, продумати його відповідь на запитання (тобто дитина сама 

повинна сформулювати запитання і дати відповідь на нього від імені героя). У таких 

уявних діалогах з літературними героями діти висловлюють своє ставлення до героїв, 
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змінюють хід подій по-своєму, дають оцінку окремим вчинкам, діям, подіям, 

взаємовідносинам, активно розвивають діалогічне мовлення. 

Елемент драматизації як прийом активізації мовлення дітей буде доцільним під час 

читання твору В.Сухомлинського «Ледача  подушка». Так, прочитавши оповідання, 

звертаємося до дітей: «А зараз ми подивимось, як  Яринка  провчила ледачу подушку». 

Пропонуємо  дітям по черзі розіграти сценку з подушкою. Розігруючи діалогічні тексти з 

художніх творів, діти спочатку дослівно їх відтворюють, надалі вживають набуті зразки 

у вільному мовленнєвому спілкуванні у процесі ігрової діяльності. 

Старші дошкільники беруть участь у переказуванні художніх текстів, у них 

активно розвивається мовленнєво-творча діяльність, яка за умови правильно 

організованого навчання сприяє розвиткові зв’язного мовлення. Разом із тим у багатьох 

дітей ці  вміння нестійкі: дошкільникам  часто важко добирати факти для своїх 

розповідей, логічно та послідовно їх будувати, структурувати висловлювання, що 

свідчить про труднощі в розвитку мовлення. 

Великого значення в  ЗДО слід  надавати  організації мовленнєвої роботи за 

змістом художніх творів. Бесіда відбувається після того, як діти прослухали твір. 

Наведемо фрагмент заняття за книгою «Осінь у казках та оповіданнях Василя 

Сухомлинського», в якій вміщені короткі оповідання про осінь: «Дід Осінник», «Як 

починається осінь», «Де беруться срібні павутинки», «Відлітають лебеді», «Яблуко в 

осінньому саду», «Осінні  сни клена», «Ластівки прощаються з рідним краєм» і т.д. Для 

активізації уяви дітей використовуємо  дитячі  ілюстрації  або сюжетні картини з 

осінніми пейзажами. 

Використовуємо коротке оповідання-казку «Як починається осінь». 

Осінь – дочка Діда Мороза. Старша дочка, бо є ще в нього молодша  доня – Весна. 

В Осені коси заквітчані пшеничними колосками й червоними ягідками калини. Ходить 

Осінь  лугами, берегами. Де  зітхне, там холодом війне. Любить Осінь ночами сидіти на 

березі ставка. А вранці над водою піднімається сивий туман і довго не розходиться. Оце 

й починається Осінь.  

Бояться Осені пташки. Як тільки побачать  її  ластівки, злітаються  і про щось 

тривожно радяться. А журавлі піднімаються високо в небо й тривожно курличуть. 

Любить Осінь заходити в садки. Доторкнеться до яблуні – яблука жовтіють. А дятли 

радіють, зустрівшись із Осінню: голосно щебечуть, перелітають із місця на місце, 

шукають поживи на деревах. Сьогодні  теплий, сонячний день. Низько стоїть сонце – 

світить, але не дуже гріє. Сіла старша донька Діда Мороза під  стогом сіна, розплітає 

косу, гріється. Співає пісню про срібні павутинки. 

1. Вступна частина. 

Звернення до досвіду дітей  прохання пригадати  прогулянку  до осіннього парку 

/лісу (що робили, бачили, відчували).  

Лексико-граматична вправа «Осінні слова». Назвати «осінні» слова з опорою на 

твір.  

 Мовленнєві завдання: Які інші звуки осені ви знаєте? Як курличуть журавлі в 

небі? Як шумить осінній дощик у листі? Як виє вітер у полі? Як стукає у вікно осінній 

дощ?  

2. Організація сприймання дітьми картини (ілюстрації).  

Запитання. Які  ознаки вказують, що  на картині зображено  середину осені, а не 

початок? Які  з ознак осені, що є на картині, ви бачили вочевидь на прогулянці в парку? 

Чому можна вважати, що напередодні йшов дощ? Чому настрій картини не можна 

назвати веселим, радісним? До чого в парку можна доторкнутися, щоб відчути холод? А 

тепло?  

Мовленнєві завдання. Розкажи про дерева на картині, як  вони  змінилися 

порівняно з літом. Розкажи про життя птахів і тварин, як вони готуються до зими. 

Придумай  речення про машину, яка привезла урожай до міста; про їжачка, білочку, які 
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готуються до зими; про сварку горобчиків. Назви на картині те, що викликає усмішку. 

Назви те, що викликає сумний настрій. 

Вправи. «Продовж речення». Восени птахи...; Восени листя стає...; В осінньому 

парку ми побачили... «Вгадай за описом». Сірі, важкі, дощові, навислі (що?)...; зелена, 

пишна, колюча, висока...; уважна, розумна, струнка, доросла...; сірі, маленькі, схожі на 

комочки, стрибунці...; червоні, дрібненькі, круглі, рясні, високо від землі... 

 «Скажи одним словом». Вересень, жовтень, листопад  це ...   

Дощ, блискавка, грім  це...  

«Поміркуй». Чому так кажуть: «золота осінь»?  

Збагаченню змісту розповіді, наближенню його до інтересів і життєвого досвіду 

дитини сприяє застосування прийому віртуальних, тобто уявних, діалогів. Спонукою до 

«озвучення» ситуації за змістом твору може бути пропозиція уявити, про що могли б 

розмовляти персонажі, щоб ми могли почути, якщо б були поряд. Причому вихователь  

не  задовольняється переказом розмови у вигляді одного речення, а пропонує побудувати 

обмін репліками, що сказав (запитав, запропонував) один персонаж, що відповів інший. 

Цей прийом є дуже ефективним для розвитку мовлення дітей. 

Творчі завдання. Уяви, що хлопчик міг сказати дівчинці, побачивши їжачка. Уяви, 

що ти вихователь: що  ти  розповідатимеш дітям  про осінь? Уяви, що ти водій 

вантажівки: розкажи, який вантаж і для чого ти везеш у місто. Уяви, якби  горобчики  

могли говорити, про що б вони сперечалися? Якби в тебе були  чарівні навушники, які 

звуки можна було б почути в парку?  

Логічним продовженням заняття може  бути  малювання на тему:  як могли б діти 

передати  свої  враження від прогулянки в осінній парк. 

Отже, розвиток  мовлення дітей дошкільного віку  буде  більш ефективним у 

процесі сприймання ними художнього слова та самостійного складання зв’язних  

висловлювань за  змістом  літературних  творів. Мовлення дошкільнят стає  образним, 

щирим та живим, якщо у них виховується інтерес до мовного багатства, розвивається 

вміння вживати в своєму мовленні різноманітні  виразні  засоби.  Цілеспрямована робота 

в ЗДО щодо формування мовленнєво-комунікативної компетентності дошкільників має 

спрямовуватися на розвиток мовного чуття, мовленнєвих здібностей дітей. Працюючи з 

дітьми дошкільного віку, треба повсякчас створювати умови для ознайомлення дітей з 

художнім словом, що сприяє розвитку самостійної комунікативної творчості дітей, 

заснованій на сприйманні художніх творів, яка проявляється під час виконання 

різноманітних творчих завдань. 
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Важливим завданням середньої освіти є розвиток та формування у школярів 

візуальної культури, яка допомагає завершити процес становлення особистості. За 

останні роки відбулися великі зміни, що привели до необхідності у переосмисленні 

традиційних концепцій та спеціальних заходів щодо естетичного виховання школярів. В 

певному переході до нових тенденцій впровадження нових навчальних планів майбутніх 

фахівців слід відзначити дисципліни, котрі пов’язані з мас-медіа.  

Крім того актуальності набуває потреба в підвищення професійної культури 

майбутнього викладача образотворчого мистецтва. На увазі мається підвищення 

особистісної та професійної культури студента як майбутнього фахівця. Основою 

культури сучасного педагога-художника вважається його естетичний розвиток, якому 

приділяється багато уваги під час вивчення спеціальних теоретичних та практичних 

дисциплін у вищому навчальному закладі. Кожен випускник, що отримав кваліфікацію 

викладача образотворчого мистецтва за вимогами державного освітнього стандарту 

повинен добре орієнтуватися та розбиратися у специфіці різних видів образотворчого 

мистецтва, мати художній смак, знати історію вітчизняного та європейського мистецтва, 

усвідомлювати культурну значимість своєї майбутньої професії, розвинені здібності 

естетичного сприйняття.  

Для майбутнього педагога-художника серед спеціалізованих видів культури 

особистості важливе місце займає естетична культура. Вчителі образотворчого 

мистецтва з добре розвиненою естетичною культурою повинні ставити собі за мету 

вміти розвинути у своїх учнів відчуття прекрасного та естетичний смак. В процесі 

підготовки майбутніх спеціалістів з образотворчого мистецтва важливе місце займає 

формування в них візуальної культури. В основі сучасного уявлення про світ лежать 

візуальні образи, що репрезентують реальність. У сучасному суспільстві «Велика 

частина життєдіяльності людини проходить в візуально орієнтованому середовищі, в 

сприйнятті створених суспільством і культурою образів і їх фону [1, с.27]. 

Термін «візуальна культура» у словниках з мистецтва майже не зустрічається як 

ознака професійності фахівця. Автори таких термінологічних словників трактують це 

поняття як сучасне просторове візуальне сприйняття об’єктів. Також можна знайти 

характеристику терміну «візуальне мислення», під яким розуміється «перехід від 

пасивного зорового сприйняття до особливого типу мислення, що включає не тільки 

зорові відчуття, але й рухові (дотикові) і інтелектуальні компоненти» [2, с. 569]. 

В. Мітчелл інтерпретує термін «візуальна культура» як потік зображень або  

«образотворчий поворот». За визначенням С. Зоріна художня візуальна культура – це 

багаторівнева візуальна система засобів і методів відображення інформації за допомогою 

образотворчих видів мистецтва, естетичних ідеалів зорового сприйняття, художньо-

графічної культури, що формується в процесі культурно-історичного розвитку 

суспільства і в процесі навчання і виховання дітей [3]. 

Таким чином для майбутнього спеціаліста з образотворчого мистецтва 

специфічним процесом діяльності буде виступати саме візуальне мислення. Воно 

допомагає вже завчасно підготовленому спеціалісту не тільки сприймати твори 

мистецтва, а й давати конструктивну оцінку та розуміти логіку переданого сенсу. 

Візуальна культура є невід’ємною складовою професійної культури вчителя. 

Н. Кузьмина тлумачить поняття «професійна культура вчителя» як: «педагогічну 
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грамотність, норми та правила поведінки педагога; його майстерність та техніки 

викладання» [4, с. 34]. В дослідженнях І. Пальшкова професійна культура вчителя 

розглядається як спосіб самореалізації та самоствердження спеціаліста; власне 

проектування освітньої діяльності; незалежність мислення; вироблення особистісних 

критеріїв і норм професійної діяльності [6, с.77-78]. Таким чином можна зазначити, що 

педагог-художник для досягнення значущих результатів в своїй діяльності повинен 

поєднувати практичні художні навички і культурні та національні цінності. 

Один з дослідників візуальної культури з позиції професійної педагогічної 

підготовки фахівців, О. Мехоношина стверджує, що в сучасності візуальна культура має 

домінуючу роль, а також «може бути розглянута як система естетичної взаємодії людини 

з візуальними художніми образами, їх сприйняття, проекція на особистісний досвід, 

оцінка, пробудження асоціацій, здатність до створення візуальних образів, що володіють 

естетичною цінністю» [5, с. 9]. На основі дослідження Мехоношиної було розроблено 

посібник з візуального навчання для студентів художніх спеціальностей [5].  

Серед молоді активно почали набувати популярності субкультури, що мають 

яскраво виражений деструктивний характер. Такий процес масової культури не несе 

позитивного впливу на естетичний розвиток майбутніх фахівців, а навіть навпаки – 

орієнтує на сумнівні цінності та затьмарює уявлення про естетичну культуру. Візуальна 

інформація, котру ми отримуємо з різноманітних засобів масової інформації у більшості 

випадків не містить у собі естетичного початку. В таких умовах питання про розвиток 

візуальної культури у майбутніх вчителів образотворчого мистецтва постає особливо 

гостро, бо як вже наголошувалося раніше – навчальні плани, що складаються з 

урахуванням сучасної системи суспільних потреб містять в собі дисципліни, що 

вимагають роботи в Інтернеті.  

Проблема розвитку візуальної культури майбутніх педагогів-художників бере свій 

початок у сперечанні між: 

1. Сучасною культурою, яка зосереджується на досить примітивних цінностях 

та вищою школою, що ставить собі за мету виховання справжніх висококваліфікованих 

спеціалістів. Мається на увазі вплив вищої школи на розвиток візуальної культури у 

майбутніх фахівців; 

2. Ступенем готовності випускників вищих навчальних закладах до 

професійного росту і розвитку візуальної культури та вимогами, котрі представлені у 

нормативних документах до діяльності майбутнього педагога.  

Візуальна культура майбутнього вчителя образотворчого мистецтва сприймається 

як новоутворення, що бере свій початок в системі візуальних та уявних образів, котрі 

динамічно взаємодіють із сучасними візуальними образами, мотивуючи майбутніх 

педагогів до сприйняття, осмислення та відтворення естетичної та культуротворчої 

діяльності, набуття нових знать та розвитку візуального мислення, переоцінки та 

введенню нових засобів навчання, для досягнення успіху в художньо-педагогічній 

діяльності.  

Художньо-педагогічна діяльність являє собою взаємодію вчителя і учнів, що 

ґрунтується на професійних естетичних знаннях, обміні досвідом, уміннями та 

навичками, та налаштована на розвиток творчих здібностей в учнів, здатність до 

емоційного та духовного сприйняття, самовираження та адекватного самовираження. 

Культуротворча діяльність розуміється як процес, який допомагає формувати естетичну 

свідомість школярів, розвивати в них вміння аналізувати художні твори та втілювати 

власний художній задум. 

Розвинена візуальна культура майбутнього вчителя образотворчого мистецтва 

повинна включати в себе такі професійні компоненти: 

˗ вміння використовувати візуальне мислення. Під «візуальним мисленням» 

мається на увазі процес сприйняття, обробки, усвідомлення та створення явищ 

навколишнього світу; 
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˗ вміння аналізувати особистісні та соціальні проблеми, що відтворені в творах 

образотворчого мистецтва; 

˗ адекватне сприйняття та усвідомлений аналіз національних та оточуючих  

візуальних творів мистецтва; 

˗ здатність до вирішення духовно-морального розвитку школярів, передача 

цінностей, котрі покладені в основу образотворчого мистецтва.  

Важливу роль між майбутнім педагогом образотворчого мистецтва та його 

учнями відіграє  викладач вищого навчального закладу в якому студента навчають 

розуміти сенс візуальної культури в суспільстві та виявлення у ньому естетичних 

якостей. Саме розвиток візуальної культуру є завершальним етапом становлення 

особистості майбутнього педагога-художника, завдяки якому він навчається виховувати 

учнів надаючи їм свій досвід ставлення до естетичного сприйняття образотворчого 

мистецтва.  

Отже, на основі вище розглянутого аналізу сучасної культурної ситуації можемо 

дійти до висновку, що загальноосвітні заклади мають гостру потребу в спеціалістах, 

котрі володіють добре розвиненою візуальною культурою. Візуальна культура – це 

спеціальна професійна якість педагога-художника, що дає змогу до аналітичного 

сприйняття та аналізу візуального образу мистецтва, оточуючого простору, яка базується 

на знанні національних та культурних традицій та аналізі художніх творах мистецтва 

різних епох. Спеціаліст з розвинутою візуальною культурою має добре уявлення про те, 

який вплив на розвиток особистості здійснює сучасна масова культура, змінюючи 

розуміння та цінності мистецтва. 
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ФАКУЛЬТЕТ ІНОЗЕМНИХ МОВ 
 

 

ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ АНГЛІЦИЗМІВ В КОМП’ЮТЕРНИХ ІГРАХ 

Каріна Басюк  

студентка 4 курсу факультету іноземних мов 

Ізмаїльський державний гуманітарний університет 

Науковий керівник – доц. Олейнікова Г.О. 

 

Становлення ринкових відносин, поява в широкому продажі іноземних товарів, 

розробка новітніх інформаційних та комп’ютерних технологій, поява глобальної мережі 

Інтернет – все це вплинуло на популярність англійської мови.  

Зараз, спілкуючись з різними людьми, можна помітити, що в нашій мові часто 

звучать англійські слова, які дуже часто зрозумілі не всім. Багато слів англійського 

походження зустрічаються в комп’ютерних іграх. Саме тому темою даної статті було 

обрано «Особливості використання англіцизмів в комп’ютерних іграх». 

Актуальність роботи. Використання англомовних слів, які з’явилися завдяки 

різним комп’ютерним іграм є однією зі сфер лінгвістичних досліджень, які активно 

розвиваються на сьогоднішній день.  

Мета. Вивчення появи англійських запозичень з комп’ютерних ігор в 

повсякденній мові та виявлення того, як часто та у якому контексті вони 

використовуються в повсякденному житті.  

Багато лінгвістів одностайно визнають, що в останні десятиліття однією з 

основних причин зміни словникового запасу сучасної української (та й не тільки) мови є 

значне зростання запозичених слів.  

В останні десятиліття процес запозичень лексичних одиниць як в українській 

мові, так і в багатьох інших мовах світу, характеризується тим, що великий відсоток 

серед них займають запозичення з англійської мови, які в науковій літературі отримали 

назву «англіцизми». Зараз термін «англіцизм» зазвичай вживають по відношенню до 

різних мовних елементів, які прийшли з англійської мови. Наприклад, у Тлумачному 

словнику української мови термін «англіцизм» визначається як «Слово або зворот, 

запозичені з англійської мови» [1]. О. С. Ахманова стверджує, що «англіцизм – це слово, 

вираз (або синтаксична конструкція), які запозичені з англійської мови та сприймаються 

як чужорідний елемент» [2]. Але, слід зазначити, що є широке і вузьке розуміння 

англіцизмів у деяких вчених, яке пов’язане з різними розумінням англійської мови як 

мовне джерело запозичень. Виходячи з цього, англіцизм в широкому сенсі, за словами А. 

І. Дьякова, вживається для запозичення слів з американського, австралійського, 

індійського та інших варіантів англійської мови. У вузькому сенсі до англіцизмів 

відносяться тільки слова з «чистої» англійської мови [3]. В даній роботі термін 

«англіцизм» вживається по відношенню до тих слів, які в словниках мають вказівку на 

те, що вони прийшли з англійської мови, незалежно від регіону його функціонування.  

Стрімкий розвиток комп’ютерних технологій не зміг не знайти відображення в 

мовних процесах. Це вплинуло на появу англіцизмів, які використовують в ігровому 

сленгу для полегшення спілкування серед любителів продукції ігрової індустрії. В 

Інтернеті можна знайти цілі словники, збірники та глосарії ігрових термінів, які 

освічують новачків, а іноді і просунутих гравців. Так деякі ігрові жаргони можуть 

використовуватися лише в рамках однієї гри, що створює термінологічну систему, яку 

можна зрозуміти лише гравці однієї і тієї ж гри. До недавнього часу ігровим сленгом 

користувалося лише обмежене коло людей і він не торкався звичайної мови в 

повсякденному житті. Але з недавнього часу ми можемо спостерігати ігрову 

термінологію в розмовній і літературній мові. Часто ігрові терміни стають 
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загальновживаними (так, слово «noob» має значення «новачок» або дурна людина, яка не 

розуміється в чому-небудь, з ігрового сленгу так само перейшло в загальновживаний).  

Ігрова термінологія виникає під сильним впливом англомовних назв. Як правило, 

в нашій мові досить складно знайти гарну аналогію прийнятим англійським термінам, 

тому в сфері ігрової комп’ютерної лексики спостерігається подвійність, тобто гравці 

користуються англомовними термінами поряд зі словами рідної мови.  

Далі наведемо деякі приклади англіцизмів, які використовують в комп’ютерних 

іграх: 

- Crit (крит) - критичний удар. 

- Damage (демедж, дамаг) – пошкодження, шкода. 

- Easy (ізі) – легко. Відповідно до ігрового етикету, коментуючи минулий матч, 

люди дякують за гру та хвалять умілих гравців. У повсякденному житті люди 

використовують слово «ізі», оцінюючи «легкість» досягнення своєї мети. Якщо в 

українській мові ми говоримо «це було легко», то в іграх частіше пишуть «ізі», і цього 

достатньо для розуміння.  

- Item (ітем, айтем) – Річ, предмет, артефакт. 

- Go (го) – в ігровому сленгу використовується як заклик до дії. Якщо в іграх «go» 

використовується як «давайте почнемо щось» і це можна виразити в одному слові, то в 

повсякденному житті «го» використовується для зручності. 

- Noob / Newbie (нуб) – новачок в грі. Найчастіше використовується та 

сприймається як образа. В житті може використовуватися, коли хтось в якійсь справі 

новачок. І тому в повсякденному спілкування люди скорочують слово і замість 

«початківець» говорять «нуб». 

- Pick (пік) – вибір. 

- Push (пуш) – це процес швидкого знищення ворожих веж або інших споруд 

ворожої команди. 

- Report (репорт) – прохання залишити скаргу на гравця за будь-якої причини. 

- Ruine (руїнити катку) – всіляко намагатися (навмисно або ні) програти матч. 

Цей англіцизм може зустрічатися в повсякденному житті в значенні «псувати».  

- Feeder (фідер) – гравець, який частіше гине, ніж перемагає ворожу команду, 

тобто стає «кормом» для ворожої команди. 

- Harassment (Харас) – тривале нанесення шкоди героям на лінії.  

- Ability (абілка або абіла) – здатність, можливість, вміння.  

- Griefing (гріфінг) – поведінка в грі, що заважає іншим гравцям (в основному, 

своїм союзникам), дратує та засмучує їх. 

- Drop (дроп) – предмети, що випали з вбитого героя. 

- Skill (скіл) – уміння. Цей англіцизм можна часто зустріти всюди. Серед молоді 

слово «скіл» використовується набагато частіше, ніж «уміння» через легкість і 

швидкість вимови. 

- Combo – в перекладі з англійської мови означає «невелику музичну групу», а серед 

гравців дане слово означає серію перемог, скоєних без зупинок. 

Характерними для вживання англіцизмів в комп’ютерних іграх є скорочення. 

Гравці спілкуються між собою під час ігрового процесу, тому ігровий сленг має 

особливе значення. Це виражено в прагненні якнайбільше скоротити свою вимову, адже 

в умовах ігрового процесу гравцям важлива швидкість реакції і ступінь злагодженості 

дій членів команди для найуспішнішого результату гри однієї зі сторін. Скорочення 

мови спостерігаються і в звичайних дискусіях на різних форумах, особливо ігрових, це 

пов’язано з прагненням передати максимум інформації, використовуючи мінімум слів. 

Можна привести такі приклади скорочень: 

- AFK (Away from the keyboard) – відійшов від клавіатури / комп’ютера. 

Використовується тоді, коли гравець відлучився або хоче відлучитися на короткий час.  

- Exp, XP (Experience) – Досвід, який одержується героєм.  
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- GG (Good Game, ГГ) – Хороша гра!  / Добре зіграно! Зазвичай так говорять 

після гри. Якщо в українській мові нам треба написати «хороша гра», то завдяки 

англіцизмам ми можемо написати просто «GG», що значно скорочує час на написання 

фрази. 

- HF (Have fun) – Веселіться. Загалом вживається для побажання хорошої гри.  

- LVL (Level) – Рівень героя. Рівень отримують за певну кількість досвіду. 

- NP (No problem) – Немає проблем (іноді використовується як «нема за що»). 

- PLS, PLZ (Please) – Будь ласка. Дуже часто зустрічається в житті в формі 

«плз» для того, щоб заощадити час на написання, так як всі і так розуміють сенс цієї 

фрази.  

- WP (well payed, вп) – «Добре зіграно!». 

- BTW (by the way) – «між іншим». 

- LOL (laughing out loud) – «голосно сміюсь». «LOL» використовується набагато 

частіше, ніж український аналог через швидкість написання і економію часу.  

- FAQ – абревіатура від фрази «frequently asked question». Використовується, 

коли неодноразово задане питання залишається без відповіді. Таке скорочення 

використовується не тільки серед гравців, але і під час онлайн листування в чаті і в 

соціальних мережах.  

Отже, роблячи висновок, можна сказати, що комп’ютерні ігри є джерелом нових 

англіцизмів, які постійно поповнюють словник української мови. В процесі гри 

«геймери» спілкуються, використовуючи слова і вирази, які спрощують процес 

комунікації. Сюди, як ми з’ясували, відносяться абревіатури, скорочення та англіцизми. 

Кожна комп’ютерна гра має свій запас таких слів та виразів, які є зрозумілими в 

основному тим, хто в грає в цю гру. Але, у зв’язку з поширенням і розвитком 

комп’ютерних ігор, ці слова проникають в «реальний світ» комунікації.  
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Modern world is changing fast, and everyone needs to get more time to do businesses 

during the day. That is why we try to save our time and to make communication more 

convenient by using abbreviations in the language. 
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Shortening of words is one of the most popular branches of lexicology nowadays. Being 

a developing branch of linguistics, it requires a special attention of teachers to be adequate to 

their specialization in English and it reflects the general trend of simplification of a language. 

The main reason for choosing this topic is that there are many words and word groups 

which have their shortened version. Very often those shortened words occur in various texts, 

such as technical writing, statistical material, tables and notes. 

I decided to look up what abbreviations are commonly used in mass media, medicine, 

informational and technical sphere, especially in newspaper articles and textbooks. The other 

reason is to figure out when and how abbreviations are used in written language 

Purpose of the study: 

 Find out how acronyms are used in English; 

 Learn about types of acronyms;  

 Learn how acronyms affect English we study. 

The object of the research: is lexical level of English language. 

The subject of the research: is types and functions of shortenings in English language. 

The aim of the research: is giving general characteristics to shortened lexical units and 

defining the main ways, types, causes and functions. 

Word-building processes involve not only qualitative but also quantitative changes. 

Thus, derivation and compounding represent addition, as affixes and free stems, respectively, 

are added to the underlying form. 

Shortening, on the other hand, may be represented as significant subtraction, in which 

part of the original word is taken away. 

The spoken and the written forms of the English language have each their own patterns 

of shortening, but as there is a constant exchange between both spheres, it is sometimes 

difficult to tell where a given shortening really originated. 

1. Graphical abbreviations and acronyms 

An abbreviation is a shortened form of a word that does not end in the same letter as the 

original word. Generally, full-stops are used. Unless the word is used in reference list or is an 

accepted form for in-text references, it is important to follow the rules for formal writing and 

write the term in full. 

Days and months: They should be written in full in text, but used in the correct standard 

abbreviation for longer months when it is used in reference list. 

Names of counties in UK, Yorks – Yorkshire, Berks – Berkshire etc; 

Names of states in USA, e.g. Ala – Alabama, Alas – Alaska, Calif – California etc; 

Military ranks, e.g. capt – captain, col – colonel, sgt – sergeant etc; 

Scientific degrees, e.g. BA Bachelor of Arts, DM – Doctor of Medicine. 

Units of time, length, weight, e.g. f./ft – foot/feet, sec. – second, in. – inch, mg. – 

milligram etc. 

2. A difference between acronyms and abbreviations 

An acronym is an abbreviation formed from the initial components in a phrase or a 

word. These components may be individual letters (as in laser) or parts of words (as in Benelux 

and Ameslan). 

There is no universal agreement on the precise definition of various names for such 

abbreviations nor on written usage. In English and most other languages, such abbreviations 

historically had limited use, but they became much more common in the 20th century. 

Acronyms are a type of word formation process, and they are viewed as a subtype of 

blending. There is a difference between acronyms and abbreviations. An acronym is usually 

formed by taking the first initials of a phrase or compounded-word and using those initials to 

form a word that stands for something. 

Thus NATO, which we pronounce NATOH, is an acronym for North Atlantic Treaty 

Organization, and LASER (which we pronounce "lazer"), is an acronym for Light 

Amplification by Stimulated Emission of Radiation. 
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3. Abbreviations as the major type of shortenings 

Abbreviations are freely used in colloquial speech as seen from the following extract, in 

which C.P Snow describes the House of Commons gossip: They were swapping promises to 

speak for one another: one was bragging how two senior Ministers were «in the bag» to speak 

for him. 

Roger was safe, someone said, he’d give a hand. «What has the P.M. got in mind for 

Roger when we come back?» The familiar colloquial quality of the context is very definitely 

marked by the set expressions: in the bag, give a hand, get in mind etc. 

4. Practical part of the research 

Practical part of the research  

In order to confirm theoretical positions of our research work I have made a practical 

research of using abbreviations. I have chosen some examples from newspapers, textbooks and 

have defined their types and full forms. 

The type of shortened words was defined according to classifications of I.V.Arnold. We 

use «Oxford English Dictionary of Abbreviations» in order to find the full form of the 

shortened words. 

I have analyzed 35 different shortened words in newspapers, informational, technical 

and medical textbooks. 

5. Acronyms. How acronyms are used? 

How acronyms are used? Who uses acronyms? Why acronyms are used? 

Research 

1. Japan hopes the 55-year-old daughter of late President John F. Kennedy will work 

closely with Barack Obama to tackle some urgent U.S.-Japan matters, analysts said… from the 

article «Caroline Kennedy arrives in Tokyo to take up State Department post» of «Daily News» 

published the 15th November, 2013. U.S. – an acronym which mean United States. 

The type of the shortened word: 

John F. Kennedy – an abbreviation of proper names; U.S. – an acronym which mean 

United States. Full form of the shortened word: U.S. – United States. 

2. Everybody wants their ads to go viral, «says Ted Marzilli, CEO of consumer 

perception research firm BrandIndex…» 

The type of the shortened word: an acronym. 

Full form of the shortened word: Chief Executive Officer. 

3. Mixing regret and some I-told-you-so attitude, Ryan said he and GOP presidential 

nominee Mitt Romney «didnʼt quite deliver» during their bid for the White House last year…» 

This is an extract from the article «Paul Ryan to Iowans: Next time 'be a little more skeptical» 

from «USA Today» published 17th November, 2013. 

The type of the shortened word: 

GOP – an acronym. Didnʼt – a grammatical contraction Full form of the shortened 

word: GOP – US Republican political party – Grand Old Party; didnʼt – did not. 

4. Programming languages such as Pascal, COBOL, and Fortran were developed for 

business and scientific applications…Today, the most commonly used computers are desktop 

PCs, and data is generally stored on hard drives or USB drives… 

The type of the shortened word: COBOL – an acronym. PCs – an acronym. USB – an 

acronym. 

Full form of the shortened word: 

1)COBOL – Common Business-Oriented Language. 2)PCs – Personal Computer in 

plural form. 3)USB – Universal Serial Bus. 

«5…Web sites are often built with HTML, XML, CSS, ASP.NET, Java and 

JavaScript…» 

The type of the shortened word: acronyms. 

Full form of the shortened word: 
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ROM is typically used to store things that will never change for the life of the computer, 

such as low-level portions of an operating system… 

The type of the shortened word: an acronym. 

Full form of the shortened word: Read Only Memory. 

«6… The most famous example of a command line interface is the UNIX shell…» [33]. 

The type of the shortened word: an acronym. 

Full form of the shortened word: Uniplexed Information and Computing System. 

7. It grew out of an earlier language called SIMPLE, written in 1958 by Richard K. 

Bennett… 

The type of the shortened word: an acronym. 

Full form of the shortened word: Simulation of Industrial Management Problems with 

Lots of Equations. 

8. «…BASIC was designed as a teaching language in 1963 by John George Kemeny 

and Thomas Eugene Kurtz of Dartmouth College…» [34] BASIC – an acronym, 

The type of the shortened word: an acronym. 

Full form of the shortened word: Beginner’s All-purpose Symbolic Instruction Code. 

9. «…Eiffel is a computer language in the public domain. Its evolution is controlled by 

NICE, but it is open to any interested party…» 

The type of the shortened word: an acronym. 

Full form of the shortened word: Nonprofit International Consortium for Eiffel. 

10. The major kinds of digital processors are: CISC, RISC, DSP, and hybrid…” 

The type of the shortened word: 

CISC – an acronym. RISC – an acronym. DSP – an initial abbreviation. 

Full form of the shortened word: 

 CISC – Complex Instruction Set Computer; 

 RISC – Reduced Instruction Set Computer; 

 DSP – Digital Signal Processing. 

6. Example 1: Reductions by using numbers 

An acronym is a pronounceable word formed from the first letter or first few letters of 

each word in a phrase or title. Sometimes the newly-combined letters create a new word that 

takes the place in everyday language. 

Using this shortened form of a word or phrase can speed up communication. 

Numbers are used in some acronyms: 

 2 – two, to, too 

 4 – four, for 

 8 – ate 

In other cases, the numbers are combined with the first letters of the following words: 

 B2W – Back  to work 

 CUL8R – See you later 

7. Example 2: Abbreviation 

Only the first letters of the words can be used in the phrase:  

 TTYL — talk to you later 

 IDK — I don’t know 

 IMHO — In my humble opinion 

 OMG — Oh my god! Oh my goodness! Oh my gosh! 

 LOL — Laugh out loud! 

8. History 

One of the main reasons of appearance of acronyms is economy of time. 

Acronyms and abbreviations take many forms and can be found in ancient Greek 

inscriptions, in medieval manuscripts (e.g., «DN» for «Dominus Noster»), and in the Qurʾān. 
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But it was the so-called information explosion of the 20th century that made abbreviation a 

common practice in communication. 

Another factor in the development of abbreviations is the appearance of new products 

and organizations that need to be named. This is noticeable in Internet communication, 

especially with e-mails, where a huge number of abbreviated forms came into use beginning in 

the 1990s. 

9. Current usage 

Acronyms are used across every industry. The world of texting and instant messaging 

has given rise to a whole series of acronyms: 

Acronyms used in chats (PM – Private Message) 

Acronyms used in military/ government (FBI – Federal Bureau of Investigation, NASA 

– National Aeronautics and Space Administration) 

In business communication (FYI – For Your Information, ASAP – As Soon As Possible) 

Informative Acronyms (EST – Eastern Standard Time, JIT – Just In Time) 

Acronyms used as identity (NBA – National Basketball Association) 

Acronyms are used across every industry. The world of texting and instant messaging 

has given rise to a whole series of acronyms. 

Acronyms are used for fast chatting and communication. 

The newly-combined letters create a new word that takes the place in everyday 

language. 

On the base of researched work, we come to conclusion that we need to use the 

shortening to develop the grammar, its peculiarities, and to widen vocabulary. 

The shortenings are very useful in the society. We meet them on the newspapers, 

advertisements, all of them are the mass media, medicine, informational and technical sphere 

and of course at everyday communication. 

 

Акронім Переклад Поясненння 

BASE JUMPING Бейсджампінг –

екстремальний вид спорту, 

стрибки з фіксованих 

обʼєктів 

Building, Antenna, Span, or 

Earth 

CAPTCHA Каптча – код, який треба 

вписати вручну для 

перевірки не бот чи вводить 

Completely automated public 

Turing Test to tell computers 

and humans apart 

CARE PACKAGE пакет першої допомоги, що 

розподіляється 

гуманітарною організацією 

Сooperative for Assistance 

and Relief Everywhere 

COMECON Рада економічної 

взаємодопомоги 

Council for Mutual Economic 

Assistance 

DERV Дизельне паливо (солярка) diesel-engined road vehicles 

E-FIT Техніка створення 

фоторобота 

electronic facial identification 

technique 

GIGAFLOP Гігафлоп floating-point operations per 

second. 

 

Акронім Переклад Пояснення 

GIF Гіфка graphics interchange format 

HUMVEE Хамви — американський 

армійський всюдихід 

high-mobility multi-purpose 

wheeled vehicle. 

PAKISTAN Пакистан Punjab, Afghania, Kashmir, 

Sindh 

POG Тропічний напій з маракуї, passion fruit, orange, guava 
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апельсина і гуави 

RADAR Радар Radio Detection And Ranging 

SCUBA Акваланг self-contained underwater 

breathing apparatus 
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Наше сьогодення неможливо уявити без інформації, яку ми постійно отримуємо з 

різних сфер суспільної діяльності. Джерелами інформації виступають газети, журнали, 

радіо та Інтернет, які є проявами публіцистичного стилю. Цей стиль виявляється 

найбільш всеосяжним серед усіх інших функціональних стилів мови, оскільки сфера 

використання публіцистичного стилю охоплює всі види діяльності: громадсько-

політичну, суспільно-культурну, виробничу та навчальну забезпечуючи собі, таким 

чином, велику аудиторію [7, c. 56].  

Серед основних ознак публіцистичного стилю, який виокремлює його серед 

інших функціональних стилів виступають: спрямованість на новизну, наявність 

динамічності, актуалізація сучасності, закличність, інформаційність, морально-етична та 

суспільно-політична оцінка матеріалу який висвітлюється автором, поєднання логіки та 

образності мовного вираження, документально-фактологічна точність, декларативність, 

поєднання стандарту та експресії, авторська пристрасть і емоційність, простота та 

доступність викладу й переконливість тексту [4, c. 272]. Ці ознаки надають 

публіцистичним текстам особливостей інших стилів, тим самим, задовольняючи 

інтереси всіх груп населення й гарантуючи собі постійну популярність.  
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Відповідаючи суспільним потребам публіцистичний стиль поєднує в собі 

виконання двох функцій: повідомлення, яке відповідає інформаційній функції та вплив, 

який забезпечується експресивною функцією. 

Сутність функції повідомлення полягає в інформуванні автором публіцистичного 

тексту широкого кола читачів, глядачів чи слухачів стосовно важливих соціальних тем 

та проблем.  

Інформативна функція знаходить втілення у всіх стилях мови, проте у відношенні 

до публіцистичного стилю вона має певні особливості, які стосуються тематики та 

характеру інформації, джерел та адресатів інформації. Так, підхід до подачі інформації 

читачам буде відрізнятися від подачі тої ж самої інформації глядачам чи слухачам. 

Інформація представлена в текстах публіцистичного стилю не лише констатує 

факти, а й відображає оцінку, думки, настрій автора, наводить його коментарі та роздуми 

стосовно теми, якій присвяченого його текст [1, c. 88]. Зазначена риса відокремлює 

інформацію публіцистичного стилю від офіційно-ділового, в якому автор дотримується 

встановлених стандартів (шаблонів) й не має можливості виразити власну думку. В той 

час, як публіцист пишучи текст вибирає інформацію, яка викличе зацікавленість певних 

груп населення, та приводить власні судження стосовно неї. 

Процес інформування соціуму відносно стану сфер суспільного життя 

супроводжується здійсненням другої функції публіцистичного стилю – впливу. 

Наявність даної функції викликана потребою не лише надати адресату уявлення про 

основні події, а й необхідністю формування певного відношення та поведінки до цих 

подій. Саме тому публіцист надає своїм текстам відкритої тенденціозності, полемічності, 

емоційності, з наміром  довести правильність своєї позиції. 

В залежності від публіцистичного жанру одна з означених функцій може 

превалювати над іншою, проте функція впливу не може витісняти інформаційну, 

оскільки пропаганда ідей, які є корисними для суспільної думки повинна спиратися на 

достовірне інформування аудиторії [1, c. 88]. 

Поєднання інформативного та оціночного планів у публіцистичному стилі 

провокує використання як нейтральних, так і експресивних мовних засобів. 

Використання термінів у поєднанні з логічністю викладу та стилістично нейтральними 

словами споріднюють публіцистичний стиль з офіційно-діловим та науковим, проте саме 

звернення до експресії робить публіцистичний текст авторським, зменшуючи рівень його 

стандартизованості. 

Публіцистичний стиль стає ініціатором появи багатьох мовних інновацій, які 

знаходячись у співвідношенні зі сферами суспільної діяльності, втілюючи її в собі [5, 

c. 159-160]. Одним із проявів таких інновацій стають неологізми. 

Неологізми представляють собою складне та неоднорідне лексичне явище. 

Сучасна лінгвістика надає різні тлумачення стосовно поняття «неологізм», про те 

найбільш вдалішим видається наступне визначення: «слова, словосполучення, 

фразеологізми, окремі їхні значення, що з’явилися на певному етапі розвитку мови для 

позначення нових реалій і понять, периферійних номінацій, актуалізація яких зумовлена 

соціальними і територіальними чинниками функціонування літературної мови, а також 

оказіоналізми (індивідуально-авторські новації), використані одноразово в мовній 

практиці певного автора, видання, редакції чи в конкретному тексті. Новизну цих 

номінацій усвідомлюють мовці» [6, с. 46]. 

Інтерес стосовно вивчення неологізмів, причин їх виникнення, закономірностей та 

особливостей утворення зберігає позитивну динаміку впродовж багатьох десятиліть. 

Багато лінгвістів, як вітчизняного, так і зарубіжного походження займалися вивченням 

проблеми неологізмів: Г. Н. Алієва, Р. А. Будагов, В. Г. Гак, Л. Гільбер, В. І. Заботкіна, 

Ю. А. Зацний, С. Л. Катлер, Д. Крістал, Т.В. Максимова, О.Д. Мешков, Ю. А. Мурадян, 

Є.Р. Розен, О. О. Селіванова та інші. Проте, вивчення неологізмів в контексті 

формалізації реалій публіцистичного стилю, залишається наразі одним із актуальних 
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напрямків лінгвістичних розвідок, оскільки цей стиль за останній час зазнав певного 

ряду змін, набув нових особливостей, як у семантичному, так і в структурному 

відношенні [2, c. 58].  

Неологізми характеризуються ємкістю значення й візуально компактною формою, 

що дозволяє надати виразу потрібного контексту.  Окрім того, дана лексична одиниця 

може виступати в якості додаткового стимулу для прочитання тексту, а також як засіб 

для досягнення певного ефекту на читача публіцистичного тексту, під яким формується 

судження адресата про отриману інформацію [3, с. 101]. 

Вдаючись до використання та творення неологізмів автор публіцистичного тексту 

не лише додає певного емоційного забарвлення представленій інформації, але й стає 

популяризатором лексичної інновації. Таким чином, новоутворення поширюється серед 

носіїв мови й отримує змогу закріпитися в словниковому складі даної мови. Прикладом 

даного процесу можна назвати неологізм «post-truth» (пост-правда), який представляє 

собою іменник. Дане поняття було визнано Оксфордським словником словом 2016 року, 

через рівень його популярності в цьому році [8]. Так, ЗМІ почали його активно 

використовувати стосовно необґрунтованих звинувачень Дональда Трампа до яких він 

вдавався під час своєї передвиборної компанії. Він стверджував, що в виникненні 

глобального потепління винні китайці. Так, підтвердження популяризації даного 

неологізма може слугувати заголовок однієї з газет: «Donald Trump: A post-truth man for 

a post-truth world» [9], де слово «post-truth» повторюється двічі з метою збільшення 

емоційного ефекту.  

За прикладом неологізму «post-truth» було утворено іншу лексичну інновацію з 

метою характеристики політичної діяльності британського прем’єр-міністра Бориса 

Джонсона – іменник «post-shame» (пост-правда). Прикладом використання цього 

неологізму можуть слугувати наступне речення: «Post-truth and post-shame both take 

place in a world where, as chancers such as Johnson and Trump know, events move so fast that 

the caravan quickly moves on» [9]. Як бачимо, автор вдається до використання одразу двох 

неологізмів: «post-truth» та «post-shame», з метою підсилення впливу на адресата, який 

сформує потрібну автору реакцію на представлену ним інформацію.  

Продуктивною базою для творення неологізмів на сторінках публіцистичних 

видань стають прізвища представників влади. Наприклад, неологізм «Bushonomics», який 

утворився в наслідок поєднання прізвища 43-го американського президента George Bush 

(Джордж Буш) з терміном «economics» (економіка), слугує для позначення економічних 

явищ, які виникли під час президенства Джорджа Буша: «Bushonomics was a total failure, 

and for Bush partisans to defend the economic portion of his presidency is for them to exhibit 

willful blindness, all the while subsuming their own deeply held beliefs in what causes an 

economy to grow» [9]. Даний неологізм привертає увагу читача й формує в нього 

уявлення про те, хто винний в нестабільності економічної політики США, таким чином 

здійснюється маніпулювання думкою адресата.    

Неологізм «Obamacons» утворений за допомогою поєднання прізвища 44-го 

американського президента Barack Obama (Барак Обама) та терміну «confidant», 

наприклад: «The first four attributes make it easier for these longtime conservatives to support 

the presumptive Democratic nominee, but to most Obamacons it is the last that makes it 

essential» [9]. Даний неологізм автор використовує з метою окреслення групи людей, які 

виступають прихильниками Барака Обами, таким чином автор переносить акцент з 

першої частини фрази на другу. 

Приєднання суфіксу -ism до прізвища 45-го президента США Donald Trump 

(Дональд Трамп) спровокувало виникнення неологізму «Trumpism», який публіцисти 

використовують з метою охарактеризування політичного курсу, який обрав для країни 

зазначений президент, наприклад: «This is the great strength of Trumpism: by breaking with 

Republican orthodoxy on the economy, it can more effectively exploit the anxiety and 
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frustration felt by the vast majority Americans who still live in the long shadow of the Great 

Recession» [9].    

Не меншою популярністю в публіцистів користуються назви країн та націй, які 

вони використовують для утворення неологізмів. Їх використання спровоковано 

бажанням підкреслити відмінність між політичним, суспільним чи культурним 

потенціалом зазначеної країни та країни, від імені якої пише публіцист. Прикладом може 

слугувати неологізм «Eurocentrism» (Євроцентризм), який представляє собою поєднання 

слів: «Europe» і «center» та приєднання до утвореного слова суфіксу -ism: «Sydney 

Biennale 2020: First Nations art upends Eurocentrism in powerful, occasionally confounding 

show» [9]. 

Злиття основи слова «European» з усіченою основою слова “bureaucrat” 

сформувало неологізм «Eurocrat», який публіцисти використовують з метою 

іронізування над бюрократичною гілкою в політиці, наприклад: «No more will the 

shadowy Eurocrat be the reliable fall guy of British politics» [9]. 

Популярним, на тлі виходу Великобританії зі складу Європейського Союзу, став   

неологізм «Brexit», який утворено шляхом поєднання власної назви «Britain» зі словом 

«exit», наприклад:  «Boris Johnson to press on with Brexit bill despite Lords defeat» [9]. 

Даний неологізм одразу привертає увагу читача, а також забезпечує економію часу, який 

автор витратив би повністю пишучи назву даного політичного процесу. 

Також, з метою економії часу для написання публіцистичної статті автори 

вдаються до використання та творення абревіатур. Наприклад, можна зустріти неологізм 

«PM», який представляє собою скорочену назву політичної посади «Prime-Minister» 

(Прем’єр-міністр): «Downing Street unable to back up PMʼs test-and-trace claim – as it 

happened» [9]. 

Абревіатура «MEP» утворена від посади «Member of the European Parliament» 

(Член Європейського Парламенту), також відноситься до неологізмів й активно 

використовується публіцистами, наприклад: «Tommy Robinson wants to be an MEP» [9]. 

Враховуючи той факт, що назви політичних партій досить довгі за розміром, 

автори публіцистичних текстів вживають абревіатури, наприклад «BNP», яке утворено 

від British National Party (Британська національна партія): «The leader of the BNP is 

working as a children’s sports coach despite having been banned for life from teaching» [9]. 

Таким чином, після вивчення англомовних статей аутентичних видань та аналізу 

неологізмів, які містяться в них, можна зробити висновок, що публіцистичний стиль 

виступає популяризатором неологізмів, оскільки через певний контекст зазначені 

одиниці потрапляють в мовлення адресата.  

Подальше вивчення неологізмів, в контексті публіцистичного тексту, дозволить 

виявити особливості їх використання та цілі, які ставить перед собою автор вдаючись до 

їх використання (економія часу, надання виразності тексту, маніпулювання суспільною 

думкою) й домінування яких є ключовим в процесі сприйняття лексичної одиниці 

адресатом. 
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Коли йде мова про британський гумор, чи не однією з нaйперших виникає 

aсоціaція з творчістю Джером Клaпки Джеромa. Його повість «Троє в човні,якщо не 

рaхувати собаки» ввaжають прикладом англійського гумору. Писати про гумор – спрaвa  

серйознa, а писaти так, щоб вонa зaлишилaся aктуальною через століття та викликaлa 

сміх ще вaжче. 

Метою статті  є вивчення художніх прийомів, за допомогою яких створюється 

ефект комічного в повісті Джерома. Як і в будь-якому художньому творі, автор-

мандрівник зі спогадів про свої подорожі створює особливий світ, в якому розкриває 

життєвий сенс явищ та їх неповторний хaрaктер. Спочатку Джером мав намір назвати 

книгу «Повість по Темзі». «Я нaвіть не збирaвся спочатку писaти смішної книги ,  книгa 

повиннa булa зосередитися нa Темзі і її «декорaціях», лaндшафтних тa історичних, і 

тільки з невеликими смішними історіями «для розрядки» [3, с.35]. 

Однією зі специфічних рис бритaнського гумору є непередбaчуваність, якa у 

творі виявляється завдяки іронічним висловлюванням та підкреслюється aвторськими 

відступами. Відомо, що іронія – це насмішка, замаскована зовнішньою серйозністю [1, 

с.73] – і одночасно художній троп, який виражає глузливо-критичне ставлення митця до 

предмета зображення. Джером чaсто за допомогою іронії висловлює своє ставлення як 

до соціaльних, морaльних проблем, так і ментальних особливостей англійців. Іронічна 

інтенція автора  спостерегається до улюбленої для англійців темі здоровʼя. Сміючись на 

підвищеній увазі англійцйв до свого здоровʼя, письменник наводить численні розповіді 

Джея про свої проблеми і хвороби :  «I knеw it wаs my livеr thаt wаs оut оf оrder, bеcаuse I 

hаd just bееn rеаding а pаtеnt livеr-pill circulаr, in whiсh wеre dеtailed thе vаriоus symptоms 

by which а mаn cоuld tеll whеn his livеr wаs оut оf оrder. I hаd them аll» [4, с.254]. (Я знав, 

що в мене розладналась печінка, бо щойно прочитав рекламу патентованих пілюль від 

печінкових хвороб, де були описані різні симптоми, за якими можна визначити, що у вас 

хвора печінка. І всі ті симптоми я знайшов у себе). 

Будучи однією з субкатегорій комічного, іронія є потужною зброєю авторського 

арсеналу. Продовжуючи цю тему, Джером доводить її до абсурду: англійці готові 

запанікувати, відчути почуття страху, прочитавши симптоми якого-небудь захворювання 

в рекламній листівці і повіривши в кожне слово: «It is а mоst extrаоrdinary thing, but I 

nеver rеаd а pаtent mеdicine аdvertisement withоut bеing impеlled tо thе cоnclusiоn thаt I аm 
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suffеring frоm thе pаrticular diseasе thеrein dеаlt with in its mоst virulеnt fоrm. The diagnоsis 

sееms in еvery cаse tо cоrrespond еxactly with аll thе sеnsations thаt I hаve еver fеlt» [4, 

с.255]. (Дивовижна річ: щоразу, коли я прочитаю рекламу якихось патентованих ліків, я 

неодмінно доходжу висновку, що хворію на описану в тій рекламі хворобу, і то в 

найтяжчій формі. Всі перелічені там симптоми якнайточніше вбігаються з тим, що 

відчуваю я). Або :  

«I саме tо typhоid fеver – rеad thе symptоms discоvered thаt I hаd typhоid fеver, 

must hаve hаd it fоr mоnths withоut knоwing it» [4, c.64]. (Натрапив на черевний тиф, 

перечитав його симптоми і відкрив, що я хворий і на черевний тиф – певне, вже кілька 

місяців хворий, сам того не знаючи). Іронія тут стає частиною мовної стратегії і 

комунікативно-значущих феноменом письменника. 

Одним з нaйпотужніших зaсобів створення гумору у повісті Джерома є грa слів, 

яка також є засобом створення іронічного сенсу. Вонa зaхоплює увагу читачa, 

виділяється з нaвколишнього тексту. «Harris said that the danger about desert islands, as far 

as he had heard, was that they were so damp: but George said no, not if properly drained. And 

then we got on to drains, and that put George in mind of a very funny thing that happened to his 

father once» [4, с. 98]. (Гaрріс сказав, що небезпекa пустельних островів, нaскільки він 

чув, полягaлa в тому, що вони були дуже вологими, але Джордж скaзaв, що не будуть, 

якщо їх буде нaлежним чином висушити. А потім ми перейшли до стоків, і це привело 

Джорджa до думки про дуже смішну річ, якa одного разу стaлaся з його бaтьком). Таким 

чином, перехід до історії Джорджa буде aбсолютно логічним, aдже її кумедність якрaз і 

повʼязaнa із вживанням aлкоголю – Джорджів тато та його друг мали ночувaти в готелі 

тa перед тим, як іти спати, гарно провели час у веселій компанії й були нaпідпитку, через 

що лягли в одне ліжко й вирішили, що біля кожного лежить якaсь іншa людинa тa 

нaтовкли один одному боки.  

Слід звернути увагу і на створення ситуативної комічної ситуації. Це стосується 

епізоду  приготування їжі, де автор використовує не тільки іронію, але і гіперболу. 

Багато речень отримують іронічний відтінок завдяки дещо офіційному стилю мовлення і 

таким словам, як «evince» ((зʼясувати), «proceedings» (провадження), «reappear» (знову 

з’явитися), «contribution» (внесок), «desire» (бажання)  та «assist» (допомогти). Всі ці 

словa здаються недоречними у цьому контексті і створюють вражаючий контраст між 

простою витівкою з приготуванням їжі та мовою, яка використовується, щоб її описати. 

Крім того, гіпербола надає більше глибини ситуативному гумору цієї частини. 

Звертаючись до простого завдання – почистити декілька картоплин, оповідач каже:  

«The job turned out to be the biggest thing of its kind that I had ever been in» [4, c. 

68]. (Робота виявилася найбільшою річчю у своєму роді, в якій я коли-небудь був). «We 

worked steadily for five-and-twenty minutes, and did four potatoes». [4, c. 60]. (Ми стабільно 

працювали п’ять-двадцять хвилин і робили чотири картоплини). 

І, нарешті, перебільшення або гіперболу можна побачити у реченнях, в яких 

розповыдається про непомірну кількість картопляних очисток, що залишилися після 

очищення декількох картоплин: «The more we peeled, the more peel there seemed to be left 

on … It seemed difficult to believe that the potato-scrapings in which Harris and I stood, half-

smothered, could have come off four potatoes » [4, c. 75-78]. (Чим більше ми чистили,тим 

більше картопляних очисток було…Здавалося складно повірити, що метод картопляних 

очисток, який запропонував  Гарріс, стали напівобрізаними та залишилися з 4 

картоплин). 

За допомогою таких речень оповідач іронічно характеризує трьох чоловіків як 

кулінарних невдах, але в той самий час представляє їх як добродушних та привітних 

персонажів.  

Як вірно зазначила К. А. Воробьєва, специфічною рисою гумору притаманній 

англійській культурі є «тонке обігрування різноманітних ситуацій та явищ, про які в 

українській культурі зазвичай не жартують» [2, с.98]. В першу чергу дослідниця виділяє  
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тему смерті.  Дійсно, в епізоді, коли герої пʼють чай з прокипʼяченої річкової води, вони 

бачать таку картину: «Harris and I followed his gaze, and saw, coming down towards us on 

the sluggish current, a dog. It was one of the quietest and peacefullest dogs I have ever seen. I 

never met a dog who seemed more contented-more easy in its mind. It was floating dreamily on 

its back, with its four legs stuck up straight into the air. It was what I should call a full-bodied 

dog, with a well- developed chest. On he came, serene, dignified, and calm, until he was 

abreast of our boat, and there, among the rushes, he eased up, and settled down cosily for the 

evening» [4, с.122]. (Ми з Гаррісом прослідкували за його поглядом і побачили, що 

млявою течією спускається до нас, собака. Це була одна з найтихіших і мирних собак, 

яких я коли-небудь бачив. Я ніколи не зустрічав собаку, яка здавалася б більш 

задоволеною – легшою в думках. Він мрійливо плавав на спині, чотири ноги стояли 

прямо в повітрі. Це було те, що я повинен назвати повноцінною собакою з добре 

розвиненою грудною кліткою. Далі він прийшов, спокійний, гідний і спокійний, поки не 

опинився поруч з нашим човном, і там, серед поривів, він полег і заспокоївся на вечір). 

Показовим є те, що автор не описує труп собаки; замість цього подає лише тонкі натяки 

читачеві. Цілком зрозуміло, що пес насправді неживий. Гумор викликaє той фaкт, що 

aвтор описує його так, наче він живий.  

Слід також згадати про невеликі комічні «анотації», які містяться на початку 

кожного розділу та коротко сповіщають читача про те, що буде відбуватися. Наприклад: 

«Charpter XIV» (Розділ XIV) : «War grave». – «Waxwork».  – «Our stew». – «Montmorency 

is sarcastic». – «Fight between Montmorency and the tea-kettle». – «Georgeʼs banjo studies». – 

«Meet with discouragement». – «Difficulties in the way of the musical amateur». – «Learning 

to play the bagpipes». – «Harris feels sad after supper». – «George and I go for a walk». – 

«Return hungry and wet». – «There is a strangeness about Harris». – «Harris and the swans, a 

remarkable story». – «Harris has a troubled night».[4, с.126]. (Військова могила). – (Воскова 

фабрика). – (Наше рагу). – (Монморансі саркастичний). – (Бійка між Монморансі та 

чайником). – (Джордж банджо вивчає). – (Зустріньтесь із знеохоченням). – (Труднощі на 

шляху музичного аматора). – (Навчання грі на сопілці). – (Гарріс сумує після вечері). – 

(Ми з Джорджем гуляємо). – (Поверніться голодними та мокрими). – (У Гаррісі є 

дивина). – (Гарріс і лебеді, чудова історія). – (У Гарріса неспокійна ніч). 

Проаналізувавши повість Дж. К. Джерома «Троє у човні (не кажучи про пса)», 

можна зробити висновок, що комічний ефект створюється в основному за допомогою 

таких засобів, як іронія та гіпербола. Задумана як історична хроніка або путівник, твір 

Джерома  перетворився в класичний зразок втілення англійського гумору і приватної 

історії життя. Перспективу дослідження вбачаємо у більш детальному стилістичному 

аналізі  художніх творів англійського письменника 
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This article is devoted to the difficulties of translation, which is one of the branches of 

philological science. To begin with, translation is one of the most ancient kinds of human 

activity, which can be characterized as a term of action or the process of transfer and 

expression the meaning and the content of a source language word, groups of words, sentence 

or the whole text in the target language or, on the other hand it is considered as the result of the 

process and action of this transfer [1, c. 10]. Translation is an interlanguage and intercultural 

phenomenon, the communication between two completely different sides with their own 

peculiarities. That is why; translators are always confronted with a huge amount of specific 

translation complexities, which are connected with the difference in lexical, grammatical 

structure of the source language. Translation demands a deep understanding of both grammar 

and culture not only from the native speaker’s side, but also from the side of the translator’s 

own country. By the way, this type of activity is unpredictable and contradictory enough, so 

even the professional translator tries to cope with the constant difficulties, appearing during the 

process of translation. So, this article deals with the most common challenges of translation 

and, namely, such phenomenon in translation practice as the false translator’s friends. 

Firstly, translating language structure is the prevalent problem in translation activity. 

Every language has a defined structure with its own agreed rules. The complexity and 

singularity of this structure directly correlates to the difficulties of translation. We know that 

not every language has the same structure of word order in the sentence as the English language 

has (Subject + Verb + Object). For example, the Ukrainian and Russian languages have a free 

sentence structure. So the translators often have to remove, add or omit some source words in 

order to provide adequate translation. The next difficulty appears while translating idiomatic 

expressions. Such phrases are common for the particular culture and are connected with 

consciousness and the historically formed mentality of various peoples. The difficulty of 

translating idioms is explained by the possible absence of their equivalents in the target 

language. However, omitting idioms during the process of translation could cause washing 

away any borders between two single cultures and the impossibility to distinguish them. We 

can suggest a pun as one of the idiomatic varieties and of translation problems.   

A «pun» is usually defined as the play on words, but it would be more exact to describe 

it as playing with the sounds of words to achieve particular effects. Those effects can be 

amusement, thought provocation or explanation. Puns can also achieve a combination of two or 

more of those effects. They are the usual phenomenon in many literary works. Such English 

authors as William Shakespeare, Oscar Wilde and Lewis Carroll were the active users of such 

play on words. For example, in Shakespeare’s works puns are an important part of his poetic 

texts, such as his plays and sonnets. Many of them are among the most quoted phrases in the 

English language: for example, the following lines of Richard III – «Now is the winter of our 

discontent made glorious summer by this sun of York» where the speaker, Richard, is referring 

to himself, a son of the house of York. By using that pun Shakespeare transforms the seasons of 

winter and summer into the idea of hard and good times.  

We can also mention the complications of translating compound words, two-word 

verbs, and words existing in two different languages, which have a similar form but different 

meanings, which are known as «the false translator’s friends». Compound words are formed by 

combining two or more words together, but the overall meaning of the compound word may 

not reflect the meaning of its component words.  The first group of compound words means 

exactly what they say. For example, the words «airport», «crosswalk», «snowball», «railroad» 

are typical examples. The second group of compound words means only half of what they say – 
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at least in a literal sense. For example, a «bookworm» may enjoy burrowing into a good story, 

but the readers don’t suddenly become worms in the process. The third group of compound 

words has meanings that have nothing common with the meanings of the individual words 

involved. For instance, the English «deadline» refers to the final acceptable time to receive or 

deliver something. It has nothing common with death or a line, and a «butterfly» is neither a fly 

nor butter. One should be attentive while translating each compound word in order to find the 

right meaning and to transmit it to the target language. «False translator’s friends», however, 

remain one of the most interesting themes of discussing and the wide-spread translation 

difficulty. Mistakes related to the usage of such words could lead to the misunderstanding 

between speakers, confusion and absurd situations. First of all, we need to mention the origin of 

the term «false translator’s friends» and the reasons of their existing. «Translator’s false 

friends» is the other definition of the term calque that means word-for-word translation from 

one language into another. So, false friends are a couple of words in the two languages, 

similar in spelling and/or pronunciation, often with a common origin, but different in 

meaning. The greater part of these false words is formed because of changes in loan words in 

the definite language. And the other part of the false friends of translators arose from the 

common root of one ancient language, but by possessing different meanings. All in all, due to 

the deceitful essence of such words, the French theorists of translation M. Koessler and J. 

Derocquigny introduced the term «translator’s false friends» in 1928. Of course, these words 

exist in every language in our world, but we consider some examples of the «false friends of 

translators» given in English language.  

One can distinguish some groups of «false friends of translators». Its distribution 

depends on the power of distinction of these words in someone’s native language. So, the first 

group includes words with completely different meanings. Compare: «repetition» – to reiterate 

something, to do it again and again and «rehearsal». By mistake, we could relate to this word 

as our Ukrainian word «репетиція», but of course it is our false friend and means 

«повторення».  Compare: «paragraph» – the separate part of the whole text and «article, 

section», which in Ukrainian means «абзац». Compare: «fabric» – cloth, material, but on no 

account «фабрика», which should be translated as «factory». The other examples are «to 

liquidize», «decoration», «concourse», «to pretend», «prospect» and so on and so forth. Thus 

the Ukrainian «ліквідувати» will be «to eliminate», the word «декорація» is translated as 

«décor», «конкурс» – «competition», «претендувати» – «to claim», «проспект» – 

«avenue».  

Then, the second group of the false words refers to the very close words, but their 

spelling a little bit differs. Compare: «data» – some information and «a date» – a certain day in 

a week or a month; «a beacon» – the tower with signal lights for ships and «bacon» – pieces of 

meat; «bucket» – a pail and «bouquet» – collection of flowers. To go further, there are words 

which coincide in one meaning with the phonetically similar to our native words. For instance, 

the words «abstract», «activity», «aggressive», «authority», «to discriminate», «patient», 

«original» and others can be translated as «абстрактний», «активність», «агресивний», 

«авторитет», «дискримінувати», «пацієнт», «оригінальний» transliterally, but all of these 

false friends of translators have the additional meaning. The faithful translation will be 

provided due to the comprehending the context of the expression.  

Eventually, the last type of distracting and deceitful words is the variety of words which 

refer to the definite topical class with the little difference in the sense. Compare: «marmalade» 

– orange jam and «fruit jellies»; «anecdote» – a case from the life and «a joke»; «a stool» and 

«a chair». This type is considered to be the most difficult one among the others and it often 

becomes a problem to distinguish them from the context. The most curious situations occur 

when the false friends of translators have completely opposite meaning with the calque – word 

in the native language. Compare: the English word «pathetic» – which means «miserable, 

paltry, pitiful» and the Ukrainian word «патетичний» – «full of enthusiasm, loftiness and 

emotion».  
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But we shouldn’t forget about internationalisms, which tend to be real friends for the 

translator and to a greater extent for the usual non-professional users of language. Indeed, they 

are as a ring-buoy for the foreigner who stays in other country. Internationalisms are words 

which sound very similar or even identical in several or even a lot of languages as the word 

from which they originate. Unlike «false» friends, they have the same meaning. Learning a 

foreign language or translating a text, we should understand that these two concepts stand in 

opposition to one another and we need to learn to distinguish them. Generally, 

internationalisms are particularly apparent within languages of the same group, for example the 

Romanic or Germanic ones. Taking into account European languages, there are many words of 

Latin or Greek origin, which are considered to be vivid examples of internationalisms. Such 

words as «evolution», «information», «version», «construction», «program», «system» do not 

present difficulties when we translate them into Ukrainian language. So, how to distinguish 

«real» and «false» friends of translators’? We must be extremely focused on the text or the 

statement and to be acquainted with possible ways of loaning words that are componental parts 

from Latin, Greek or other languages. 

To sum it all up, a professional translator is not only an expert who knows the language 

perfectly, but also the varieties of problems of translation and the possibilities to cope with such 

difficulties. We cannot know everything, but we should try to make out common group of 

translators’ difficulties and to study how to avoid non-equivalent translations of each of the 

groups: language structure, idiomatic expressions, puns, compound words, two-word verbs and 

false friends of translators. The latter can be revealed through checking the context of the 

message. There are some methods of their detection. On the one hand, the word may make no 

sense; misrepresent it or being not corresponding to the theme of a sentence or paragraph of a 

text. On the other hand, if the word doesn’t conform with the other parts of a sentence 

grammatically, we will search for the other meaning of the false translators’ friend.  Even the 

most experienced translator shouldn’t neglect using dictionaries, encyclopedias and it is the 

right decision when he faces with the problem of doubtful words. Moreover, carefulness and 

observation are obligatory features for the translator, who wants to avoid awkward situations.  

Besides, faithful translating of a number of idiomatic expressions can be achieved only 

by a thorough selection of variants having in the target language a similar to the original lexical 

meaning, and also their picturesqueness and expressiveness. This similarity can be based on 

common in the source language componental images as well as on the structural form of them 

[1, c. 184].   
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На сучасному етапі вивчення та розуміння гумору, як лінгвістичного явища 

набувають особливої важливості. Крім того, письмовий переклад літератури – це такий 

спосіб, за допомогою якого реалізується процес міжкультурної комунікації між читачем і 

автором. При перекладі гумору виникають проблеми на всіх стадіях процесу перекладу. І 

багато в чому вони пов’язані саме з міжкультурною комунікацією. При перекладі 

гумористичного тексту з однієї мови на іншу недостатньо лише адекватно передавати 

його зміст, необхідно зробити його зрозумілим для читача перекладу, але по можливості 

зберігши його гумористичну спрямованість. У зв’язку з цим часто еквівалентність при 

перекладі жартів не досягається. Тому розуміння гумору в культурі та всіх його 

культурних елементах є необхідним для створення гарного перекладу. Останніми роками 

більше уваги приділялося перенесенню гумору іншими мовами, оскільки складність, яка 

виникає може зробити комічні твори однозначно неперекладними. 

Сучасним дослідженням перекладу гумору приділяли увагу багато вчених:  

 українські: Т. Лук’янова, О. Колесник, К. Осташова, М. Баландіна; 

 англійські: Д. Нільсон, Ч. Діккенс,  Дж. Остін, Г. Ніколсон, Дж. Прістлі; 

 російські: Л. Бархударов, Є. Ульянов, А. Карасик. 

Метою даної статті є дослідити лінгвістичні та культурні проблеми перекладу 

українського та англійського гумору. 

Гумор є дуже важливою складовою людської комунікації. Американські 

кардіологи вже зараз впевнені, що вміння сміятися – від природи або в результаті 

навчання – має життєво важливе значення. Можна з упевненістю сказати, що гумор 

продовжує життя людини. Тому значення гумору буде незмінно високо.  

Гумор є очевидним у кожній культурі, тому його функцію та сенс важко 

визначити через його незмірність; почуття гумору відрізнятиметься від людини до 

людини. Гумор – доброзичливо-глузливе ставлення до чого-небудь, здатність помічати 

смішний бік речей, уміння подати, зобразити щось у комічному вигляді. Відомі 

літератори часто використовують гумор у своїх творах, і роблять це досить свідомо. 

Наприклад, Чарльз Діккенс, англійський письменник, один із найпопулярніших 

романістів вікторіанської епохи, відомий політичний агітатор і майстер прози, часто 

вирішував виділяти комічні сторони персонажів, яких він хотів критикувати. 

Висміювання певних персонажів або інституцій є вмілим способом маніпулювання 

читачами. 

Гумор і культура нероздільні, адже гумор – це дзеркало культури, в якій вона 

виробляється. Однак теми, які провокують сміх, не є специфічними для однієї культури. 

У кожній культурі люди поділяють спільні переконання, поведінку, звичаї та досвід. І те, 

до чого посилається людина, може бути зрозумілим іншими членами одного суспільства. 

Це стосується гумору як соціального явища, яке асоціюється з певною групою людей, які 

мають свої спільні знання про світ, а також їхні жартівливі посилання, які є актуальними 

та оціненими кожним членом цієї групи. Таким чином, культурна проблема може стати 

етичною або навіть, політичною. Перекладач може зіткнутися з тим, що не знатиме або 

не зрозуміє, що це культурно «неадекватний» гумор. Політичний режим чи інституція 

можуть цензурувати або забороняти певні види гумору. 

Одним з перших до феномену гумору звернувся Платон. Він вважав гумор суто 

негативним явищем, адже це почуття, на його думку, засноване на заздрості і злобі, 
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особливо той сміх, що викликаний невдачею чи щастям інших, або глузування над тими, 

хто нижчий за становищем. 

Більшість країн мають особливе почуття гумору, знаходячи деякі речі набагато 

смішнішими, ніж їхні національні сусіди. Це, звичайно, особливо помітно у випадку з 

англійцями, для яких почуття іронії та задоволення від сарказму, є поширеною і часто 

важкою для інтерпретації ознакою. Коли ми вивчаємо англійську, це цілком нормально, 

що слова означають те, що ми маємо на увазі. Речення перед вами повинні тлумачитися 

так, як вони написані, але британський гумор часто перевертає значення слів 

спілкуючись навпаки. 

Англійський гумор – це особливе явище у світовій культурі. Англійський гумор – 

словесний гумор, бо повʼязаний з комедією положень, переодяганнями, а більше – з 

феноменом слова. Звідси любов до гри слів, нонсенсу і грайливості взагалі. У цьому 

сенсі англійському гумору властива деяка дитячість (любов до дитячих жартів). Це 

пояснюється тим, що, будучи від природи ексцентричними, англійці не люблять риси 

дорослого суспільства і вони, якщо не атакують такі риси прямо, то намагаються знайти 

комфорту і розрядку всередині цього суспільства.  

Словосполучення «англійський гумор», що об’єднує національну приналежність, 

спосіб мислення і потужну літературну традицію, походить і відзначається англійським 

словом «understatement»: стриманістю, недомовленістю, підтекстом, про що писав у 

своїй книжці «Як бути іноземцем» англійський гуморист Джордж Мікеш: «У іноземців є 

душа. У англійців замість душі – підтекст». Наприклад, говорячи: «It is a little bit windy, 

is not it?», коли на вулиці справжній ураган. 

Гарольд Ніколсон виявив в англійському гуморі наступні риси, які ретельно 

систематизував: 

 терпимість, доброта, симпатія; 

 любов до природи, тварин, дітей, яка часом переходить в 

сентиментальність; 

 здоровий глузд; 

 схильність до фантазії; 

 повага до індивідуальності характеру; 

 нелюбов до крайнощів і всіляким формам хвалькуватості; 

 любов до ігор і забав, які мають дитячі форми; 

 самоконтроль, невпевненість у собі; 

Дж. Прістлі порівнює англійський гумор з англійською погодою, атмосферою 

туману, яка робить всі предмети невиразними і двозначними. 

Англійський гумор складається з багатьох елементів: іронії, почуття абсурдності, 

фантастичності, але він повинен зберігати контакт з реальністю. Англійський гумор не 

зводиться до простої жартівливості. Гумор слід розуміти як процес, коли мислення 

бавиться, а почуття – серйозне.  

Дуже часто англійці використовують сатиру. Наприклад, у фразі «That’s 

outstanding…» людина підкреслює слово «outstanding», коли хоче підкреслити, що це 

було зовсім не так, а навпаки. Або, коли водій таксі під час водіння зачепив бордюр, то 

пасажир може сказати: «Amazing driving!» 

Одна з характерних особливостей англійського гумору полягає в тому, що 

гумористи зберігають серйозність, коли жартують. Жартівливість і серйозність – два 

обов’язкових компоненти англійського гумору. 

Найчастіше гумор англійців міститься у підтексті і припускає здатність слухача 

до розуміння. При відсутності такої здатності, відрізнити англійський гумор від 

серйозності дуже важко. На ньому засновані англійські анекдоти. Оскільки англійці 

рідко прямо говорять те, про що думають, перед ними відкриваються широкі можливості 

для різних форм, заснованих на невідповідності сенсу та способу його вираження. 
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Гумор багатьох англійських авторів надзвичайно різноманітний та багатогранний, 

бо має безліч відтінків і особливий колорит: від майже видимої посмішки до найтоншої 

іронії, від дотепної гри слів – до примітивного жарту, з карикатурними зображеннями і 

комічними персонажами. Ми можемо зустріти це в роботах найбільш відомих 

британських письменників – Чарльза Діккенса і Джейн Остін; в комедіях, які бачили по 

телевізору і в повсякденних розмовах з людьми. «Велику Британію, завдяки своїм 

особливим історичним умовам, визнають класичною країною гумору і сатири». Навіть 

незнайомі люди у Великобританії будуть використовувати іронію та сарказм з людьми, 

яких вони не знають, тому це часто може заплутати іноземців. 

Зразки англійської іронії, сарказму, справжнього гумору – природне для англійця. 

Це культивувалося століттями, вважалось найважливішою гідністю людини. 

Під типово англійським гумором розуміють гумор обігравання значень або слів 

(полісемія – наявність різних лексичних значень у одного й того ж слова відповідно до 

різних контекстів, омонімія – слова, які звучать однаково, але мають різні значення). 

 Why did the police arrest the turkey? 

 They suspected it of foul play. 

У даному прикладі обіграються звучання слова foul: («підступний»), що подібне 

до звучання слова fowl: («птах, дичина»), таким чином створюється комічний ефект. 

 Why don’t Penguins like rock music? The only like sole. 

 Who is a Penguin’s favorite pop star? Seal. 

 Why can’t you borrow money from leprechauns? 

 Because they’re always a little short. 

Гумористичний ефект у поданих вище прикладах створюється завдяки грі 

значеннями омонімічних слів: Penguins don’t like rock music, but solo: 1 – «музичне 

слово», 2 – «назва риби»); Penguin’s favorite pop star is Seal (seal: 1 – «тюлень», 2 – «ім’я 

співака»); leprechauns are always a little short (to be short  – «бути маленьким на зріст»), to 

be short of smth – «не вистачати чогось»). 

Якщо говорити про український колоритний гумор то потрібно зазначити, що у 

тривалій боротьбі за свою національну ідентичність український народ показав не тільки 

героїзм і волю до перемоги, але й іронічний погляд на життя. Це був унікальний засіб 

духовного самоствердження і захисту. Український гумор пов’язаний з негативними 

стереотипами щодо української мови окремих осіб або українських груп, але й 

одночасно, вони увічнюють прагнення до індивідуальності та відокремленості з точки 

зору етнічності. Цей колорит гумору змінювався протягом всієї історії, оскільки він 

визначався вічними змінами в суспільно-політичному та економічному житті людей. 

Проте культура українського гумору все ще стає об’єктом поглибленого вивчення 

в історичному контексті. Українська сміхова культура має надзвичайно багаті традиції, 

що беруть початок у старовинних звичаях та обрядах; їхнє коріння простежується у 

численних фольклорних джерелах і, звичайно, у самій мові. Український гумор 

відображає історичний досвід, відносини між нами та іншими етнічними групами, 

поведінку, звичаї, самоствердження, індивідуальність або будь-які інші риси. Тому 

український гумор – це як вікно або дзеркало, через яке ми бачимо обличчя нашої 

культури. 

Безсумнівно, при перекладі жартів, каламбурів, іронії та інших гумористичних 

одиниць виникають певні труднощі. Часом той чи інший каламбур буває просто 

неможливо передати на рідній мові. В більшості випадків для перекладача є тільки один 

спосіб – не перекладати дослівно, а створити власний каламбур. Придумати свій жарт, 

використовуючи  слова, що і автор, при цьому якомога ближче за значенням до 

оригіналу і з урахуванням контексту. Інколи, в таких випадках навіть високого рівня 

володіння рідною та іноземною мовою недостатньо, потрібно мати багату уяву і 

креативність. 
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З погляду лінгвістики, гумор визначається, як соціальний інструмент, що дозволяє 

ефективно знімати психологічну напругу і покращувати взаємини між людьми. Гумор є 

засобом передачі почуттів і думок, як радості, так і негативних відносин, які ніхто не 

виражає в суспільстві.  

Загальноприйнятим є розрізнення двох видів гумору: ситуативного та 

лінгвістичного або вербального. Основний інтерес для порівняльно-стилістичного 

аналізу становить гумор вербальний, оскільки його комічний ефект є похідною 

стилістичного використання різнорівневих мовних одиниць. Відтворення такого виду 

гумору іншою мовою буває пов’язаним з необхідністю трансформування оригінального 

тексті, а інколи воно виявляється неможливим без відповідного супроводжувального 

коментаря. 

Якщо в жартах відсутня відповідність між формою і значення в лінгвістичній 

єдності, то виникає лінгвістичний гумор. Мовознавець Г. Г. Почепцов вважає, що «ефект 

лінгвістичного гумору заснований не тільки на якості жарту, але також на тому, хто його 

висловлює, наскільки в людині розвинене почуття гумору, на те, як вона цей гумор 

підносить, на її ставленні до жарті і на її настрій» 

Прикладами лінгвістичного гумору можуть бути наступні жарти, ефект яких 

полягає: 

 в неправильній інтерпретації пропозиції одним з учасників сюжету: 

A taxi was creeping slowly through the rush-hour traffic and the passenger was in a 

hurry. «Please,»  he said to the driver, «can’t you go any faster? » 

 «Of course I can,» the cabby replied. «But I ain’t allowed to leave the taxi» 

 в неправильній інтерпретації функції виразу to wait on the guest (розливати 

напої): 

Mistress (to a new maid) – «Now, when you wait on the guest at dinner, I want 

you to be very careful not to spill anything». 

Maid – «Do not worry. I will not say a word». 

Гумористичний ефект жартів з лінгвістичною основою відбувається за рахунок 

відсутності співвідношення «один до одного» між формою, тобто зовнішнім проявом, 

мовної одиниці та її значенням (внутрішнім проявом), а також за рахунок 

«непорозумілості». 

Еквівалентний переклад гумору свідчить про можливість збереження семантичної 

і синтаксичної функцій висловлювання при перекладі, які визначаються текстовими 

категоріями, змістом і структурою повідомлення. При перекладі безеквівалентної 

лексики, в цілому, застосовуються такі прийоми: транслітерація та транскрипція. При 

транслітерації передається графічна форма слова вихідної мови засобами мови 

перекладу, а при транскрипції – звукова форма слова. Також доречним може бути 

прийом калькування. Суть цього способу полягає в передачі безеквівалентної лексики 

вихідної мови за допомогою заміни її складових частин. 

З перекладом гумору на фразеологічному рівні, в більшості випадків, справи 

йдуть простіше, так як, найчастіше, в мові оригіналу та перекладу існують еквіваленти 

фразеологізму, нехай і з деяким спотворенням буквального значення, але зі збереженням 

образності. Збереження поетичної функції також грає важливу роль при перекладі, для 

цього перекладачеві потрібно мати знання про лексичні, граматичні, в тому числі 

синтаксичні особливості побудови гумористичних текстів в різних культурах. Можна 

відзначити, що переклад комічних творів – це гра зі змістом, тлумачення подій або явищ 

в абсолютно різних формах, що приводить до подвійності розуміння. 

Гумор – це не тільки стиль, але і спосіб життя. Щоб це краще зрозуміти, 

необхідно цікавитися культурою, історією, звичками, традиціями, характером, 

стереотипами, особливостями менталітету певної нації.  Дослідження гумору дійсно 

можуть отримати більш глибоке розуміння лінгвокультурних факторів. Гумор у 

перекладі може бути з помилками, через порушення та розбіжності між окремими 
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пунктами, які перекладачі намагаються перекласти. Це може бути зумовлене незнанням 

перекладача, а також непереводимістю деяких текстів внаслідок лінгвістичних або 

культурних відмінностей. Крім того, помилки перекладу можуть бути викликані мовною 

некомпетентністю перекладача на цільовій мові, що призводить до ненавмисної 

неоднозначності переданого повідомлення. 

 

Література: 
1. Башук Н. П. (2016) Переклад безеквівалентної лексики у публіцистичних 

текстах. Науковi записки НДУ ім. М. Гоголя. Серія: Філологічні науки. Ніжин : НДУ ім. 

М. Гоголя. Кн. 2. 193 с. 

2. Дубенко О. Ю. (2011) Порівняльна стилістика англійської і української мов. 

Вид.2. Доп. і пер. 328 с. 

3. Жайворонок В. В. (2006) Знаки української етнокультури: Словник-довідник. 

К.: Довіра. С. 667. 

4. Карасик А. В. (2001) Лінгвокультурні характеристики английского гумора: 

дис. канд. пед. наук: 10.02.04. Волград. 193 с. 

5. Колесник О. Р. (2006) Комічне в перекладі. Філософія в Україні. №10. К. 

С. 103-110. 

6. Кулинич М.А. (2005) Лінгвокультологія Юмора (на матеріалі англійської 

мови). Самара. 

7. Шестаков В. П. (2010) Англійська література та англійський національний 

характер. СПб: Нестор-Історія. 312 с. 

8. Гоббс Т. (1991) Сміх Левіафана. М. Т.2. 736 с. 

9. Мечковская Н. (2007) Феномен «смішного» в речи, его языковые 

первоэлементы и внеязыковые механизмы. Языковые механизмы комизма. С. 140-153. 

10. Дубенко О. (2005) Порівняльна стилістика англійської і української мов; 

Посібник для студентів та викладачів вищих навчальних закладів. Вінниця: Нова книга. 

224 с. 

11. Мороз А. (2013) Особливості англійського національного гумору (на романі 

Ч. Діккенса «Посмертные записки Пиквикского клуба»). Обрії сучасної лінгвістики. Вип. 

4. С. 84-88. 
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У поетичній спадщині Шеллі основною темою є тема любові. Вона 

викликає великий інтерес читача,  але досі залишається маловивченою в 

літературознавстві,  що , в свою чергу, визначає актуальність і вектор напряму 

цієї статті, мета якої –  розкриття суті протиставлення духовного і матеріального 

в любовній ліриці поета. 

Любов Шеллі осмислює насамперед в романтичному контексті. Справжня 

любов для романтиків ідеальна, вона народжується тількі в серці; любов 

всесильна, а тому перемагає зло, звільняючи людей від темряви. Шеллі, з одного 

боку, визнає матеріальність світу, з іншого боку, ще не дошкуляє, що джерело 

розвитку матерії полягає в ній самій, і шукає його в якомусь ідеальному «дусі 

природи».  
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У віршах поета розкривається його шляхетна натура, яка дуже чутливо відчуває 

прекрасне. Шеллі своєю творчістю доторкається до найпотаємніших струн людської 

душі, протиставляє страждання і  радість, одвічне прагнення до гармонічності та щастя, 

всупереч жорстокій, буденній  та нікчемній «прозі життя». 

В «італійський» період Шеллі створює свої  найпроникливіші, чуйніші поетичні 

твори про кохання. Крім його сонетів «народжується» один з найчудовіших  творів  

поета – поема «Епіпсіхідіон» (1821): 

 

Любов од золота відмінна й глею; 

Не втратив той, хто поділився нею. 

Любов – неначе спалах розуміння, 

Що осява сто правд; твоє горіння 

Вона, Уяво! З неба і землі, 

З глибин фантазій на яснім крилі, 

Мов з тисяч самоцвітів і дзеркал, 

У Всесвіт шле вона промінний шал! 

 

Любов – не злиток золота. Вона 

Не убуває, хоч розділена. 

Любов – як думка, яка росте 

У багатьох істинах; любов – політ 

Уяви в глибині душі, 

Однак ж любов сильніш стократ 

І торжествує, плотський склеп трощачи, 

Де хаосом змучена душа; 

Емілія! Ти бачиш: хороша 

Дорога наша в бурю [1,105]. 

 

Тема твору – це роздум про природу ідеального  кохання, яка торжествує над 

плоттю. Не випадково «Епіпсіхідіон»  починається зі звернення до Емілії як до 

духовної сестри. Він називає її ангелом світла, світлом місяця, зіркою за межами всіх 

бур.  Це об'єктивна планетарна любов, ідеалізована  сповідь життя й  пристрастей, 

історія серця, відкритого любові («cor cordium» – «серце сердець» – напис на могилі 

Шеллі). В пристрасті до Емілії – ще й відчайдушне поривання поета до досконалості,  

гармонії,  протиставленого банальній буденщині. Віктор Гюго сказав: «Поет – це світ, 

замкнутий у людині», влучно визначивши головну прикмету романтичного розуміння 

особистості, котра ніяк не менша, не вужча, не простіша за обʼєктивний космос». Ця 

суть романтичного мислення буквально в чистому вигляді втілена у Шеллі – 

нескінченність світу й пізнання вміщаються в душі, а душа поширюється до 

безконечності. Звідси універсалізм його розуміння людської натури, обʼєктивізм його 

бачення найдрібнішої деталі світу,  абстракції та символи, якими переповнені граціозні 

строфи поета. 

Палка, яскраво виражена лірична тема, яка викликана співчуванням Шеллі до 

долі Емілії, молодої італійки, яку насильно заточили у монастир, перетворюється на 

громадську тему. Поет підтримує право людини жити і кохати, занурюватись в  усі 

життєві радощі, втішатися усіма благами природи. У поривах романтичних мрій поет 

змальовує торжество щирого кохання над пригніченням та тиранією. 

Любовна лірика Шеллі багата відтінками почуття, в ній спостерігається жагуча 

пристрасть, еротична наснага, але головне – ніжність, прагнення духовної близькості з 

коханою, бажання розділити з нею всі свої думи і почуття, зокрема захоплення красою 

природи. Дійсно, природа у любовній ліриці Шеллі розділяє всі переживання та 

радощі людини. Поет створює дуже виразні та  тонкі  паралелі між світом неживої 
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природи і світом людських почуттів, які допомагають йому глибоко розкрити 

ліричний образ. Яскравий приклад того вірш «Філософія любові» (1819) Шеллі, 

в якому через природні образи передається чистота і сила любові: 

 

Джерела сплітаються в річку, 

Річки – в світовий океан. 

Небесні вітри мають звичку 

Смаку додавать почуттям. 

Ніщо в світі цім не самотнє. 

Все здійснює божий наказ. 

Зливаються духів безодні... 

Єднається все, опріч нас [2]. 

 

Любов Шеллі декларує тут як природний закон буття, на якому 

засновано світобудову. Світ любові і  природи для поета це дух вічної краси, які 

він протиставляв потворною дійсності: 

 

Продажне все: продажне світло небес, 

Дари любові, що нам дані землею, 

Найнікчемніші маленькі речі, 

Що в глибині, в далеких безоднях приховані, 

Все, що є в нашому житті, життя саме, 

Співдружність людей, Свободи проблиск 

І ті турботи, що людське серце 

Хотіло б інстинктивно виконувати - 

Все на публічному ринку продається! [3] 

              

Буржуазне суспільство, яке «всьому своїм клеймом поставити ціну», 

вбиває живе уявлення  людини,   його   піднесене устремління душі. І тільки 

поезія і любов, на думку Шеллі-романтика, є суттю будь-якої моральності, бо 

любов – це є вихід за межі свого Я  і злиття з Вищим Світовим Духом. Він 

стверджує:  

 

Всіх вищих звʼязує закон, 

Все духу єдиного діти …[3] 

            

Таким чином, романтична антитеза духовного і матеріального у Шеллі 

співвідноситься з ідеями раннього німецького і англійського романтизму, що 

проголошують культ почуттів и творчого екстазу,  і непрійняття буденності. 
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Художня спадщина видатного американського поета ХІХ ст. Волта Вітмена (1819-

1892) становить золотий фонд американської літератури. Митець є реформатором 

американської поезії, яка до нього була надто залежною від сучасних їй європейських 

зразків. Він оновив її форму та зміст шляхом використання верлібру та введенням нової 

естетичної проблематики. Значне місце у ній відведено образу Америки та віри у її 

велике майбутнє. Віра Волта Вітмена у гуманістичні цінності американської культури  та 

майстерне і креативне створення картин прийдешнього процвітання обумовлює 

актуальність дослідження. 

Метою цієї розвідки є вивчення образу Америки як країни великого майбутнього в 

поезії В. Вітмена. Наукова новизна цієї студії полягає в аналізі художніх засобів, 

обраних митцем. Теоретико-методологічну базу дослідження становлять праці R. Bucke 

«Walt Witman» (1884) [3]; J. Borroughs «A study of Witman» (1922) [2];  A. Masters 

«Witman» (1935) [6]; H. Fausset «Walt Witman» (1942) [4]; J. Loving «Walt Witman: A Song 

of Himself» (1999) [5]; G. Santayana «Walt Witman: A Dialogue» (2002) [7]; D. Blake «Walt 

Witman and the Culture of  Celebrity New Haven» (2006) [1].  

Будь-яка країна складається з населення. Віра у Людину, в її можливості пронизує 

творчість митця. Ліричний герой поеми «Виходець з Поменоку» звертається до своїх 

співгромадян зі ствердженням ідеї непереможного руху прогресу і розвитку, а значна 

кількість окличних речень додає урочистості і значущості його твердженням [8]: 

 

Амеріканос! завойовники! марш людяності! 

Передові! століть марші! Визволителі! Маси! 

Для вас зміст моїх пісень. 

Пісень про прерії, 

Пісень про Міссісіпі, що без кінця тече до Мексиканського моря, 

Пісень про Огайо, Індіану, Іллінойс, Айову, Вісконсін та Мінесоту, 

Пісень, що виходять з центру, з Канзасу – і далі по усіх усюдах, 

Вибухові імпульси невпинного вогню, що оживляє все. 

                                                        (у пер. Леся Герасимчука) 

Свобода є центральною категорією, над якою розмірковує В. Вітмен у роздумах 

про майбутнє держави. Він підкреслює, що гарантовані Конституцією свободи є 

однаковими для громадян незалежно від їх соціального статусу, походження та 

географічної локації [8]: 

 

Виходець з рибоподібного Поменоку, де народився я, 

Викоханий та вирощений досконалою матір'ю, 

Після мандрів багатьма країнами, закоханий в багатолюдні бруківки, 

Мешканець Манхетена, мого міста, чи південних саван, 

Чи солдат на привалі, чи носій мого ранця та пістоля, чи гірник в Каліфорнії, 

Чи селюк з мого дому, з Дакотських лісів, що годував мене м'ясом, поїв мене з 

джерела, 

Чи відлюдник, розмірковуючий та медитуючий в глибокому самозаглибленні, 
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Вдалині від мінливих хвилювань дзвенячої юрби, блаженний і щасливий, 

Усвідомив він свіжість свободи, даровану течією Міссурі, 

усвідомив могутність Ніагари, 

Усвідомив стадо бізонів на пасовищі, волохатих та твердогрудих биків, 

Чи землю, скелі, переживання травневих квітів, зорі, дощ, сніг, моє здивування, 

Дослідив він відтінки пісень пересмішника та політ гірського яструба, 

І чув незрівнянну світанкову пісню самітного дрозда з болотного кедру. 

Самітник, співаючий на Заході, я починаю Новий Світ. 

                                                                               (у пер. Леся Герасимчука) 

Іншою істотною рисою американського народу є його рішучість у досягненні своїх 

цілей. Вони крокують до мети «твердим та розміреним поступом», «ніколи не 

зупиняються», а сам поет відчуває містичний зв'язок із колективним «Его» свого народу 

[8]: 

Твердим та розміреним поступом вони крокують, вони ніколи не зупиняться, 

Низка людей, Амеріканос, сотні мільйонів, 

Ось одне покоління зіграло свою роль і пішло, 

Інше покоління зіграло свою роль і пішло слідом, 

З обличчями, направленими на мене з всіх сторін, щоб чути, 

Зором зосередилися на мені. 

                                                        (у пер. Леся Герасимчука) 

В. Вітмен підкреслює нерушимість конституційних прав і свобод американців, а 

також віру у добросусідське співіснування Сполучених штатів Америки [8]: 

Я складу пісню про ці Штати, що жоден штат 

ні при якій умові, не може підкорити інший штат, 

І я складу пісню, про дружність вдень та вночі 

між всіма Штатами, та між любими окремими штатами. 

                                                        (у пер. Леся Герасимчука) 

Поет сповнений оптимізму та віри у світле майбутнє своєї країни. Ліричний герой 

віршу «Чую – співає Америка» саме через пісню людей різних професій передає 

(робітники, каменярі, теслярі, човнярі, матроси, швеці, шапкарі, лісоруби й ін.), їх жагу 

до життя, віру у розквіт держави через щасливу і наполегливу працю її громадян. 

Окремий акцент поет робить на важливості жіночих пісень (матерів, дружин за працею, 

дівчат за вишиванням), які привносять неоціненний внесок у розвиток громадянського 

суспільства [8]:   

Чую – співає Америка, різні пісні я чую, 

Співають робітники, кожен співає свою гучну і радісну пісню, 

Тесля співає, вимірюючи дошку чи брус, 

Каменяр співає, готуючись до роботи чи закінчуючи роботу. 

Човняр на човні своєму співає, матроси палубні – на чардаку пароплава, 

Швець співає, сидячи на ослінчику, шапкар наспівує стоячи, 

Лісоруб співає, співає ратай, рушаючи зранку в поле, 

опівдні відпочиваючи, скінчивши надвечір роботу, 

Чудова пісня матері, чи молодої дружини за працею, 

або дівчини за шитвом чи пранням. 

Кожен співає своє, те, що йому або їй тільки належиться, 

Вдень – що належиться дневі, а надвечір міцні, здружені хлопці гуртом 

Співають на повен голос гучних, мелодійних пісень. 

                                                        (у пер. Леся Герасимчука). 

 

Таким чином, майбутнє Америки поет не бачить патріархальним з гендерними 

перевагами у бік чоловіків. І, незважаючи на те, що американські жінки отримали право 

голосувати лише на початку ХХ століття, в художньому просторі поезії Волта Вітмена їх 
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голос «чує» американське суспільство, яке знаходилося ще на стадії свого формування. 

Складовими поступового розвитку Сполучених штатів Америки як суспільства з 

великим майбутнім, за Вітменом, базується на вірі у прогресивний розвиток країни та в 

людей, що її населяють. Їх непереможний оптимізм, віра в свої вили, в реалізацію 

«американської мрії», в основі якої лежить теза про те, що кожний громадянин може 

досягти кар’єрних висот завдяки наполегливій праці і завдяки гарантіям, що їх надає 

Конституція Сполучених штатів. 
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ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ БРИТАНСЬКИХ ТА АМЕРИКАНСЬКИХ 

ДІАЛЕКТІВ АГЛІЙСЬКОЇ МОВИ У СУЧАСНОМУ ДІЛОВОМУ СПІЛКУВАННІ 

Крістіна Кацарська  

студентка 4 курсу факультету іноземних мов 

Ізмаїльський державний гуманітарний університет 

Науковий керівник – доц. Олейнікова Г. О.   

 

У сучасному світі в умовах глобалізації ми є свідками швидкого збільшення 

кількості носіїв англійської мови, для котрих вона є нерідною. У різноманітних країн та 

регіонів англійська мова представлена варіантами і діалектами, в яких є американізми та 

британізми, а також лексичні одиниці, що типові для інших варіантів і діалектів 

англійської мови або вживаються в іншому значенні. Ці факти дозволяють казати про 

буття міжнародного варіанту англійської мови, яке опирається в своєму розвитку на 

британський англійський (БА) та американський англійський (АA).  

Вказані процеси існують у безпосередньому звʼязку з іншомовним впливом на 

англійську мову в умовах мовних контактів і в рамках становлення англійської мови як 

міжнародної. Значна кількість дослідників та використовачів зазнають, що англійська 

мова є основним провідником глобалізації у сучасному світі. В результаті неминучих 

мовних контактів англійської з іншими мовами, можна спостерігати існування 

величезної кількості його варіантів, діалектів і регіолектів. Для відображення процеса 

глобалізації, Девід Крістал висунув поняття світової англійської мови, щоб показати 

сукупність всіх відображених варіантів і діалектів мови [11, с. 345]. Дослідник зазначив, 

що одиниці у загальних для британського та американського діалектів мають велику 

варіативність. Вирівнювання цих одиниць відбувається в рамках найрозповсюджених 

варіантів: американському і британському діалектах англійської мови та світовій 

англійській в цілому.  

Англійська мова є домінуючою мовою на планеті: для 500 мільйонів людей, які 

мешкають у 12 країнах в світі, англійська є рідною мовою з дитинства. Інші 600 

мільйонів людей використовують англійську як другорядну мову та можуть без зусиль 

перекласти з англійської мови. Цю мову використують та вивчають приблизно в 90 

країнах світу. Англійська мова активно вивчається у таких країнах, як: Японія, Норвегія, 
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Швеція, Данія та Китай. В Росії і Франції переважна кількість учнів має бажання вчити 

англійську мову та її особливості перекладу.  

Попри те, що англійська мова швидко розповсюджується по світу, переклад в 

різних точках планети дуже різниться: більше десяти діалектів нараховує англійська 

мова в світі. Базовим діалектом є британський англійський, який використовується в 

Англії. Американська англійська (приблизно 70%), що є державною мовою в 

Сполучених Штатах Америки, є першою мовою за поширенням її в маси людей. Також 

вона є другою за цінністю в світі мовою. Після завершення Другої світової війни – за 

допомогою політики та економіки Америки – з великими темпами збільшилася 

зацікавленість та потреба у вивченні англійської мови для того, щоб вміти перекладати 

тексти та мову.  

У світі існує величезна кількість діалектів англійської мови. Вони утворилися в 

результаті розширення Британської імперії на нові території. Американський діалект 

зазнав найбільш широкого впливу в світі, ніж британський. Британський і 

американський діалекти несуттєво різняться між собою, але можуть зіткнутися з 

абсолютною розбіжністю їх представників та проблемами при перекладі текстів з 

англійської мови. Щодо США і Великобританії, письменник Бернанд Шоу казав, що це 

«дві країни, розділені взаємною мовою» [13]. В Канаді державною мовою є англійська, 

де вживається канадський діалект, який тісно пов’язан з американським діалектом 

фонетики та граматики з частим використанням правил правопису у Великобританії.  

Средньоатлантична англійська (Mid-Atlantic English) широко використовується 

для міжнародного спілкування та перекладу на англійську іноземної мови. На території 

колишніх колоній Британської Імперії також англійська мова є широко вживаною 

мовою. Діалекти разом перебували в розвитку з британським англійським. Одну лише 

граматику, окрім вимови, зберігають австралійський, пакистанський, новозеландський і 

індійський переклади. Російський псевдодіалект – рунгліш (англ. Runglish, Ruglish, 

Russlish) – неологізм, що означає піджин, на якому російськомовні люди розмовляють з 

англомовними. З лінгвістичної точки зору рунгліш змішану мову або псевдодіалект 

англійської мови. Також мається на увазі величезне використання англійських слів 

(фраз) в часто вживаній мові, зокрема, це характерно для молоді.  

Варіант англійської в Англії, Австралії, Новій Зеландії називається Commonwealth 

English – англійська мова Британської Співдружності Націй. Вона має багато 

відмінностей від американської (при перекладі з англійської та на англійську беруть 

британський варіант вимови та правопису) і вживається як у одній із публічних мов 

Європейського Союзу. Також Велике розмаїття сленгів зʼявилося у процесі 

використання англійської лексики: французько-англійський сленг Franglais, іспанський 

Spanglish, німецький Germish, китайський Chinglish і російський англійський – Runglish. 

Зараз прості варіанти англійської мови, стосовно інших областей у міжнародному 

спілкуванні, є часто вживаними. Наприклад: Special English, Basic English, Seaspeak, 

Airspeak і Policespeak дають нам гарний переклад на англійську мову, який розуміється 

одним значенням фахівцями різних країн.  

Офіційною мовою у Великобританії є англійська мова, на якій розмовляють 

майже всі британці. В Уельсі одна кільність людей вживає валлійську мову (Welsh), в 

Шотландії – шотландську (Scottish) або гельську мову, в Північній Ірландії – ірландську 

мову (Irish). У Великобританії 81,5% англійців, 9,6% шотландців, 2,4% ірландців, 1,9% 

валійців та 4,6% інший етнічний склад. В усіх частинах Великобританії (Англії, 

Шотландії, Ірландії, Уельсі) знають та вживають англійську мову, котра має певні 

особливості.  

Англійська мова в Англії дуже виокремлюється за вимовою і слововживанням від 

інших діалектів англійської мови. У Великобританії ми можемо відмітити такі 

регіональні діалекти, як: північний, центральний, південно-західний, південно-східний, 

шотландський, валлійський та ірландський [6, с. 23-25]. Мова шотландців відрізняється 
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від британської тим, що вона видає сильний, розкотистий звук [r]. У мові шотландці, 

валлійці, ірландці є регіональні слова та вирази. Основною відмінною рисою мови 

шотландців є незичайні слова і фрази, такі як aye замість yes, wee замість little, I dinna 

ken замість I do not know, mon замість man, laddie замість boy, lassie замість girl, bairns 

замість children, ye замість you. Мова валлійців і ірландців відрізняється ритмічною і 

мелодійною інтонацією, тому, наприклад, стверджувальне речення ірландця може 

сприйматися як питальне англійцем. У мові валійців використовуються такі слова: 

замість man- boyo, look you замість do you see, there is cold it is замість it is cold. Також у 

ірландців є фрази: begorra замість by god, would you be after wanting for замість do you 

want та повтор фраз у кінці, наприклад, at all, at all.  

У Великобританії одним із головних аспектів мови є акцент. Він відзначає, з якого 

регіону, країни та до якого класу можна віднести людину. Тільки у Великобританії 

можна визначити соціальне становище людини в суспільстві, потрібно тільки почати їй 

говорити. У Великобританії існує також багато регіональних діалектів. Існує тенденція 

спаду сільських регіональних діалектів, але міські діалекти не зникнуть, бо на них 

говорить все більша і більша кількість людей, які часто чутно по радіо та з екранів 

телевізора. Найбільш легкими за впізнаванням є: лондонський діалект (кокні), 

ліверпульський діалект, діалект Georgie Північного Сходу Англії, Бірмінгемський 

діалект (користуються у Бірмінгемі, який називається Brummie. Найуживанішими на 

півночі Великобританії є регіональні діалекти. За допомогою пісень відомої музичної 

групи «Бітлз» Ліверпуля акцент (Scouse) став впізнаваємим за межами Британських 

островів.  Діалект можна різко впізнати по неясно вимовленим гласним звукам та 

звукам, які вимовляются у нос. На Південному заході Британії (West Country) люди 

картавлять і озвончують звук [s]. Також у цьому регіоні є граматичні форми: I be замість 

I am. Йоркширський діалект поширен у Британії, що є мовою жителів південного заходу 

Британії у яких притаманний діалект Ньюкасла (Georgie).  

Американський англійський виник в 17-18 століттях, коли відбулася  колонізація 

Північної Америки англійцями. В Англії ще до колонізації виник загальнонаціональний 

літературний стандарт мови, який називається Standard English. До різноманітного 

соціального складу колоністів можна віднести: дрібнопомісних дворян, ремісників, 

наймитів, бідняків. Серед перших колоністів практично не зустрічалися люди вищої 

знаті. Природно, що на Standard English говорили говорили не всі мешканці. Проте він 

впливав на американців до кінця XIX століття.   

Як відмічає Арнольд І.В., що американський варіант англійської мови формувався 

на основі розмовної англійської мови, куди прийшли люди з усієї Європи. Об’єднуючим 

елементом стала перероблена англійська мова. У вимові, граматиці та письмі людям 

стало набагато легше. В порівнянні з британським діалектом англійської мови, 

американський діалект більш гнучкий, відкритий до змін і легкий для сприйняття. 

Розглянемо, яка основна відмінність між діалектами та які основні регіональні та 

соціальні діалекти присутні зараз в американському діалекті англійської мови [2]. У 

своїй роботі Ахманова О.С. у британському варіанті англійської мови визначила безліч 

інтонаційних моделей, що не можна сказати про американський варіант, у якому вони 

відсутні та є тільки низхідний тонінтонації.  

Написання слів вважається базою для американського англійського, на відміну від 

британського, де таке написання слів вважаються помилкою. Звукову структуру 

допомагає знайти інтонаційна модель американського діалекту. У ненаголошених 

складах в американському англійському суфікс -our часто замінюється -or: color, labor, 

flavor, humor. Закінчення -re міняється на -er: center, meter, liter, theater. В 

американському англійському виникають деякі спрощення в написанні, втрата 

подвійних приголосних, наприклад, в traveler, traveling, programming. В американському 

діалекті англійською мовою потрібно писати сheck, а не cheque, tire, а не tyre.  
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Існує невелика кількість слів, у яких правопис прийнят і в США, і в британському 

діалекті англійської мови. Можна, наприклад, замінити суфікс -ise на -ize як в 

американському англійською: advertize, realize і написання минулої форми дієслова, 

закінчується на -ed замість -t, наприклад, learnt - learned, dreamt - dreamed. Існують 

відмінності в граматичних формах і правилах, в ідіомах, наприклад, в американському 

англійському використовується стара форма past participle від get, так, форми дієслова to 

get у британському англійському get - got - got, а в американському англійськму get - got- 

gotten. Наприклад: I've gotten 16 Christmas cards so far. У деяких випадках в 

американському англійською замість перфектно форми вживається простий минулий 

час: в британському англійською з yet, already треба використовувати перфект: Has he 

arrived yet?, а в американському англійському вживається перфект і простий минулий 

час: Did he arrive yet? – обидва варіанти правильні. Дещо по-іншому вживаються 

прийменники і артиклі. У деяких випадках в американській англійській прийменники та 

артиклі відсутні там, де вони зазвичай вживаються в британській англійській, і навпаки 

[3]. Регіональні діалекти не дуже відрізняються в лексиці, але помітно за вимовою, проте 

американці з різних частин країни не відчувають труднощів в розумінні один одного. 

Основною мовою в США є англійська мова, якою ведеться діловодство, на ній 

викладають в навчальних закладах, вона відіграє головну роль державної мови країни та 

вона є обов’язковою до вивчення у школах та вищих закладах освіти. Проте закону про 

державну мову в США на сьогодні немає.  

Основною лексичною різницею між американським та британським англійським 

у вимові слів та пропозицій є наголос в словах та у звуках в словах. Деякі слова британці 

і американці вимовляють з наголосом на різні склади, наприклад address (брит.) і 

address (амер.), cafe (брит.) і cafe (амер.). Існують слова, в яких вимова американців і 

англійців відрізняється декількома звуками: ask читається [a: sk] в Британії і [ask] - в 

Америці, dance вимовляють як [da: ns] в Англії і як [dsns] в США. Звук [t] вимовляється 

зі слабою вимовою [d], а буквосполучення tt, що стоїть у середині слова, у американців 

дуже схоже на [d]. Також різниця полягає в вимові «r» після голосних. У британському 

діалекті цей звук як би проковтується, а в американському зазвичай вимовляється чітко. 

Так, в словах «power» і «bird» в британському буква «r» буде не чути, а в 

американському вимовляється досить чітко [4].  

Одним із завдань даної роботи є розглянути основні особливості британського 

англійського та американського англійського діалектів нглійської мови. Ми з 

впевненістю можемо сказати, що кожен діалект англійської мови має свої відмінні риси, 

спричинені історичним розвитком, впливом мов сусідніх країн та мови корінного 

населення. Таким чином, можна зробити висновок, що відмінності американського 

варіанту сильно вплинули на подальший розвиток та зміну англійської мови. Англійська, 

котру вивчають у всьому світі, носії мови називають Course Book English (мова 

підручників). Це базова стандартна англійська, яка є основною для всіх варіантів цієї 

мови. Англійська в сучасному світі – це засіб комунікації. Вона допомагає нам зрозуміти 

та висловити свої думки з людьми різних національностей. Англійська мова в наші дні – 

це гарна можливість розвиватися, спілкуватися та мати багато друзів з різних куточків 

світу. Швидке розширення англійської мови відбувається завдяки загальній кількості 

інформації, соцмережам, Інтернету, навчальним програмам та матеріалам.  
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ДІМ ЯК КОНЦЕПТ ТА АНТИКОНЦЕПТ В ХУДОЖНІЙ СТРАТЕГІЇ Ч. 

ДІККЕНСА (НА ПРИКЛАДІ РОМАНУ «ДОМБІ І СИН») 

Вікторія Кірнєва  

магістрантка факультету іноземних мов  

Ізмаїльський державний гуманітарний університет 

Науковий керівник – доц. Савоськіна Т.О. 

 

В даній статті зроблено спробу розкрити концепт та антиконцепт «Дому» за 

матеріалом роману Ч. Діккенса «Домбі і син». Термін концепт став використовуватися в 

науковій літературі не так давно. Зокрема в літературознавстві, слово «концепт» часто 

вказує на аналіз конкретного тексту. Це не зовсім вірно, оскільки «концепт» має глибше 

підґрунтя. Концепт не є чистою ідеєю – це «його ідейний пафос» [4]. За визначенням 

А. Вежбицької [3] «концепт» – це об’єкт із світу «ідеальне», що має ім’я і відбиває певні 

культурні міркування людини про навколишню «дійсність»[3]. Згідно такого визначення 

концепту, антиконцепт – це те, що не відповідає ідеальному стану або підпадає під вплив 

негативних факторів, які можуть вплинути на ідеальний стан поняття. 

Тема «дім», як родинне вогнище («тепло») для Ч. Діккенса дуже тісно сплітається 

з відчуттям різдвяного настрою. Різдвяний ідеал сім’ї в романі віддзеркалюється в 

атмосфері добра, щастя, шани, любові, затишку. Концепту «дім – родинне вогнище» 

підкреслено протиставляється діаметральна протилежність – нажива та вигода 

(«холодність»). Унікальність авторської майстерності в тому, що вже в назві роману Ч. 

Діккенс утворює певну етично-матеріальну колізію. «Домбі і син» – це про теплі родинні 

стосунки чи про розвиток комерційного дому? Повна назва роману мовою оригіналу 

звучить так: «Dealings with the Firm of Dombey and Son: Wholesale, Retailand for 

Exportation» («Торговельний дім «Домбі і син» торгівля оптом у роздріб і на експорт»). 

Від самого початку автор спонукає читача звернути увагу на поєднання комерційної 

складової (dealings – угоди) з сімейними відносинами (DombeyandSon – родинний 

зв’язок між очільником фірми та наступником). 

Бездомний дім або дім-пустка – це  родина Домбі, зображена на початку роману. 

Стратегічна фортеця анти родинних зв’язків – це будинок багатої родини, який 

розмістився на «затіненому боці довгої, темної і страшенно добропорядної вулиці». 
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Вітальні в цьому будинку розташовано у «задній, півкруглій частині цього непривітного 

будинку». Світло тут з’являється вкрай рідко, навіть ліхтарник, виконуючи чесно свою 

роботу «марно, …, намагався освітити вулицю газом». Жахаючий вигляд будинок 

родини знаного комерсанта мав і всередині: кімнати на першому поверсі були не 

прибрані, «з камінів тхнуло, немов із льохів чи боліт», освітлювальні прилади «здавалися 

величезними сльозами, що звисали зі стелі». Після смерті місіс Домбі дім ще більше 

змарнів і вже скоро «все мовчки вказувало на гнітючий занепад і руїну. Портьєри на 

дверях втратили первісну форму й складки, обвисли, немов важкі надгробні покрівці. 

Звалені в купи й понакривані меблі позіщулювались, наче всіма забуті вʼязні, й 

непомітно старіли. Дзеркала, мовби від подиху років, зайшли туманцем. Візерунки на 

килимах злиняли, … як і памʼять про різні дрібні події давніх років» [2, с. 375]. В описі 

будинку Домбі відсутні «теплі» деталі моделі житла за Ч. Діккенсом. Квінтесенція 

традиційного різдвяного буття обминула це помешкання. Нема тут ні чистоти (neatness), 

ні гарного освітлення (good illumination), ні свіжого повітря (freshness of air), ні тепла 

(warmth), ні улюблених домашніх речей (liked domestic things). 

Скнара  Поль Домбі будує відносини в родині холодно та за розрахунком, як і на 

теренах бізнесового світу. Так само холодно минає життя всіх членів родини Домбі. Світ 

навиворіт – де статки вирішують все. Сам автор акцентує: «Фірма «Домбі і Син» добре 

розумілася на шкірах, а на серці людському – ні». [2, с. 22]. Емоційна складова теплих 

стосунків нівельована. На тлі розбудови родинної справи, цінність життя домочадців 

нехтується. Смерть членів родини сприймається цілком логічною втратою на шляху до 

збагачення. Втратою, яка не викликає емоцій, втратою за якою «жалів би… не менше, 

ніж за якоюсь тарілкою, чи шафою, або іншим необхідним хатнім пожитком, за яким 

щиро шкодуєш, коли втратиш. Тільки, звичайно, це був би холодний, діловий, 

незворушний джентльменський жаль» [2, с. 26]. Діти теж не викликають у очільника 

родини батьківських емоцій. Він розглядає їх як доданки або втрати в капіталі фірми, які 

чітко розділяються за гендерною ознакою: «дівчисько – лише низько пробна монета» [2, 

с. 23], хлопчик – це джентльмен, «його чекає високе становище. ... Цей шлях був 

накреслений і пробитий для нього ще до його народження  [2, с. 177]. Дуже вдалий опис 

містера Домбі дано з позиціїї містера Тудла. Домбі був яскравим прикладом«…одного з 

тих гладенько поголених, гладенько підстрижених грошовитих джентльменів, що 

лиснять і хрустять, наче нові банкноти, а з часом жорсткішають і тверднуть під 

благодатним впливом золотих дощів» [2, с. 59]. 

Протягом усього роману не покидає думка про те що дім родини є лакмусовим 

папірцем емоційно-ситуативних обставин, які беззаперечно обмальовують хибність 

монетизації сімейних стосунків з повним нехтуванням звичайними людськими 

цінностями. Зламним моментом в романі стає банкрутство торгового дому та повний 

розпродаж речей та статків з родинного помешкання Домбі. Гроші та гординя 

зруйнували все, а потім залишили містера Домбі на самоті. Здавалося б, побудувати 

ідеальні родинні стосунки в цьому будинку неможливо. Саме на цьому етапі Ч. Діккенса 

нагадує основні постулати концепту дому: це – атмосфера добра, щастя, шани, любові, 

затишку. Дім – це  милий серцю осередок, де ти є бажаним і очікуваним завжди. 

Ідеальний теплий дім змальовано у другій частині роману. Це – будинок  Флоренс та 

Уолтера, який наповнений щастям та коханням, повагою до дітей та батьків. Слід 

відзначити, що письменник не описує предмети і речі з будинку цієї родини.  Це 

продуманий крок, який підкреслює первинність простих людських стосунків над 

монетарною складовою, першочерговість взаєморозуміння над змогою купувати або 

повелівати. Опис ідеального дому подається у промові Флоренс до батька: «Я молилася 

богу (і Уолтер молився за мене), щоб дав мені повернутися додому. Я, як тільки ступила 

на берег, відразу побігла до вас. Не розлучаймось ніколи, таточку! Не розлучаймось 

більше ніколи!...Ви поїдете до нас, побачите моє немовля. Це хлопчик, тату. І зветься 

Поль…. Заради моєї дитини, заради імені, яке ми йому дали, заради мене… Ми й 
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дитятко наше навчимо любити й шанувати вас» [2, с. 459-460]. На тлі цього духовного 

концепту дому – в останнє в романі описано помешкання містера Домбі, яке протягом 

всього роману було німим, але на диво промовистим героєм: «…в цілому будинку не 

чути було ні звуку, – сиділи обоє, сплетені в обіймах, освітлювані переможним сонцем, 

що зайшло до кімнати разом із Флоренс»[2, с. 460]. Нарешті, в будинок родини Домбі 

завітало тепло і щастя. Щастя бути визнаним, потрібним, коханим, підтриманим. 

Концепт Дому в художній стратегії Ч. Діккенса розкривається через висвітлення 

духовного стану сімʼї. Дім – це душа, яка має трансформуватися, зростати, боротися 

відстоювати своє духовне начало; це осередок взаємозв’язку між старшим, сучасним та 

прийдешнім поколінням. Нехтування домашніми цінностями, відмова від традицій 

неминуче веде до невідновлюваних втрат. В своєму «Зверненні до читача», що 

передувало виходу журналу «Домашнее чтение» (1850 – 1858 рр), Ч. Діккенс  – батько, 

редактор, публіцист, письменник – заявляв: «Мы смиренно мечтаем о том, чтобы 

обрести доступ к домашнему очагу наших читателей» [1, с 114]. Нема нічого 

важливішого за дім та родину – такий головний постулат перфініфікованої моделі Дому 

за Ч. Діккенсом. 
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Ім’я Володимира Семеновича Висоцького не потребує особливої презентації, 

оскільки його творчість безповоротно ввійшла в історію не тільки російської, але й 

світової літератури, як феномен авторської пісні. 

Є всі підстави вважати за словами Володимира Новікова, що будь-який текст 

В. Висоцького побудований як органічна цілісність і відтворює зазначені закономірності. 

У завершеному творі конструкцію не можна спостерігати неозброєним оком, вона 

прихована художньої тканиною. Потрібен рентгенівський промінь аналізу, щоб за 

поетичною плоттю побачити скелет, що утримує її та забезпечує можливість руху [1]. 

Всякому, хто бував на концертах В. Висоцького чи бачив їх відеозапис, відомо, 

наскільки різноманітними засобами досягався неповторний художній ефект. Він 

складався з кількох компонентів, де поряд з текстом і музикою важливу роль відігравали 

і жест і міміка актора, і то зовсім невимовне настрій аудиторії, яке дозволяло кожному 

буквально злитися з виконанням. 

Справжня поезія приходить до читача непередбачуваними шляхами. Сучасники, 

захоплюючись гостросюжетною тематикою М. О. Некрасова, докірливо говорили, що 

поезія у віршах його і не ночувала. А Маяковський? Навіть люди, близькі до нього, 

пояснювали успіх його віршів... чудовою манерою декламації. За життя автора вірші 
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були на слуху, і тільки перше покоління читачів, яке прийшло після смерті поета, 

навчалося сприймати поезію очима. Наскільки інша ситуація склалася в поезії 

Висоцького.  

У 1966 році  ще не бувши за кордоном, він зайнятий у зйомках фільму 

«Вертикаль» разом з відомою актрисою Ларисою Лужино, що встигла до того часу 

прийняти участь у кількох міжнародних фестивалях за кордоном. Це послужило 

приводом для написання жартівливої пісні «Она была в Париже»: 

Наверно, я погиб: глаза закрою – вижу. 

Наверно, я погиб: робею, а потом – 

Куда мне до нее – онабыла в Париже, 

И я вчераузнал – не только в немодном! [2]. 

У пісні піддається стилізації мова «простої» людини ( «в ём одном»), яка відчуває 

свою ущербність на тлі персони з «вищого світу». Формула «Вона була в Парижі» 

увійшла в розряд «крилатих слів» як позначення приналежності до «еліті». Значимість 

особистості в масовій свідомості радянських людей багато в чому визначалася кількістю 

зарубіжних поїздок, причому в негласній ієрархії місць, бажаних для відвідування, 

Париж впевнено стояв на першому місці. Потрапити туди було мрією, а саме 

відвідування супроводжувалося серйозними труднощами, описаними В. Висоцьким у 

пісні «Перед выездом в загранку ...» (1965). Герой цієї сатиричної пісенної новели саме в 

Парижі знайомиться з «личностью в штатском» (тобто секретним агентом КДБ, які 

входять до складу делегації під виглядом простого туриста). Цей «соглядатай» веде 

записи, де фіксує подробиці поведінки оповідача, не гребуючи явним наклепом: 

Он писал – такая стерва! – 

Что в Париже я на мэра 

С кулаками нападал… 

Герой не без підстав турбується про можливі наслідки такого доносу: 

Это значит – не увижу 

Я ни Риму, ни Парижу 

Больше никогда! [3]. 

Пісню «Она была в Париже» народний поголос помилково повʼязувала з 

Мариною Владі, з якої В. Висоцький познайомився через рік після написання цієї речі – 

в 1967 році, а через три роки вступив з нею в шлюб. Відносини поета зі знаменитою 

французькою. кінозіркою дали їжу для нових розмов, в тому числі для чуток про від'їзд 

В. Висоцького на постійне місце проживання до Франції.  На ці чутки він відповідає 

саркастичної піснею «Нет меня – я покинул Расею...», де доводить до абсурду «плітки у 

вигляді версій»: 

Кто поверил – тому по подарку, – 

Чтоб хороший конец, как в кино: 

Забирай Триумфальную арку, 

Налетай на заводы Рено! 

Завершується пісня недвозначним посланням все недоброзичливцям поета: 

Не волнуйтесь – я не уехал, 

И не надейтесь – я не уеду! [1]. 

В. Висоцький не бажав ставати емігрантом, він прагнув до вільного відвідування 

Франції (як і інших країн) з наступним поверненням додому. Але за часів тоталітарної 

держави СРСР це було розкішшю – навіть для законного чоловіка французької підданої. 

Перша поїздка В. Висоцького до Франції з дружиною відбулася тільки в 1973 

році, після чого він до кінця життя бував там вже систематично, вважаючи Париж своїм 

містом і сповіщаючи друзів: «в Парижск уезжаю». У «Парижске» у В. Висоцького 

відбулося чимало важливих подій. Тут вийшли його великі вінілові диски (в Chant du 

Mond, як і в Б. Окуджави, причому дві пісні В. Висоцький виконав у перекладі 

французькою). Ці пластинки стали мрією для мільйонів співвітчизників поета, але 
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діставалися тільки тим номенклатурним начальникам, які забороняли В. Висоцькому 

виступати і друкуватися в СРСР. У Парижі він виступав в 1977 році з сольними 

концертами в театрі «Элизе» на Монмартрі – на батьківщині подібне було свідомо 

неможливо [1]. 

(И. Бортнику) 

«...И ведь это чистая правда, я не шучу: там около здания телевидения на одном 

из углов есть маленькое кафе, куда люди идут в обеденный перерыв – режиссеры, 

актеры – перекусить. Я спустился вниз там... Посмотрел – там написано: «Посмотри 

налево – посмотри направо...» и так далее. Я-то сначала думал, что это – просто наши, 

приезжавшие по культурному обмену. А потом думаю – нет, эти уж люди настолько 

проверенные – они не рискнут. А это, наверное, французы, которые решили, что это 

просто реклама своего рода... 

И еще с этой песней. Мне часто присылают письма, в которых обязательно 

спрашивают: «Что вы имели в виду в той или иной песне?» Ну, что я имел в виду, то и 

написал, кстати говоря. А как люди поняли – это, конечно, в меру образованности. И 

некоторые иногда попадают в точку, иногда – рядом. И я как раз больше люблю, когда – 

рядом: значит, было что-то, на что даже я не обратил особого внимания. И ведь если б 

мы все имели в виду, когда пишем, это было бы ужасно: тогда бы мы ничего просто 

вообще не написали. А что говорить про Достоевского, если там – десять или пятнадцать 

планов? Что, он их все время высчитывал, а потом соединял? Нет, это выходило просто 

оттого, что он был гений, такой одаренности человек, что он об этом не думал. Это – вы 

находите. И мы, актеры, когда начинаем репетировать: вдруг задыхаемся иногда от 

восторга, когда обнаруживаем что-то еще, еще... 

Поэтому, когда люди видят в моих песнях что-то еще – близкое той проблеме, 

которую я трогаю, – я очень счастлив. Но иногда – они не попадают совсем. Вот об этой 

песне – «Зарисовка о Париже» – в Иркутске мне один человек долго доказывал: «Что ты 

врешь, это не про Париж, а про Иркутск!» Я говорю: «Почему?» – «Потому что, – 

говорит, – у нас баню новую сделали, там полно гвоздей – поэтому там пассатижи 

потребуются, и холодно – значит, и лыжи тоже». Ну, тут уж совсем – я этого не имел в 

виду...» (Москва, Институт атомной энергии им. Курчатова, 29.12.79 г.)  Исполняет 

Владимир Высоцкий.[1] 

У 1978 році Висоцьким написана легендарна пісня «Письмо к другу, или 

Зарисовка о Париже», адресована одному – другу-артисту Івану Бортнику. Пісня 

наскрізь іронічна, про що красномовно свідчить її фінал: 

Проникновенье наше по планете 

Особенно заметно вдалеке: 

В общественном парижском туалете 

Есть надписи на руском языке![4] 

 

Ах, милый Ваня! Я гуляю по Парижу – 

И то, что слышу, и то, что вижу,  

Пишу в блокнотик впечатлениям вдогонку: 

Когда состарюсь – издам книжонку 

 

Про то, что, Ваня, Ваня, Ваня, Ваня,  

мы с тобой в Париже 

Нужны – как в бане пассатижи. 

 

Все эмигранты тут второго поколенья – 

От них сплошные недоразуменья: 

Они всё путают – и имя, и названья, – 

И ты бы, Ваня, у них был – «Ванья». 
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А в общем, Ваня, Ваня, Ваня, Ваня,  

мы с тобой в Париже 

Нужны – как в русской бане  

лыжи! 

 

Я сам завёл с француженкоюшашни, 

Мои друзья теперь – и Пьер, и Жан. 

И вот плевал я уже, Ваня, с Эйфелевой башни 

На головы беспечных парижан! 

 

Проникновенье наше по планете 

Особенно заметно вдалеке: 

В общественном парижском туалете 

Есть надписи на русском языке! [5]. 

Цікаво, що для оформлення жартівливої тези про «непотрібність» радянської 

людини в Парижі В. Висоцький знаходить нетривіальні, парадоксальні рими, що 

виходять за межі традиційного набору («Париж – крыш», «Париже – ближе», «Парижу – 

вижу» і т.д.): 

Про то, что, Ваня, мы с тобой в Париже 

Нужны – как в бане пассатижи [5]. 

Тим часом саме з 1978 року паризька тема починає ґрунтовно освоюватися В. 

Висоцьким – і в піснях, і в віршах, які збережуться в рукописному вигляді. Це перш за 

все твори, звернені до художника і скульптора Михайла Шемякіна, що мешкав тоді в 

Парижі: тут перш за все треба назвати пісню «Открытые двери...» (1978) – розповідь про 

спільні гульні двох друзів під впливом «французьких бісів», вірш «Осторожно, гризли!» 

(1978), експромт «Как зайдешь в бистро-столовку...» (1980). Є вірші, в яких 

осмислюються ті політичні події, які В. Висоцький спостерігав в Парижі: «Новые левые-

мальчики бравые...» (1978) (про мітинг «лівої» молоді), «Жан, Жак, Гийом, Густав» 

(1980) (про візит Папи Римського до Парижу). До 1980 року відноситься і рукопис 

восьмивірша (можливо, це заготовка для майбутньої пісні): 

Мог бы быть я при теще, при тесте, 

Только их в живых уже нет. 

А Париж? Что Париж! Он на месте. 

Он уже восхвален и воспет. 

Он стоит, как стоял, он и будет стоять, 

Если только опять не начнут шутковать, 

Ибо шутка в себе ох как много таит. 

А пока что Париж как стоял, так стоит [6]. 

Текст явно незавершений, але мотив вічності Парижа, звучить тут з усією 

серйозністю, свідчить про те, що діалог В Висоцького з Францією та її столицею до 

моменту його трагічної смерті був аж ніяк не вичерпаний. 
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Вільям Блейк – англійський поет, художник і гравер. Будучи невизнаним при 

житті, Блейк в наш час вважається важливою фігурою в історії поезії і мистецтва епохи 

романтизму. Незважаючи на неприйняття його поглядів сучасниками та чутки про його 

безумство, більш пізні критики зазначали виразність і філософську глибину його творів: 

як поетичних так і образотворчих. Картини, гравюри та вірші Вільяма Блейка несуть у 

собі відбиток романтичної, або пре-романтичної доби та зачатки символізму.  

Картини Вільяма Блейка виконані на релігійну тематику, але релігію  він бачив 

дещо під іншим кутом. Прихильник Біблії, але не Церкви, Блейк знаходився під впливом 

ідеалів Французької і Американської революцій, але результати революцій його 

розчарували. Не дивлячись на те, що підтримував гарні відносини з деякими політиками 

та філософами, їх вплив на його погляди, творчість Блейка важко однозначно 

класифікувати. Вільям Россетті – письменник 19 ст. – охарактеризував його так: «Це 

людина, не передбачена попередниками, не класифікована сучасниками, не замінена 

відомими або не передбачувана наступниками» [1]. 

Творчість Вільяма Блейка багатогранна. У ній відбилися естетичні уподобання 

декількох історичних періодів, художні прийоми різних стилів, органічно поєдналися 

революційне новаторство і народні витоки. Його вірші та  поеми розкривали бачення 

світу Блейком, а його картини та гравюри, ніби відтворювали те, що відбувається в уяві 

митця. Вірші Вільяма Блейка чітко відображали його ставлення до оточуючої дійсності, 

вони повні неоднозначності: що гарне, добре і веселе в одному, те потворне, зле і сумне 

в іншому. Все у тлумаченні Блейка має дві сторони – світлу і темну. Так і релігія: з 

одного боку – це істина, правила, яких треба дотримуватись, щоб жити по Законах 

Божих, а з іншого – жертви, на які потрібно йти, утиск, обмеження свободи, які накладає 

релігія на людину. Релігія для Блейка не може бути соціальним інститутом, інакше вона 

обмежує свободу особистості, тому вся історія християнської Європи для нього 

неприйнятна. Блейк стверджує, що немає гріха в тому сенсі, як розуміє гріх аскетичне 

вчення церкви. Згубною для людини є тільки свідомість гріховності і каяття у скоєному. 

Любов повинна бути вільна і радісна, і тим самим вона буде безгрішна; чуттєвість – це 

вираз божественного начала в людині [2]. 

Блейк виступає проти релігії смирення і покірності і в афоризмах «Вічносущого 

Євангелія» створює свій образ Христа, у всьому протилежний канонічного. Його 

Христос – не проповідник рабської покори, лагідності і слухняності закону, а гордий 

бунтівник, з гнівом і пристрастю бичующий лицемірство уявного благочестя. 

Трактування релігійних образів знаходить своє місце у так званих «пророчих 

поемах». У цих поемах грандіозні сутички, титанічні образи і нерозвʼязні конфлікти 

відображають реальні зіткнення, вирішення яких залишається неясним, за винятком 

одного – кінцевої перемоги свободи. 



Науковий пошук студентів ХХІ ст.: актуальні питання гуманітарних та соціально-економічних наук. Вип. 6 

195 

Складні перипетії людської, соціальної і космогонії драми Блейк хотів втілити в 

грандіозних художніх образах, для чого він і створює свою власну міфологію. 

Прообразами послужили знайомі з дитинства концепції Біблії і особливо – есхатологічне 

бачення Апокаліпсиса.  

Образи Блейка, як би не були вони іноді неправильні анатомічно, і незалежно від 

того чим вони навіяні, – готикою, ренесансом, маньеризмом або неокласицизмом – живі 

персонажі космогонічного міфу. У них своя плоть, особлива блейківська реальність, якої 

не вистачало традиційній алегорій його сучасників. Коли для точного вираження 

задуманих ним образів Блейку не вистачало слів, він втілював їх візуально. Він завжди 

залишається наївно-безпосереднім і людяним, навіть коли намагається передати і втілити 

невидиме і непізнаване. 

Блейк не допускає, щоб мова одного мистецтва шкодила іншому. Звідси 

різноманітність і контрапунктична рухливість співвідношення слова і малюнка - лінії, 

словесна розповідь, метафорична стрічка. 

У «пророчих книгах» довгі рядки тексту вільного вірша займають значно більше 

місця, ніж в «Піснях», перетворюючи поля в вузьку смужку. Проте поля заповнені 

малюнками, що звʼязують всю сторінку воєдино. Як і в «Піснях», заставки зустрічаються 

всюди. Листи суцільного тексту іноді перемежовуються зі сторінковими малюнками, що 

мають незалежне від тексту значення. Словесні метафори втілюються в сміливих лініях і 

яскравих фарбах, різких контрастах і грандіозних силуетах, обʼєднаних загальним 

колірним рішенням [3]. 

Одне з найбільш значних і чудових творінь Блейка-художника – ілюстрації до 

поеми Мільтона «Втрачений рай» (1807) [4]. 

Унікальні персонажі Мільтона завжди привертали увагу Блейка. Уявлення про 

«Втрачений Рай» асоціювалося у В. Блейка з старозавітними біблійними образами. 

Однак це не завадило йому відчути волелюбне забарвлення поеми. 

Ілюстрації починаються з образу «Сатани, який закликає свої легіони до 

повстання». У центрі – атлетично струнка фігура Сатани. Його обличчя дуже правильної 

форми, з великими рисами, його обрамляють жовті кучері, схожі на вогненні язики. 

Сатана піднімає руки, як би піднімаючи розпростертих у його ніг в напружених позах 

людей. У скелі лежать щит і спис. Вся картина осяяна спалахами блідо-червоного 

полумʼя. 

На наступній ілюстрації «Сатана приходить до брами Пекла». Тримаючи в руках 

щит і спис, він наближається до ґрат. Привид Смерті оберігає цю браму своїм палаючим 

вістрям. Між Сатаною і примарою Смерті в образі жінки-воротарки зі змієподібними 

ногами зображений Гріх. Волосся жінки – згусток полумʼя. Поруч з нею стоять пекельні 

пси, відкривши озлоблені пащі. 

Ілюстрація «Створення Єви» унікальна. Блейковскі образи Адама і Єви сходять 

до гуманістичних ідеалів Відродження. Єва – втілення натхненності, моральної чистоти, 

невагомості і безтілесності. Сплячий Адам лежить на великому аркуші, схожому на лист 

дерева або красивої квітки. Кінчики цього листа нагадують улюблені Блейком язики 

полумʼя, уособлюючи духовну силу, трансцендентність, осяяння і вказуючи на 

присутність «пневми», «подиху життя».  

Ілюстрація є трифігурною композицією, в основі якої лежить трикутник як 

символ триєдиної вселенської природи: небо-земля-людина; батько-мати-дитя; тіло-

душа-дух. Справа зображена фігура Великого Творця в прозорому вбранні і з 

простягнутою вперед рукою. Цим жестом він ніби наказує граціозній Єві увійти і стати 

частинкою реального світу первородного буття. Єва, складаючи кисті рук перед собою, 

кориться волі свого Творця-Отця. Їх огортає повітряний прозорий туман. Над ними, у 

верхній частині композиції і майже в центрі, зображено півмісяць. Мізерні дерева 

зображені на другому плані, на тлі низького горизонту, і очевидно, другорядними. 



Науковий пошук студентів ХХІ ст.: актуальні питання гуманітарних та соціально-економічних наук. Вип. 6 

196 

У наступній ілюстрації «Рафаїл застерігає Адама і Єву» верхню частину 

композиції вінчає химерна арка витонченого рослинного орнаменту. Справа зображений 

Рафаїл, зліва – Адам. Обидва сидять на стільцях. У центрі, між ними, стоїть Єва, яка 

звертає свій погляд на Адама. Рафаїл жестом правої руки, витягнутої вперед, намагається 

перевести увагу Адама і Єви на Древо життя і на деяких тварин, що мешкають в 

горбистій долині Раю: левів, ягнят, лебедів, слонів, гордих павичів.  

На Дереві майже немає листя, і плоди висять на голих гілках. Навколо покритого 

колючими шипами стовбура обвився Змій. Рафаїл уважно дивиться на Адама. Його 

великі крила, здіймаючись вгору, утворюють якусь форму, схожу на стрілчасту готичну 

арку, а підняті руки на тлі чітких крил нагадують крила птаха, що злітає. 

У «Спокусі і гріхопадінні Єви» центром композиції є Древо Пізнання, під гілками 

якого стоїть Єва. Хитрий Змій, голова якого покоїться на долоні її лівої руки, спіраллю 

обвиває тіло Єви і, тримаючи яблуко в зубах, підносить його до її рота. Зліва, спиною до 

глядача, зображений Адам, який явно не здогадуються про те, що відбувається за його 

спиною. У подиві він розводить руками, намагаючись зʼясувати те, що змусило небо 

вибухнути страшним громом і яскравими блискавками на тлі сильно почорнілих хмар. 

Особливу увагу привертає ілюстрація – «Бог-Батько». Батько, низько опустивши 

голову, ніжно обіймає Сина, який протягнув до нього свої довгі руки. Він приймає Сина 

як жертву, і в цьому, мабуть, полягає головний сенс цієї ілюстрації. Ангели, зображені з 

боків, підносять золоті вінки до ніг Сина. Їх політ, спрямований вниз, акцентує увагу 

глядача на хрестоподібної центральної композиції Отця і Сина. Ілюстрація тягнеться 

вниз з небесної арки, під якою ширяє Сатана з чорними крилами і жезлом у правій руці. 

Його крила злегка зачіпають кордон арки, обрамленої повітряними хмарами. У 

композиції ілюстрації є елементи кола і свастики, що свідчать про пристрасті Блейка до 

найдавнішої символіки. 

Всі ілюстрації Блейка, як правило, відрізняються видовженістю і вертикальністю 

побудови. Фігури людей сприймаються як ніби в польоті в повітряному просторі, як 

ніби-то середньовічна пластика, легкість готичних арок і склепінь передали 

блейковським образам здатність звільнятися від тяжкості земного тяжіння. 

Проаналізувавши праці Вільяма Блейка, його поетичний та мистецький доробок, 

ми можемо сказати, що він Великий майстер. У поєднанні слова та зображення нам 

відкривається цілісна картина світу Блейка, його бачення тієї чи іншої ситуації. 

Працюючи не лише зі своїми творами, а й творами інших авторів (Данте, Мільтон, 

Верлігій),  він ніби оживляє написане, показує нам як він уявляє собі написане іншими.  

Ілюстрації до поеми Мільтона  «Втрачений рай» тому підтвердження.   
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Хіп-хоп (англ. Hip hop) – культурний напрям, що зародився серед робітничого 

класу афроамериканців Нью-Йорку у 70х роках XX століття. «Основною лінією» цього 

напряму став протест проти класової нерівності та опозиція до влади. Представники 

хіп-хоп культури мали свій власний стиль одягу, танців, малюнків, музики та, як і інші 

об’єднання людей, сленг.  

Саме поняття хіп-хопу формується на базі назви виду танцю. Свій початок він 

бере з Південного Бронксу – найбільш неспокійному районі Нью-Йорку. В той час 

один з популярних діджеїв Кул Герк організовував вечірки на яких зачитував речитатив 

під граючу музику. Згодом це переросло у реп. Кул пішов далі, та започаткував поняття 

брейку: це були музикальні перерви на яких танцівники виходили до кола та 

демонстрували свої навики танцю. Самі танці представляли собою різкі рухи з 

акробатичними елементами.   

Інший популярний діджей того часу Африка Бамбаатта назвав цей танець «hip 

hop», де «hip» позначає руки та ноги, «hop» – стрибати. Важливо зазначити, що ці слова 

взяті с з афроамериканського діалекту англійської мови.  

Очевидним фактом є масова популярність напряму та його актуальність на 

сьогоднішній день. Нині існують як і фанати класичного хіп-хопу, так і фанати його 

сучасних варіантів. Культура дала поштовх для створення нових музикальних гілок, які 

сьогодні лунають в багатьох плеєрах по всьому світу. З популярністю хіп-хопу, зростає 

й зацікавленість в поглибленому вивчені усіх його складових, в тому числі і сленгу. 

Ціллю даної статті є вивчення та аналіз сленгу хіп-хоп культури, а також його 

використання в сучасній англійській мові. 

Сленг представляє собою жаргонні слова або вирази, характерні для мовлення 

людей певних професій або соціальних прошарків, які, проникаючи в літературну мову, 

набувають помітного емоційно-експресивного забарвлення. Слід також додати, шо 

сленгові одиниці стають передавачем особливостей культури та бутності мовців. 

Завдяки сленгу ми маємо можливість передавати сутність та зміст образів набагато 

детальніше. Сленг хіп-хоп культури не є виключенням. В нашому дослідженні ми 

приділяємо увагу сленгу хіп-хоп культури, а саме створюванню нових слів та форм на 

базі вже існуючих.  

Сленгові одиниці словника хіп-хопу змінюються прямопропорційно самому хіп-

хопу. Базою для творення та вимови слів є афроамериканська просторічна англійська 

мова (African American Vernacular English). Звичні слова отримають альтернативні 

значення та відтінки. При поглибленому їх вивченні, ми маємо можливість 

змоделювати бут та модель поведінки мовців. Для них притаманна підвищена увага до 

ювелірних виробів, дорогих машин та великої кількості грошей. До улюблених 

«іграшок» представників хіп-хоп культури додаються також зброя та авторитетність 

кримінальних кадрів. Сама культура має різні школи та ділиться на епохи.  Слід 

зазначити, що сленг, що використовується в хіп-хопі, часто може бути повʼязаний з 

певною епохою або школою хіп-хопу.  

Популярність цього напряму в інших країнах також сприяла ще більшому 

перетворенню слів: сленгові одиниці адаптувалися під інші язики та активно 

використовуються у повсякденному житті. Головними двигунами популяризації 

культури стали відомі хіп-хоп виконавці. Вони являються авторитетами та кумирами 

для сучасної молоді. Юнаки та дівчата з усього світу активно слідкують за життям 
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своїх кумирів, копіюють їх, носять схожий одяг, обов’язково слухають їх пісні, 

насичені сленгом хіп-хопу. Тож для вивчення процесу творення сленгових одиниць 

слід детально розглянути їх творчість. 

Аналізуючи музику виконавців, ми можемо прослідити характерну перестановку 

букв у словах та відсутність правильних граматичних форм. Це демонструє похабне 

відношення до існуючих правил спілкування мовою:  

 ask-aks – анаграма дієслова (Joey Bada$$, «Snakes»); 

 Mo’ money, mo’ problems – чим більше грошей, тим більше проблем (The 

Notorious B.I.G., «Mo Money, Mo Problems»); 

Особливий стиль словотворення був створений виконавцями Frankie Smith та 

Snoop Dog. Автором був Сміт, а Snoop Dog, у свою чергу, продовжив популяризувати 

його у своїх піснях. Особливістю творення є видалення закінчення слово та додавання 

суфікса «-izzle». В деяких випадках «-izz-» додається в середині слова, наприклад, 

слово «house» стає «hizzouse». Детальніше в наступних прикладах: 

 rizzle – real (справжній); 

 fo’shizzle – for sure (точно); 

Наступним прикладом творення є зміна семантики слів: типічні англійські слова 

мають інші значення в хіп-хоп культурі: 

 dog (dogg, dawg) – ліпший друг; 

 marinate – відпочивати; 

 biscuit – пістолет; 

Як вже було зазначено вище, відомі виконавці популяризували сленг. Існує ряд 

винайдених слів, які не додані до англійської мови, але активно використовуються в 

музиці. Більшість з реперів беруть їх с жаргонів своїх районів:  

 wifey – дівчина; 

 chillax – відпочивати, комбінація «chill» + «relax»; 

Що стосується назв брендів, ми можемо спостерігати притаманні для хіп-хоп 

сленгу скорочення та спрощення слів: 

 Benz/Benzo – скорочення марки авто «Mercedes-Benz» 

 Lex – скорочення марки авто «Lexus» або годинників «Rolex» 

 Henny, Hen – скорочення повної назви коньяку «Hennessy» 

До перерахованих вище тем, ми можемо додати сленгові позначення зброї. Адже 

зброя є одним з основних атрибутів представників хіп-хопу культури. Наявність зброї 

демонструє силу, а також авторитет серед інших. Для сленгових одиниць позначення 

зброї характерне скорочення слів або їх поєднання. Якщо зброя має певний калібр, її 

скорочена назва складається з назви калібру. Усі згадані явища наведені в наступних 

прикладах: 

 Desert Eagle – Desert Eaze, Deagle 

 Glock handgun – nine, nina, Nina Ross 

 44-caliber gun – 44, Fo’ Fo’ 

Слід також зазначити, що серед активної лексики представників хіп-хоп сленгу 

було виявлено використання різноманітних комбінацій чисел. Так, наприклад 

позначення «24/7» (all day hustle) говорить про безперервну активність людини. «441» 

означає певну інформацію. Цей номер існує в реальності і являється номером 

довідкової служби США. Комбінація «730» є кодом божевільної людини: більшість з 

ліків проти психічних розладів приймаються о 7:30 ранку та 7:30 вечора. Термін «20» 

позначає поточну локацію людини. Він був запозичений з вербального кодування 

поліції США і використовується в питальних реченнях: «What’s yo’ 20?» = «Where are 

you?» 

Аналізуючи різновиди хіп-хоп сленгу, ми можемо виділити характерне 

скорочення слів, перестановку літер, а також поєднання 2-х або більше слів в одне. 
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Данні процеси направленні на спрощення вимови і наданню їй спеціального 

«реперського» характеру.  Всі приклади, що вказані в статті, демонструють особливість 

хіп-хоп культури та її представників. 

Розглядаючи існуючі різновиди сленгу хіп-хопу не можливо зробити однозначний 

висновок щодо його впливу на сучасну англійську мову. Безумовно, поширення 

нелітературної лексики та безграмотних форм мовлення має негативний характер на 

використання літературної мови. В протиставлення ми отримуємо збагачення та 

оновлення мови новими словами, термінами та абревіатурами. 

Отже, підбиваючи підсумок, ми можемо сказати, що завдяки існуванню 

різноманітного сленгу митці нашого часу мають можливість комбінувати та 

створювати неологізми. Це сприяє розвитку мови а також написанню текстів, які 

насичені новими відтінками створених слів. Отриманні знання щодо сленгових 

одиниць хіп-хоп культури допомагають ще глибше пізнати американську культуру та 

бутність її представників.  
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Успішна діяльність вчителя англійської мови залежить від таких факторів, як 

наявність професійних якостей учителя, професійна культура, його громадський та 

особистісний досвід, знання англійської мови. До зазначених компонентів відносимо 

також мотивацію вчителя та шляхи її підвищення. Тож, сучасний освітній процес 

потребує вчителів, здатних на самостійну творчу діяльність і впровадження 

інноваційних освітніх технологій та методів і засобів навчання.  

Мета нашого дослідження здійснити аналіз поняття мотивації та засобів її 

підвищення у сучасних учителів. 

Так, наприклад, термін мотивація С. У. Гончаренко пропонує розглядати як 

систему мотивів та стимулів, що спонукають людину до конкретних форм діяльності або 

поведінки. Причину він називає мотивом [1, c. 375]. Мотивація вчителя розуміється як 

здатність виконувати викладацьку діяльність та досягати дидактичної мети. 

Характерною рисою зазначеної мотивації є професійне формування особистості, що 

визначається становленням суб’єктності, власного «Я», індивідуальних особистісних 

професійних якостей. На думку сучасних дослідників, учитель повинен володіти 

інформацією про відповідну сферу діяльності, виявляти професійну і творчу 

компетентність, бути рішучим і дипломатичним, уміти долати зовнішні та внутрішні 

перешкоди [4, c. 371]. 
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Учителеві необхідно навчитися об’єктивно оцінювати інтелектуальні, вольові 

ресурси, власні можливості, педагогічне покладання на інтуїцію, імпровізацію, 

спостережливість, оптимізм, педагогічне передбачення. Якщо розглядати мотивацію 

вчителя з психологічного погляду, то головна роль зосереджується на інтересі до 

викладацької діяльності. Той, хто обирає професію вчителя, оцінює її за певними 

параметрами. Наприклад, за теорією компенсації С. Мерліна, непривабливість професії 

вчителя оцінена за тими чи іншими аспектами, як-от: висока нервова напруга, низька 

зарплата може бути компенсована параметрами більш високого рівня, а саме: любов’ю 

до дітей, почуттям відповідальності, наявністю професійної зацікавленості. Виділяють 

три рівні зацікавленості професією вчителя (див. Схему 1). 

Для повного розуміння мотивації вчителя англійської мови ми проаналізували такі 

основні мотиви діяльності вчителя: потреба професійного зростання; 

самовдосконалення; матеріальний рівень; самореалізація; лідерство тощо. Аналіз 

зазначених мотивів дає нам можливість розрізняти зовнішню й внутрішню мотивацію 

вчителя. До зовнішньої прийнято відносити матеріальні мотиви, а до внутрішньої – 

потреби самої особистості.  

Найбільш провідною є внутрішня мотивація. Вона визначається індивідуальними й 

психологічними потребами вчителя, потребою у професійному зростанні. Для цього 

вчителю необхідно досконально знати особливості робити й впливати на навчально-

виховну та методичну діяльність особистості, яка визначається за певними вимогами, а 

аналіз результатів дає можливість оцінити її самостійно. Позитивні результати 

підвищують самоповагу вчителя й сприяють формуванню творчої педагогічної 

діяльності, активності у професійному розвитку [5, c. 179]. 

Однак взаємодія зовнішньої та внутрішньої мотивації є ефективними, оскільки 

вчитель використовує зовнішні і внутрішні мотиви для успішної навчальної діяльності. 

Така взаємодія залежить від багатьох факторів, а саме: яким чином відібрано та 

структуровано зміст навчального матеріалу, якими технологіями навчання користується 

вчитель у професійно-педагогічній діяльності, яке середовище соціальної взаємодії 

вчителя та учнів та особистісне ставлення вчителя до власної діяльності тощо. 

Тож, для розвитку мотивації пропонується професійно-особистісний саморозвиток 

учителя шляхом застосування таких основних мотиваційних чинників: 

- емоційний; 

- пізнавальний; 

- соціальний; 

- вольовий [3, c. 83]. 

Основна увага була спрямована на емоційний чинник, оскільки позитивні емоції 

впливають на позитивну мотивацію вчителя. Гармонійні стосунки між учителем і учнем, 

позитивний клімат на уроці, творча атмосфера, моделювання ситуації успіху тощо – 

головні чинники позитивної мотивації. Учні почуваються психологічно й емоційно 

безпечними в межах навчального середовища, вони більш відкриті під час навчання 

англійської мови, висловлюють власні думки, відчувають, що їх цінують як особистість, 

проявляють інтерес до вивчення англійської мови [3, c. 83-86]. 

До ефективних засобів підвищення мотивації вчителя відносять також укладання 

певної системи завдань і вправ, котрі не лише допомагають умотивувати учнів до 

вивчення англійської мови, а й підвищують самооцінку учнів та вчителя. Моделювання 

реальних життєвих ситуацій ефективне, оскільки учень застосовує мову як засіб 

спілкування, а вчитель впевнено застосовує власний педагогічний досвід та здібності [2, 

c. 85-86]. 
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Схема 1 

Рівні педагогічної спрямованості 

 
[4, c. 373]. 

Отже, мотивація вчителя як комплекс мотивів спонукає вчителя на викладацьку 

діяльність. Серед основних мотивів – матеріальний рівень, потреба у самовдосконаленні, 

саморозвиток, самоосвіта, лідерство. Зазначені мотиви поділяють на зовнішні й 

внутрішні, що є складовими зовнішньої і внутрішньої мотивації вчителя. Взаємодія 

зовнішньої та внутрішньої мотивації є ефективним під час навчання англійської мови.  

Для формування позитивної зовнішньої та внутрішньої мотивацій впроваджуються: 

позитивний психологічний клімат та творча атмосфера на уроці, виконання вправ і 

завдань для підвищення зацікавленості учнів до вивчення англійської мови. 
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5. Сиско Н. М. (2018). Мотивація як важливий чинник неперервного 

професійного розвитку викладача закладу професійної освіти. Збірник наукових праць 

Кам’янець-Подільського національного університету ім. Івана Огієнка. Серія: 
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- зацікавленність професією з 
дитинства, активна громадська 
робота, захоплення окремими 

предметами - покликання

- захоплення професією у старших 
класах - результат захоплення 

педагогікою

- інтерес до багатьох предметів або 
вибір навчального закладу за порадою 

батьків
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У сучасних умовах зростаючого розширення міжнародних контактів неабиякої 

ваги набуває не тільки знання іноземної мови, а й отримання соціокультурної 

інформації, вивчення лінгвокраїнознавчих реалій, історичних подій, національних 

особливостей носіїв мови, яка опановується. 

Метою нашої роботи є аналіз національно-культурних особливостей соціальної та 

мовленнєвої поведінки носіїв французької мови на матеріалі тексту пісні Марка Лавуана 

«C’est ça la France», яка ще не була предметом спеціального вивчення у сучасній 

соціолінгвістиці, що й зумовлює актуальність нашого дослідження. 

У роботі використано наступні методи: описовий, порівняльний, 

інтерпретаційний та елементи етимологічного методу. 

Відомо, що соціальна та мовленнєва поведінка носіїв будь-якої мови тісно 

пов’язана з національною ідентичністю. Французький вчений, представник школи 

«Анналів», один із основоположників світ-системного аналізу Ф. Бродель писав, що 

«нація може існувати, лише якщо вона нескінченно шукає саме себе» [2]. Тобто можна 

сказати, що нація існує, поки вона осмислює своє коріння, привʼязаності, дистанції з 

іншими, а отже – свою ідентичність.   

Починаючи з останньої чверті ХХ століття питання про національну ідентичність 

виступає однією з кардинальних тем гуманітарних досліджень. У Франції поява терміна 

«національна ідентичність» в науковому дискурсі фіксується з 1980-х років. Однією з 

перших і впливових робіт була опублікована в 1986 р. праця Ф. Броделя «Ідентичність 

Франції» (російській переклад книги вийшов в 1995 р. під назвою «Що таке Франція?»), і 

з того часу інтерес дослідників до цієї теми неухильно росте. Її досліджували Пʼєр Нора, 

Жерар Нуарьєль, Пʼєр Бурдьє, Домінік Шнаппер, Сюзанна Сітрон, Етьєн Балібар, Анрі 

Мендра, П'єр Бірнбаум і інші відомі вчені. Цікаво також зазначити, що за даними 

каталогу Національної бібліотеки Франції, між 2000 і 2010 рр. вийшло понад 30 книг, що 

містять у своїй назві вираз «національна ідентичність», – це стільки ж, скільки за 

двадцять попередніх років. 

Національна ідентичність людей – це почуття їх приналежності до однієї держави 

або однієї нації, незалежно від юридичного статусу громадянства. Нація як спільнота 

пов’язує людей не тільки з членами певної групи, але ще і з минулим та майбутнім.  

Процес формування національної ідентичності в системі ідентичностей, за 

дослідницею К. Коростеліною, має наступні складові: 

- одержання характерних елементів національної ідентичності, таких як 

віросповідання, цінності, передчуття, які формують національну ідентичність 

як колективну;  

- розвиток орієнтації в нації як такої;  

- самоідентифікація себе як члена цієї нації [8, c. 5]. 

Вивчаючи означену проблематику, М. Боришевський зазначає, що національна 

ідентичність є основою патріотичних настанов особистості. Дослідник розглядає 

національну ідентичність як стійке почуття спорідненості з нацією, її історією, 

сьогоденним та майбутнім, усвідомлення відповідальності за долю вітчизни і 

переконаність у необхідності творення конкретних [8, c. 5]. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%C2%AB%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B2%C2%BB
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%C2%AB%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B2%C2%BB
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%96%D1%82-%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%96%D0%B4%D1%85%D1%96%D0%B4
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Спробуємо проаналізувати в цьому контексті пісню автора Марка Лавуана 

«C’est ça la France» яка містить багатий матеріал для розкриття нашої теми. 

За висловом Девіда Леле-Хело (французький письменник): «Роман французького 

шансону» пісня Макрка Лавуана – це «радісний і іронічний гімн Франції». Журналістка 

Марі-Ев Барбʼє зауважує: «Ми можемо послухати пісню Марка Лавуана C’est ça la 

France»» як своєрідну данину Жану Ферра та його знаменитому Ma France...» [2]. 

У 2002 році Марк Лавуан висловився про свою пісню наступним чином: «Коли я 

писав C'est ça la France, у 1995 році, я задумав цю пісню як свято. Тому що вона 

говорить про всіх, хто створив Францію, від Бергсона до Пікассо, від Мімуна до 

Платіні, і тому, що я батько маленького хлопчика Метіса». У 2010 р. він дещо 

розгортає вищезазначену думку, додаючи своє розуміння поняття «національна 

ідентичність»: «Я відчуваю певний резонанс у публіки, коли співаю цей твір, написаний у 

1996 р. Наша країна була побудована на культурному різноманітті. Національна 

ідентичність – це боротьба з усіма формами дискримінації. Ця пісня нагадує нам без 

осуду та самовдоволення, що ми не можемо уникнути своєї історії» [3]. 

Аналізуючи текст пісні Марка Лавуана «C’est ça la France», можна виокремити 

певні національно-культурні особливості соціальної та мовленнєвої поведінки носіїв 

французької мови. 

Текст пісні виявляє певну схожість з кліпом і являє собою набір замальовок, 

мозаїк стрімкого сучасного французького життя. Франція тут замальовується у 

широкому історичному, соціальному та культурному контекстах. Наведемо приклади: 

Ça avale son Vichy et ça Dreyfus la joie 

Jean-Moulin Rouge aussi, Pierre Bérégovoy [6, с. 1]. 

Як бачимо, процитовані рядки рясніють реаліями, що наповнені особлививою 

конотацією для французів: Віші – це місто, який під час Другої Світової війни було 

центром французького уряду, який співпрацював з фашистами (режим Віші); лексема 

«Dreyfus» несе натяк на «справу Дрейфуса» – судовий процес у справі капітана 

Альфреда Дрейфуса, офіцера французького генерального штабу, який був несправедливо 

звинувачений у шпигунстві на користь Німецької імперії; П'єр Береговуа був єдиним в 

історії прем'єр-міністром, який покінчив життя самогубством. 

Текст пісні змальовує Францію від Брассанса до свободи преси, від сиру 

«камамбер» до популярного арабського страви «кускус», від пробок на дорогах до гасла 

французької республіки, яке повторюється у рефрені: 

Enfin, je pense, faut jamais les oublier, 

Les trois mots qui terminent en – TÉ [4, с. 1]. 

В означених рядках автор, використовуючи натяк «trois mots qui terminent en – 

TÉ», має на увазі лозунг, котрий вкарбований в національну ідентичність кожного 

француза – «Liberté, égalité, fraternité» («Свобода, рівність, братерство»). Нагадаємо, 

що вперше ці слова прозвучали 5 грудня 1790 року в промові Максиміліана Робесп'єра 

«Про організацію Національної гвардії», яку він виголосив в Національній асамблеї. 

Робесп'єр пропонує девіз «Свобода, Рівність, Братерство» як напис на прапорі 

Національної гвардії – девіз, який став гаслом всієї Великої французької революції. 

Потім промова була надрукована і поширена по всій Франції, сприяючи його 

популяризації. 

Означене гасло було сформовано боротьбою за демократичні цінності, які є 

фундаментом всіх законів, що організовують життя французів. Республіка гарантує 

рівність і права будь-якій людині, яка живе у Франції. Республіка визначає права і 

свободи кожного індивідуума і закріплює принцип рівності між чоловіками. 

Перше слово республіканського девізу – свобода визначається наступним чином : 

«Свобода полягає в можливості робити все, що не завдає шкоди іншому» [2, с. 4]. Його 

друге слово – рівність – означає, що вс і рівні перед законом: «Всі громадяни рівні перед 

ним і тому мають рівний доступ до всіх постів, публічних посад і занять по їх 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D1%84%D1%80%D0%B5%D0%B4_%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%84%D1%83%D1%81
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8F_%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%96%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%8F
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здібностям і без будь-яких інших відмінностей, крім тих, що обумовлені їх чеснотами і 

здібностями.» [3, с. 6]. Третє слово девізу – братерство – визначено в Декларації прав і 

обов'язків людини і громадянина 1795 р. 

Означений девіз сприяє створенню анонімної й символічної солідарності членів 

французької нації, сила якої виявляється в періоди тяжких випробувань. Марк Лавуан 

використовує його у своєму тексті, бажаючи підкреслити, що французька нація наділена 

такими джерелами саморозвитку та самозбереження, яких не має жодна інша держава. 

Додамо, що крім аналізованого девізу, французи згуртовуються навколо інших 

національних символів, серед яких гімн «Марсельєза», синьо-біло-червоний прапор, 

тобто символи, що походять від французької революції. Французька ідентичність має 

також свої символічні місця: Версаль, Нотр-Дам-де-Парі, Тріумфальна арка, Пантеон, 

Верден, Мон Валеріан, Французька Академія, Ейфелева вежа, нарешті, у неї є свої звичні 

місця: ратуша, дзвіниця та меморіал війни у кожному селищі Франції. 

Лексема «Brassens», що використана у якості дієслова, імпліцитно відсилає до 

відомого французького поета, композитора і співака 50–70-х рр. Жоржа Брассанса. 

Додамо, що пісня Марка Лавуана виконується в манері Брассанса, тому для неї 

характерна природна розмовна інтонація в поєднанні з багатством лексики, рясним і 

дотепним обіграванням метафор, численними алюзіями, прихованими цитатами і 

стилізацією. 

Лексеми «camembert» і «couscous» нагадують про найвідоміший сорт 

французького сиру та популярну арабську страву «кускус» – традиційне марокканське 

блюдо (паста, яку подають як гарнір, кладуть у супи, готують з неї плов і додають в 

салати). Остання лексема несе своє імпліцитне навантаження, адже вихідці з арабських 

країн складають значну частину французького населення. 

В якості натяку на соціальну розшарованість французького суспільства, у тексті 

пісні використано лексеми «Laguiole» та «Opinel» – назви всесвітньо відомих марок 

французьких ножів, перша з яких цінується за дизайн і дорожнечу, а друга – за низьку 

ціну і практичність. Очевидно, що ці культурні знаки не добре відомі всім членам 

французького суспільства. 

Зазначимо, що у французьких піснях досить часто використовуються культурні 

знаки, які розуміються і поділяються всіма членами суспільства, щоб привернути увагу 

слухача до прослухування пісні. Пісня Марка Лавуана «C’est ça la France» нагадує 

слухачам про певний набір цінностей, ідеалів, стереотипів та вподобань. У відеокліпі 

пісні «C’est ça la France» також присутні іконічні повідомлення з культурним кодом – 

зображення чашечки кави і келиха білого вина, які асоціюються з Парижем зокрема та 

Францією загалом. 

Таким чином, аналіз тексту пісні Марка Лавуана переконливо доводить, що 

домінуючим у її тематиці та композиції є соціокультурний компонент, у якому відбито 

національно-культурні особливості соціальної та мовленнєвої поведінки носіїв 

французької мови. 
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Науковий керівник – доц. Олейнікова Г.О. 

 

Сьогодні, в період глобалізації та розквіту міжнародного співробітництва, знання 

ділового лексикону англійської мови, особливостей бізнес-комунікації надзвичайно 

необхідно як для експертів в галузі міжнародної економіки, так і для менеджерів великих 

кампаній, керівників міжнародних підприємств. 

За багатовікову історію існування і поширення англійської мови в ній збереглися і 

утворилася група виразів – ідіом. Їх правильне використання робить мову виразнішою. 

Ідіоми завжди привертали увагу лінгвістів, саме тому склалася тривала традиція 

вивчення ідіом: за кордоном – Ш. Баллі (1905, 1909), Ф. Зайлер (1922); Л. П. Сміт (1925), 

М. Халлідей (1966), Б. Фрейзер (1970), А. Маккай (1972), Р. Хонік (1980), Ч. Філлмор 

(1988), Д. Сінклер (1991) , Ч. Фернандо (1994), Р. Мун (1998), П. Ховарс (1996, 2002, 

2006), А. Осика (1999, 2000, 2002 2008, 2011); а у вітчизняній лінгвістиці – Є. Д. 

Поліванов (1928), В. В. Виноградов (1946 1947 1953), М. Шанський (1963), Н. М. 

Амосова (1963), В. Л. Архангельський (1964 ), А. В. Кунін (1970), В. Н. Телія (1966, 

1981, 1996, 2006), В. Г. Гак (1971, 1977), І. А. Мельчук (1968, 1984, 1997, 2007) і ін. 

Актуальність статті полягає в тому, що переклад ідіом і використання їх в мові 

бізнесу – це складний і комплексний процес. Вивчення мови бізнесу не тільки спрощує 

процес входження в суть професійно-ділової сфери, а й сприяє комплексному розумінню 

англійської мови. 

Мета статті: проаналізувати особливості використання бізнес-ідіом в англійській 

мові. Для аналізу були обрані сучасні статті із «Financial Times» [3]), словники: «Oxford 

Dictionary of Current Idiomatic English»; «Collins Cobuild Dictionary of Phrasal Verbs» [4; 

5]. В ході роботи ми використали наступні методи: метод аналізу та синтеза, метод 

компонентного аналізу та статистичний метод. 

Розглядаючи питання лінгвістичної характеристики фразеологізмів, слід 

зазначити, що сьогодні не існує єдиного визначення поняття «фразеологічна одиниця» 

(ФО). У лінгвістиці відомо понад 20 визначень ФО, але жодне з них не знайшло 

загального визнання. Термін «фразеологічна одиниця» був введений В. В. Виноградовим 

і вживався для визначення тих зʼєднань, які не утворюються в процесі мовлення, а 

відтворюються за традицією. Отже, відтворюваність, на думку вченого, є основною 

ознакою фразеологізму [1, с. 25]. При цьому у вітчизняній лінгвістиці є різні думки з 

приводу визначення фразеологізмів. Так, наприклад, Н. М. Шанський визначає ФО як 

відтворену в готовому вигляді одиницю мови з двох і більше компонентів, фіксовану 

(тобто постійну) за своїм значенням, складом та структурою. 



Науковий пошук студентів ХХІ ст.: актуальні питання гуманітарних та соціально-економічних наук. Вип. 6 

206 

Термінологія в області фразеології відрізняється у різних лінгвістичних школах: у 

вітчизняній лінгвістиці вважають за краще використовувати терміни «фразеологічна 

одиниця», «фразеологізм» і «фразема», а в зарубіжній – «idiom», «collocation» або 

«setphrase».  

Наступна стаття присвячена вивченню ідіом, тому розглянемо дане поняття. 

Термін «ідіома» в лінгвістиці може використовуватися в широкому і вузькому 

сенсах. У «вузькому» розумінні ідіома – постійна, семантично непрозора, або 

метафорична одиниця, наприклад: «kick the bucket» (рус. «віддати кінці», завершити 

життєвий шлях) або «spill the beans» (рус. «розпустити мову», проговорився). У 

«широкому» розумінні ідіома – це загальний термін для багатьох видів полілексемних 

одиниць, незалежно від того, чи є вони семантично зʼєднаними.  

На даний час проблема визначення та класифікації ідіом, а також їх інтеграція в 

теоретичні дослідження і практичне застосування має значний вплив на дослідників. Цей 

процес отримав свій відбиток і в програмах багатьох лінгвістичних дисциплін, а також в 

самій методиці навчання іноземної мови. Усю історію наукових досліджень ідіом можна 

умовно розділити на два напрямки: англо-американську і континентальну лінгвістичні 

традиції. 

В останні роки актуальним стає ділова англійська – мова офіційних документів, 

ділового спілкування, листування тощо. Фахівці кажуть про існування окремого 

випадку, або ж діалекту англійского мови – Business English. Керівники і менеджери, 

юристи та маркетологи, перекладачі та секретарі фірм, які працюють у різних галузях, 

все частіше зазнають нагальну потребу в якісному рівні володіння англійською мовою. 

При вивченні ділової англійської мови необхідно чітко розуміти, що знання бізнес-

лексики не є основною метою навчання. Куди важливіше практичне володіння 

навичками ділового спілкування в різних ситуаціях. Ідіоми активно функціонують в 

усному варіанті ділового спілкування і в матеріалах спеціалізованих ЗМІ. 

Російський дослідник, кандидат філологічних наук В. А. Пономаренко 

запропонувала класифікувати фразеологізми, що зустрічаються в англомовному 

діловому дискурсі, на чотири основних фразео-семантичних поля (ФСП) [2, c. 11]: 

1. ФСП, фразеологізми якого об’єднані під загальним поняттям «бізнес та 

управління», 

2. ФСП, об’єднані під поняттям «грошові відносини», 

3. ФСП, фразеологізми для застосування у темі «купля та продаж», 

4. ФСП, фразеологізми якого об’єднані під загальним поняттям «економічні та 

виробничі відносини» (див. табл. 1) 

Таблиця 1.  

Класифікація бізнес-ідіом (автор класифікації В. А. Пономаренко) 

№ ФСП поняття 

«бізнес та 

управління» 

ФСП поняття 

«грошові 

відносини» 

ФСП поняття 

«купля і 

продаж» 

ФСП поняття 

«економічні та 

виробничі 

відносини» 

1. buck (the) trend 

(укр. «укласти 

згоду всупереч 

кон’юктурі, 

противитися 

ринку») 

money for jam 

(money for old rope) 

(укр. «легка 

нажива») 

loss leader (укр. 

«рекламна 

продажа; товар, 

який 

продають зі 

збитками  

з метою 

привернути 

увагу 

покупців») 

sail close to the wind 

(укр. «бути на межі 

провалу») 

2. make globalization cash-flow (укр. accept the butter-and-egg 
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work 

(укр. «зробити 

прибуткову 

роботу») 

«готівкова 

виручка за одиницю 

часу») 

something at 

face value (укр. 

«приймати 

за номінальну 

вартість») 

men 

(укр. «багатий 

провінціал, смітити 

грошима у великому 

місті») 

3. the global glut 

(укр. «глобальне 

перенасичення 

ринку») 

bear rumours 

(укр. «тривожні 

чутки на біржі, 

паніка») 

to pay through 

the nose 

(укр. «дорого 

заплатити, 

переплатити») 

battle of the brands 

(укр. «конкурентна 

боротьба») 

4. teetering on the 

edge 

(укр. «положення 

на межі 

банкрутства») 

bull account (укр. 

«зобов’язання 

брокера цінних 

паперів 

у грі на 

підвищення») 

bear raid / bear 

campaign 

(укр. «біржеві 

масові продажі 

акцій 

з метою збити 

їх курс») 

bury the hatchet (укр. 

«домовитися про 

мир, 

встановити дружні 

стосунки») 

5. keeps on one’s toes 

(укр. 

«тримати під 

контролем, 

бути напоготові») 

bull-bull (укр. 

«біржевий 

спекулянт, що грає 

на 

підвищення») 

under the 

hammer 

(укр. 

«безвихідне 

положення») 

(be) under arms 

(укр. «знаходитися 

на службі») 

6. an empty suit 

(укр. «працівник, 

який 

не виконує 

важливу 

роботу») 

to catch a cold 

(укр. «втратити 

гроші 

і діловій угоді») 

to pay through 

the nose (укр. 

«переплатити 

занадто великі 

гроші») 

сlimb to the top 

of the career ladder 

(укр. «робити 

кар’єру») 

7. a big cheese, a big 

gun, 

a big shot (укр. 

«важлива персона, 

хазяїн») 

wear and tear 

(укр. «знос 

основного 

капіталу») 

cut-throat prices 

(укр. 

«непомірно 

високі ціни») 

free astray 

(укр. «безкоштовна 

поставка загубленого 

в дорозі вантажу») 

8. to play hardball 

(укр. «займати 

тверду 

позицію») 

rest-of-world account 

(укр. «рахунок 

закордонніх 

операцій») 

cost an arm and 

a leg (укр. 

«датися в 

копійчину, 

коштувати 

дуже дорого») 

a bean counter 

(рус. «спеціаліст, 

той, хто веде 

розрахунки») 

9. seen better days 

(укр. «мати кращі 

часи 

у бізнесі») 

a rat race 

(укр. 

«низькооплачувана 

робота, гонитва 

за грошима») 

dirt cheap 

(укр. «за 

безцінь») 

an angel investor 

(укр. «меценат- 

інвестор») 

10. have a thin time 

(укр. «переживати 

труднощі у 

бізнесі») 

cost the earth 

(укр. «коштувати 

купу 

грошей») 

buy a pig in a 

poke 

(укр. «купити 

не дивлячись, 

купити кота в 

мішку») 

turn out to be 

swamped 

(укр. «наповнювати 

ринок») 

11. down at heel 

(укр. «дуже 

hit rock bottom 

(укр. «опуститися 

splash out on 

(укр. «спустити 

cooking (укр. 

«підробка, 
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бідний») на самий низ 

рейтингу») 

капітал») фальсифікація 

звітності») 

12. get the right people 

in the door 

(укр. «отримати 

фінансування») 

in Queer Street 

(укр. «бути в 

боргах, 

бути в тяжкому 

положенні») 

sell someone a 

pup 

(укр. «обдурити 

когось 

при продажу, 

залучити 

до невигідної 

угоду») 

fall into debts, to fall 

behind, to leave flat 

(укр. «потрапити у 

великі борги») 

13. be in tune (with) 

(укр. «бути 

згідним 

з доводами») 

go broke 

(укр. «продавати 

папери 

та йти з ринку») 

sky-high prices 

(укр. «захмарні 

ціни») 

cut one’s coat 

according 

to one’s cloth (укр. 

«жити 

за коштами, вийти з 

гри згідно з 

правилами») 

14. out-of-the-box 

thinking 

(укр. 

«нестандартне, 

креативне 

мислення») 

run into debts 

(укр. «залізти в 

борги») 

 walk the talk (укр. 

«підтвердження слів 

ділом») 

15. a piece of cake 

(укр. «дріб’язкова 

справа, легке 

завдання») 

 

get by on a shoe-

string 

(укр. «розбагатіти, 

почавши з малого») 

 

 fall from grace 

(укр. «виявитися 

незатребуваним») 

16. turn (everything) 

upside 

down (укр. 

«поставити 

все з ніг на голову 

у бізнесі») 

pinch and scrape 

(укр. «економити 

на усьому») 

 think outside the box 

(рус. «застосовувати 

нетиповий підход до 

вирішення бізнес-

задач») 

17. send a (cold) chill 

down smb.’s spine 

(укр. «налякати 

конкурентів») 

cut expenses to the 

bone 

(укр. «скоротити 

витрати до 

мінімуму») 

 

 be at the very bottom 

of the career ladder 

(укр. «бути на 

початку кар’єрних 

сходів») 

18. mind your own 

business 

(укр. «придумати 

власний бізнес») 

throw good money 

after 

bad (укр. 

«ризикувати 

останніми грошима, 

кидати гроші на 

вітер») 

 ring hollow 

(укр. «не 

заслуговувати 

довіри у бізнесі») 

19. fall into trap 

(укр. «попасти 

в пастку») 

 

pour money down 

the drain (укр. 

«спустити 

гроші на вітер») 

 pull oneself by your 

own bootstraps 

(укр. «розкрутити 

бізнес») 

20.  white cash  on an even keel 
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(укр. «біла готівка») (укр. «не втрачати 

стабільності») 

21.  be fleeced of one's 

money 

(укр. «тримати 

прибуток 

нечеснім шляхом») 

 just around the corner 

(укр. «близько, 

на підході») 

22.    eat words (укр. 

«забрати 

свої слова назад») 

 

Н. М. Пащенко під час аналізу бізнес-ідіом за класифікацією семантичних полей 

В. А. Пономаренко отримала такі результати: «бізнес та управління» – 18%; «Грошові 

відносини» – 38%; «Купля-продаж» – 12%; «Економічні та виробничі відносини» – 32%.  

Проведені дослідження лексики видання «Financial Times» свідчать, що 

фразеологічний фонд англійського бізнес-видання постійно поповнюється: 

а) фразеологізмами, запозиченими із загальної розмовної англійської мови (67%). 

Наприклад: «to catch a cold» зі значенням «втратити гроші в діловій угоді»; «Wear and 

tear» – зменшення цін на вантажні автомобілі з урахуванням їх амортизації [3]; 

б) виразами, властивими тільки мові бізнесу, які зрозумілі вузькому колу фахівців 

(33%). Наприклад: «free astray» – про вантаж, який помилково розвантажений не в місці 

призначення і безкоштовно відправлений до правильного пункту призначення; «Rest-of-

world account» – рахунок зарубіжних операцій в системі національних рахунків. 

Отже, фразеологізми англійського бізнес-видання, зокрема «Financial Times», є 

невідʼємною частиною лексичного запасу і служить для позначення різних 

характеристик осіб, відносин, спілкування і процесів. Крім того, серед фразеологізмів є і 

такі, які вживаються в офіційній документації і вважаються прийнятними: «to make 

headway» (укр. «Прокласти шлях, домагатися успіху»), «at a premium» (укр. «Бути у 

великому попиті, вище номінальної вартості»), «in arrears» (укр. «без авансових 

платежів, з простроченням»), «out-of-pocket» (укр. «готівкові розрахунки, за рахунок 

власних коштів»). Тобто фразеологізм в бізнес-мовленні є таким самим універсальним  

засобом вираження, як і в будь-який іншій сфері. Проаналізувавши фразеологізми 

англійського періодичного бізнес-видання «Financial Times» можна зробити висновок, 

що, незважаючи на те, що бізнес-стиль вимагає стислості викладу, чіткості і прямоти 

висловлювання, фразеологізми виконують свою функціональну і семантичну функцію, а 

саме – додають експресивності і колоритності. 
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 Сьогоднi одним iз способiв надання iнформацiї, пов’язаним із заохоченням 

потенційного покупця придбати товар чи послугу є реклама. Проте реклама не у 

вузькому сенсi, як інформація про певний продукт чи вирiб, а у найширшому значеннi 

цього поняття – як засiб iнформування, переконання, впливу та манiпуляцiї. На сьогоднi 

реклама є також одним з найважливiших показникiв сучасного стану ЗМI, оскiльки вона 

призначена для широкого кола споживачiв. Завдяки цьому мова реклами є найбiльш 

впливовою мовою. 

Услiд за В. Учьоновою, ми розумiємо рекламу як сферу масової комунiкацiї, в якiй 

створюються i поширюються iнформативно-образнi, експресивно-сугестивнi тексти, що 

адресованi групам людей з метою спонукати їх до необхiдних дiй [7, с. 45]. 

Актуальнiсть нашого дослiдження полягає  у тому, що розвиток сучасних 

iнформацiйних технологiй сприяє появi нових форм та засобiв впливу на свiдомiсть, 

знання та емоцiйну сферу людини. Вiртуальна реклама, а саме її найпопулярнiший 

рiзновид банерна реклама, стала новою комунiкативною формою, яка характеризуеться 

певними вiзуальними, структурними, змiстовими особливостями [5]. Характерною 

ознакою банерної реклами є iнтерактивнiсть та гiпертекстовiсть, що дає можливiсть 

звʼязувати в осмислене цiле вербальний та вiзуальний текст реклами з веб-сторiнкою, яка 

мiстить деталiзовану iнформацiю про об'єкт рекламування [3, с. 17]. У наш час ми маємо 

змогу спостерiгати посилений iнтерес до вивчення теopiї комунiкацiї, теорiї рекламного 

дискурсу, лiнгвiстики тексту та комунікативної лінгвістики, що знайшли свiй вияв у 

працях Андрусяк I.В., Грушевської Ю.А., Макарова МЛ, Петюшкина А.В., Дмитрук О.В 

та iн.   

Метою нашої статтi є з’ясування лiнгвiстичних особливостей вiртуального 

рекламного тексту як основної одиницi рекламної комунiкацiї та виявлення 

закономiрностей i специфiки вiдбору мовних засобiв для надання тексту реклами 

виразностi, лаконiчної iнформативностi, привабливостi i переконливостi з метою 

максимального впливу на потенцiйного споживача. 

Реклама є найдiєвiшим засобом впливу на покупцiв i споживачiв. Проте досить 

складно знайти однозначне визначення поняття «реклама». Iснують рiзноманiтнi 

визначення i тлумачення даного поняття. Зокрема, вiдомий спецiалiст iз маркетингу 

Ф. Котлер, дає таке визначення реклами: «Реклама – це неособиста форма комунiкацiї, 

що здiйснюється за допомогою платних засобiв поширення iнформацiї з чiтко 

зазначеним джерелом фiнансування» [1, с. 67]. 

Дослідниця О. Малинівська подає  наступне визначення реклами: «Реклама – це 

друковане, рукописне, усне або графiчне повiдомлення про особу, товари, послуги або 

суспiльний рух, вiдкрито опублiковане рекламодавцем й оплачене з метою збiльшення 

обсягiв збуту, розширення клiєнтури, одержання голосiв або суспiльної пiдтримки» [6, 

с. 41]. 

Рекламний текст належить до текстів масового впливу, які розв’язують 

комунікативно-прагматичне завдання, спрямоване на забезпечення надійності, 

тривалості та ефективності процесу комунікації. Рекламне звернення презентує 

комунікатора його цільовій аудиторії, потенційним покупцям. Саме в рекламному тексті 

фокусується більшість елементів рекламної комунікації: ідея комунікації і використані 

коди, які допомагають сприйняттю цієї ідеї одержувачем звернення. Рекламне 
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повідомлення можна розглядати як головний засіб, основний інструмент досягнення 

мети рекламної діяльності. 

Лінгвістичний аналіз рекламного тексту перш за все мотивуватиметься специфікою 

створення останнього. Створення рекламного тексту, або копірайтинг, є завершальним 

етапом тривалого процесу: складанню рекламного тексту передує значна підготовча 

робота. Рекламодавець має з’ясувати характеристики товару (матеріальний продукт чи 

послуга, цінність товару, особливості його реалізації тощо); особливості цільової 

аудиторії (соціальні характеристики покупців, їхні потреби, мотивації тощо); чітко 

сформулювати мету рекламного звернення; обрати канал передачі рекламної інформації 

(телевізійна, друкована, зовнішня реклама) та ін. Кожний із цих етапів підготовки 

безпосередньо визначатиме зміст, структуру та оформлення рекламного тексту. 

Центрaльну роль у реклaмному повідомленні виконує слогaн: він мaє спонукaти 

споживaчa зробити вибір нa користь реклaмовaної послуги тa позиціонувaти устaнову нa 

ринку послуг. Щоб бути ефективними в процесі комунікaції, у слогaнaх мaксимaльно 

точно мaють поєднувaтися мовнa формa (експресивні мовні зaсоби тa можливості 

системи мови), прaгмaтичні нaстaнови (миттєвий вплив нa споживaчa тa тривaлий 

упізнaвaльний ефект) і комунікaтивні функції. Слогaн – це спресовaнa до формули суть 

реклaмної концепції, доведенa до лінгвістичної досконaлості думкa, якa легко 

зaпaм’ятовується [2, с. 103]. 

Обрaзність тa емоційність слогaну досягaються зa рaхунок використaння лексики, 

бaгaтої нa «конотaтивний шлейф». Крім того, перевaжaє позитивно оціннa лексикa, якa 

вирaжaється прикметникaми, прислівникaми тa іменникaми із семaнтикою високого 

ступеня якості (magic, miracle, powerful, proven, selected, sensational, special, superior, 

terrific, unique тa ін.), a сaмa оцінкa чaсто гіперболізовaнa. Для вирaження 

гіперболізовaної позитивної оцінки слугують грaмaтичні зaсоби, зокремa нaйвищий 

ступінь порівняння прикметників і прислівників (The world’s fastest-moving brand is still 

on the move (Samsung)), a тaкож лексичні: прислівники і чaстки з функцією підсилення, 

морфеми із семaнтикою підсилення якості (нaприклaд, over, super: Simply super for supper 

parties! (chocolates puds). Функцію гіперболи чaсто виконує лексикa, близькa до високого 

стилю. Крім того, поширеним зaсобом є і сaм стилістичний зaсіб: In Springers, you can 

reach for the sky and catch it (Springers). 

Для реклaми хaрaктерний повтор нa будь-якому рівні – від фонемного до 

aбзaцного: Different scents for different gents (Giorgio Armani); Only reality looks more real 

(Printers); Eye shadow. No shadow (Revlon make-up). Фонемний і морфемний повтори є, як 

прaвило, додaтковими зaсобaми виділення когнітивних компонентів – нaзв фірм і 

товaрів. Aлітерaція, повтор однaкових приголосних звуків із метою підсилення 

вирaзності мови, створює мелодику у тексті реклaми, нaдaє йому звучності. Цей прийом 

використовується у реклaмі для того, щоб інформaція легше і швидше відклaдaлaся у 

пaм’яті споживaчa: Don’t dream it. Drive it (Jaguar); The car that Cares (KIA Motors); Sea, 

Sun, Sand, seclusion – and Spain! (Hotel Calient); Fresh Fast Febulous (Estee Lauder). 

Іноземні словa (в aнгломовній реклaмі нaйчaстіше тaкими є фрaнцузькі тa 

іспaнські) використовуються для того, щоб привернути увaгу сaме до крaїни-виробникa 

aбо якості продукції, виробленої певною крaїною: La crème de la crème of lipcolour. 

Фрaнцузьке слово crème викликaє врaження першоклaсної фрaнцузької косметики. У 

деяких випaдкaх іноземні словa у тексті реклaми є зaсобом вирaження екзотичності 

реклaмовaної продукції: Experience Fiesta through the eyes of real people (Ford Fiesta). 

З появою нових електронних зaсобів мaсової інформaції реклaмa перестaє бути 

видом односторонньої комунікaції, в якій aдресaт є пaсивним учaсником 

комунікaтивного aкту. Всесвітня мережa Інтернет, об’єднaвши технологічні можливості 

інших зaсобів мaсової інформaції, сприялa перетворенню реклaми нa двосторонній вид 

комунікaції, a aдресaтa – нa aктивного учaсникa реклaмного процесу [6, с. 45].  
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Концентруючи увaгу сaме нa Інтернет – реклaмі, вaжливо зaзнaчити, що дaний тип 

реклaми все більш використовується як aльтернaтивний кaнaл інформaційного потоку в 

порівняні з трaдиційними зaсобaми реклaми. При цьому Інтернет-реклaмa мaє низку 

перевaг: нижчу вaртість, ширше охоплення цільової aудиторії, можливість тaргетінгу 

(фокусувaння). Вaжливою влaстивістю Інтернет-реклaми є її зв’язок з aудиторією, що 

вирaженіший чіткіше, ніж у трaдиційних зaсобaх комунікaції. Інтернет-реклaмa увібрaлa 

в себе всі вaжливі зaсоби різних інформaційних систем, a сaме: телебaчення, рaдіо, 

друковaні ЗМІ [4, с.165]. Її відмінною рисою є інтерaктивність – можливість 

встaновлення безпосереднього контaкту з aдресaтом реклaми, отримaння його реaкції нa 

повідомлення, двосторонній обмін інформaцією. Інтерaктивність сприяє зaлученню 

aдресaтa реклaми до процесу комунікaції, формує позитивне стaвлення до виробникa 

продукції тa товaру, і, як нaслідок, – інтенцію придбaти предмет, що реклaмують. Нa 

відміну від інших інформaційних зaсобів, Інтернет-реклaмa дaє можливість 

потенційному споживaчеві сприймaти інформaцію візуaльно й aкустично, предстaвляти 

її стaтично й динaмічно, звертaтися індивідуaльно і мaсово, чого не можуть зробити 

одночaсно інші реклaмні зaсоби. В Інтернет-реклaми великі можливості, оскільки вонa 

aкумулює в собі всі елементи комплексу мaркетингових комунікaцій. Інтернет-реклaмa 

предстaвляє послуги споживaчеві тa прискорює процес реaлізaції. 

Aнaліз реклaмних текстів, узятих із друковaних і електронних aнгломовних видaнь, 

свідчить про універсaльні зaкономірності використaння мовних одиниць різного рівня, 

які змушують прaцювaти уяву і пaм’ять реципієнтa. Сaме тому в реклaмних текстaх 

прaктично кожнa лінгвістичнa одиниця є не лише семaнтично знaчущою, aле і володіє 

особливою комунікaтивною силою. Успіх реклaми зaлежить від її мовного вирaження, a 

її ефективність зaлежить від трьох склaдників: звуку, словa, речення. Тож, подальші 

дослідження повинні включати в себе більш детальне вивчення кожного з цих 

складників, а також їх лінгвістичні особливості та вплив на ефективність побудови 

рекламного тексту, зокрема віртуального.  
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На сучасному етапі, в час розвинутих технологій, людина стикається з масою 

нової інформації, яку іноді просто не встигає сприйняти в загальному інформаційному 

потоці. Саме тому відправники повідомлення прагнуть до того, щоб інформація 

сприймалася швидко, легко і при цьому викликала відгук у одержувача. Логічно 

припустити, що завдяки впливу на відразу кілька каналів сприйняття у інформації 

зʼявляється більше шансів закріпитися в свідомості у реципієнта. Керуючись цим 

фактом, відправники все частіше і частіше створюють і пропонують одержувачам так 

звані полікодові повідомлення, які визнані найбільш ефективними в плані сприйняття. 

Слід зазначити, що поняття коду грає в лінгвістиці особливу роль, оскільки в 

ньому проявляється знакова природа мови. Однак воно не менш значуще і для 

лінгвістики тексту. У центрі уваги нашого дослідження знаходяться англомовний текст, 

створений відповідно до вимог жанрового канону наукової фантастики. Вибір науково-

фантастичного тексту як обʼєкта аналізу представляється доцільним, тому що вплив 

даного жанру яскраво виявляється в комунікативній спрямованості такого літературного 

твору та в ньому найчастіше використовується широкий спектр кодів. 

Визначати мультикодовість як знакову характеристику художнього тексту ми 

будемо на прикладі англомовного науково-фантастичного роману Audrey Niffenegger 

«The Time Traveler`s Wife» («Дружина мандрівника в часі»). Роман був опублікований у 

2003 році. Об’єм твору сягає 536 сторінок. Однією із особливостей цього роману є те, що 

оповідання ведеться від першої особи. Цей фактор сприяє почуттю присутності 

оповідача у власній історії. В такому випадку оповідач передає інформацію разом зі 

своїми поглядами та переконаннями, на основі чого в читача формується певне 

становлення до нього та інших персонажів.  

В даній статті ми спробуємо визначитися з функцією мультиководих включень в 

аналізований художній текст. Але спочатку вважаємо доцільним більш детально 

ознайомитися з поняттям «кодування».  

Кодування має на увазі використання умовних позначень або сигналів для 

передачі інформації, а код, в свою чергу, розглядається як сукупність знаків і системи 

певних правил, за допомогою яких інформація може бути представлена у вигляді набору 

цих знаків з метою її передачі, обробки та зберігання. Термін кодування, спочатку 

використовувався в криптографії для засекречування повідомлень, але згодом отримав 

поширення у всіх областях, повʼязаних з передачею інформації: в телеграфних 

посланнях, в військовій справі (наприклад, в азбуці Морзе), в бібліотечній та архівній 

справі, в статистиці, генетиці та ін. 

В лінгвістиці будь-яку мову прийнято розглядати як певний код, в якому сигнали 

(фонеми, морфеми, лексеми, синтаксеми і стилістичні прийоми) організовуються з 

метою передачі відповідної інформації, доступної всім реципієнтам, які володіють цим 

кодом [1, с. 140]. Такий загальномовний код представляє собою норми літературної 

мови, які розбиваються на ряд субкодів (діалекти, жаргони, стилістичні різновиди мовної 

системи і т.п.). Кожен з субкодів виконує свої функції в рамках міжособистісної 

комунікації, обслуговуючи відповідну сферу соціальної діяльності людини. 

Субкоди дуже часто використовуються в усних та письмових текстах, що 

дозволяє людям обмінюватися інформацією, просити про допомогу, вимагати виконання 

обовʼязків, розповідати про свої враження, емоційні переживання і т.д. Будь-яке з 

перерахованих дій проводиться за допомогою текстових утворень, яким притаманні 
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певні риси. Подібні утворення розглядаються як типи тексту, а властиві їм 

характеристики функціонують як субкоди загальномовної системи. Щоб спілкуватися з 

їх допомогою, необхідне знання субкодів, таких як професійна мова, діалект, жаргон, 

іноземна мова та ін. Як правило, субкоди змішуються: мова юриста може включати 

елементи жаргону злочинців, сучасна поезія не цурається використання розмовної 

лексики, мова преси все більше відходить від норм офіційних документів. У цьому сенсі 

найбільш різноманітним кодовим утворенням є художній текст. Тому його можна 

називати полікодовим або мультикодовим. 

Лінгвістика тексту все частіше бере до уваги не тільки мовні характеристики 

даного утворення, так як він включає в себе і інші знаки: жести, міміку, а в разі 

письмової мови малюнки, зміну типографського шрифту, сорт паперу та ін. 

Поняття мультикодовості слід розглядати максимально широко, включаючи в 

нього всі згадані коди та субкоди. Наприклад, Генріх Ф. Плетт каже про значущу роль 

субкодів в реалізації прагматичних завдань в художніх текстах різних жанрів. Як 

субкоди він розглядає діалекти, які перетворилися в «кодову норму», а мовний стандарт 

в субкод. Як деякі елементи субкодів Г. Плетт трактує також іншомовні включення, 

історизми та архаїзми, які надають тексту піднесене стилістичне забарвлення, 

вульгаризми, фонологічні варіанти звучання слів, інтонування речень. В сучасних як 

художніх, так і нехудожніх текстах все більшого поширення набуває включення 

елементів графічних, колірних, візуальних та інших доповнень. Вони називаються 

креолізованими, гібридними, полімодальними, вербально-візуальними і т.д [5, с. 303]. 

Шипова І. А. приводить приклад із літератури ХХ століття, яка добре відома 

текстами з невіддільними від них ілюстраціями, такими як «Маленький принц» Антуана 

де Сент-Екзюпері або казки Карела Чапека з малюнками його брата Йозефа. Вона також 

стверджує, що ігнорувати знаки немовної природі природу при сприйнятті названих 

текстів неможливо, адже вони представляють собою єдність, що визначає зміст 

літературного твору. Розуміння цього факту підтверджує необхідність включення в 

аналіз текстових утворень всього арсеналу знань про позамовну дійсність, вміння 

співвідносити їх з художніми творами, включаючи різні механізми мислення, щоб їх 

«декодувати» [3, с. 94].  

Не можна забувати, що «кожна культура на певному етапі характеризується 

певною системою кодів. Лише володіючи значимими в даній культурі кодами, член 

культурної спільноти здатний створювати і розуміти тексти цієї культури». Актуальність 

цього твердження підтверджується введенням все більш різноманітних знакових 

елементів – кодів – в тексти художньої літератури, оскільки без цього вже неможливе 

адекватне відображення реальності, в якій людина живе і діє. 

Характерною рисою сучасної художньої літератури, що відбиває її 

мультикодовість, стали іншомовні включення в мономовний текст. Це явище відоме з 

давніх-давен, але його характер змінився за останні два століття. У романі «The Time 

Travelerʼs Wife» зафіксовано використання включень коротких іншомовних фраз. 

Наприклад: 

«Helen leans towards me and says, sotto voce.» [4, с. 87].  

«Clare, attendez», Madame says, at my elbow.» [4, с. 102]. 

«And you canʼt change anything: he will still get sick, you will still get sick, und so 

weiter.» [4, с. 254]. 

 Ми вважаємо, що метою використання цих включень в романі було зробити 

акцент на походження та оточуючий світ героїв. Роман був написаний англійською 

мовою, але деякі герої – білінгви, що передбачає наявність певного світогляду, 

обумовленого володінням не лише одної мови. Головна героїня роману Клер, яка є 

носієм англійської мови та в романі переважно спілкується нею, описуючи дії своєї 

подруги Хелен, замінює слово «whispering» (англ.) на «sotto voce» (італ.), що означає 

«говорити пошепки». Можемо припустити, що це відбувається через вплив картини 
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світу на неї. Можливо вона дуже часто зустрічала слово «говорити пошепки», що було 

сказано італійською в літературі, музиці або в розмовах оточуючих. Декодувати суть 

тексту, що включає додатковий код можливо лише за певного знання цих мов. У 

сучасній літературі «почергове використання елементів двох або більше мов в рамках 

одного комунікативного акту» [2, с. 123] стало невід'ємною частиною художнього тексту 

і одночасно відображенням якісних змін в світі, де панує білінгвізм. Але для людини, яке 

не є білінгвом, таке використання іншомовних включень є незрозумілим, невідомими 

словами з певним значення, «кодом». Та для розуміння цих включень, необхідно їх 

«декодувати», тобто перекласти на зрозумілу мову. І в такому випадку можемо говорити 

про використання іншої мови в якості елемента мультикодовості.  

Мультикодовость у вигляді різноманітних інтертекстуальних включень, 

починаючи з цитат і алюзій з текстів відомих авторів і закінчуючи рекламними 

слоганами, створює текстову гетерогенність, що вимагає від адресата впізнавання 

найрізноманітніших кодів.  

«Henry kisses me. ‘Nor Time, nor Place, nor Chance, nor Death can bow/my least 

desires unto the least remove.’»  [4, с. 250]. 

В цьому уривку використана цитата із книги Francis Quarles «Emblems, divine and 

moral». Таким чином головний герой говорить про свої почуття до коханої через слова, 

сказані іншою людиною, але які є відомими для коханої.  

Розглянемо ще один приклад з роману «The Time Travelerʼs Wife»: 

«3 – [2 – [4 – 96 – fluoro – 1,2 – beniziosoxazol – 3 –yl)… colloidal silicon dioxide, 

hydroxypropyl methylcellulose…propylene glycol… .» [4, с. 253]. 

У цьому випадку мова йде про звернення до зовсім іншої знакової системи, яка не 

належить до мовної сфери. У наведеному вище уривку відбувається візуально-понятійне 

кодування інформації, що включає міжкодове перемикання, що активізує не лише 

словесно-логічне, але і абстрактно-образне мислення. Для людини, незнайомої з 

медициною, цей текст сприймається майже як іншомовне включення, але таким чином 

він перетворюється в документ достовірності описуваних подій. 

Завершуючи дані міркування, зазначимо, що мультикодовість художнього тексту 

служить лише ще одним доказом того, що він являє собою складне знакове утворення, 

знаки в якому простежуються на всіх рівнях його організації: на мовному, структурному, 

композиційному та навіть візуальному. 

З усією очевидністю можна стверджувати, що мультикодовість – ознака часу, 

відображення процесів, що відбуваються в суспільстві, зокрема, в звʼязку з 

впровадженням в міжособистісне спілкування нових засобів комунікації, компʼютерних 

технологій і т.д. Цей процес буде розширюватися, йти вглиб. У сфері художнього тексту 

у нього свої завдання. На наш погляд, мультикодовість служить одним із способів 

породження нових смислів тексту, мовна та знакова неоднорідність в текстовому 

просторі створює напругу між різними кодами, що веде до ускладнення його організації, 

з одного боку, і до розширення його багатозначності, з іншого.  

Отже, мультикодовість – особлива сфера метасеміотичних досліджень тексту, так 

як мова йде про використання знаків ще одного рівня – кодів не мовної природи – в 

замкнутій системі наративного художнього тексту. На відміну від мовних субкодів коди, 

які співвідносяться іншим знаковим системам, не можуть належати до основного плану 

оповіді НХТ. Однак, вони стали невід’ємною частиною оповідання. Читаючи роман «The 

Time Travelerʼs Wife», можна побачити використання іншомовних включень, цитувань та 

візуально-понятійної інформації в якості кодів. Їх функція полягає в можливості зробити 

картину дійсності більш виразною та підключити образне або асоціативне мислення 

читача. На сьогоднішній день не враховувати явище мультикодовості під час аналізу 

текстів художньої літератури неможливо. 
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Суспільство не стоїть на місці, щодня вносить новизну не лише в науку, культуру 

і мистецтво, але і в процвітання мови. Швидкий рівень розвитку інформаційних 

технологій, області взаємин, створює сприятливу основу для появи нових слів і фраз. 

Зміни в лексиці української мови в основному повʼязані з соціокультурними змінами, що 

відбуваються в суспільстві. Ці зміни суттєво змінили пропорцію варіацій мовних 

стандартів. В останнє десятиліття спостерігається інтенсивне проникнення іноземних 

запозичень в українську мову.  

Починаючи з XIX століття, Україна переживає період, який характеризується 

більш міцними відносинами з англомовними країнами, що також призводить до 

запозичення словникового запасу. Тема запозичень в українську мову дуже популярна. 

Так, багато науковців займаються проблемами виникнення та розповсюдження 

запозичених лексичних одиниць. Наприклад, Л.А. Антонова, Л.А. Баркова, О.А. 

Василевський, Н.М. Лисиця, І.П. Мойсеєнко, О.І. Панченко. Як ми бачимо, інтерес до 

цього питання з часом не слабшає. У цьому його багатовимірна і невичерпна природа.  

Існує кілька точок зору щодо визначення поняття «запозичена лексика». Однією з 

них є традиційна, згідно якої, запозичення визначається як елемент іноземної мови, 

перенесений з однієї мови в іншу в процесі взаємодії культури й традиції. Запозичені 

слова адаптуються до мовної системи настільки, що надалі її походження не 

відчувається носіями мови й виявляється лише під час процесу етимологічного аналізу. 

Інша теорія полягає в тому, що запозичене слово – це слово, яке введено в мову ззовні, 

навіть якщо воно за складовими його морфем нічим не відрізняється від споконвічно 

українських слів, наприклад, якщо слова беруться з будь-яких близькоспоріднених мов.  

На думку дослідників, сам процес запозичення – нормальне явище, а в певні 

історичні моменти ще й неминуче. Позитивним моментом запозичення полягає в тому, 

що збагачується словниковий запас приймаючої мови. Більшість запозичень пов’язані з 

розвитком науки, техніки, культури, економіки та трудових відносин. Багато з цих слів 

міцно входять в життя, потім втрачають свою новизну і стають живою лексикою.  

Автори підручника «Вступ до мовознавства» Глинських Г.В., Петрова О.В. 

говорять про те, що на відміну від повністю засвоєних запозичень, так звані іноземні 

слова зберігають сліди свого іншомовного походження у вигляді звукових, 

орфографічних, граматичних і семантичних особливостей, які чужі споконвічні слова [3, 

с.280].  

На думку Баранової Л.А, процес запозичення трактується не як перетин 

іншомовних елементів в лексиці, а як створення в мові-реципієнті нових лексичних 
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елементів. Тобто запозичення словникового запасу – це імітаційне моделювання 

елементів словникового запасу іноземної мови, яке добровільно виконується в мовній 

системі в процесі функціонального освоєння мовою індивідуальних мовних 

новоутворень, створених за іншомовними зразками [1, с. 49-53]. 

У суспільному житті зʼявляться нова реальність, нові обʼєкти, нові концепції. 

Зʼявилося багато нових понять, разом з тим і слів, термінів, в основному в галузі 

економіки, політики й технологій. Іншомовна, особливо англомовна лексика, стає все 

більш поширеною в нашому сучасному житті. Запозичення – це природний процес 

збагачення словникового запасу мови, цей процес необхідно свідомо регулювати, щоб 

підтримувати чистоту рідної мови. Експансії англіцизмів в мову мас-медіа, поряд з 

такими факторами, як розвиток інформаційних технологій і активізація міжкультурного 

спілкування, сприяє фактор соціокультурного порядку, тобто ідеалізації американського 

способу життя й американської культури, в тому числі освіти, бізнес середовищі [4, c. 

39-42]. 

Причинами запозичення слів є лінгвістичні, соціальні, духовні та естетичні 

чинники, потреба в нових мовних формах, необхідність концептуальної декомпозиції, 

різних засобів і їх повноти, простоти і ясності. У структурному плані англіцизми в 

текстах мас-медіа виконують головним чином переважно граматичні, тематичні, 

оціночні, практичні, комунікаційні та функціональні завдання, які визначаються 

характером і типом інформації. 

М.А. Брейтер виділяє наступні причини іншомовних запозичень:  

1) в суспільному житті зʼявляються нові реалії, нові предмети, нові поняття 

(маркетинг, бренд);  

2) поява нових слів, що позначають явища, які й раніше були присутні в житті 

суспільства, але не мали відповідного позначення. Зазвичай їх існування замовчувалося 

(мафія, рекет);  

3) поява нового слова позначає те, що колись називалося за допомогою 

словосполучення (рейтинг – положення фірми, політичного діяча, передачі в списку собі 

подібних; імідж – образ «себе», який створює тележурналіст, політичний діяч);  

4) зміна соціальної ролі предмета (офіс – контора, службове приміщення);  

5) запозичення нових слів обумовлено впливом іноземної культури, диктується 

модою на іноземні слова [2, с.272]. 

Проблема запозичень з англійської мови в засобах масової інформації особливо 

актуальна у звʼязку з фундаментальними змінами, обумовленими самим життям. 

Сьогодні дослідження, присвячені зміні мови, охоплюють в себе розробку нових слів і 

структур носіями мови, перенесення їх значення з вихідного мови або так званого 

вихідного стилю в основний словниковий фонд мови й нові з цих слів.  

Знання англійської мови вважається авторитетним, і нові культурні підходи 

відображені в шкільних і університетських програмах в галузях викладання іноземних 

мов, публікації спеціалізованих мовних і культурних словників, підручників і наукових 

досліджень. Одне з найактивніших напрямків залучення нової англійської лексики в 

українську мову – реклама і засоби масової інформації. Завдяки яким, в українську 

лексику потрапляє значна кількість запозичень. 

Засоби масової інформації відіграють важливу роль в поширенні запозичених 

слів, тому що вони є найбільш гнучкими, затребуваними й залучають велику кількість 

людей. Мова засобів масової інформації, з одного боку, відображає культуру мови, 

суспільні погляди і настрої, а з іншого – впливає на розвиток самої мови. При читанні 

засобів масової інформації, люди несвідомо включають запозичені слова у своїй 

промові, і вони міцно закріплюються за промовою у вигляді модних сплесків та 

«альтернатив».  

Використання іншомовних слів у мові мас-медіа часто допомагає уникнути зайвої 

описовості. Через те, що засоби масової інформації є найбільш мобільним 
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«консерватором» стану мови на даний момент, здається логічним вибрати саме засоби 

масової інформації джерелом матеріалу для дослідження. З одного боку, всі останні 

мовні зміни зображуються в тексті мас-медіа, а з іншого боку, медіа часто впливають на 

мовні зміни й розвиток. Проблема в тому, що поява нових слів, з одного боку, розширює 

словниковий запас носіїв української мови, а з іншого боку, втрачає оригінальність і 

неповторну красу. Ці фактори визначають вибір теми й матеріалу дослідження. 

Матеріалом дослідження послужили англійські запозичення, зібрані при дослідженні та 

аналізі текстів різних жанрів журналістики в сучасних українських засобах масової 

інформації. 

Згідно Кравчук Л.В., до основних тематичних груп англіцизмів у сучасній 

українській мас-медіа відносять такі: 

1. «Предмети повсякденного вжитку» (фітнестрекер, боді, фаст-фуд, спонж, 

скраб, блендер).  

2. «Комп’ютерні технології»: технічні пристрої (гаджет, девайс, фаблет); 

програми, їхні функційні характеристики й дії користувача (браузер, меседж, десктоп, 

вайбер аут, погуглити, скролити, скайп);  

3. «Емоції, реакції та оцінка дійсності»: вигуки-привітання, вітання та прощання 

(хай, хеллоу, бай); етикетні формули згоди або відмови (окей, ок, ноу проблемз).  

4. «Люди за різними ономасіологічними ознаками»: віком і статтю (бой, гай, 

бейбі, мен, піпли, олди); родинними, соціальними й іншими зв’язками (паренти, френди, 

бойфренд, BFFs); професією (іміджмейкер, брокер, промоутер, ді-джей, ем-сі, рієлтор, 

сeк’юріті, бодігард, мерчендайзер, адмін, піар-менеджер); соціальним статусом (шіпли, 

лоулайфи, аутсайдер);  особливостями поведінки (пікапер, віслблоуер, кілджой, 

базкілер).  

5. «Культурна сфера»: різноманітні стилі музики та субкультури (нью ейдж, 

диско, драм, чілаут, лаунж); видовищні заходи, концерти (фест, перфоманс, батл, 

шоудаун, фаєр-шоу);  

6. «Спортивна сфера» (фітнес-клуб, лег-дроп, флеп-джек, біг-бут, стретчинг, 

бодібілдинг, армреслінг, арм-кік) [5, с.137-144]. 

Черноголовіна Т.Г. проаналізувала мас-медіа тексти популярних українських 

газет «Вечірній Київ» й «Бізнес Україна», дійшла до висновків, що в них 

використовується величезна кількість англіцизмів. Гортаючи сторінки цих газет, 

англіцизми трапляються абсолютно в будь-якій тематиці, особливо це стосується 

політичних, економічних та комп’ютерних тем. Орієнтація на іншомовні слова 

насаджується завзято і послідовно, що може ілюструвати зниження частоти вживання 

української лексики. Часто можна зустріти такі слова як: «холдинг», «холдингова 

компанія», «демпінг», «ваучер», «портфоліо». Багато разів зустрічається й слово 

«толерантність», це слово найбільш популярне, адже ХХІ століття – століття 

толерантності. Читаючи політичні статті, можна зустріти такі англіцизми: «саміт», 

«верифікація», «дефолт», «бартер», «президiум» [8, с. 255-258]. 

Цісар Наталія, аналізувала статті українського журналу «Наталі». Натрапляємо на 

слова, утворені афіксальним способом від слів англомовного походження, наприклад: 

комфортний – від англ. сomfort – зручність; складні слова, такі як яхтсмен, спайдермен, 

та складені: водії-рефрежератори, міні-спідниці, spa-курорти, spa-процедури та fashion-

смак, fashion-винахід. Широкого вжитку набувають такі слова, як релакс, фреш, 

інтерв’ю, трен, шопінг, шоу, мікс, рейтинг, спонсор, консенсус, чартер, хештег [7, с.229-

231]. 

Отже, в мові мас-медіа кінця ХХ – початку ХХI століття відбуваються певні 

лексико-семантичні процеси, у звʼязку з появою нових англомовних запозичень. 

Інтенсивне запозичення англомовної лексики є невід’ємною рисою сучасного етапу 

розвитку української мови, зумовлене як мовними, так і позамовними чинниками, 

свідчить про стрімкі мовні зміни в суспільстві, нерідко призводить до ускладнення 
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сприйняття та розуміння інформації носіями мови. Англіцизми по-різному адаптуються 

до норм української мови, але в більшості випадках замінюють певні українські слова [6, 

с. 57-70]. 

Ми можемо зробити висновок, що причинами запозичень з англійської мови може 

бути наступне: нова термінологія, «дань моді», виразність новизни, емоційне вираження 

мови комунікатора. Тенденція до інтернаціоналізації лексики, а отже й до 

загальнозрозумілості мас-медіа дискурсу – наявна, що є показником творення сучасної 

мови в Україні. 
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Будь-яка мова – це живий організм, що постійно розвивається та змінюється. 

Соціальні мережі як новий вид комунікації сприяють виникненню як граматичних, так і 

лексичних особливостей в мові. Сленг як різновид мови привертає увагу своєю здатності 

постійно змінювати кордони, що розділяють його з мовною нормою.  

Проблема існування молодіжного мовлення важлива з  лексичного погляду, однак 

на сьогодні вона маловивчена й суперечлива, потребує детального розгляду, хоча 

науковці торкалися  окремих її аспектів, приділяючи недостатньо уваги аспектам у 

сленгу у соціальних мережах. Тому метою нашої статті є визначення специфіки сленгу в 

Інстаграм. Завдання: розглянути поняття молодіжного сленгу  з точки зору різних 

дослідників, визначити форми прояву та встановити найбільш вживані вирази 

молодіжного сленгу у Інстаграмі. 

В наш час існує доволі велика кількість визначення поняття «сленг». 

За визначенням вітчизнних та зарубіжних дослідників, сленг – це:  

– синкретичне мовне утворення, що включає загальний  масив розмовної 

емоційно-експресивної лексики, не відображеної у сучасній лексикографічній практиці  

[1, с. 33]; 
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– практично відкрита мовна підсистема ненормативних, стилістично знижених 

лексико-фразеологічних одиниць  [2, с. 42].  

– це  нетрадиційні слова або фрази, які виражають або щось нове, або  щось 

старе по-новому. Молодіжній мові властива легковажність,  некоректність, оскільки 

сленг може бути непристойним. Його  барвисті метафори є проявом дотепності, а разом 

із зухвалою соціальною критикою надають сленгу характерного «аромату»  

(енциклопедія Британіка) [6].  

– це слова і вирази, властиві молоді і часто ними вживані, що не сприймаються 

старшим поколінням  як загальновживані чи літературні [2, с. 169].  

Активне використання сленгу обумовлено відсутністю у соціальних мережах 

регламентованого контролю над мовою, так як спілкування у мережі носить 

неформальний характер. У соціальних мережах сленг широко використовується для 

надання комунікації емоційного забарвлення. Крім запозичень і сленгізмів, користувачі 

соціальних мереж вживають лексичні скорочення для більш швидкої передачі інформації 

в повідомленнях. Нестабільність лінгвокультурної ситуації початку ХXI ст. сприяє 

значному поширенню лексичних одиниць молодіжного сленгу, які, втрачаючи свою 

соціальну прикріпленість, стають впізнаваними у різних соціальних групах, а деякі з них 

отримують подальший розвиток в літературній мові. У звʼязку з цим, такі вчені як 

Крисін Л.П., Федорова І.О., Левікова С.І. піднімають питання про падіння культури 

мови,  при цьому не обмежуються лише Інтернет середовищем, а розглядають проблему 

на національному рівні. 

Сленг – незамінна частина в житті сучасної людини. Молодь використовує 

сленгові вислови всюди.  Цікавим є той факт, що кількість людей, що використовують 

певне слово, значно перевищує кількість людей, які знають його правильне тлумачення. 

Люди часто використовують інстаграм-сленг, не замислюючись про значення, а 

піддаючись впливу моди.  

Вирази та слова стають сленговими не тільки завдяки їх словотворенню чи 

нетрадиційному  написанню, а перш за все тому, що їх вживає  більш-менш обмежене 

коло людей певного віку, по-друге, вони привносять у мову особливий змістовний 

відтінок бачення  світу очами молоді, відображення їх світосприйняття. 

Для того, щоб проаналізувати сленг, ми розглянули найчастіше вживані хештеги 

(від англ. hashtag: зображується символом #; слова, за якими інші користувачі зможуть 

знайти релевантний контент), вирази та пости  у соціальній мережі Інстаграм. 

Інстаграм – це соціальна мережа, яка існує з 2010 року. На сьогоднішній день у 

Інстарам зареєстровано більш ніж 800 мільйонів активних користувачів. Дана соціальна 

мережа, як і будь-яка інша, не предʼявляє суворих норм до мовної поведінки 

користувачів.  Інтернет-«юзери» нічим не обмежують себе у виборі мовних засобів і 

прийомів при написанні постів і коментарів.  Однією з найбільш яскравих рис мови 

сервісу являється регулярне використання сленгових виразів. 

За 10 років існування молодь вже звикла до таких понять як «інста» (скорочення 

від Інстаграм), «та́пать» (від англ. tap –  натискати), хайпити ( від англ. hype –  

привертати увагу) «свайпати вгору», (від англ. swipe – проводити не відриваючи), 

«скролити «лєнту» (від англ. scroll – гортати), «переходити за посиланням у біо» (вio – це 

короткий опис профілю, який видно всім), «сторіси» (від англ. stories  – це пости 

(записи), які пропадають через 24 години. Вони працюють як презентації: замість того, 

щоб перегортати пост вгору-вниз, треба  просто провести пальцем вліво або вправо, 

«вайбси» (від англ. vibes  –  емоції, флюїди), шеймити (від англ. – соромити кого-небудь 

за щось). 

Практично вся молодіжна лексика, яка використовується у даній соціальній 

мережі – це запозичення з англійської мови. Даний факт не дивує, тому що англіцизми, 

починаючи з середини 20 століття, регулярно поповнюють словник української мови.  

Шляхи і способи утворення  сленгу досить  різноманітні, але всі вони зводяться до того, 
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щоб пристосувати  запозичене слово до вітчизняної дійсності і зробити його придатним  

для постійного використання [3]. 

Цікавими для розгляду є й самі хештеги, що вже стали загальновживаними в мові 

користувачів Інстаграм та які є незрозумілими для тих, хто не зареєстрований там, 

наприклад: 

# L4L («Like for Like»), тобто лайк за лайк, цей хештег є одним із найпопулярніших у  

данній мережі, його використали понад 229 мільйонів разів; 

# F4F ( «Follow for Follow»), що означає «підпишись і я підпишуся у відповідь». 

#Foodporn – є хештегом, що використовують для фотографій зі смачною і красиво 

оформленої їжею; 

#dopepic – дуже крута фоторгафія; 

#igers – інтаграмери (скорочено від «користувачі мережі Інстаграм»); 

#оotd – outfit of the day – образ дня, наряд дня; 

#fitspo – fitness inspiration – натхнення від спорту; 

#shoutout – вираз вдячності; 

#atergram – цей хештег використовують при публікації старої фотографії у власний 

профіль; 

#tweegram – пост у профілі з цитатою; 

#Babystagram – пости про дітей; 

Основною функцією молодіжного сленгу є емоційно-експресивна. Люди 

використовують сленг для того щоб, їх мова звучала менш  офіційно та сухо.  Сленг 

дозволяє відчути себе вільніше та розслабитися. Однак,  яке б емоційне забарвлення не 

хотів висловити носій мовлення, явно позитивну або негативну, сам сленгізм буде 

завжди нести в собі знижене забарвлення. Крім того, молодіжний сленг демонструє 

фамільярність, в прагненні знизити соціальну значимість, так, наприклад, слово 

«підписота»  має негативне забарвлення від слова «підписники» (ті люди, хто 

підписаний на профіль у соціальній мережі). 

«Інста» сленг – це наша реальність, всі ці скорочення вже давно увірвалися в 

наше життя і мову, тому ми не можемо його ігнорувати, а маємо прийняти все як є. В 

використанні  «інста»-виразів немає обʼєктивної необхідності, вони лише частина 

масової культури, але саме тому, що у цьому мовному середовищі соціальних мереж 

відбувається стирання кордонів між стилями мови, між літературними і не 

літературними мовними одиницями, між українською мовою та запозиченими словами і 

способом їх написання, вони набувають популярності серед української молоді. 

Інстаграм – це особливий комунікативний простір, в якому проявляються 

практично всі нові тенденції розмовного усного та писемного мовлення. Сленг у 

соціальних мережах є одним з елементів процесу розвитку мови, його поповнення та 

різноманіття. Саме в сленгових виразах знаходять найбільш яскраві відображення 

сучасні реалії життя.  Проте, відкритим для дискусії залишається питання,  чи вважити 

сленг здоровим джерелом словникового запасу чи  формою деградації мови.  
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СТИЛІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ В РОМАНІ «БУРЕМНИЙ ПЕРЕВАЛ» ЕМІЛІ 
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Метою дослідження є виявлення основних стилістичних елементів в романі « 

Буремний перевал» Емілі Бронте 

Для досягнення мети необхідно виконати ряд завдань: 

 Виявити основну тему роману «Буремний  перевал». 

 Охарактеризувати стиль художньої оповіді. 

 Виявити в тексті роману стилістичні елементи. 

Актуальність теми дослідження. Творчість Емілі Бронте є особливим явищем  в 

історії англійської літератури. Залишена нею літературна спадщина зовсім невелика, але 

настільки унікальна і яскрава, що має неминуще значення. Роман Емілі Бронте є 

органічною частиною національної літератури, в тому числі словесної культури Англії, 

яка пройшла в своєму розвитку ряд етапів, ознаменованими значними досягненнями. На 

особливу увагу заслуговує етап формування і становлення нової романтичної англійської 

художньої прози, який припадає на середину XIX століття. 

Яку ж головну тему розглядає і досліджує автор у своєму романі? Мені здається, 

що це почуття, але не звичайні, наприклад, почуття любові, що веде до щасливого 

шлюбу героїв, а почуття всепоглинаючі і безсмертні. Дуже добре про єдиному романі 

Емілі Бронте сказала Вірджинія Вульф, вона вважала, що підхід автора до теми не 

звичайний, а більш узагальнений – поетичний: «Вона бачила перед собою розколотий 

світ, хаотичну купу осколків, і відчувала в собі сили звести їх воєдино на сторінках своєї 

книги. Від початку і до кінця в її романі відчувається цей титанічний задум, це високе 

намагання – наполовину безплідне – сказати вустами своїх героїв не просто «Я люблю» 

або «Я ненавиджу», а – «Ми, рід людський» і «Ви, передвічні сили ...». 

Окрім головної теми існує в романі й інша, більш приземлена проблематика. 

Наприклад, тема батьків і дітей, яка яскраво окреслилася в розвитку відносин між 

господарем Грозового перевалу містером Ерншо і його сином Хиндли, який явно був 

розлючений тим, що батько привіз в будинок чужинця-суперника і кандидата на 

спадщину. Батько також часто вже не був задоволений характером і поведінкою Кетрін. 

Потрібно відзначити, що тісно до теми батьків-дітей примикає і тема сирітства в 

романі «Буремний перевал». Адже більшість персонажів були сиротами, рано втратили 

батьків Хиндли, Кетрін і Хиткліф, рано залишився без матерів і покоління «дітей» 

Гертон Ерншо, Кетрін Лінтон і Лінтон Хиткліф. Може, звідси така атмосфера 

неприкаяності і гіркі долі персонажів? 

Індивідуальність письменника багато в чому визначається мовою і стилем його 

творів, тобто вони є взаємоповʼязаними. Поняття стилю характеризується 

багатомірністю, обʼємністю. У той же час виявляються основоположні принципи 

трактувань цієї категорії. 

У даній роботі, при дослідженні авторського стилю англійської письменниці 

девʼятнадцятого століття Емілі Бронте, я вважаю за доцільне дотримуватися даної 

концепції. При цьому, що стилістичні чинники – це, умовно кажучи, макро – рівень 

стилю, а стилістичні  компоненти – це його мікрорівень. 
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Так, в стилі виділяються елементи форми і змісту, при цьому елементи змістовної 

структури літературознавцям представляються більш значимими і 

актуальними.«Буремний  перевал» є, безумовно, романтичним і трагічним твором. Він 

володіє багатьма рисами, так званого, готичного роману, дія якого будується на неясних, 

таємничих подіях. 

Назва «готичний» роман отримав від архітектурного стилю популярного в Європі 

в період між ХII і XVI століттями. Готичні собори відомі похмурими інтерʼєрами з 

глибокими нішами, темними кутами і тінями, кам'яними стінами, від яких гулко 

відбивалися кроки віруючих. 

Типовий готичний роман розгортається в одному або декількох страшних місцях, 

таких, як: тьмяно освітлений середньовічний замок, старий особняк на вершині пагорба, 

туманне кладовищі в покинутій сільській місцевості, або лабораторія вченого, де він 

проводить страшні експерименти. У романі Емілі Бронте місцем основних подій є старе 

(на фасаді цифра 1500) фамільне гніздо, маєток «Буремний перевал» ізольоване від 

інших, що стоїть посеред вересових пустирів, відкрите всім вітрам. 

Таємничим є і мотив порятунку дитини невідомої національності і неясного 

походження, який був знайдений паном Ерншо, главою сімейства, на страшних вулицях 

Ліверпуля в результаті загадкових подій, про які в романі тільки згадується, і привезений 

в маєток «Буремний перевал», замість обіцяних власним дітям подарунків.  

Крім рис готичного роману,  є  наявність фольклорного мотиву в романі Емілі 

Бронте. Наприклад, завʼязка сюжету відбувається після прибуття в будинок «чужинця». 

Як відомо, аналізуючи сюжетні мотиви («функції») чарівної казки, В.Я. Пропп прийшов 

до висновку, що, за всієї начебто їх різноманітності, стійкими елементами казки є 

функції дійових осіб, число яких обмежено, а послідовність завжди однакова. 

Відповідно до системи Проппа, цих функцій тридцять одна, і кожна з них 

відображає цілий зріз казкового світу. «Зрозуміло, казка може використовувати не всі 

функції, пропускати одні і подвоювати інші, порушувати їх послідовність і повертатися 

назад; проте загальна канва сюжетного дії при цьому зберігається» 

У романі немає слова автора, в ньому є два оповідача Неллі Дін і містер Локвуд, а, 

значить, є тільки чужа мова. По-перше, розповідь ведеться від першої особи, а це 

значить, дається субʼєктивне виклад подій. Вводячи в роман двох оповідачів, Емілі 

Бронте хотіла висвітлити історію з двох різних субʼєктивних точок зору і дати різні 

оціночні судження. І, потім, наявність оповідача дозволяє переконати читача в 

достовірності викладених подій, стерти враження вигаданості. 

«Буремний  перевал» звичайно ж, романтичний твір, а точніше, володіє багатьма 

ознаками готичного роману. 

По-перше, дія розгортається навколо неясних і таємничих подій. По-друге, герой 

володіє демонічним виглядом, дуже пристрасною натурою і загадковим походженням. 

По-третє, багато в романі містичного і надприродного. По-четверте, в романі похмура і 

важка моральна атмосфера. По-пʼяте, дуже підходящий готичний пейзаж. Всі ці 

стилістичні особливості створені за допомогою певних засобів, таких як символи, 

персоніфікація, протиставлення персонажів, наявність двійників, повторів і викладу від 

імені двох оповідачів. 

Крім рис готичного роману, ми припускаємо наявність фольклорного мотиву в 

романі Емілі Бронте. Наприклад, завʼязка сюжету відбувається після прибуття в будинок 

«чужинця» ( «цигана-демона» Хиткліфа). 

Для створення образів в романі також використовуються такі літературні 

прийоми, як: алітерація, гіперболи, метафори, звуконаслідування, аксюморон, 

персоніфікація і порівняння. 

Головною ж темою роману Емілі Бронте «Буремний перевал» є дослідження 

високого всепоглинаючого безсмертного почуття, здатного утримати людину від 

моральної загибелі. Ось які слова вклала автор в уста своєї героїні Кетрін Орншо: «Якщо 
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загине все, але він залишиться, життя моє не припиниться; але якщо все інше 

збережеться, а його не буде, весь всесвіт зробиться мені чужим, і мені нема чого буде в 

ньому робити і далі, над тілами померлих: «Я бачу спокій, якого не потривожити ні 

землі, ні пекельним силам, і це для мене запорука нескінченного, безхмарного 

майбутнього – вічності, в яку вони вступили, де життя безмежне у своїй тривалості, 

любов – у своїй душевності, а радість – у своїй повноті». 
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КОНЦЕПТ У СУЧАСНИХ ЛІНГВІСТИЧНИХ СТУДІЯХ 
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Ізмаїльський державний гуманітарний університет 

Науковий керівник – доц. Сорока Т. В. 

 

Лінгвоконцептопологія – відносно нова галузь міждисциплінарного знання, яка 

виникла в кінці ХХ ст. і вже зарекомендувала себе як життєздатна наукова дисципліна з 

цілком певним об’єктом, чітко окресленою предметною областю та усталеним 

дослідницьким апаратом. Проростаючи на перетині лінгвокогнітології, 

лінгвокультурології, лінгводискурсологіі та інших споріднених дисциплін, 

лінгвоконцептологія намагається по-новому поглянути на такі одвічно актуальні 

проблеми, як система і структура мови, мова і знання, мова і мислення, мова і ії 

користувач. 

Центральним поняттям когнітивної лінгвістики є поняття концепту як 

універсальної пізнавальної одиниці, яка вербалізовна та має різні реалізації в культурі. 

Статус концепту визнається за ментальними утвореннями будь-якого ступеня спільності, 

що володіють внутрішньою семантичною розчленованістю, зазначеними 

етнокультурною специфікою і знаходять фіксоване мовне вираження [2, 54]. 

Розуміння концепту як «культурно зазначеного вербалізованого сенсу» [1, с. 267] 

в рівній мірі справедливо як для концептів, специфічних для конкретної культури, так і 

для концептів універсального характеру. До таких світоглядних універсалій поряд з 
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концептами вищого рівня «свобода», «справедливість», «борг», «щастя», «совість» 

відноситься і концепт «любов» 

Зміст концепту не залишається незмінним; його зміст змінюється, поступово 

ускладнюючи, разом з розвитком тієї соціокультурної спільності, частиною 

концептосфери якої він є.  

Художній концепт відноситься до базових соціальних концептів: «Базовими 

характеристиками концепту оголошуються його замісна по відношенню до поняття 

функція, символічна природа, динамізм (мінливість, рухливість смислового наповнення) 

і – для художніх концептів – потенційна відкритість інтерпретацій («невизначеність 

можливостей»)» [6, с. 98]. 

Концепт – поняття, за допомогою якого філософія і наука ХХ століття 

намагаються пояснити одиницю зберігання інформації в підсвідомості. Це прагнення 

обумовлене характерною саме для цього часу ідеєю проникнення в саму сутність 

свідомості з метою вивчити, подолати все, що робить його невільним. Це завдання 

частково ставлять перед собою філософія, культурологія, психологія, багато галузей 

лінгвістики. Залежно від точки зору, термін наповнюється різним змістом. Однак всі 

погляди можна звести до якогось інваріанта: концепт – це квант сенсу, має культурно-

специфічну основу. В межах лінгвістики концепт також визначається неоднозначно, 

залежно від наукового напрямку і дослідника. В рамках дослідження під концептом 

розуміється  «багатовимірний розумовий конструкт, що відображає процес пізнання 

світу, результати людської діяльності, її досвід і знання про світ, який зберігає 

інформацію» [5, с. 75]. 

Сфера почуттів є сприятливим полем для дослідження, оскільки саме в ній 

найбільш повно виражаються особливості національної свідомості. А любов як базове 

почуття, передає психо-емоційні стани людини, і концепт, що виявляє себе в будь-якій 

культурі, стає значущим об’єктом для дослідження і виявлення національної специфіки. 

Мова і культура – це явища, які взаємопов’язані між собою, неможливо уявити 

національну культуру без рідної мови. Мова – це основа і найголовніший елемент 

культури. Рівень її розвитку визначає національно-громадські функції і можливості 

мови. Для того щоб зрозуміти і перейнятися духовною і матеріальною культурою народу 

необхідно добре знати його мову. Мова народу – це унікальна, завжди квітуча квітка 

духовного життя народу. Найефективніше знаряддя щоб зрозуміти, відчути національну 

культуру народу – засвоїти його мову [6, с. 192]. 

Вивчення проблем взаємозв’язку рідної мови з національною культурою та 

історією народу – одна з основних причин появи в мовознавстві нової галузі – 

лінгвокультурології. Як зазначає В. Маслова, «лінгвокультурологія – гуманітарна 

дисципліна, що вивчає втілену в живу національну мову і виявляється в мовних процесах 

матеріальну і духовну культуру. Вона дозволяє встановити і пояснити, яким чином 

здійснюється одна з фундаментальних функцій мови – бути знаряддям створення, 

розвитку, збереження і трансляції культури. Її мета – вивчення способів, якими мову 

втілює в своїх одиницях, зберігає і транслює культуру» [8, с. 30]. 

О. Воробьова, зазначає, що дана наука досліджує втілені в живій національну 

мову матеріальну культуру і менталітет і проявляється в мовних процесах в їх дієвої 

наступності з мовою і культурою етносу [3, с. 10]. 

Ж. Краснобаєва-Чорна підкреслює, що при цьому важливо враховувати 

інформацію енциклопедичного характеру, яка корелює з самим мовним значенням, 

розробка принципів відбору якої є однією з проблем лінгвокультурології [7, с. 41]. 

Об’єктом лінгвокультурології є взаємозв’язок і взаємодія культури і мови в 

процесі її функціонування і вивчення інтерпретації цієї взаємодії в єдиній системній 

цілісності, а предметом же даної дисципліни є національні форми буття суспільства, що 

відтворюються в системі мовної комунікації і засновані на культурні цінності, – все, що 
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становить «мовну картину світу» [4, с. 32], матеріальна і духовна культура, створена 

людством і виражена в мові [5, с. 76]. 

Концепт є одним з основних термінів і центральних елементів 

лінгвокультурології. Концепт здійснює взаємозв’язок мови, мислення і культури. 

Концепти з’являються для задоволення духовних, соціальних, комунікативних потреб 

людини. Роль людини в суспільстві визначається знанням мови культури, носієм якої він 

є. Інакше кажучи, мова розкриває культурно-національну специфіку концепту. 

Вперше термін «концепт» з’явився в науковій літературі тільки в середині XX ст., 

хоча його вживання зафіксовано раніше в статті С. Аскольдова «Концепт і слово». На 

думку вченого, концепт – це «уявне освіту, яке заміщає нам в процесі думки 

невизначений безліч предметів одного і того ж роду» [1, с. 269]. 

З точки зору С. Жаботинська, концепт – це «комплексне, не жорстко 

структуроване, ментальне, смислове утворення, що є продуктом відображення дійсності, 

пізнання зовнішнього світу, що характеризується багатошаровою організацією і включає 

в себе понятійну, образну і ціннісну складові, що опредмечені в тій чи іншої мовній 

формі» [4, с. 31]. 

Лінгвокогнітологічні дослідження концепту мають типологічну спрямованість і 

сфокусовані на виявленні загальних закономірностей у формуванні ментальних уявлень. 

В тенденції вони орієнтовані на сенсологічний вектор: від сенсу (концепту) до мови 

(засобів його вербалізації) [9, с. 9]. Прихильники лінгвокогнітивного підходу 

розглядають концепт як «первинну оперативну одиницю когнітивної семантики – 

семантичний ембріон, або смисловий ген значення мовного знаку» [11, с. 40], як «квант 

структурованого знання, що формується в нашій свідомості головним чином на основі 

перцепції, наочно-чуттєвих образів» [12, с. 14], як «ментальні утворення, складові 

категоріальної основи всієї людської діяльності, і перш за все – мови» [14, с. 98], як 

«спонтанно функціонуючу в пізнавальній та комунікативній діяльності індивіда базове 

перцептивно-когнітивно-афективне утворення динамічного характеру, що підкоряється 

закономірностям психічного життя людини» [13, с. 36]. 

Основною рисою образної складової лінгвокультрного концепту є те, що він не 

виражається в контексті дослівно, в буквальному сенсі, його значення передається тільки 

шляхом опису.  

«Образи» тісно пов’язані з поняттям «сприйняття». Сприйняття виникає на 

підставі аналізу інформації, що надходить із зовнішнього світу, в результаті чого і 

з’являється певний «образ» (картина того, що відбувається), який в свою чергу породжує 

безліч інших образів. Людина сприймає не тільки зовнішні, поверхневі характеристики 

образу, але і «переживає» його, використовуючи при цьому різні почуття і емоції, 

пропускає цей образ через свою свідомість. Таким чином, основна риса образної 

складової лінгвокультурного концепту – емоційно-чуттєві сприйняття предметів 

дійсності. 

На думку В. Карасика, «поняття» – згусток раціональної частини концепту, тобто 

той зміст, який включає тільки істотні характеристики об’єкта [5, с. 78]. Понятійну 

сторону концепту автор визначає як мовну фіксацію концепту, його позначення, опис, 

ознакову структуру, порівняльні характеристики даного концепту по відношенню до 

того чи іншого ряду концептів, які ніколи не існують ізольовано, їх найважливішої 

якості – голографічна багатовимірна, встроєність в систему нашого досвіду» [7, с. 49]. 

Говорячи про ціннісну сторону концепту, потрібно окремо виділити семантичну 

складову терміну «цінність». Як правило, цінності формуються невимушено в свідомості 

людини під дією певних умов суспільства, в якому проживає даний індивід. В. Широков 

вважає, що коли мова йде про загальноприйняті культурні і духовні цінності, то, 

очевидно, мається на увазі релевантність ціннісного корисного (потрібного в принципі), 

незалежно від того, чи може суб’єкт цим скористатися [14, с. 100]. Ціннісний компонент 

є центральним компонентом, і оскільки концепт служить дослідженням культури, то в 
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основі лежить саме ціннісний принцип [13, с. 77]. Ціннісна сторона концепту – 

важливість цього психічного утворення як для індивідуума, так і для колективу. Ціннісна 

складова концепту є визначальною, тому що сукупність концептів, що розглядаються в 

аспекті цінностей, утворює ціннісну картину світу [14, с. 101]. 

Таким чином, ціннісна сторона концепту є одним з основних елементів 

семантичної структури концепту і характеризує при цьому життєву позицію, переваги, 

бажання і можливості, відношення людини або колективу до тієї культури, носіями якої 

вона є. 

О. Селіванова в роботі «Сучасна лінгвістика: термінологічна енциклопедія» 

зазначає, що подібна, понятійна і ціннісна складові компоненти структури концепту 

характеризують зв’язок концепту: 

1) з мовою (об’єктивація того чи іншого концепту різними способами: слова, 

словосполучення (лексика); фразеологічні одиниці (фразеологія); прислів’я, приказки 

(пареміологічний фонд); афоризми, тексти); 

2) з культурою, якщо виходити з розгляду культури як національної системи 

цінностей і ідей, зумовленої реальною історією народу і його духовно-психічним 

складом; 

3) з людиною і ії діяльністю (мовної, розумової) [10, с. 10]. 

Таким чином, концепт в лінгвокультурології розглядається як національно і 

культурно-обумовлене утворення, яке складається з образного, понятійного і ціннісного 

компонентів. Так, концепт характеризується не тільки як основна одиниця сучасної 

лінгвістики, але як один з найголовніших і цінних елементів культури. 
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Фонографічні елементи мови здійснюють найбільший естетично-емоційний вплив 

на сприйняття літературного твору читачами. 

 Такий спосіб використання креативної мови Дж. Ліч називає «мовною девіацією» 

(linguistic deviation). Автор розмежовує мовну девіацію на фонологічний та діалектичний 

різновиди. Під фонологічними девіаціями Дж. Ліч розуміє порушення стандартів 

унормованої вимови, в результаті якого породжується інше значення слова або фрази.  І, 

врешті-решт, діалектичні відхилення – це запозичення із соціальних або територіальних 

діалектів, які відрізняються від стандартної мови, вказують на соціальну або 

територіальну приналежність та відображають фізичний стан персонажів творів [4, 192].   

Проаналізуємо функціональний аспект вживання авторами англо-американської 

художньої літератури фонографічних засобів стилізації. Первинна функція має назву 

характерологічна. Графони розглядаються як писемні фіксатори фонетичних 

особливостей героя, завдяки яким читач має змогу отримати довідкове повідомлення, 

інформацію вихідного характеру або, як варто називати її у стилістиці англійської мови –

 background information. Така інформація має навантажений характер, так як містить 

відомості про персонажа та його місце в соціумі, про рівень його освіченості та ін.. 

Наступна, або вторинна функція графонів в сучасній стилістиці – це ідейно-естетична. 

Саме вона повною мірою відображає ставлення автора. 

Домінантною функцією серед фонографічних стилізацій вважається  

характерологічна, мета якої полягає у це створенні колориту живого розмовного 

мовлення. Дана функція акцентує увагу саме на фонетичних особливостях,  

виокремлюючи серед характеристик персонажу ті, які зображують його соціальну, 

регіональну, національну чи вікову приналежність, а також характеристики, зумовлені 

індивідуальними особливостями. Її сутність полягає у тому, що графон привертає увагу 

читача до типових особливостей героя, виділяючи його з-поміж інших за характерними 

ознаками вимови [3, 320]. 

Індивідуалізуюча функція полягає у тому, що графон привертає увагу читача до 

типових особливостей героя, виділяючи його з-поміж інших за характерними ознаками 

вимови. Функція уточнення полягає у приверненні уваги читача до важливих з погляду 

змісту текстових фрагментів 

Якщо мета автора безпосередньою пов’язана з бажанням відтворити мовленнєвий 

колорит свого героя, значущі зміни у фонетично-графічній формі слова є влучним 

засобом у досягненні даної мети. Письменник здатен покладатися на власну інтуїцію, 

вдаватися до суттєвих видозмін. 

Селіванова О. О. розглядає наступні види графонів з точки зору створення 

образотворчого засобу. Оказіональні графони часто трапляються через незнання 

семантичних особливостей певного слова. Такий випадок вказує на низький рівень 

культури мовця, який раніше не чув даного слова та не мав змогу 
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ознайомитися з його графічною репрезентацією. Оказіональні графони в даному випадку 

посідають перше місце в «образотворчій» ієрархії. За їх допомогою автор здатен 

досягнути подвійну ціль [2, 556]. З одного боку він  передає строкату гаму настрою, 

емоційного стану свого персонажа, а з іншої висловлює своє пряме відношення до нього. 

Більший відсоток причин застосування такого виду графонів полягає у намірі автора 

вдатися до іронії через фонетичний/графічний збій.   

Під другою групою виступають  рекурентні графони. Даний вид графона не 

інтерпретує ситуативність та характер спілкування, а зосереджений тільки на постійних 

індивідуальних особливостях мовлення персонажу [1, 325]. Як правило, така вимова 

повʼязана з діалектною  нормою чи дефектом мовлення – шепелявістю, заїканням, 

гаркавістю. Наведемо приклади шепелявості: «thaid» замість «said», «thad» замість «sad»; 

заїкання: «f-f-f-oo-rr-mmm».  

Варто розглянути ще одне функціональне призначення графону є – передача 

фізичних особливостей головного героя, які впливають на його вимову. До цієї категорії 

варто віднести наявність тих чи інших дефектів, які реалізуються не лише описово (за 

допомогою слів автора), а й без опису – тобто, шляхом фактичного відображення їх у 

тексті. Іншим варіантом використання графону для передачі фізичних іноді графічні 

засоби здатні передати і фізичні особливості стану героїв, такі як проблеми зі здоров’ям, 

певні дефекти, особливості артикуляції, тощо, які разом з описовим портретом стають 

частиною образу того чи іншого персонажа, а автор таким чином передає ці особливості 

читачеві. Наприклад, при передачі виснаження після довгого бігу автор може вдаватися 

до графону з метою передати збите дихання головного персонажа та надати 

реалістичності описам мови персонажів. 

Приклади графонів, що носять характер помилкового написання слів 

зустрічаються в романі видатного англійського письменника, представника  реалізму – 

В. Теккерея. Твір «Memoirs of Mr. Charles J. Yellowplush» («Записки Жовтоплюща») є 

низкою мемуарів, котрі написані головним героєм твору, містером Чарльзом 

Йеллоуплашем, про життя різних прошарків суспільства в період Вікторіанської  епохи.   

Характерною фізичною особливістю головного героя може бути гаркавість або 

схильність до заїкання. Безумовно, що таку особливість можна передати і простим 

описом за допомогою слів автора. Але передача таких особливостей мовлення шляхом їх 

реального зображення за допомогою мовних аномалій, використовуючи графони, є 

більш реалістичною та привертає увагу читача. 

Розглянемо на прикладі: 

 «I never see any genmln more sick than he was; he`d never smoakin SEA-GARS along 

with Blewitt. I said nothink, in course, tho I'd often heard him xpress his horrow of backo, and 

knew very well he would as soon swallow pizon as smoke…» [5, p. 100].  

Вільям Теккерей виділяє капіталізцією наступні слова у даному випадку. 

Хворобливий стан героя твору спричинений надмірним вживанням сигарет. Автор 

привертає читацьку увагу одночасною графічною капіталізацією та дефісацією SEA-

GARS, як винуватців фізичної слабкості. Орфографічно неправильне написання слова 

отрута pizon – poison є стилістично забарвленим явищем для привертання уваги читачів.  

Незвичне використання за своєю формою графонів дозволяє увиразнити 

мовленнєвий портрет літературного героя і тим самим вивести його на передній край 

рецепції читача. Графон стає анормативною оказіональною мовною формою 

репрезентації аномалій індивідуального мовлення, територіального та соціального 

відношення героя твору, відображенням його емоційного стану. 

Нервовий стан через особисті переживання або переживання, пов’язані із 

роботою, також можуть бути змальовані автором. «He had been a sub-deputy assistant 

vice-commissary, or some such think; and, as I heerd afterwards, had been obliged to leave on 

account of his NERVOUSNESS…» [5, p. 74]. Робота героя завдає йому багато нервових 
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переживань. Письменник зобразив це читачам, використовуючи капіталізацію. Також 

можна проаналізувати інший графон в цьому фрагменті.  

Проаналізуємо наступне речення: «Master said nothing, but he GRIND my eye, how 

he did grin…» [5, p. 112]. Вільям Теккерей зводить до капіталізації дієслово grind, що 

позначає молотити. Тобто письменник таким чином репрезентує читачам пильний 

погляд героя, його напруження у той момент. Містер Йеллоуплаш не просто зазирнув в 

очі іншому, а неначе перемолов його поглядом.   

Схожий приклад знаходимо далі за текстом: «Yes, my dear, said my missis, but how 

could you see papa TWICE?». Виділення слова twice за допомогою великих літер 

привертає до нього увагу читача, змушує замислитися над значенням та, з іншого боку, 

передає розмовний тон здивування, чого намагається досягти В. Теккерей, моделюючи 

комунікативну ситуацію у власному творі. 

Продовжуючи розмову між персонажами твору, ми читаємо:  «You may marry this 

person if your pa thinks proper, and he may insult me brave me trample on my feelinx in my 

own house and there's no-o-o-obody by to defend me.» [55, p. 118].  

No-o-o-obody, так митець свідомо протягує слово героїня, акцентуючи увагу 

читачів на її переживання, страх, що ніхто в домі не здатен її захистити. Цей приклад є 

зображенням дефіксації. 

Дефікація слугує і засобом передачі нервовості головних персонажів, їхнього 

остраху: 

«How the d» sayd he all the way, «how the d-dd the deddy deddy devil could he have 

seen me TWICE?» [5, 101].  

У даному прикладі уваги заслуговують два елементи використання дефікації – 

дефікація з обриванням «d-» та дефікація, що симулює заїкання: «d-dd». Скомбіновані в 

одному реченні, вони допомагають автору передати страх та нервовість головного героя 

твору В. Теккерея, що має вплив на читача, занурюючи його в атмосферу переживання. 

В творі У. Теккерея переважає монологічне мовлення – автор зображує багато діалогів 

головних героїв в їх голові, надаючи перевагу опису думок. Але при цьому у думках 

фігурують графони, і частіше за все це зроблено саме з метою вираження емоцій, 

підсилення логічного наголосу. Діалоги також притаманні твору У. Теккерея: у них 

частіше зустрічається дифізування як вид графону: тобто, у такий спосіб автор передає 

нервове напруження, яке призводить до втрати рівномірної вимови головними героями 

власних реплік. 

Розглянемо приклади шепелявості:  «thome» замість «some»; заїкання: «rrun-uun-

ing», «c-c-c-case». 

Отже, у творі У. Теккерея «Записки Жовтоплюща» нами простежено два явища 

фонетичного порушення – капіталізація та дефізація. Всі графічні відхилення від 

нормативного написання, які використовуються автором з метою створення мовної 

характеристики образу, розглядаються, як своєрідний образотворчий засіб. Рекурентні 

графони здатні надати індивідуальних рис у мовленні персонажів, тобто описати та 

відтворити фізіологічні особливості: ротацизм (гаркавість), шепелявість, заїкання та 

інші. 

У творі У. Теккерея графони з’являються та зникають в залежності від ситуації – 

цим обумовлюється емоційний аспект використання графону: емоції не можуть бути 

постійними, вони здатні змінюватися, а людина (або персонаж твору, що є образом 

людини) – збуджуватися чи заспокоюватися. 
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Ця стаття присвячена актуальній темі перекладацької практики – складні випадки 

перекладу інтернаціоналізмів та особливості «фальшивих друзів перекладача». 

Розглянуто основні групи інтернаціоналізмів та приклади перекладу в певному 

контексті. Подано дефініції «інтернаціоналізми»  та «псевдоінтернаціоналізми». 

Вказано, що це питання потребує уваги, аналізу та серйозного осмислення. 

Інтернаціоналізми або інтернаціональні слова – це слова або вислови, які 

належать до спільного за виникненням фонду ряду мов, близьких за походженням або 

подібних за своїм культурним розвитком. Вони звичайно або запозичені безпосередньо з 

якогось джерела, або через іншу мову. 

З точки зору перекладача ці слова можна умовно розділити на дві групи. Перша – 

це власне інтернаціоналізми, які мають одне і те ж значення у мовах оригіналу та 

перекладу, наприклад: англ. text – укр. текст; англ. basketball – укр. баскетбол. 

Ці слова співпадають як за формою, так і за значенням і в мові перекладу існують 

еквіваленти для їх перекладу. Враховуючи це, переклад власне інтернаціоналізмів не 

створює для перекладача ніяких труднощів. 

Друга група – так звані псевдоінтернаціоналізми – в українській мові мають:  

1) зовсім інше значення, ніж в інших мовах; 

2) вужче значення; 

3) ширше значення. 

Передача слів першої групи викликає певні труднощі. Перекладач згадує, перш за 

все, однокорінне слово, яке, однак, в українській мові має інше значення. Наприклад: 

«rent» (англ.) – the money that someone pays for the use of a room, a house etc. that 

belongs to someone else (гроші, якими оплачують користування кімнати, будівлі тощо, 

що належить комусь іншому), але в укр. мові «рента» – вид прибутку з капіталу, землі, 

майна, що його власники регулярно одержують незалежно від заняття 

підприємницькою діяльністю. 

«prospect» (англ.) – a possibility that something you hope for will happen soon 

(можливість того, що те, на що ви сподіваєтеся, відбудеться найближчим часом), але 

в укр. мові проспект -широка пряма вулиця в місті. 

Прикладом другої групи може служити слово meeting, яке далеко не завжди 

відповідає українському слову мітинг. Основне значення англійського слова – an event at 

which people meet to talk and decide things (подія, на якій люди збираються, щоб 

обговорити та вирішити питання). Наприклад, a meeting of old friends (зустріч давніх 

друзів). Значення політичні збори є вторинним.  

Слова цієї групи є особливо небезпечними для перекладача, оскільки вони є 

інтернаціональними тільки в одному із своїх значень. До них відносяться багато слів, які 

означають професію, рід занять: 
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director (англ.) – 1. one of the committee of top managers who controls a company 

(один з членів комітету топ-менеджерів, який контролює компанію); 2. the person who 

gives instructions to the actors, cameraman in a film or a play (людина, яка дає вказівки 

акторам, оператору у фільмі або пʼєсі); 3. someone who is in charge of a particular activity 

or organization (той, хто відповідає за певну діяльність або організацію); директор 

(укр.) – керівник установи, підприємства чи навчального закладу. 

Engineer (англ.) – 1. someone who designs the way roads, bridges, machines etc. are 

built (той, хто проектує дороги, мости, машини тощо); 2. someone who controls the 

engines on a ship or aircraft (той, хто керує двигунами на кораблі або літаку); 3. BrE 

someone who repairs electrical or mechanical equipment (той, хто ремонтує електричне 

або механічне обладнання); 4. soldier in the army who designs and builds roads, bridges etc 

(солдат в армії, який проектує і будує дороги, мости і т. д); 5. AmE someone who drives a 

train (той, хто керує потягом);  інженер (укр.) – спеціаліст з вищою технічною 

освітою. 

З наведених прикладів видно, як уважно потрібно перекладачу перевіряти по 

контексту та словнику значення подібних слів. 

Прикладом третьої підгрупи може служити слово бригадир (укр.), яке, крім 

значення військове звання, має в українській мові ще й значення керівник виробничого 

підрозділу (бригади). В англійській мові однокорінне слово brigadier має тільки одне 

значення – a high military rank in the British army or the person who has this rank (високе 

військове звання в британській армії або особа, що має це звання). 

Псевдоінтернаціоналізми – це слова вихідної та цільової мов, які значною мірою 

збігаються за графічною або фонетичною формою, але мають різні значення. Такі слова 

ще називають «фальшивими друзями перекладача» (translator's false friends) через те, що 

перекладач може хибно сприйняти подібність форм певних двох слів за подібність і їхніх 

значень [1. c. 155]. 

Псевдоінтернаціональні слова другої і третьої груп часто бувають нездоланною 

проблемою для недосвідчених перекладачів. Недарма їх називають «удавані або 

фальшиві друзі перекладача». Зустрічаючись з ними, перекладач мимоволі згадує 

етимологічно тотожне українське слово і забуває, що його значення та вживання не 

співпадають із значенням та вживанням відповідного англійського слова. 

З першого погляду може здатися, що «фальшиві друзі перекладача» здатні 

вводити в оману лише людей, що починають вивчення іноземної мови і знають її 

недосконало. Насправді, як відзначають дослідники цієї лексичної категорії, усе 

виглядає навпаки: основна маса «фальшивих друзів» (за винятком небагатьох, найбільш 

наочних випадків, що переважно відносяться до омонімії) виявляється небезпечною саме 

для осіб, що упевнено і практично задовільно користуються мовою, хоч і ще не 

досягають ступеня адекватної незмішаної двомовності і тому допускають хибні 

ототожнення окремих елементів систем іноземної і рідної мов. Так виникають численні 

семантичні кальки і випадки порушень лексичної сполучуваності або стилістичного 

узгодження не тільки в процесі користування іноземною мовою, але і при перекладах на 

рідну мову і навіть в оригінальному слововживанні в рідній мові [2. с. 45]. 

Деякі помилки у перекладі псевдоінтернаціональних слів міцно укорінилися у 

перекладацькій практиці, наприклад, слово dramatic у виразі  dramatic changes має 

значення sudden (непередбачений), striking (дивовижний), impressive (вражаючий), однак 

досить часто це словосполучення перекладається на українську мову як драматичні 

зміни. 

Англійське слово routine має щонайменше чотири значення: 1. «сталий порядок 

дій, розпорядок» (stable order of actions); 2. «консервативний метод роботи» (conservative 

method of work); 3. «математична програма» (math program); 4. «поточний, заведений» 

(current). Подібне за формою українське слово «рутина» має щонайбільше два значення 

(зазначені перше і друге). 
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Українське слово агонія має вузьке значення: останні, переважно рухові, прояви 

життєвих функцій, що передують смерті. В англійській мові, крім значення «very 

severe pain» (дуже сильний біль), воно має значення «a very sad, difficult, or unpleasant 

situation» (дуже сумна, важка або неприємна ситуація). 

«Фальшиві друзі перекладача» вводять в оману не тільки перекладачів-

початківців, але і досвідчених майстрів. При перекладі з рідної мови на іноземний ця 

проблема має особливу специфіку. Отже, не треба забувати про те, що у схожого за 

формою англійського слова може бути не одне, а декілька значень (причому в останніх 

воно може використовуватися в мові навіть частіше, ніж в першому), а також, не можна 

ігнорувати другорядні значення таких слів. 

Як відомо, мова постійно збагачується новими мовними одиницями, що пов’язано 

з процесами інтернаціоналізації та глобалізації. Це має свій вплив на слова які ми 

називаємо псевдоінтернаціоналізмами, або «фальшивими друзями перекладача». 

Дослідники поділяють їх на дві групи:  

1) слова, що мають схоже написання та вимову, але зовсім інше значення (англ. 

accurate – точний, а не акуратний, clay– глина, а не клей, data – данні, а не дата, fabric – 

тканина, а не фабрика, magazine – журнал, а не магазин, replica – точна копія, а не 

репліка, resin – смола, а не резина, compositor – складач, а не композитор);  

2) слова, що тільки в одному або двох значеннях співпадають з українськими 

словами, але розходяться в інших (англ. authority – влада, рідко – авторитет; activity – 

діяльність, рідко – активність; aggressive – енергійний, наполегливий, а не тільки 

«агресивний»; conference – зустріч, а не тільки конференція; element – стихія, а не тільки 

«елемент») [3. с. 15, 17]. 

Отже, інтернаціональна лексика дуже поширена в англійській і українських 

мовах, а її переклад має свої особливості і викликає деякі труднощі. Ця проблема не 

знаходить достатнього відображення у двомовних словниках, хоча у спеціальних 

виданнях присвячених цьому питанню існують деякий перелік цих термінів. 

Перекладачу слід уважно розглянути цю проблему тому, що не знання цієї термінології 

може призвести до серйозних непорозумінь, адже аналогії з рідною мовою часто є 

помилковими. Поява значної кількості інтернаціоналізмів наприкінці ХХ –на початку 

ХХІ століття зрозуміло, потребує уваги, аналізу і серйозного осмислення.  
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Шпигун – з англ. Spy – особа, життєвий шлях якої є повністю утаємниченим та 

міфологізованим. Людина з такою спеціальністю мала попит з перших кроків розуміння 
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людини як особистості та перших соціальних структур у вигляді загонів-сімей, що 

нагадували тваринне стадо. 

Але й тваринне співіснування, навіть в межах однієї популяції, є структурованим 

та поділене на рівні. Спеціальні, наділені особливими здібностями, виконували роль 

розвідників-попереджувальників, що виконували особливі функції пошуку вільних та 

щедрих на питво та їжу територій та попередження «своїх» щодо появи «інших». Також 

до функцій цих перших резидентів на невідомій землі була первинна ідентифікація та 

виокремлення понять «інший» / «ворог». 

Саме такий структурний підрозділ, який наші предки спостерігали у вже 

існуючих організаціях оточуючої природи, вони відтворили і в перших людських 

соціальних системах. Представники людських спільнот своє співіснування засновують 

на принципі корисності кожного індивіда, який входить до спільноти, тобто його 

власного вкладу в загально соціальну основу згуртованості будь-якої людської спільноти 

– загальне благо, сумісну користь. Тобто щось таке треба віддавати від себе, щоб усе 

співтовариство відчуло користь від цього блага разом з тобою, індивідом, який віддає 

власне благо на користь загальнолюдським потребам. 

І саме ті члени людської спільноти, які гостріше всіх відчували цю потребу 

служіння заради ідеї загального блага, стали на передові позиції руху цивілізації на 

нашій планеті. Ці надзвичайні функції, які вони виконували потребували надзвичайних 

здібностей. Таким чином, в процесі розвідки незнайомої місцевості та впізнавання 

«ворогів» серед «інших», аналізу та розуміння нестандартних ситуацій, що траплялися 

зненацька, вигартовували в людях цієї професії особливих навичок та здібностей до їх 

набуття. 

Про важливість розвідки і всілякого шпигунства, пов’язаного і з диверсійною 

діяльністю засвідчує у своїй праці «Мистецтво війни» давньокитайський воєначальник 

та авангардний у світовій літературі теоретик війни Сунь-Цзи, перший розділ якої він 

назвав коротко та виразно: Планування [4]. Перше тлумачення філософсько-прикладного 

трактату «Мистецтво війни» українською надав дослідник історії філософії Сходу, 

перекладач Сергій Лесняк. Він переконаний, що викладені в книзі китайського 

військового письменника ідеї та поради стосуються не лише стратегії бою і завоювання, 

але й усієї діяльності людини, зокрема й бізнесу. У цьому переконує Видавництво 

Старого Лева, яке у Серії книг Non-fiction (ВСЛ) випустило у продаж «Мистецтво війни» 

з коментарем Сергія Лесняка та передмовою загиблого у Києві (є стійка шпигунська 

версія вбивства) білоруського журналіста-розвідника Павла Шеремета. 

Найперше відтворення у художньому тексті образу шпигуна дослідникам логічно 

шукати у першому всесвітньовідомому тексту про війну – «Іліаді». Саме її безсмертний 

автор дозволяє й через тисячі років простежити відтворені ним особистісні риси перших 

шпигунів. Бо у давньогрецькій героїчній поемі змальовано не тільки специфічні ознаки 

зовнішності, одягу та характерні риси військового розвідника, а й перше ворожнече 

шпигунське протистояння ахейців та троянців. Так, у сорок п’ятій книзі розповідається 

про розвідку, яку влаштували два бойових побратими: «хітроумний» Одіссей та могутній 

воїн Діомед. Автор героїчної поеми «Іліада» змальовує картину, у якій розкриває основні 

якості шпигуна, порівнюючи їх дії з поведінкою диких тварин лисиці, вовка, що 

перебувають у засідці. Одіссей з Діомедом дослідили троянського лазутчика Долона, 

який, у свою чергу шпигував за табором греків. Саме його, ворожого розвідника, портрет 

малює автор «Іліади»: «З вигляду дуже негарний, зате був на ноги проворний…» [1]. 

Збираючись у розвідку перший в історії літератури шпигун троянець Долон дуже 

ретельно підійшов до свого одягу та спорядження. У цьому епізоді автор військово-

героїчної поеми «Іліада» вдається до так улюблених ним описових деталей, які так 

цінують читачі та дослідники. Долон додався до улюбленого прийому всіх своїх 

нащадків-шпигунів – до перевдягання с маскувальними цілями: «…закутався шкурою 

сірого вовка, Шапку тхореву надів..» [1]. 
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Таким чином можна зауважити, що першими рисами шпигуна, що проілюстровані 

в «Іліаді» були непомітність, тобто здібність до перевдягання, маскування, зміни образу 

для того, щобне виділятися якимись зовнішніми ознаками (наприклад, красою) серед 

людського натовпу та професіональні навички спритного бігуна. 

Саме такими володінням такими потенціями наділяють усіх своїх літературних 

героїв автори шпигунських романів від часів Гарві Берча головного героя роману 

Фенімора Купера «Шпигун», що відкриває нову сторінку в історичному літературному 

розвитку образу шпигуна, й до славетного агента національної безпеки та ЇЇ Величності 

Джеймса Бонда, «сину» (як його одразу охрестила британська преса) британського ж 

шпигуна Ієна Флемінга. 

Коли полоненого Долона стали допитувати, автор «Іліади» виявляє ще одну 

характерну рису образу шпигуна – підступну хитрість. Саме підступну, бо після того як 

Долон у подробицях розповів про стан троянського війська та про місцезнаходження 

союзників Трої, що поспішають на допомогу, Діомед «…мечем замахнувшись, Вдарив 

у карк посередині й мʼязи обабіч розкраяв» [1]. 

«Мета виправдовує засоби» – цей афористичний слоган державного діяча, 

володаря буде сформований у загальносуспільній думці завдяки трактату «Державець» 

Нікколо Макіавеллі [3] надрукованому у далекому від подій описаних в «Іліаді» 1532 

році. Але принцип первинності держаних інтересів та цінностей стає однією з наскрізних 

характерних рис літературного образу шпигуна. 

Таким чином можна висказати думку, що первинний образ шпигуна, був носієм 

переважно негативних рис і недарма вже Одіссей за часів Троянської війни засвідчує в 

«Іліаді»: «…це підглядач таємний, Чи із полеглих на полі він хоче озброєння зняти?» 

[1], порівнюючи шпигуна з мародером. 

Довгий час, «завдяки» постійної утаємниченості всього, що стосується власне 

особи шпигуна, цей надзвичайно цікавий з літературної точки зору персонаж не мав 

відповідного відтворення в творчому доробку митців художньої літератури. 

Але, розвиток новітньої історії та новітньої літератури дозволив образу шпигуна 

реабілітуватися та позбавитися, завдяки авторові, багатьох негативних рис. Піонером у 

впровадженні новацій щодо літературного образу військового розвідника звернувся 

оспівувач покорення західних територій американський письменник Джеймс Фенімор 

Купер. Герой його роману «Шпигун, або Повість про нейтральну територію», що 

побачив світ у 1821 році, Гарві Берч. Цей, на вигляд, пересічний громадянин, під 

зовнішністю роздрібного торговця проникає на ворожу територію та збирає важливі 

розвіддані. 

Спогади про війну за Незалежність 1775-1783 років, що ввійшла до американської 

та світової історії та культура під назвою «Американська революція», ще були свіжими у 

роки життя та творчості Фенімора Купера. Ця подія стала славетною та відправною 

точкою американської історії та американської культури. Саме у роки цієї війни було 

сформоване поняття американська нація та американський національний характер. 

Невід’ємною частиною образу американського колоніста став патріотизм. Ця риса 

характеру стає відзнакою американського громадянину, звідси і любов та шанування 

національних реліквій, Декларації про незалежність та зоряно-смугастому прапору. Вони 

були здобути у тяжкому кривавому протистоянні тринадцяти незалежних та різних за 

внутрішньо організаційними структурами напівдержавних утворювань з могутнім 

велетнем, володарем морів та безкінечних колоній, власником цілого континенту 

Австралії – британською імперією. 

Автор роману «Шпигун» створює образ свого героя, наділяючи засади його 

психологічного портрету традиційними рисами шпигуна, що відомі ще з «Іліади»: 

хитрість та здатність до маскування, перевдягання, поведінка героя копіює звірячі 

звички переслідуючи чи ховаючись від ворога. 
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Але, на відміну від традиційного образу шпигуна як нишпорки та здатної на зраду 

людини, Фенімор Купер наділяє свого героя рисами любові до Вітчизни, якою став для 

багатьох персонажів з творчого доробку американського митця Новий Світ. герой його 

роману «Шпигун» діє насамперед рухомий та вмотивований не обіцянкою винагороди, 

як Долон, який забажав у троянського полководця Гектора за свій вчинок 

«…колісницю, оздоблену міддю, З кіньми баскими, які бездоганного носять Пеліда» [1]. 

Роман Фенімора Купера відзначає нову сторінку в американській літературі. До 

нього ніхто з митців не вдавався до ідеї створити образ національного героя, на фактах з 

недавніх подій часів війни за незалежність. Як зауважує в своєму дослідженні, 

присвяченому аналізу творчого доробку Фенімора Куперу Ю. Ковалів, американський 

автор «Шпигуна» першим з митців нової незалежної держави відчув необхідність 

створення нового літературного та культурного образу американського героя [2]. 

Це – безоплатно віддана справі незалежності своєї країни, відважна та кмітлива 

людина, яка як і герой роману Гарві Берч, який відмовляється від нагороди самого 

президента Вашингтона. Тим самим Фенімор Купер возвеличує подвиг в ім’я вітчизни як 

вчинок над матеріальний, що возвеличує постать шпигуна до рівня відданого патріота та 

невидимого захисника добрих людей. 

Саме патріотизм вкупі з благородством та гідністю запозичує американський 

митець у героїв історичних романів розробника та майстра жанру історичного роману – 

Вальтера Скотта. Про вплив англійської літератури на молоду американську написано 

багато наукових праць. Цей, місцями благодатний, місцями нав’язливий, вплив 

американська літератури буде відчувати довгі десятиліття свого становлення. до того 

моменту, коли саме цих вад не вистачатиме національному герою англійської літератури 

50-60 років. 

Криза в англійській зовнішній політиці, викликана насамперед справа 

«Кембриджської п’ятірки», надала творчий поштовх англійському розвіднику Ієну 

Флемінгу для створення в своєму першому романі «Казино «Рояль»» (1953 р.) образу 

власне англійського таємного агента. Тим паче, що знайомство та навіть дружба з 

керівником радянської розвідувальної групи Кімом Філбі, потребувала реабілітації як з 

боку англійського суспільства так і з боку Ієна Флемінга. 

В його героя Джеймса Бонда можливо прослідити багато позитивних рис, зокрема 

відданість своїй Вітчизні та благородні манери, які реінкарнатор шпигунського роману 

сучасної літератури англієць Ієн Флемінг запозичив у Гарві Берча – благородного та 

непомітного американського патріота. 
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ФУНКЦІОНУВАННЯ КОМП’ЮТЕРНОЇ ЛЕКСИКИ  

У СУЧАСНОМУ СВІТІ 

                                                                                         Олександра Павалакі                                                                  
магістрантка факультету іноземних мов 

Ізмаїльський державний гуманітарний університет 

Науковий керівник – доц. Вдовенко Т. О. 

 

У сучасному світі величезна увага приділяється розвитку комп’ютерних 

технологій, мікропроцесорної техніки, обчислювальної техніки. У звʼязку з цим першою 

за кількістю формування нових слів є саме область компʼютерних технологій. Нові 

терміни із закритого лексикону програмістів і розробників компʼютерної техніки стали 

переходити в загальновживані, тому що кількість людей, що мають відношення до 

комп’ютерів, постійно збільшується. Специфічна компʼютерна лексика стає «засобом 

самовираження учасників комунікації і служить зміцненню корпоративної єдності» [1].  

Багато комп’ютерних слів і виразів зустрічаються в повсякденній українській мові 

зберігаючи своє англійське написання і вимову, адже «комп'ютерна мова формується в 

англомовних країнах, оскільки більшість технологій родом саме звідти» [3]. І ось 

найпопулярніші з них: браузер (browse – переглядати) – програма-провідник в світ 

інтернет-сторінок; драйвер (to drive – управляти) – програма, яка забезпечує правильну 

взаємодіяю операційної системи з апаратними компонентами; логін (log in – вхід) – 

використовується в якості позначення імені для авторизації користувача в системі; трек 

(track – доріжка) – частіше вживається для позначення музичної записи; ком'юніті 

(сommunity – спільнота) – група людей зі схожими інтересами. 

Масова популяризація соціальних мереж і різних месенджерів є одною з головних  

причин виникнення в англійській мові нових слів і скорочень. Наприклад: «фоловер 

(follower – послідовник) – так називають передплатників, що стежать за життям певного 

користувача в соціальній мережі» [4]; мем (meme – мім, мем) – термін або вираз стало 

стійким за короткий час в інтернет-середовищі, що склався стереотип; лайк / дізлайк та 

ін. 

Люди – невідʼємна ланка у всіх компʼютерних процесах, а тому для позначення 

роду діяльності, завдань, бажань і намірів користувачів також використовуються такі 

слова: адмін (admin – адміністратор) – людина, що займається забезпеченням нормальної 

роботи компʼютерів і мереж; хакер (hacker, від to hack – рубати) – фахівець в області 

злому компʼютерних програм і баз даних; юзер (user, від to use – використовувати) – 

користувач компʼютера; нуб (noob, від newbie – початківець, «чайник») – так називають 

недосвідченого користувача, який тільки починає свою роботу в чому-небудь. Цей 

термін, як правило, не несе в собі образливого підтексту. 

Загалом лінгвісти у  системі комп’ютерної лексики виділяють наступні основні 

тематичні групи: 

1) людина, яка має відношення до світу компʼютерів; 

2) дії людини і відповідні дії компʼютера; 

3) робота з компʼютером; 

4) складові частини компʼютера;  

5) назва програмних продуктів, команд, файлів;  

6) компʼютерні ігри; 

7) інтернет. 

Н. І. Мелконян запропонувала наступну класифікацію англійської компʼютерної 

лексики [6]: 

1) науково-технічні терміни: (1) hard drive – (жорсткий диск) пристрій зберігання 

інформації, накопичувач на компʼютері всієї інформації; (2) hyperlink – (гіперпосилання) 

функціональний елемент веб-сторінок з контекстним змістом іншого документа або 

файловим обʼєктом; 
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 2) професіоналізми: (1) customize – (налаштовувати самостійно), (2) display – 

(вектор покажчиків на написи активації), (3) mainframe – (великий компʼютер); 

3) жаргонні вирази: (1) unlimited – (безмежний) використовується для назви 

доступу до мережі Інтернет, де сплачено безмежний трафік, (2) btw – By The Way (до 

речі), (3) brb – Be Right Back – незабаром повернусь, World Wide Web (WWW) – всесвітня 

павутиння; 

4) сленг: (1) slash (слеш, коса риска) – знак на клавіатурі «/», який визначає 

адресні запити в адресному рядку, (2) minor detail ( «незначна» деталь) – вираз, який 

використовується в іронічному сенсі для донесення сенсу, що ця «деталь» зовсім не 

незначна, а навпаки, є ключовою проблемою (4) That's not a bug, that's a feature! (Це не 

помилка в системі, а корисна функція!) – використовується в програмуванні при помилці 

або збою в програмі [3]. 

И. Л. Комлева виділяє наступні тематичні напрямки, за якими розвивається 

компʼютерна термінологія [4]:  

1) загальні відомості про компʼютери (історія створення, виробництво, моделі і їх 

призначення);   

2) апаратне забезпечення (обладнання, що включає монітор, системний блок, 

клавіатуру і мишу в стаціонарному компʼютері, або ноутбука, планшета чи смартфона); 

3) програмне забезпечення (операційна система з набором стандартних 

програмних додатків);  

4) програмування (широкий спектр можливостей обробки інформації, повʼязаний 

зі створенням і використанням різноманітних алгоритмічних програм);  

5) функціонування обчислювальної системи (арифметичні дії і рішення задач за 

допомогою компʼютера);  

6) компʼютерні технології (інформаційно-комунікаційні технології, мультимедійні 

технології та ін.). 

Крім того, І. Л. Комлева класифікує компʼютерну термінологію виходячи з логіко-

семантичної структури на такі класи:  предмети (флеш-карта, жорсткий диск),  процеси 

(копіювання, збереження),  величини (байт, піксель),  ознаки і властивості (вид робочого 

столу, конфігуративні параметри операційної системи) [4]. 

Основною метою комп’ютерної лексики лінгвісти визначають, по-перше, те, що  

ці слова служать для спілкування людей однієї професії – програмістів, або просто 

людей, що використовують комп'ютер для якихось цілей.  При цьому вони 

використовуються в якості синонімів до професійних термінів, відрізняючись від них 

емоційним забарвленням. По-друге, компʼютерний сленг відрізняється «зацикленістю» 

на реаліях світу компʼютерів.  

У формуванні кoмп’ютерної лексики беруть участь два основних джерела, які 

умовно можна зазначити як зовнішнє і внутрішнє. Зовнішнє джерело складають терміни, 

характерні для мови науки в цілому (1,5%). У лексиці персонального інтерфейсу 

найбільш поширені такі загальнонаукові терміни: analysis (аналіз), category (категорія), 

criteria (критерій), object (обʼєкт), property (властивість), structure (структура), sub-type 

(підтип), system (система), type (тип). 

Однією з особливостей компʼютерної лексики в цілому і лексики персонального 

інтерфейсу зокрема є те, що значне місце в її структурі займають терміни, запозичені з  

різних областей науки (міжсистемне запозичення) (16%), в числі яких: техніка (43%) : 

adapter (адаптер), cursor (курсор), filter (фільтр), installation (установка), performance 

(швидкодія), toggle (тумблер); математика (16%): argument (аргумент), function 

(функція), variable (змінна), axis (координатна вісь); фізика (3%): frequency (частота), 

modulation (модуляція), pulse (імпульс); кібернетика (1%): behavior (поведінку); 

поліграфія (6%): font (шрифт), indent (відступ), space (пропуск); телебачення, радіо, кіно 

(7%): monitor (монітор), clip (кліп), tuner (тюнер); зв'язок (2%): network (мережа), terminal 

(термінал); граматика (3%): prefix (префікс), suffix (суфікс), verb (дієслово → команда); 
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лінгвістика (1%): emphasis (емфаза → виділення); комерція (2%): balance (баланс), 

company (компанія); економіка (2%): import (імпорт), license (ліцензія) та ін. 

Серед внутрішніх способів формування лексики персонального інтерфейсу 

переважає семантичне термінотворення (61%), тобто використання в якості терміну 

загальновживаного слова з наданням йому нового термінологічного значення. Про 

важливу роль саме семантичного механізму термінотворення свідчать дані Б. Уоррена, 

який у монографії «Sense developments» констатує, що на сучасному етапі розвитку 

англійської мови семантичний шлях термінотворення є найбільш поширеним [8]. 

Регулярними способами семантичного термінотворення в сфері лексики інтерфейсу 

виступають звуження / розширення значення, метафоричний перенос, метонімічний 

перенос.  

О. С. Ахманова визначає звуження (розширення) значення слова як органічні 

зменшення (збільшення) обсягу позначається поняття, т. е. кількості званих предметів і 

явищ, в результаті чого виникає нове значення слова [2]. В даному випадку будемо 

розуміти звуження як перенесення назви одного поняття на інше «на підставі спільності 

всіх ознак загальновживаного поняття при наявності у звуженого поняття додаткових 

ознак» [2], наприклад: аddress (адреса), command (команда), document (документ), format 

(формат), keyboard (клавіатура), mail (пошта), operation (операція), program (програма), 

query (запит), reference (посилання), search (пошук), user (користувач), version (версія). 

Метафора (12%) займає друге місце по продуктивності утворення комп’ютерних 

термінів. Найбільш поширеним типом метафоричного переносу в сфері лексики 

інтерфейсу є перенесення на основі подібності функції зіставляються об'єктів (6%). У 

числі термінів, утворених зазначеним способом, продуктивний тип найменувань діяча з 

суфіксами -er, -or: administrator (адміністратор), advisor (консультант), builder 

(будівельник → будівник), chooser (той, хто вибирає → селектор), dispatcher (диспетчер), 

driver (особа, що направляє рух чого-л. → драйвер) та ін. 

Метонімічний перенос зустрічається в лексиці персонального інтерфейсу значно 

рідше (0,3%) і відбувається в основному за моделями матеріал → виріб з нього, вміст → 

форма його існування: hardware (металеві вироби → апаратне забезпечення); Word 

(слово → назва текстового процесора). 

Крім того,  у процесі утворення компютерної лексики беруть участь такі 

лінгвістичні процеси як, словоскладання, наприклад: crosstab (перехресна таблиця), 

database (база даних), endnote (кінцева виноска), gridline (лінія сітки), pivottable (зведена 

таблиця), spreadsheet (електронна таблиця), toolbar (панель інструментів);  абревіація, 

наприклад:  GUI – Graphical User Interface (графічний інтерфейс користувача); HTML – 

Hyper Text Markup Language (мова HTML – стандартна мова, що використовується для 

створення веб-сторінок); аффіксація (4%), тобто створення термінів з наявних в мові або 

запозичених терміноелементів, кореневих морфем за зразком словотворчих моделей, 

наприклад: autoformat (автоформат), autotext (автотекст); hyperlink (гіперпосилання); 

interface (інтерфейс) і т.д. 

Аналізуючи матеріал, варто визначити, що компʼютерним термінам загалом 

властиві  ознаки англійської лексики, які зовсім невластиві для української мови. 

Наприклад:  

1) морфологічна і фонологічна структура слова (слайд, картридж); 

2) поєднання українських слів з англійськими словами і абревіатурами 

(webсервер, SMS-повідомлення); 

3) «поєднання термінів, яке мають пряме значення в англійській мові (файл 

сервер, компакт-диск)»;  

4) цифро-символьні найменування, невластиві для української мови (3D-формат і 

т.п.). 

Таким чином, можна зробити висновки, що комп’ютерна лексика є невід’ємною 

частиною кожної мови, так як розвиток інтернету та мас-медіа впливає на культуру 
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спілкування загалом у всій сферах життя. Вона не тільки підпорядковується 

найважливішим закономірностям розвитку термінології, але і володіє вираженою 

специфікою, подальше дослідження і опис якої може стати підставою для створення 

нового покоління англо-українських навчальних словників, методичних посібників та 

наукової літератури загалом. 
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Науковий керівник – доц. Олейнікова Г.О. 

 

Велику роль в системі базових національно-культурних концептів грають 

одиниці, що позначають колір. Мова, в якій функціонують прикметники кольору, здатна 

відображати будь-які реалії, абстрактні поняття, властиві певному соціуму, нації і 

зобовʼязані своїм існуванням специфічних умов трудового, культурного, історичного 

життя. 

Питання про природу та сутність кольору завжди залишається актуальним, бо 

колір є багатогранним явищем. Проблемами кольору, його сприйняття та застосування 

займаються такі фундаментальні науки як: філософія, етнографія, лінгвістика, 

психологія тощо. 

В даний час наука з вивчення кольору включає в себе два основні розділи: 

кольорознавство і колористику. Уособленням наукового знання про колір також є 

колорометрія. Кольорознавство вивчає колір з точки зору систематизації знань фізики, 

хімії, психології, фізіології. Колористика вивчає основні характеристики кольору, 

гармонізацію колірних множин, механізм впливу кольору на просторове 

формоутворення, засоби і методи колірної організації архітектурного середовища. 

Як зазначає Прохорова А. М., виділяється чотири колірні групи: спектральні, 

світлі, темні і пастельні (або сіруваті) кольори. Світлі – кольори спектру, змішані з білим 
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кольором; темні – кольори спектру, змішані з чорним; сіруваті – кольори спектру, 

змішані з різними відтінками сірого. [3] 

До основних характеристик кольору відносять: кольоровий тон, насиченість і 

ступінь світлості. Тон – ознака хроматичного кольору, за якою один колір відрізняється 

від іншого: зелений, синій, фіолетовий. Насиченість – ступінь відмінності хроматичного 

кольору від ахроматичного, схожого з ним по ступеню світлості. Якщо додати до 

чистого червоного кольору трохи сірого, який однаковий з ним по світлості, то новий 

колір буде менш насиченим. Світлість – якість кольору, за якою його можна прирівняти 

до одного з кольорів ахроматичного ряду, тобто чим вище яскравість, тим світліше 

колір.[1] 

Довгий час протягом багатьох століть дослідженням фізичних особливостей 

спектру кольорів займалась велика кількість видатних вчених, що свідчить про 

важливість ролі кольорів та їх сприймання у людському житті та культурі. 

У 1676 році Ісаак Ньютон за допомогою тригранної призми розклав біле сонячне 

світло на колірний спектр і зауважив, що він містить всі кольори, за винятком 

пурпурного. Спектр послужив основою для систематизації кольорів у вигляді колірного 

кола, в якому Ньютон виділили сім секторів: червоний, помаранчевий, жовтий, зелений, 

блакитний, синій і фіолетовий. 

Ідея графічного вираження системи кольорів у вигляді замкнутої фігури була 

підказана тим, що кінці спектра мають тенденцію замкнутися: синій через фіолетовий 

переходить в пурпурний, червоний з іншого боку також наближається до пурпурного. 

Через 140 років після Ньютона колірний круг був удосконалений Йоганном Гете, 

який додав пурпурний колір, що отримується при змішуванні фіолетового і червоного. 

Крім цього, Гете першим задумався про те, що колір впливає на психіку людини, і в 

своїй науковій праці «Вчення про колір» першим відкрив явище «чуттєво-моральної дії 

кольору». 

У 1810 році свою теорію кольору опублікував Філіп Отто Рунге, німецький 

живописець романтичної школи. До числа основних кольорів, крім жовтого, синього і 

червоного, художник відносив також чорний і білий. Рунге будував свої висновки на 

дослідах з пігментами, що робило його вчення ближчим до живопису. Тривимірна 

модель систематики кольорів Рунге послужила основою для всіх наступних моделей. 

Інші кольорові системи – це кольоровий шар Альберта Манселла і подвійний 

конус Вільгельма Фрідріха Оствальда. В системі Манселла опора робиться на колірний 

тон, світлість і насиченість, а у Оствальда – на колірний тон, білі і чорні кольори. Нові 

системи спиралися на досвід попередників. Так, Манселл взяв за основу колірну кулю 

Рунге [1, с. 83]. 

Дюпіна Ю.В. підкреслює, що на сьогоднішній день в живописі, дизайні, 

архітектурі та прикладних видах мистецтва широко використовується кольорове коло 

Йоханнеса Іттена – швейцарського художника, теоретика мистецтва і педагога. Його 12-

секторний колірний круг показує найбільш поширену в світі систему розташування 

кольорів, їх взаємодію між собою. Іттен виділив основні кольори, кольори другого 

порядку (зелений, фіолетовий і помаранчевий), які виходять при змішуванні пари 

основних кольорів і кольору третього порядку, які виходять при змішуванні основного 

кольору з кольором другого порядку. Наприклад, жовтий, змішаний із зеленим, 

незнайомі з мистецтвом люди назвуть салатовим, але в кольорознавстві він іменується 

жовто-зеленим [2]. 

Потреба в систематизації кольору продиктована практикою. Наприклад, вона 

важлива для теорії живопису. Спектр послужив основою для систематизації кольорів у 

вигляді колірного кола і трикутника. Крім перерахованих вище колірних систем, 

виділимо також колірний атлас хіміка Мішеля Шеврель, хромометр Ежена Делакруа і 

«Хроматоаккордеон» Рудольфа Адамса. 
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Шеврель вперше розробив систему кольорового зображення, пристосовану до 

потреб виробництва. Він створив колірний атлас, що включає 72 чистих кольорів, в 

основі яких лежали шість основних кольорів в дванадцяти модифікаціях. Теоретичні 

праці Шеврель користувалися великим авторитетом і популярністю у художників. 

Ежен Делакруа увійшов в історію як видатний колорист, який ретельно вивчав 

механізми гармонізації, досліджував роботи східних майстрів колориту і праці Шеврель. 

Він склав кілька «колористичних посібників», які дозволяли легко і швидко підібрати 

необхідне поєднання кольорів. 

У 1865 році Рудольф Адамс в книзі «Хроматоакордеон» виклав своє бачення 

кольорової гармонії як співзвучну дію різних частин в цілому, так зване різноманіття в 

єдності.  

Гармонюючі кольори повинні містити елементи всіх основних кольорів кола: 

червоного, жовтого і синього; чорний, білий і сірий також складають єдність, але без 

різноманіття. Для полегшення підбору поєднань Адамс побудував «колірний акордеон» 

на основі 24-секторного колірного кола, на якому ці кольори були представлені в шести 

ступенях світлості [2]. 

З кольорових систем нашого часу слід виділити: практичну колірну координатну 

систему (PCCS); колірну систему Coloroid; природну колірну систему – ЕЦС (NCS).  

Практична колірна координатна система – ПЦКС (PCCS) – за основу структури 

прийнята зміна кольору за трьома ознаками, а за основу колірного тіла було прийнято 

колірне тіло системи Манселла, в якому кольори, що утворюють кольорове коло, 

розташовувалися на похилому екваторі. Колірна система Coloroid має колірне тіло у 

вигляді циліндра, хроматичні кольори розташовуються усередині цього циліндра, а 

ахроматичні – на його осі. 

У Шведському центрі кольору під керівництвом Андерса Хард була розроблена 

природна колірна система – ЕЦС (NCS). В основу роботи було покладено аксіому, що 

сприйняття кольору, властиве психофізіології людини, відмінно від оцінки кольору як 

фізичної величини.  

Природна колірна система – метод опису відносин між кольорами виключно на 

основі їх природного сприйняття, тобто люди здатні судити про колір без посилань на 

фізику. Людина є істинним інструментом вимірювання і оцінки кольору. Природна 

кольорова система зручна для практиків, які займаються формуванням кольорового 

середовища: дизайнерів, архітекторів, містобудівників. Вона створена для дослідження 

поліхромії архітектурного просторового середовища. 

Отже, наука про колір зародилася ще з давніх часів та у різні періоди історичного 

розвитку  систему кольорів вдосконалювали такі вчені як І. Ньютон, А. Манселл,  М. 

Шеврель та ін. Уявлення про кольори, їх сприйняття і процес кольоропозначення на 

різних рівнях  розвитку були і є обʼєктом вивчення різних наук: фізіології, психології, 

етнології, історії, лінгвістики та ін. Головною особливістю категорії кольору є 

багатозначність та багатоаспектність, адже сприйняття кольорового спектру обумовлено 

історичними та національними особливостями. Вченими різних країн досліджується 

багатовимірне явище кольору, розвивається та удосконалюється система кольорів та їх 

властивостей. Також  колір є важливим аспектом вивчення культур народів, так як 

розуміння значення того чи іншого кольору є необхідною умовою для дослідження 

традиційної культури. 
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Дана стаття присвячена дослідженню особливостей німецького гумористичного 

дискурсу.  

Гумористичний дискурс – це текст, який поглинається в ситуацію сміхового 

спілкування. Головними ознаками такої ситуації мають значення наступні випадки: по-

перше, комунікативне бажання учасників спілкування відсторонитися від немаловажної 

розмови, по-друге, гумористична тональність комунікації, інакше кажучи, прагнення 

зменшити відстань і драматично переосмислити як найменш важливі концепти, по-третє, 

наявність випробовуваних моделей сміхової поведінки, визначених у даній 

лінгвокультурі. 

Комунікативний намір грає важливу роль у структурі гумористичного дискурсу, 

при цьому істотним виявляється протиставлення спонтанної і підготовленої мов. Це 

протиставлення є доречним для відправника мови, через те, що бажання поділитися 

новим анекдотом чи сповістити про смішну подію є іноді спонукальним мотивом 

розмови. Не в такій мірі мотивом існує спонтанний гумористичний комунікативний акт. 

Для адресата вагомим є процес комунікативної взаємодії, а не внутрішнє обґрунтування 

поведінки з боку мовця. З позиції мовця гумористична інтенція встановлюється типом 

індивідуальності (є люди, які спроможні в будь-якій ситуації жартівливо спілкуватися ) і 

галуззю спілкування (відображає певний масштаб відповідності жартів в тому чи іншому 

середовищі спілкування: побачення давніх друзів передбачає взаємну налаштованість на 

жарти, тим часом  як надати свідчення трохи не знищує такий настрій). Для реалізації 

комунікативного наміру він повинен бути підтверджений реакцією адресата. 

В. І. Карасик виділяє декілька етапів здійснення комунікативного наміру, а саме: 

настрій пожартувати, поняття адекватності ситуації, вербальна демонстрація жартів, 

відгук реакції адресата. 

Не помітним залишається здійснення гумористичного комунікативного бажання, 

яке відбувається моментально, отже, згадане виділення етапів має умовний характер. Не 

треба забувати про оцінку ситуації і реакції адресата, які здійснюються невербально: 

міміка, жести і т. д. 

Ознаками ситуації сміхового спілкування є гумористична тональність, яка 

демонструє емоційну обстановку спілкування, яка відзначається доброзичливим 

ставленням членів спілкування один до одного, з однієї сторону, і перевертанням певних 

цінностей, з іншої. 

Гумористична тональність – це взаємна налаштованість партнерів на 

гумористичну комунікацію, а також сміхове розуміння всього, що  відбувається, 

здатність жартувати і сміятися. Якщо гумористична інтенція – це властивість 

комунікативної поведінки мовця, із заохоченням формувати гумористичну ситуацію, або 

інакше це активна роль субʼєкта мови, то гумористичною тональністю можна назвати 

установу комуніканта на ситуацію, яка спочатку відзначена гумором, або ж в даному 

випадку позицію особи мови можна охарактеризувати як трохи пасивну. Наприклад, так 
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відчувають себе люди, які прийшли на естрадний виступ гумориста, які читають 

гумористичні оповідання та слухають анекдоти. 

Загальновідомо, що у текстах з лінгвістики сприймаються два різновиди 

адресатів: адресат-критик і адресат-емпатик. Один бажає об’єктивно оцінити події, а 

іший втягнений до цих подій і співпереживає їх спільникам. Адресат-критик, коли чує 

жарт, повинен відразу ж оцінити його, чи смішний він, а вже потім відреагувати на 

нього. Адресат-емпатик завчасно знаходиться зі сторони мовця, пов’язує себе з ним і 

може розсміятися, хоча зовсім не дослухав жарт. Одразу прозоро що, ці типи, як і інші, 

тільки умовні, але важливо виділити ту обставину, в якій гумористичну тональність 

спілкування розвивають адресати-емпатики. 

Слід зазначити, що гумористична інтенція залежить і від типу особистості 

адресанта (наприклад, існують люди, які незалежно від ситуації більш схильні до 

жартівливого стилю спілкування), і від сфери спілкування (доречність того чи іншого 

жарту в залежності від сфери спілкування). Необхідною умовою здійснення 

комунікативного наміру має бути підкріплення реакції адресата. Для того, щоб зрозуміти 

чи доречний той чи інший жарт в даній ситуації спілкування, відправник мови 

використовує певні сигнали в поведінці. З точки зору соціолінгвістики, ініціатива в жарті 

належить людині з більш високим соціальним статусом. 

Не можна не помітити, що здійснення гумористичного комунікативного наміру 

відбувається відразу ж, і, отже, згадане виокремлення етапів має досить умовний 

характер. Не слід забувати також, що оцінка ситуації і реакції адресата здійснюється 

невербально: міміка, жести, погляди і т. п. 

Характерною ознакою ситуації сміхового спілкування є присутність характерних 

стратегій сміхової поведінки, які, за висловом В. І. Карасика, «включають типові дебюти 

і «ендшпілі» жартів, типові сміхові реакції і типові жанрові структури певних 

гумористичних мовних дій, наприклад, анекдотів. Дебют сміхової поведінки – це перехід 

від не сміхового спілкування до сміхового». Даний перехід відбувається завдяки прямим 

і непрямим сигналам гумористичного спілкування; для останніх, за словами В.І. 

Карасика, характерна істотна зміна голосу і міміки, для прямих – повідомлення про те, 

що слід очікувати зміни тональності спілкування.  

Отже, аналізуючи гумористичний дискурс, необхідно зосередитись на трьох 

рисах: гумористична інтенція, гумористична тональність та стереотипи гумористичної 

поведінки. Слід зазначити, що з усіх трьох ознак з етнокультурною специфікою 

поведінки не повʼязана тільки гумористична інтенція, в той час як гумористична 

тональність і стереотипи гумористичної поведінки мають даний звʼязок. 

З точки зору А. Г. Баранова, анекдот є прекрасним прикладом текстової 

триєдності: актуальний текст, віртуальний текст і текстотип. Актуальний текст являє 

собою текст в умовах живої комунікації, текст як частина дискурсу. Віртуальний текст – 

це такий текст,який записаний за рамками ситуації спілкування. Текстотип – це 

узагальнена текстова форма, в якій виділяються різні компоненти, визначальні тексти 

різних жанрів [4, с. 308]. 

Після зачину в анекдоті виділяється розвиток теми, яка виражається або як 

розповідь в сьогоденні історичному часі, або як опис, або дефініція. Потім йде 

кульмінаційний пік анекдоту, тобто центральний момент смішного явища або події; 

важливо, щоб цей момент обовʼязково був в якійсь мірі парадоксальним або принаймні 

несподіваним. Кульмінаційний момент в анекдоті – це його фінал в плані змісту, але не 

фінал в плані комунікації, так як очікується реакція на анекдот. 

Розглядаючи анекдот як один з жанрів гумористичного дискурсу, не можна не 

погодитися з М.М. Бахтіним, який трактує жанр дискурсу як відносно стійкий мовний 

твір в плані тематики, композиції та стилістики. Він відзначив характерною рисою 

мовного жанру ситуативну повторюваність, яка призводить до клішування як 
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конкретних мовних засобів, прийнятих у відповідних мовних творах, так і до 

структурної інваріантності смислового ядра цих творів [1]. 

Жанр припускає, що комуніканти знайомі з жанровим каноном, тобто з вимогами, 

що предʼявляються до тексту, який відповідає під той чи інший жанровий розряд. Якщо 

одержувач не знає, до якого з жанрів текст відноситься, то визначення жанрової 

належності відбувається завдяки двом важливим критеріям: прив'язка мови до ситуації і 

життєвий досвід адресата. 

В. І. Карасик, досліджуючи модель мовного жанру, наводить такі ознаки, які є 

жанроутворюючими (посилаючись на Е. Я. Шмельову): по-перше, комунікативна мета, 

на підставі якої протиставляются інформативні, імперативні, етикетні і оціночні мовні 

жанри; по-друге, це образ автора; по-третє, образ адресата; в четверте, образ минулого; 

далі образ майбутнього; диктумний (подієвий) зміст та мовне перевтілення [4, с. 308-

309]. 

А. Вежбицька, розвиваючи висловлені М. М. Бахтіним положення про мовні 

жанри, висуває ідею: моделювати жанри мовлення на спеціальній семантичній мові, 

«ригористично кодифікованій, але не штучній», за допомогою послідовності простих 

речень, що виражають мотиви, інтенції та інші ментальні акти мовця, що визначають 

даний тип висловлювання [3, с. 103].  

У трактуванні А.Вежбіцкої анекдот диференціюється від жарту за ознаками 

наративності (оповідності) і жанрового канону. Однак, справедливим є ствердження, що 

дана відмінність жарту і анекдоту не є повною, оскільки, з одного боку, не всі анекдоти 

являють собою розповідь, а з іншого боку, жанровий канон властивий будь-якому жанру, 

а не тільки анекдоту. Можна зрозуміти, що по відношенню до анекдоту жарт виступає в 

якості родового поняття. Якщо погодитися з даним підходом, то жарт постає як загальне 

найменування гумористичного дискурсу, який включає анекдоти та інші жанри жарту. 

Німці дуже серйозно відносяться до гумору. Найбільш актуальний стиль – це 

груба та різка сатира. Але при перекладі жарту іншими мовами, він буде здаватися 

зовсім не смішними, наприклад: 

Der Chef fragt den Buchhalter:  

–«Was machen Sie eigentlich sonntags?»  

–«Gar nichts, Herr Direktor!»  

–«Darf ich Sie dann in aller Höflichkeit darauf hinweisen, dass heute nicht  Sonntag 

ist?»  

 

 

Шеф запитує у бухгалтера: 

–«Що Ви власне робите по неділях?» 

–«Абсолютно нічого, пане директор!» 

–«Можу я вам любʼязно нагадати, що сьогодні не неділя?» 

 

Цей народ відомий так званим «туалетним гумором». Навіть у столиці є бар з 

назвою «Klo» (Klosett), який в середині зі стільцями у вигляді унітазів та в якому їжу 

подають у посуді, що нагадує нічні горщики. 

У Німеччині забороняють розповідати анекдоти расистського характеру, про 

євреїв, про інвалідів, але чорний гумор для них актуальний.  Неприємними для німців є 

жарти на тему нацизму. Вони зовсім не бояться жартувати над своїми політиками. 

Яскравий тому приклад: «Східний фриз сміється над кожним анекдотом тричі. Перший 

раз, коли його розповідають, другий раз, коли його йому пояснюють, а третій – коли він 

його зрозуміє. Баварець сміється над одним анекдотом тільки двічі: коли розповідають 

і коли пояснюють. Зрозуміти його він все одно не зрозуміє». 

Карнавальний німецький гумор бʼє, по низинних інстинктах. Він ділиться на 2 

частини: вуличний про тещу і відносини між жінкою та чоловіком і другий – про 
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політиків і актуальні соціальні та політичні проблеми. Все це супроводжується 

костюмованими веселощами. Карнавальні ходи, прийоми і вистави тривають кілька 

місяців, і весь цей час відбуваються офіційно дозволені неподобства: розіграші, критика 

начальства, обрізання краваток, демонстрація карикатур, провокаційні промови, де 

кожна гострота супроводжується звуками оркестру, щоб ніхто не засміявся в 

недозволеному місці [2]. 

Звичайно є й такі анекдоти, які розуміємо і ми і нам також смішно.  

Наприклад: 

— Herr Ober, wir haben ja gar keine Stühle! – Beschwert sich ein Gast. 

— Antwortet der Kellner: 

— Ja, logisch, Sie haben ja auch nur einen Tisch bestellt. 

 

— Пане офіціанте, за нашим столом немає жодного стільця. – Скаржиться 

відвідувач ресторану. 

— Офіціант відповідає: 

— Так, логічно. Ви замовляли лише один стіл. 

 

Ще один приклад:  

Frieda darf ihre Schulfreundin Paula Mittagsessen mitbringen. Als alle gerade  

anfangen wollen, sagt die Freundin: 

—Wir müssen vorher noch beten. 

Darauf Frieda: 

—Nee, brauchen wir nicht, meine Mama kocht eigentlich ganz gut. 

 

Фріда привела після школи свою подругу додому. Сідають вони обідати. Подруга 

каже: 

—У нас прийнято перед їжею помолитися богу. 

Фріда відповідає: 

— Не переживай, нам молитися не треба, моя мати доволі смачного готує [5]. 

 

Отже, гумористичний дискурс більш за все проявляє себе у маленьких текстах, 

таких як жарти. Щоб зрозуміти жарти іноземців, в нашому випадку німців, треба знати 

не тільки мову, а й реалії життя самого народу, особливості менталітету та духовні і 

матеріальні цінності. Багато хто скаже, що у німців немає почуття гумору, але на це вони 

навіть не реагуюти не будуть. Для них є нормою жартувати над політиками, над самим 

собою, але ні в якому разі вони не дозволять іноземцю висміювати себе, бо це 

непристойно та нерозумно. 

 

Література: 
1. Бахтін М.М. (1986). Проблема мовних жанрів. Літературно-критичні статті. 

М.: Художня література. С. 543 

2. Ваганов Р.А. (2011). Про «високу» німецьку мову та її діалекти. Всеросійська 

конференція «Молодь і наука». 2 с. 

3. Вежбицка А. (1997). Мовні жанри. Жанри мовлення. Саратов. С. 111  

4. Карасик В.І. (2004). Мовний круг: особистість, концепти, дискурс. М.: Гнозис. 

С. 308-390  

5. Лахнер Ернст (2005). 1.000 neue Witze. Lachen bis der Arzt kommt. Довідник 

німецькомовних жартів. Німеччина. 304 с. 

 

 

 



Науковий пошук студентів ХХІ ст.: актуальні питання гуманітарних та соціально-економічних наук. Вип. 6 

247 

КОГНІТИВНО-ПРАГМАТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ АНГЛОМОВНИХ 

ЗАПОЗИЧЕНЬ У ФРАНЦУЗЬКОМУ РЕКЛАМНОМУ ДИСКУРСІ 

Марина Покора  
студентка 4 курсу факультету іноземних мов 

Ізмаїльський державний гуманітарний університет 

Науковий керівник – доц. Кудінова О. І. 

 

Стрімкий розвиток сучасного інформаційного суспільства привертає увагу 

дослідників до такої властивості (іноді навіть дещо небезпечної) рекламного дискурсу як 

здатність впливати на формування потреб і смаків реципієнтів. Досить часто для 

досягнення подібного ефекту у сучасній рекламі використовується англійська мова, 

незважаючи на те, що вона не є рідною мовою отримувачів інформації. Необхідність 

аналізу даного феномена зумовлює актуальність нашого дослідження.  

Питання, пов’язані з вищезазначеним питанням, останніми роками потрапляють у 

центр уваги наукових дискусій. Їх вивчають такі мовознавчі та соціологічні дисципліни, 

як дискурс-аналіз, прагмалінгвістика, когнітивна лінгвістика, лінгвістика тексту, 

соціолінгвістика тощо. 

Дослідники доволі часто констатують, що сьогодні саме англійська мова 

переважає як джерело запозичень, що «замінило латину» [7]. Подібний стан речей 

досить легко пояснити. Як зазначають соціолінгвісти, англійська мова стала lingua franca 

(цей термін використовується для позначення мов міжнародного спілкування) у 

сучасному світі. Вона широко використовується радіо, супутниковими системами, 

міжнародними англомовними інформаційними агентствами тощо [8]. 

Мета пропонованої роботи полягає в аналізі когнітивно-прагматичних 

особливостей англомовних запозичень у французькому рекламному дискурсі. Методами 

проведеного дослідження є: описовий, метод аналізу, інтерпретації, класифікації тощо. 

Вивчення означених властивостей сучасного французького рекламного дискурсу 

дає підстави констатувати, що французька мова продовжує запозичувати багато термінів 

з англійської. Збільшенню кількості цих запозичень активно сприяє еволюція засобів 

масової інформації та реклами.  

Необхідно зазначити, що з когнітивної точки зору потреба запозичувати і вживати 

іншомовні лексичні одиниці можна обгрунтувати низкою різних за своїм характером 

чинників. Сам процес запозичення пов’язан з культурними і іншими контактами двох 

різних мовних співтовариств. 

Рекламний дискурс (термін «дискурс» у сучасній лінгвістиці означає текст, що є 

результатом цілеспрямованої соціальної дії і текст як сукупність мовних, мовленнєвих, 

соціокультурних, прагматичних, когнітивних та психічних факторів [1, с. 136-137].) 

носить яскраво виражений коммуникативно-прагматичний характер: рекламні 

повідомлення адресуються широкому колу людей. І саме тому елементи розмовної мови 

можуть бути присутніми в рекламних анонсах. Орган влади ARPP (Професійний 

Регулюючий Орган з Реклами), що регулює діяльність рекламодавців у Франції 

опублікував в 2009 р. результати дослідження, відповідно до яких за перший квартал 

року серед 7323 рекламних анонсів було зафіксовано лише 147 випадків вживання 

іншомовних слів. В цілому ж був зроблений висновок, що біля 4% французької реклами 

містить іншомовні елементи (переважна більшість яких – запозичення з англійської 

мови). Саме ці 4% нерідко грають центральну роль в плані прагматичної дії на адресата. 

Наведемо приклади, які ілюструють когнітивно-прагматичні особливості 

англомовних запозичень у сучасному французькому рекламному дискурсі: «Il a free, il a 

tout compris», «keep you warm, chaleur et confort», та «Achetez Silent Hill 2 Video Game!». 

На прикладі останнього можного сказати, що слово «video» зближується з англіцизмом, 

оскільки воно написане без орфографічного значка accent aigu. Проте, ключовим словом 

залишається «game»,  тому що воно саме по собі включає слова «jeu» і «video». За 
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допомогою лексичної одиниці «game» досягається прагматична мета рекламного 

повідомлення – привертання уваги, тобто англіцизми є новими лексичними одиницями 

по відношенню до слів, що давно закріпилися в мові. Вживання їх в рекламних анонсах 

наштовхує покупця на думку про те, що рекламований продукт є модним, і, 

придбаваючи його, він йде «у ногу з часом». 

Слід зазначити, що рекламний дискурс використовує як вербальні, так і 

невербальні засоби комунікації (у т. ч. кольори, музику, зображення). ARPP звертає 

увагу на те, що у 12% вивченого матеріалу (рекламні анонси різних ЗМІ) слова 

англійського походження вживаються не в самому тексті повідомлення, а в супровідних 

піснях, або ж в назві рекламованої марки. 

Аналіз французького рекламного дискурса показує, що деякі всесвітньо відомі 

французькі компанії іноді випускають рекламні анонси майже повністю англійською 

мовою. Наприклад, знаменитий ролик компанії «Dior» містить в собі наступну вербальну 

інформацію: «Gold is cold, diamonds are dead, a limousine is a car, don 4 pretend, just feel 

what's real, that's it. J'adore. J'adore... Dior» 

На нашу думку, в даному випадку не може йтися про англомовні запозичення. 

Подібні рекламні тексти є інтернаціональнми (у аналізованому ролику словосполучення 

«j'adore», яке одночасно виступає назвою нового продукту від компанії «Dior», являється 

єдиним французьким елементом у повністю англомовному рекламному тексті), один і 

той же анонс англійською мовою «живе» в різних країнах. Існує переконання, що будь-

який сучасний європеєць має розуміти англійські фрази «gold is cold», «feel what's real» 

та ін. Тому автори рекламного дискурсу не вважають необхідним перекладати деякі 

рекламні тексти з англійськї (глобальної) на інші (локальні) мови, що ще раз доводить 

престижність англійської мови у сучасному французькому рекламному дискурсі. 

Як відмічає ARPP, вживання англіцизмів повʼязане з тенденцією до 

інтернаціоналізації багатьох великих компаній, які вже давно добре відомі не лише у 

Франції, але й далеко за її межами. Оскільки в Європі, у тому числі в різного роду 

інститутах ЄЕС, статус англійської мови в якості інструменту міжнаціонального 

спілкування постійно зростає, широке вживання слів англійського походження в якійсь 

мірі виступає невідʼємним елементом інтеграції Франції в європейську і світову 

економіку. Проте, рекламодавці Франції дотримуються закону Тубона1 від 1994 г, який 

пропонує пріоритет французької мови і, відповідно споконвічно французької лексики, в 

національних ЗМІ [3, c. 26]. 

Кандидат філологічних наук Т. М. Лівшиц вважає, що англіцизми в рекламі часто 

використовуються саме для привертання уваги і створення «ілюзії унікальності», тобто 

враження неповторності рекламованого продукту. Так, у французьких торгових 

павільйонах можна зустріти рекламу, в якій використовують обидві мови (і французьку і 

англійську) з метою зацікавити більшу кількість людей [1]. 

Таким чином, досягається навіювання. А сутність прагматичного впливу реклами 

полягає саме у формуванні позитивного образу товару в очах споживача. При цьому 

вважається, що навіювання має більший ефект при багатократності повторення, що 

пояснює особливий характер рекламного спілкування. 

Для досягнення прагматичної мети рекламного дискурсу колективному авторові 

рекламного тексту необхідно реалізувати: 

1) стратегію привертання уваги; 

2) стратегію формування мотивації; 

3) стратегію реалізації спонукань. 

                                                           
1 Закон Тубона (фр. Loi Toubon) - закон, виданий французьким урядом для закріплення статусу 
французькою мови як основною офіційного в документах уряду, діловодстві, у вивісках і маркіровках 
товарів, комерційних контрактах, діловій комунікації і у ряді інших випадках. Приводом для видання 
закону послужило поступове збільшення використання англійською мови в усіх сферах життя французькою 
суспільства, що викликає заклопотаність французької інтелігенції і особливо Французькій академії. 
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Виходячи з усього сказаного, можна зробити висновок, що англомовні 

запозичення є важливими засобами дії, оскільки вони мають нестандартну форму, 

впадають у вічі потенційним споживачам і з більшим успіхом можуть зацікавити їх, 

реалізовуючи стратегію привертання уваги, а також стратегію формування мотивації і 

стратегію реалізації спонукання. Знаючи про це, багато виробників найрізноманітніших 

французьких товарів широко використовують англіцизми у своїх рекламних текстах [3, 

c. 23]. 

Також використання англіцизмів у французькій рекламі сприяє привертанню 

уваги внаслідок нестандартності форми лексичних одиниць у рамках французької мови. 

Крім того вживання англомовних лексичних одиниць в рекламі предметів моди створює 

ефект глобальності та широкої поширеності у всьому світі того, що рекламується. Крім 

того, вживання потрібних англіцизмів створює позитивну мотивацію для встановлення 

контакту й подальшої співпраці реципієнта і рекламодавця. 
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ХУДОЖНЯ ФУНКЦІЯ ГЕОГРАФІЧНИХ ОБРАЗІВ В ПОЕМІ ДЖОРДЖА 

БАЙРОНА «ПАЛОМНИЦТВО ЧАЙЛЬДА ГАРОЛЬДА» 

Олена Полозюк  

магістрантка факультету іноземних мов 

Ізмаїльський державний гуманітарний університет 

Науковий керівник – доц. Савоськіна Т. О. 

 

Метою даного дослідження є визначення художньої стратегії географічних 

образів в структурі ліро-епічної поеми Д. Г. Байрона «Паломництво Чайльда Гарольда». 

Спочатку визначимо сутність поняття географічний образ. Насамперед, це система 

взаємоповʼязаних і взаємодіючих знаків, символів, архетипів і стереотипів, що 

характеризують якусь територію (місце, ландшафт, регіон, країну). З цієї точки зору 

географічний образ є образ території,  регіону, місця, простору. У змістовному плані 

найбільш продуктивне використання поняття географічного образу спільно з поняттями 

когнітивно-географічного контексту і локального (регіонального, просторового) міфу. 
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Крім цього, географічний образ є феномен культури, що характеризує унікальний стан 

суспільства. Даний феномен служить важливим критерієм цивілізаційного аналізу будь-

якого суспільства [5, с. 50]. 

Географічні назви, поняття, терміни зустрічаються в поетичних творах досить 

часто, при цьому їх роль може бути різною: вони можуть нести декоративну функцію; 

бути вплетені строго в смислову або сюжетну тканину вірша; брати участь в створенні, 

формуванні основних образів поетичного твору. У чистому вигляді ці три ролі 

географічних назв зустрічаються рідко; частіше географічна назва (термін, поняття) в 

тих чи інших пропорціях виконує всі функції [6, с. 13]. 

Географічний образ в поетичному творі може формуватися як неявно, в 

«підґрунті» різних історичних і культурологічних образів і понять, так і самостійно, 

відкрито – на базі одного або більше географічних понять, взаємодіючих між собою і з 

суміжними історичними та культурологічними поняттями. Структура неординарного, 

глибокого поетичного тексту створює можливості для формування безлічі географічних 

образів, що зʼєднуються в динамічну, ієрархічну образно-географічну картину вірша [7, 

с. 3]. 

В результаті вивчення важливих прикладів формування та розвитку географічних 

образів у літературних творах можна сформулювати такі закономірності: 1) географічні 

образи в літературних творах можуть відігравати самостійну роль, будучи іноді їх 

змістовним ядром – прихованим або явним; 2) структури і системи прикладних 

географічних образів, що формуються в літературних творах, найбільш ефективні (з 

точки зору сприйняття читачем або впливу на реальні процеси) в тих випадках, коли їх 

зміст в значній мірі відрізняється від змісту описів (характеристик) реальних 

географічних просторів-прототипів; 3) формування та розвиток структур і систем 

подібних географічних образів багато в чому залежить від феноменології зовнішніх 

художньої мови, використовуваного тим чи іншим літературним автором [7, с. 11]. 

Назва поеми Джорджа Байрона «Паломництво Чайльда Гарольда» говорить про 

те, що в центрі уваги автора особистість, яка біжить від самого себе, від самотності і 

знаходиться в духовних пошуках спокою та миру. Такі риси головних героїв були 

характерними для романтичних творів того часу. У той же час заголовок підкреслює 

композиційний метод твору – подорож, яка дозволяє автору показати різні країни, а 

також глибини внутрішнього світу героя [1, с. 102]. 

«Світ схожий на книгу, і той, хто знає тільки свою країну, прочитав у ній лише 

першу сторінку» [8, с. 12], – цим порівнянням починається епіграф до поеми, взятий з 

«Космополіту» Луї Шарля Фужере де Монброна (Лондон, 1750 рік). Прагнучи створити 

книгу, схожу на світ, Байрон стикається з проблемою художнього засвоєння простору. 

Композиційний прийом подорожі, у даному випадку успадкований від просвітницької та 

сентиментальної літератури, поет якісно переосмислює, повʼязуючи його з 

особливостями романтичного світосприйняття [1, с. 108]. 

Подорож Чайльд Гарольда дозволяє Байрону охопити  величезний простір, який 

включає такі географічні об'єкти, як Португалія, Іспанія, Албанія, Греція, Бельгія, 

Швейцарія, Італія. Вони стають окремими «сторінками» грандіозної книги [11, с. 60]. Як 

бачимо, Чайльд Гарольд виходить далеко за межі однієї держави, відвідуючи країни, що 

знаходяться на узбережжі Середземного моря і по дорозі до нього (як наприклад 

Португалія). Його не цікавить Азія і Африка. Йому потрібні місця, що зберегли пам'ять 

про античну культуру, місця, які були домом для носіїв цієї культури, через яку Гарольд 

хотів би зцілитися. Про Чайльда нерідко говорять, що він є людиною, яку полонить 

дорога, який заради подорожі готовий кинути зручності міста [2, с. 122]. 

Джерелом всіх географічних образів, які створені в художньому тексті поеми, 

виступають біографічні події, позаяк паломництво здійснює не тільки герой, але й сам 

автор. В дорожніх нотатках Байрона позначені ті ж самі дорожні об’єкти, що і в поемі. 

Саме це дає нам право припускати, що Чайльд Гарольд абсолютно достовірно відтворює 
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мандрування самого автора, хоча сам Байрон заперечував тотожність між собою і 

Чайльд Гарольдом. Автор і ліричний герой здійснюють подорож у часі та просторі в 

пошуках високих ідеалів [9, с. 42]. 

У першій пісні поеми розповідається про те, як Чайльд Гарольд відвідує 

Португалію та Іспанію. Опис цих країн будується на типово романтичному контрасті. 

Для Гарольда, мешканця північної країни, південна природа сприймається як екзотика. 

Він вражений пишнотою прекрасних морських ландшафтів, пахучих лимонних гаїв і 

садів, величних гірських кряжів. Розкішна природа Лузитанії, героїчна Іспанія, морська 

буря і ясне небо, свобода і поетичне натхнення, народ і визвольна війна захоплюють 

Байрона і його героя. Аналізуючи 14 строфу першої пісні, охарактеризуємо декілька 

географічних образів: 

 

«…Все далі корабель летить, все далі. 

Зникла Земля, і вітер був буйний у тім 

Біскайськім Затоні, де живуть без сну. 

Чотири дні вже Промучились, аж ось на 

п'ятий — «беріг, беріг!» І звеселились всі, і 

їх витає Цінтра Своїми горами і Таґо 

золотую 

Несе дань казкову на лоно Океана» [8]. 

«…On, on the vessel flies, the land is gone, 

And winds are rude in Biscay's sleepless bay. 

Four days are sped, but with the fifth, anon, 

New shores descried make every bosom gay; 

And Cintra's mountain greets them on their 

way, 

And Tagus dashing onward to the deep, 

His fabled golden tribute bent to pay…» [14]. 

 

Простір південно-європейського фронтира представлений в поемі Байрона зміною 

географічних образів, що відтворює ландшафт конкретної місцевості, через який лежить 

шлях Чайльд Гарольда. Перший географічний об’єкт, що постав перед автором на 

початку його подорожі – Біскайська затока – частина Атлантичного океану, яка 

розташована на північ від Іспанії і на захід від Франції [10, с. 246]. Він згадує її в першій 

пісні в 14 строфі: «…і вітер був буйний у тім Біскайськім Затоні…» / «…And winds are 

rude in Biscay's sleepless bay…») [8, 14]. Чому автор використав саме такий епітет: «вітер 

буйний»? Можливо через те, що Біскайська затока відома своїм мінливим кліматом та 

частими штормами, а може автор хотів цим епітетом передати настрій поневоленої 

Іспанії, куди вторглася армія французьких загарбників… 

Вже на п’ятий день своєї подорожі після виходу з англійського містечка Фалмут, 

корабель з Байроном йдучи по водам Біская, наблизився до гирла річки Тахо, де у всій 

красі повстає гірський хребет Сієрра Морена (невисокі гори до 680 м). Поет особливо 

виділяє в поемі гору Сієрра-де-Цінтра. («…гори чорнії із гордими верхами…» / «…dark 

Sierras rise in craggy pride…») [8, 14], позаяк на цій горі, на самому краю континенту 

влаштувалося най мальовниче містечко на Землі – Цінтра. Байрон дуже любив Цінтру. 

Перебуваючи в Португалії, він часто відвідував це місто і подовгу жив в будинку, де 

сьогодні відкрито його музей [13, с. 132]. Цінтра – це в першу чергу численні парки і 

сади, розкішні виноградники, унікальна архітектура, вузькі вулички, багаті вілли, палаци 

і мальовничі краєвиди на гори і море (з веж палаців і фортець Цінтри у всій своїй 

нескінченності відкривається Атлантика). У творі «Паломництво Чайльда Гарольда» є 

чимало згадувань цього неймовірно красивого ландшафтного феномену: «Цінтра – се ж 

едем блискучий!» / «Cintraʼs glorious Eden intervenes…», «…синод зібравсь у Цінтрі, імʼя 

її страшним у нас Британ зробилось.…» / «…synod met, Britannia sickens, Cintra, at thy 

name…» [8, 14]. 

В той час Байрон писав матері лист [10, с. 259], повідомляючи, що «містечко це, 

ймовірно, одне з найбільш мальовничих куточків в Європі. Серед скель, водоспадів і 

ущелин височіють палаци і сади; на кручах розташувалися монастирі, звідки 

відкривається чудовий вид на річку Тахо і море. Але найпрекрасніше – це 

мавританський палац Монтсеррат, де жив Вільям Бекфорд, автор «Ватек». Автор і про 
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нього не забув згадати у поемі: «Там, Ватку, ти свій рай зробив…» / «There thou, too, 

Vathek! England's wealthiest son…» [8, 14]. 

Замок маврів – знаменита будівля Сінтри – нагадує про епоху арабського 

панування на Піренейському півострові. Замок добре помітний з міста, так як стоїть на 

вершині гори. В середині XIX ст. її придбав один з найбагатших людей свого часу 

Френсіс Кук і перетворив його в розкішну віллу з екзотичним парком, одним з 

найкрасивіших на Піренейському півострові, котрий обіймав майже 50 га, з озером, 

гротами, джерелами і фонтанами [12, с. 74]. Він постає і перед героєм поеми Чайльд 

Гарольдом: «…Ще Мафра вимагатиме затримки…» / «…Yet Mafra shall one moment 

claim delay…» [8, 14]. 

В тій же 14-й строфі згадується ще один географічний образ – Тахо («…і Таґо 

золотую несе дань казкову на лоно Океана…» / «…And Tagus dashing onward to the deep, 

his fabled golden tribute bent to pay…») [8, 14] – найбільша річка Піренейського 

півострова, яка протікає по території двох країн – Іспанії та Португалії, тому і назву вона 

має подвійну: на іспанській мові Тахо, на португальській – Тежу. Річка бере свій початок 

в Іспанії, а впадає в Атлантичний океан в Португалії в районі Лісабона. Якщо дослівно 

перекласти наступну строку про Тахо «Doth Tayo interpose his mighty tide…» [14], то 

бачимо, що Байрон використав метафору «могутній потік» (в перекладі П. Куліша «Чи 

Таґо, що несе свої потужні води...») [8]. Цікавий факт, що в бухті Тахо Мар-да-Палья при 

певних поєднаннях вітру і течії утворюються високі хвилі, які місцеві жителі 

романтично називають «байладейрас», тобто «балерини», «танцівниці». Друг Байрона 

Хобхаус, який всю його подорож перебував з ним, писав в своєму щоденнику, що автор 

романтичного твору, щоб скоротати час в Лісабоні, не раз перепливав широке гирло 

річки [10, с. 249]. Тому, зважаючи на ці дослідження, Байрон і  використав цю метафору. 

Швидка зміна географічних образів дозволяє автору передати особливості 

ландшафту південних держав, розташованих на Піренейському півострові. Однак 

Байрону-романтику за допомогою географічних образів важливо не тільки відтворити 

реальний простір Португалії та Іспанії, а й протиставити їх південній квітучій природі 

соціальне і політичне неблагополуччя цих країн [3, с. 156]. У міру наближення до 

Лісабону, поет пише, що місто здалека здається неземним, а насправді там царює хаос: 

«…проміж сміття і гною / усюди гидь, калюжі / всі в багнищах загрузли / не знають 

чистоти в одежі, ні в сорочці…» / «…mid many things unsightly / the dingy denizens are 

reared in dirt / doth care for cleanness of surtout or shirt/ though shent with Egypt's plague, 

unkempt, unwashed, unhurt…» [8, 14].  

Парадокс, в який не хочеться вірити, але прекрасна природа Сінтри сусідить з 

брудним Лісабоном… Яскраві пейзажі Середземноморʼя, барвисті описи Іспанії та 

Португалії становлять виразний контраст викривальним картинам соціальних і 

політичних лих. На мою думку, краса розкішної південної природи, духовна велич 

простих людей, пейзажі Португалії та Іспаніі відіграють роль протиставлення (контраст) 

суспільно-політичній ситуації даних екзотичних країн. Простежується політична тема, 

яка розкриває думки, почуття, позицію самого Байрона [4, с. 545]. 

Не можна не помітити, що образ Гарольда якби постійно затуляється і 

відсувається на задній план іншим героєм поеми – збірним образом неймовірного 

ландшафту і народу тих країн, по яким подорожує Чайльд Гарольд. Наприклад, образами 

іспанських партизан. Даючи в першій пісні замальовки побуту, звичаїв, рис характеру 

жителів Сарагоси, Севільї, Мадрида, Байрон разом з тим показує масовий героїзм народу 

Іспанії, який піднімався на боротьбу за свою незалежність: дівчина з Сарагоси, 

залишивши кастаньєти, безстрашно слід за коханим в битвах і перевʼязує його рани, а 

коли її улюблений гине, вона сама веде в бій співвітчизників. Байрон описав народ 

Іспанії іншим чином: простий селянин залишив мирну працю, щоб змінити серп на меч; 

городяни навчаються військовій справі, щоб дати відсіч ворогу, і т. д. [8, 14]. 
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Подорож сприймається як шлях до гармонії з оточуючим світом, як подолання 

роздвоєності сучасної людини, змушеної приховувати свої справжні переживання під 

маскою удаваних веселощів або удаваної байдужості. Від початку в поемі подорож 

повʼязана з образом Чайльд Гарольда. Вона мислиться як сутнісна характеристика героя. 

Автор очікує від героя змін, покладаючи сподівання саме на подорож [11, с. 132]. 

Отже, під час подорожі звʼязок з оточуючою атмосферою якоїсь конкретної 

місцевості відіграє дуже різні ролі. Для Байрона опис місцевості важливий, оскільки 

сприймаючи її очима героя, читач може побачити простір як Гарольд, налаштуватися на 

його сприйняття світу. Треба також наголосити, що багато дій не можна перенести на 

іншу місцевість, оскільки від цього змінилася би вся суть. Наприклад, в Цінтрі, Чайльд 

насилу міг би усвідомити велич і могутність мавританського палацу, не перебуваючи в 

безпосередній близькості від нього [10, с. 251]. 

Таким чином у поемі «Паломництво Чайльда Гарольда» Дж. Г. Байрон зображує 

етнографічні, географічні та історичні деталі, картини природи, які в поемі не мають 

вузького спеціального значення, але цей грандіозний художній експеримент, який тривав 

близько десяти років, привів до всесвітнього визнання [3, с. 134]. В  структурі 

лінгвокультурного простору поеми Дж. Байрона «Паломництво Чайльд Гарольда» 

велику роль відіграють реалії, серед яких велика частина є географічними, які не просто 

характеризують ту чи іншу епоху, ту чи іншу країну, а надають внутрішній сенс всьому 

висловлюванню, допомагаючи читачеві осмислити все сказане автором. 
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ФЕНОМЕН САМОТНОСТІ В АНГЛОМОВНІЙ ЛІТЕРАТУРІ 
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При дослідженні феномену самотності окремим елементом виступає питання 

використання понять. Емоційність і постійний аналіз своїх почуттів, емоції та відчуття 

виступають важливими складовими інтроспекції. Думки персонажа окремого твору 

відрізняються підвищеною емоційністю, односпрямованою оцінкою, прагненням 

зрозуміти причини своїх переживань. 

 Героям художніх творів властиво постійно в чомусь сумніватися, переживати 

через окремі події, вони відчувають докори сумління, їх переслідує відчуття туги і 

самотності. Їх часто долає почуття жаху і страху. Щоб подолати душевний дискомфорт, 

для них важливо знайти причину своїх переживань, проаналізувати та знайти душевну 

рівновагу. 

 Внутрішня реальність – це перш за все світ емоцій і переживань персонажа, які 

можуть повністю поглинути його і позбавити здорового глузду. Він перестає звертати 

увагу на те, що діється навколо [9, с. 3-14]. 

Спогади і звернення до минулого досвіду займають значну частину внутрішнього 

світу персонажу. Аналіз минулого допомагає краще розібратися в цьому, знайти 

оптимальне вирішення тієї чи іншої проблеми. Події минулого життя можуть як 

заспокоювати, так і виводити з душевної рівноваги, створювати відчуття дискомфорту, 

приносити відчуття тривожності і невизначеності. Тільки самому персонажу під силу 

розібратися в своєму минулому, навести порядок у своїй душі. Саме тому почуття знову 

і знову повертаються до того, що вже давно минуло, і з усіх сил окремі персонажі 

намагаються знайти гармонію в цьому. 

Герої художніх творів, як і люди в реальному житті, досить часто намагаються 

передбачити подальший розвиток подій. Дуже часто прийняття рішення спирається на 

уявлення про те, які наслідки воно викличе в майбутньому, як поставляться до 

досконалих дій навколишнє середовище. При цьому плани на майбутнє дуже часто 

носять розмитий, невизначений характер. 

Сновидіння займають значну частину внутрішнього світу персонажів. Саме у снах 

свідомість повністю відключається від реальності і існує сама по собі. У снах 

відбувається усвідомлення навколишньої дійсності, думки вириваються на волю і ніщо 

не стримує вільний потік фантазії. Сни можуть лякати персонажів, наводити на них 

почуття страху і жаху, і в той же час деякі сни можуть нагадати про приємні моменти з 

життя, зарядити позитивними емоціями і враженнями або оповити самотністю. 

В середні віки в європейському суспільстві переважали ідеї, що випливають з 

Біблії, і, природно, відносини людини з Богом і філософські проблеми його можливу 

смерть були темою, яка зачіпалася в більшості творів мистецтва і літератури. Література 

в тому вигляді, в якому ми її знаємо, виникла в XV столітті з винаходом друкарства на 

Заході, але оскільки маса людей залишалася неписьменною протягом століть, цю 

літературу доводилося передавати їм усним словом і драматичними виставами. Сама 

меса була, в певному сенсі, драматичним поданням, реконструкцією Таємної вечері, і з 

дванадцятого по п'ятнадцятий століття містичні п'єси зображували основні події 

християнських легенд для простих людей в дуже спрощеній формі. У пʼятнадцятому 

столітті виник новий і більш витончений спосіб передачі релігійних ідей. 

Самотність стала складовою частиною всіх світових релігій. Необхідно 

відзначити, що проблема самотності відбивається в релігійних текстах через призму 

самітництва. Відхід від мирських справ, самотність, що вимагає внутрішньої 
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зосередженості і подолання в собі недостойних справ, стають першочерговими 

атрибутами усамітнений спосіб життя.  

У той же час спрямованість до пізнання вищої сутності – обовʼязкова вимога всіх 

світових релігій. Тому не випадковий історичний зв'язок між самітництвом і релігією, і 

навіть саме слово «монах» в точному перекладі з грецької мови означає «пустельник» 

(людина, яка відокремлена і знаходиться в пустельних місцях). 

Християнство, народжене в соціальній боротьбі і звернене до сердець 

принижених і ображених, з самого початку сприйняло і акумулював у собі почуття 

щемливої самотності, перетворене в ідейний нерв усього віровчення. Мотиви 

неперебутнього земної самотності виразно простежуються в творах батьків церкви, 

наприклад у Аврелія Августина, в розумінні якого первородна гріховність і смертність 

людини самі по собі визначають його самотність перед обличчям бога, прагнучи до 

якого людина тільки і може подолати свою згубну стан. Ще більш виразно ця тенденція, 

що посилює земну ізольованість людини і, відповідно, абсолютизує його суто інтимне (а 

тому знову ізольоване) спілкування з богом, заявляла про себе в ранньому 

протестантизмі. Чи варто говорити, що протистантизм, що став одним з головних 

формують факторів американської свідомості, фактично освячував самотність, чи не 

утрудняє, згідно з його доктрині, а, навпаки, полегшує шлях до істинної віри. 

Рубіж XVIII-XIX століть – зміна епох, потужний цивілізаційний злам, коли на 

зміну античної та середньовічної культури приходить культура Нового часу. Ідеї та 

концепції, в яких визначейни цей перехід, багато в чому визначений спільною 

проблемою - людина в контексті історичного часу. Звідси і уподібнення національно-

історичних епох в житті європейських народів різноманіттю фізіологічних людських 

видів, і перенесення уявлення про смертність окремого індивідуума на людство в цілому 

[c. 92-98]. 

У літературі раннього сентименталізму (30 -50-х роках XVIII ст.) Основне місце 

належить ліричним жанрам. Основні теми сентиментальної ліричної поезії – природа і 

смерть. Сентименталісти оспівують усамітнення на осноав природи, тишв лісів і полів, 

цвинтарний морок і мовчання могил.  

Ліричний герой творів – поглиблений в свої думки, відлюдник, що віддає 

перевагу самотності і меланхолійний роздумам про тлінність буття і суєтності життя.  

Невдоволення буржуазною дійсністю виливається не в рішучий протест, а в 

неприйняття життя, веде не до дії, а до споглядання. Найбільш улюбленим жанром стає 

елегія; ода втрачає в творчості сентименталістів притаманну їй громадянськість 

звучання; поема наповнюється релігійно-дидактичним змістом. Поет зосереджений на 

зображенні свого внутрішнього світу і інтимних переживань. 

Періоди англійської літератури (з 19 століття): 

Реалізм (кінець XIX – I частина ХХ століть) – напрям, представники якого 

зображують персонажі та події такими, якими вони є. Представники: Сомерсет Моем, 

Джордж Бернард Шоу, Джон Голсуорсі і Герберт Джордж Уеллс. 

Модернізм (кінець ХІХ – 60-і роки ХХ століть) – тенденція, спрямована на відхід 

від правил і умовностей, пошук нових точок зору і точок зору, експериментування в 

формі і стилі і т.д. Представники: Джеймс Джойс, Вірджинія Вульф, Олдус Хакслі, 

Томас Стернс Еліот. 

Екзистенціалізм (1940-60-ті роки ХХ століття) – філософський рух XIX і XX 

століть, що підкреслює індивідуальну свободу і людський вибір; він заснований на ідеї, 

що люди формують своє власне існування і надають йому сенс своїм власним вибором і 

діями. Представники: Джон Фаулз, Вільям Голдінг, Айріс Мердок. 

Постмодернізм (60-і роки ХХ століття – теперішній час) – культурна та 

інтелектуальна тенденція, що характеризується акцентом на ідеях децентралізації сенсу, 

цінності та автономії локального і особливого, нескінченних можливостей людського 
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існування і співіснування у вигляді колажу або стилізації різних культур, точок зору, 

періодів часу і способів мислення. Представники: Ральф Еллісон, Джон Фаулз. 

У літературі XX ст. відбувалися постійні світоглядні та художні пошуки в 

осмисленні складних і неоднозначних трансформацій людської душі. Експресіонізм 

зображував відчужену людину у ворожому їй світі. Сюрреалізм показував людину, 

приголомшену і розгублену перед таємничим і непізнаваним світом. Екзистенціалізм 

вибрав обʼєктом самотню особистість в світі абсурду, а література «потоку свідомості» – 

духовний світ особистості, не повʼязаний з матеріальною дійсністю. Абстракціонізм 

прагнув розкрити втечу особистості від банальної і ілюзорною дійсності 

Коли роман, як основна літературна форма, став більш популярним в Європі, він 

служив головним чином для розпалювання вад суспільства. Але разом з тим романи 

привносять в літературу самоаналіз, турботу, тривогу, турботу про місце людини в 

суспільстві, її призначення. І знову перед нами постає самотність, а у Дефо і Діккенса 

(тут самотність асоціюється з сирітством) вже є зачатками екзистенціального погляду на 

людську самотність. 

Друга половина 80-х р XX століття і триває по теперішній час, може носити назву 

періоду приватних теорій і прикладних розробок. З позицій сьогоднішнього дня 

безумовна більшість авторів, які висвітлюють проблему самотності, сходяться на тому, 

що самотність повʼязана з переживанням людиною її відірваності від спільноти людей, 

історії, сімʼї, природи, культури. Нерідко вказується, що сучасна людина відчуває 

самотність найбільш гостро в ситуаціях інтенсивного примусового спілкування. 

Художній символ – це образ. Саме в художній образності полягає головна 

специфічна риса художніх символів, яка «робить його відмінним від естетичного знаку, 

від усіх ознак символічного вираження». Головна відмінність символу від способу 

полягає в тому, що для символу характерна велика загальнокультурна, надіндивидуальна 

заданість [2, c 190-194]. 

 Під час виокремлення символу в художньому тексті важливу увагу необхідно 

також приділяти таким суміжним явищам як символ та стежка. Процес символізації з 

когнітивної точки зору вимагає двох умов – наявності контексту інтерпретації, в якому 

емпіричний об'єкт здатний викликати у свідомості реципієнта асоціації з 

концептуальною структурою поняття, символізується, і достатнього обсягу фонових 

знань [2, c.190-194]. 

Поняття, символізованість, представляються суті, сконструйованій в ментальному 

просторі образів, гештальтів, репрезентацій, які є когнітивними структурами іншого 

порядку. Символи є відображенням національного світосприйняття, історико-

культурних, природно-географічних, політико-економічних особливостей. У них 

відтворюються народні традиції, звичаї, обряди, вірування, національні риси характеру, 

рівень національної свідомості. Знаковість словесного образу-символу полягає в 

здатності звʼязку з загальнокультурним шаром. Знаковість символу визначається 

постійністю звʼязку в межах певної культури чуттєвого образу з ідеєю, символом якої він 

виступає. 

Архетипи, перетворюючись в символи виступають єднанням людини з загальним. 

Вони є своєрідними образами, які знаходяться на позасвідомої ступені пізнання і замість 

чітких понять насичені яскравим емоційним змістом. Таким чином, архетипи-символи 

відіграють роль змісту і форми по пізнання світу при переході чуттєвого сприйняття до 

самої ідеї. 

 Залежно від закрепленности образно-символічне значення в загальнонародному 

вживанні, обсягу його використання в межах окремої культури виділяємо словесні 

образи-символи 1-го, 2-го і 3-го ступеня символізації. До 1-го рівня символізації 

відносяться словесні символи, зрозумілі всім членами певної національної спільноти. 

Вони легко вичленяються з контексту, використовуються в художніх творах протягом 

досить довгого періоду. До 2-го ступеня символізації відносяться словесні символи 
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сприймаються такими в обмеженому мовному середовищі, в певному соціальному або 

професійної групи. Їх конвенціональна основа не є широкою, тобто вони обслуговують 

вузьке коло знавців. Третя ступінь символізації вбачається нами в індивідуально-

авторських образах-символах. Вони не є загальновизнаними, і стають символами завдяки 

авторській волі [896]. 

В. Аскольдов, протиставляючи художні концепти (у галузі мистецтва) та 

пізнавальні концепти (у галузі науки), підкреслює, що в художній творчості й сприйнятті 

слово відіграє істотно іншу роль, ніж у пізнанні. Там воно виконує переважно 

номінативну або дефінітивну функцію. У цій ролі слово має невелику (або не має жод-

ної) спорідненості зі своїми внутрішніми смислами. «У мистецтві воно здебільшого 

символ, тобто щось, що має внутрішній органічний зв’язок зі своїм значенням».  

Художній твір, узятий загалом, індивідуальний, але, розглядаючи його за частинами, не 

можемо не помітити, що ці частини завщди сумують невизначені обсяги чогось 

однорідного. Звичайно, це однорідне не має чітких логічних меж. У такій 

розпливчастості, вважає філософ, і полягає головна відмінність художніх концептів від 

концептів пізнання. Інша їх відмінність стосується психологічного складника. «До 

концептів пізнання не домішуються почуття, бажання, загалом ірраціональне. Художній 

концепт найчастіше є комплексом того й іншого, тобто поєднанням понять, уявлень, 

почуттів, емоцій, іноді навіть вольових проявів» [c. 267-279] 

З позицій Л. Бабенко та Ю. Казаріна, «концептуалізація, або методика експлікації 

концептуалізованого поля художнього тексту, заснована на семантичному виведенні її 

компонентів із сукупності мовних одиниць, які розкривають одну тему, мікротему». 

Концептуальний простір тексту, отже, формується на високому рівні абстракції – на 

основі злиття, зближення, стягнення спільних ознак концептів, репрезентованих на 

поверховому рівні тексту словами й виразами одного семантичного поля. «Ключовий 

концепт являє собою ядро індивідуально - авторської художньої картини світу, втіленої в 

окремому тексті або в сукупності текстів одного автора» [c. 496]. 

Лінгвістичне структурування концепту «самотність» в художній літературі 

реалізується у використанні слів і виразів, які включають в семантичне значення 

компонент «самотність». Специфіка творів мистецтва, що їх тексти включають в себе 

якомога більше особистих, нестандартних обʼєднань авторів [50, c. 63-70]. 

Осмислюючи феномен самотності як проблему суспільного буття особистості, М. 

Мовчан зазначає: «Самотність має суперечливу, багатогранну й навряд чи вичерпну 

природу, обертаючись то самознищенням і подав-ленням особистості, то її творчим і 

вільним началом». У широкому значенні «самотність – це стан, пов’язаний з утратою 

людиною зв’язків із колективом, сім’єю, суспільством». М. Мовчан не відкидає й думки 

американських учених, котрі вказують, що багато людей переживають найбільш 

болісний стан самотності не в фізичній ізольованості, а саме всередині групи, у колі сім’ї 

й навіть у товаристві близьких людей. «Відсут-ність духовного єднання переживається 

як самотність» [13, c. 141-157]. 

Н. Хамітов поділяє самотність на «внутрішню» та «зовнішню». За словами 

дослідника, «зовнішня» самотність є «результатом випадку-катастрофи, що фізично 

відокремлює людину від інших людей, викидаючи за межі соціуму. Внутрішня 

самотність є результатом суперечності людини з собою». Самотність, з одного боку, 

свідчить про глибинні еволюційні зміни в структурі особистості, а з іншого - виражає 

неможливість розв’язання суперечності між різними вимірами особистості [c. 224]. 

 У художньому тексті вживання слів, що позначають досліджуване поняття, має в 

цілому відображати семантичні напрямки, прийняті в англійській лінгвістиці, 

уточнюючи поняття «самотність», але при цьому отримати асоціативне розширення 

основних значень. Лексикографічні джерела фіксують найбільш значущі особливості 

понять, а їх образні, субʼєктивні, необовʼязкові ознаки можуть мати індивідуальний 

авторський характер. 
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Для створення подібної характеристики самотності автори використовують такі 

типи метафор, як: антропоморфний, патологічний, реіморфний, фототермальний, 

хроматичний, натуроморфний, синестетичний. Для представника англійської мовної 

культури самотність асоціюється зі смертю, болем, стражданням, страхом. У втіленні 

самотність виступає в ролі мага, воїна, переслідувача, ворога, примари. 

Оскільки «автор виступає суб’єктом діяльності, а все вагоме, значиме й цікаве 

зосереджувалось у продукті цієї діяльності - в творі», дослідження проблеми 

художнього концепту самотності й відчуження має включати [c.224]:  

1) установлення точки опертя - генези авторської тенденції вбудовування 

самотності й відчуження в концептуальну картину художнього твору. Шляхом розгляду 

біографічних свідчень про індивідуально-духовний набутий досвід літератора, 

пов’язаний прямо або опосередковано з самотністю й відчуженням, можемо віднайти ті 

фактори, які зумовили таку самобутність його творчості («... за художнім світом стоїть 

стать, психіка та екзистенція авторської особистості: стать виражає розколотість люд-

ського буття на фрагментарні форми життя і породжує пристрасть, тугу за цілісним 

буттям; психіка виражає внутрішні стани, пов’язані з взаємовідношенням свідомого та 

неусвідомленого, екзистенція – повноту людського буття як переживання 

індивідуального життя в об’єктивній реальності», а відповідно, обрати правильну модель 

трактування в ній концепту самотності; 

 2) формування концептуального ланцюга твору проводити, спираючись на 

спеціалізовані наукові пояснення самотності й відчуження, що розширить дослідницький 

та інтерпретаційний спектри проблеми, стане одним із прийомів дешифрування кодів 

авторської концептуалізації самотності й відчуження в художній творчості. Така 

методологія не суперечить традиційним практикам моделювання художнього концепту, 

а лише предметно доповнює напрацьований дослідницький апарат. 

У художніх текстах самотність супроводжується як позитивними, так і 

негативними емоціями. Замішання, втома, гнів, страх, печаль, горе, печаль, смуток, 

меланхолія, розгубленість, незахищеність, одноманітність підсилюють негативний вплив 

самотності на героїв творів мистецтва. Але самотність теж може викликати позитивні 

емоції: задоволення, спокій, комфорт. 
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До початку другого десятиліття XIX ст. романтизм займає ключове місце в 

динаміці літературних напрямів, виявляючи більш-менш повно свою національну 



Науковий пошук студентів ХХІ ст.: актуальні питання гуманітарних та соціально-економічних наук. Вип. 6 

259 

своєрідність. Трагічна розчарованість і філософський скепсис утворюють основну, 

елегійний тональність романтизму 

Нові риси і властивості проявилися в романтизмі після 1825-30 рр. Неясність 

шляхів історичного розвитку спонукала до морально-філософських роздумів, 

зосереджених роздумів про світ, людину, історії. На думку О. Пипіна. поступово 

розчарування в духовно-моральному вигляді героя-індивідуаліста, в надії на можливості 

особистості, навіть найвидатнішої, направити за своїм уподобанням хід історичних подій 

зумовило звернення до естетики реалізму [7, c.209]. 

Байрону не можна скаржитися на недостатність досліджень з приводу своєї 

творчості. Однак справжній науково-літературний інтерес відносно творчості Дж. 

Байрона в літературознавстві з’явився в другій половині ХХ століття, коли одна за 

одною вийшли кілька фундаментальних робіт, які аналізують поетичну спадщину 

англійського поета. Це – монографії М. Кургіняна «Джордж Байрон» (1958), Е. 

Клименко «Байрон. Мова і стиль» (1960), які присвячені дослідженню мовних і 

стилістичних особливостей поетичної манери Байрона; А. Елистратової «Байрон» (1960) 

про всю творчість поета; А. Ромм «Джордж Байрон» (1961) про драматургію 

поета.Решта робіт зачіпали біографічну або змістовну сторону творчості Байрона.Як 

було окреслено П. Плетневим, у зарубіжному літературознавстві дослідників в 

основному цікавила драматургічна спадщина поета. Велика увага приділялася і 

філософській стороні його творів [6, c.210]. 

Поезія Дж. Байрона відбилася на літературах всіх народів Європи. Поява Байрона 

порівнювали з пістолетним пострілом в ночі. Його перекладали, йому наслідували, його 

переказували і імітували. З’явилося таке поняття, як «байронізм». Хоча, як вказує 

Ю. Оксман, наприклад В. Жуковський, повністю перевів лише два твори Дж. Байрона – 

вірш «Пісня» і поему «Шильонський в’язень» (дослідниками-літературознавцями було 

встановлено, що російський поет переклав також половину 49 строфи «Паломництво 

Чайльд Гарольда», в його планах був і переклад «Манфреда» і «Гяура») [5. с.241], його 

внесок в освоєння поезії Дж. Байрона, на той час радянському ґрунті, значний, що 

усвідомлювали вже сучасники. Творчість В. Жуковського – перекладача Дж. Байрона, не 

раз привертало до себе увагу критиків і літературознавців. 

І характер демонічного бунтаря, і сам жанр романтичної поеми склалися у 

творчості багатьох вчених під впливом творчості Байрона. О. Пушкін створив 

російський варіант романтичної поеми, тим самим зробив величезний вплив на 

літературу. Романтизм ранньої творчості О. Пушкіна, як і творчості самих декабристів, 

поєднується цілком органічно з цивільно-патріотичними традиціями «високого» стилю 

класицизму: вже охоплене романтичними віяннями, пушкінське покоління багато в чому 

залишалося вірним оптимізму просвітницьких ідеалів, на яких було виховане. 

У рамках даної статті нами була зроблена спроба вивчити особливості 

«байронізму» В. Жуковського, рецепції творчості Дж. Байрона в поезії романтика, місця 

створених ним перекладів в історії романтизму. Знайомство В. Жуковського з творами 

Дж. Байрона зазвичай датується 1818-1819 рр. В Маслов вказує на те, що свідченням 

цього є лист Д. Блудова 1818 р. де він повідомляє про вислані поетові твори Дж. Байрона 

[4. с. 65]. 

Найбільш значущий результат освоєння В. Жуковським творчості Дж. Байрона – 

це його переклади з англійської мови, до аналізу яких ми маємо звернутися. У 1820 р. 

(такої думки дотримуються більшінсть дослідників – В, Бєлінський. A. Веселовський) 

В. Жуковський переводить вірш Дж. Байрона «Stanzas for Music» (1815), який вперше 

буде опубліковано два роки потому в журналі «Син Вітчизни» (1822, № 5, С, 15.). На 

думку А. Лашкевича, можливо, ця пісня переведена поетом під враженням роботи, якої 

він був зайнятий, а саме перекладом «Орлеанської діви» [3, с. 160]. Це підтверджується 

тим фактом, що поет змінив розмір оригіналу, трансформувавши його в п’ятистопний 

ямб з парним римуванням, в той самий, яким був написаний монолог Іоанни (д. IV, явл. 
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11) трагедії «Орлеанська діва». Вибір В. Жуковського нам видається не випадковим. 

Відомо, що Дж. Байрон сам назвав свій вірш «сумною піснею», «найправдивішою, хоча і 

самою сумною з усіх, що він написав», і написано воно було в пам’ять шкільного 

товариша Харроу Д. Орсет. На думку Н. Бродського, незвичайно сумна і філософська 

пісня Дж. Байрона, на якій лежав друк тієї «задумчивої меланхолії, яка насолоджується 

скорботою. любить одне минуле, носиться думкою над трунами і в жалобі про мертвих 

знаходить насолоду» [2, с.114], була надзвичайно співзвучна настрою В. Жуковського 

початку 20-х років XIX ст.  

Звернемося до більш відомого перекладу В. Жуковського з Дж. Байрона – поеми 

«Шильонський в’язень». Переклад «Шильонського в’язня» було розпочато 4 вересня 

1821 року, а закінчений на початку квітня 1822 г. Деякі вчені, поети, перекладачі 

вважали і вважають творіння поета вершиною перекладацької майстерності. Так О. 

Пипін, відомий літературознавець, член Петербурзької академії наук, в 1865 р. в журналі 

«Современник» писав про те, що «Шильонський в’язень» був перекладений тільки В. 

Жуковським; що інші до останньої пори соромилися вступати з ним в суперництво на 

цьому терені» [7, с.212]. І. дійсно, сьогодні існують лише два завершених перекладів 

поеми: переклад В. Жуковського і переклад Г. Шенгеля. Однак, за визначенням 

А. Лашкевича,  більшість дослідників схильні вважати, що даний переклад поеми – «це 

вже не Дж. Байрон в повному розумінні слова, це швидше В. Жуковський» [3, с. 160]. 

Переклад В. Жуковського став першим зразком романтичної поеми, фактом 

національної культури і моделлю байронічної поеми. Метрічна форма «Шильонського 

в’язня» – чотиристопний ямб з парною римою чоловічої статі – стану продуктивної 

моделі в поезії. В результаті «співпраці» В. Жуковського з Дж. Байроном поет не просто 

знайомився з новим типом романтичного мислення, який знайшов їм втілення в творах 

англійського романтика, він знайомив читача з глибиною філософського мислення 

англійського поета, з його філософськими і естетичними принципами, близькими до 

своєї поезії. Переклади поета з Дж. Байрона сприяли відкриттю в літературі нової грані 

таланту англійського романтика: ліризму і психологізму. Дж. Байрон В. Жуковського – 

результат довгого «зіткнення» двох поетів, пошуку свого в таланті англійського 

романтика.Особливої уваги потребує лірика любові, створена Байроном. 

Творчість Байрона прийнято розділяти на три періоди, кожному з яких відповідає 

свій жанровий пріоритет: 

Перший період (1798 – по червень 1809 року) – час створення збірки «Години 

дозвілля» (1807) і сатири. 

Другий період (з липня 1809 року по квітень 1816 роки) включає перші пісні 

«Паломництва Чайльд Гарольда», а також вірші, створені під час дворічних подорожей 

по Європі (1809-1811) і в так званий лондонський період (1812 – 1816), коли були 

написані східні поеми, «Єврейські мелодії» (1814) і цикл віршів про Наполеона. 

Третій період починається з від’їзду до Швейцарії (25 квітня 1816), де було 

написано «Манфред», і триває в Італії (з листопада 1816 року по грудень 1823 року), де 

були створені поеми «Скарга Тассо» і «Пророцтво Данте», трагедії «Марино Фальеро, 

дож Венеції» і «Двоє Фоскарі», і в Греції (з грудня 1823 року).Найбільш значними 

творами цього складного етапу творчості, на думку А. Лашкевича, є роман у віршах 

«Дон Жуан», поема «Беппо» і містерія «Каїн» [2, c.115]. 

Дослідження строфічної організації лірики Байрона виявляє явне тяжіння до 

монострофічності: на 16 автономних строфічних форм припадає понад 90% всіх 

випадків вживання, з яких 15% становлять однострофічні структури і 14% форм 

прихованої строфікі. 

Ці диспропорції свідчать про вибірковість поетичного дискурсу і про прагнення 

(особливо у другий і третій періоди творчості) створити власну систему строфічних 

пріоритетів на основі найрізноманітнішого кола феноменів. Найважливішим механізмом 

поповнення арсеналу форм у Байрона є переклади і наслідування, багато в чому за 
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рахунок яких при поступовому згасанні в останній період творчості ліричного імпульсу 

строфічний репертуар досягає найбільшої широти. Такий тип художньої стратегії можна 

назвати максимально відкритим і гіперпасіонарним. 

На думку В. Маслова, особливе місце в ліричній строфіці Байрона займають 

сонети, яких, за підрахунками фахівців, у нього всього сім [4, с. 11], включаючи 

перекладний сонет з Ж. Вітореллі («On a Nun»). Всі вони досить архаїчні за формою: 

класичний тип октетів з кільцевим римуванням і секстет на дві рими або на три рими, 

але при цьому розряд наддовгих форм поповнює унікальний вірш з 14 рядками, який 

використовується Дж. Байроном в сатиричних замальовках. Як вказує А. Лашкевич, для 

поеми «Пророцтво Данте» їм також був розроблений унікальний за формою вірш з 14 

рядками посвячення, в якому застосована досить складна система римування[3, c.165]. 

Естетика подібних ускладнених форм досягає граничної різноманітності в 1816-

1818 рр., на які припадає половина всіх астрофічних утворень, практично витісняють в 

цей час з байронівської лірики різнострофічні конструкції. Всі описані нами 

експерименти ведуться Байроном в напряму підвищення виразності традиційних форм 

англійської та світової поезії, як за рахунок їх пересемантизації, так і за рахунок 

унікальної римної стратегії, що надає його поетичному почерку виняткову 

індивідуалізованість, особливо значиму в контексті естетики дисонансів, які 

цілеспрямовано розроблялася великим романтиком. 

Отже, при проведеному дослідженні. Нами були зроблені певні висновки. 

Бурхливі події американської революції (1773-1778) і Велика французька буржуазна 

революція (1789-1794) у багато разів підсилили активність народних мас Британії; 

ураження цих революцій, крах «блискучих обіцянок просвітителів», що обіцяли світу 

після повалення феодального режиму «вічне рівність, свободу, братерство і гармонію в 

суспільному житті», породили песимізм і розпач у кількох поколінь європейських 

демократів, створили грунт для виникнення елегійні-романтичного напряму в мистецтві 

Кращі сатири Байрона вкраплені в його великі поеми у вигляді відступів. Він 

нападає в них на церкву і духовенство, на англійських пуритан і англійське суспільство, 

примусивши його емігрувати ... Немає такого світського звичаю і умовностей, які Байрон 

піддав би уїдливою глузування. Сатири його виконані завзятою веселості, позаду якої 

відчувається глибоке обурення. Айхенвальд вказує на історичність світосприйняття 

Джорджа Байрона, яка проявляється в його політичній діяльності, коли він полемізує з 

владою, а часом і висміює її. Історичність, на думку критика, виявляється також і в його 

філософських поглядах на кінцеві таємниці буття і вічні містерії світу. Ш. Сураварді 

визначає, що Байрон є один з найбільших пророків романтичного руху в Європі. 

Дж. Байрон в загальноєвропейських масштабах найбільш помітна фігура 

англійського романтизму. Не тільки творчість, а й багато вчинків Байрона, епізоди його 

долі сформували його репутацію дійсного романтика, не тільки пише вірші, а й живе 

поетично. Герої поеми «Паломництво Чайльд Гарольда» і «східних поем» «Гяур», 

«Абидоська наречена», «Корсар», «Облога Коринфа» і ін. Байрона, що кидають виклик 

всім, люто відстоюють своє право на індивідуальну свободу, насамперед свободу 

почуття, будь то любов чи ненависть, склали в читацькому і критичному сприйнятті 

збірний образ «байронічного» героя. 
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З початком ХХІ століття у світі починається розвиток міждисциплінарних наук, 

саме тому науки запозичують одне у одного методи та поняття. Іноді відбувається обмін 

серед непоєднуваних наук, наприклад, між лінгвістикою, яка є гуманітарною наукою, та 

синергетикою – наукою, що вивчає закономірності та принципи, які лежать в основі 

процесів самоорганізації в системах різного походження: біологічних, хімічних, 

фізичних та ін. Синергетична платформа викликає значний інтерес для лінгвістичної 

теорії художнього тексту, а саме синергетичні поняття «фрактал» та «фрактальність», які 

були винайдені для опису природних фігур у кінці ХХ століття.  

Власне поняття «фрактала» і «фрактальности» увійшли у математичну науку в 

1977 році; їх запропонував американський математик Б. Мандельброт. Він створив 

термін «фрактал» від лат. – frangere – «розривати, дробити, подрібнювати» та fractus – 

«нерівний, негладкий, той, який приривається». Звідси фрактал (fractal) – 

«нерегулярний фрагмент» і фрактальность – «спосіб й заданість певної системи 

розпадатися на фрагменти» [4, c. 53]. За допомогою цього нового поняття Б.М. 

Мандельброт створив новий розділ геометрії – геометрію природи. До нього вважалося, 

що природні об’єкти – хвилі, тучі, берегові лінії, тощо – не можуть бути точно виміряні, 

тому що не представляють собою геометричних об’єктів. Б.М. Мандельброт висунув 

гіпотезу про те, що подібні природні структури нерегулярні лиш з точки зору евклідової 

геометрії, у якій фундаментальною рисою фігур є гладкість та здатність у певній системі 

координат. Думка Б.М. Мандельброта полягала в тому, що евклідова геометрія – це 

геометрія штучних, створених людиною фігур, тому вона a priori не може описувати 

природні об’єкти, однак це не означає, що у них не може бути «іншої», «своєї» геометрії. 

Б.М. Мандельброт відкрив, що природні об’єкти у рамках тривимірного простору 

здійснюють самостійно ці  ж геометричні процедури – вони подрібнюються на все більш 

менші самоподібні частини [4, c. 197].   

Після відкриття Б.М. Мандельбротом понять «фрактал» та «фрактальність» у 

США та інших західних країнах виник широкий суспільний інтерес до цих понять і 

раптово знайшлося безліч практичних способів їх використання. Так, наприклад, у книзі 

Рона Еглеша (Ron Eglash) «Африканські фрактали» («African Fractals») [8] дослідник 

стверджує, що стародавні геометричні орнаменти, які мають повторюваний характер, а 

саме це є доказом того, що люди вже давно інтуїтивно відкривали фрактальність 

природи та відображували її у своїй художній творчості. Відкриття фрактальності у 

математиці викликало розвиток нових технологій на основі цього поняття у різних 

сферах людського життя [1]. 
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Починаючи з І декади ХХІ століття поняття «фрактальність» та «фрактал» 

органічно увійшли у синергетику. Як зазначає Домброван Т.І., у синергетичній науці 

«фрактал» – це головний конструкт, який стверджує позитив хоаса, це «частинка», 

«уламок», який виникає з цілого у процесі хаотичний переміщень за принципом 

самоподоби, а «фрактальність» позначає процес мінливості у цьому самому хаосі [2, 

с. 231].  

Вивченням фрактальності у мові чи тексті здебільшого займаються вітчизняні 

вчені. Знайти джерела, які б були написані дослідниками західних країн, вкрай важко. 

Найвідомішими вченими, у роботах які займаються дослідженням поняття 

«фрактальність» у тексті є: в Україні – Л.С. Піхтовнікова [6], С.М. Єнікєєва [3], 

Т.І. Домброван [2]; у Росії – Н.В. Таценко [7], Г.Г. Москальчук [5], В. Е. Войцехович [1]. 

Ми зробимо огляд деяких фундаментальних робіт вище перелічених вчених, у 

яких є згадка про «фрактальність» та назвемо головні положення їх досліджень.  

«Синергодериватологія: синергетичний аспект дослідження вербокреативних 

процесів» – фундаментальна робота дослідниці С.М. Єнікєєвої, де головною проблемою 

постають фрактальні відносини у рядах, гніздах та ланцюжках словотвору. У своїй праці 

вчена показує механізми виникнення нових слів на основі фрактальних структур, у 

цьому дослідженню вчена наводить приклади з англійської мови, англійської художньої 

літератури [3].  

Український професор Л.С. Піхтовнікова є засновником харківської школи 

синергетичних досліджень тексту, їхньою визначною роботою є монографія 

«Синергетика у філологічних дослідженнях» [6]. У згаданій монографій у друга глава 

присвячена дослідженню художнього тексту і має назву «Синергетика у 

літературознавстві та мистецтвознавстві». У цій главі згадується розміщене дослідження 

В.І. Силантʼєвої «Теорія прехідності: традиційний літературознавчий та синергетичний 

підходи». Авторка стверджує, що розповіді, новели та драми А.П. Чехова можна 

розглядати як фрактали, бо вони «підпорядковуються коливанням», тобто вони 

відображають нестабільність (хаос) дійсності, у часи якої були створені А.П. Чеховим. 

Ще одним підтвердженням того, що розповіді А.П. Чехова – це фрактали, В.І. Силант’ва 

вважає те, що вони мають схожу структуру, багато розповідей має схожу кінцівку – 

відкритий фінал [6, c.192]. 

Дослідниця Н.В. Таценко у статті «Синергетика як методологічна основа 

сучасних філологічних досліджень» пише про те, що поняття «фрактальність» знаходить 

відгук у лінгвістиці при описі складних мовних явищ. Вона вважає, шо створення тексту 

треба розглядати як хаос, або стан нестійкості або нестабільності, яке є необхідним 

потенціалом саморозвитки фрактальної системи. За допомогою поняття «фрактальність» 

з’являється змога виявлення системності у процесі створення тексту [7, c.73].  

Таким чином, синергетичні дослідження тексту є намаганням направити вивчення 

тексту у нову течію. Поняття «фрактальність» є достатньо новим для синергетики, а для 

синергетичного дослідження художнього тексту тим паче. Визначення фрактальності 

тексту є дуже суперечливим, бо не існує однієї чіткої дефініції, яка б була закріплена у 

тлумачному словнику, кожен дослідник намагається по-своєму потрактувати це поняття 

у своїх працях. Результатом того, що фрактальність тексту є молодим і мало 

дослідженим поняття, є те, що наукова література представлена дуже мізерно. 

Згадування фрактальності з’являється лише поодиночно у роботах дослідників, які 

займаються синергетичними дослідженнями тексту. Проаналізувавши наукові роботи з 

синергетичного дослідження тексту, де згадується поняття «фрактальність»,  ми можемо 

зробити висновок: фрактальність як елемент синергетичного дослідження тексту 

займається питаннями самоорганізації тексту, тобто виявленням системності у хаосі 

процесу створення тексту. 
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Цінності суспільства вже довгий час перебувають у кризі. Воно має не лише 

економічні проблеми, але й моральні. Значною мірою ці проблеми вплинули на 

літературні тенденції, в наслідок чого у другій половині ХХ ст. з’явився напрям, який 

має назву брудний реалізм. Його мета − детальне відтворення порочних і більш 

звичайних аспектів повсякденного життя. Незважаючи на важливе місце у літературному 

процесі, його не вивчають ні в середніх школах, ні на рівні університетів та коледжів,  а 

імена Чарлза Буковські та Реймонда Карвера можуть здатися незнайомими українському 

читачу. Звичайно ми не можемо очікувати, що брудний реалізм може бути на вершині 

«високої літератури», але вивчення його як важливої частини літературного процесу є 

необхідним. У даній статті розглядаються можливі витоки брудного реалізму, його 

особливості,  найближчі до нього літературні течії, та їх спільні і відмінні риси. 

Брудний реалізм − термін, введений Біллом Буфордом, американським 

письменником і журналістом в журналі «Granta» у 1983 році. «Granta Magazine» − це 

літературний журнал зі штаб-квартирою в Лондоні. Цей журнал опублікував випуск під 

назвою: «Брудний реалізм: нове письмо з Америки», в якому цей напрям описується як 

«література нового покоління американських письменників. Вони пишуть про 

внутрішній бік сучасного життя – про кинутого чоловіка, незаміжню мати, крадія 

автомобілів, кишенькового злодія, наркомана − але вони пишуть про це з тривожним 

відстороненням, часом межуючи з комедією. Іронічні, іноді жорстокі, але співчутливі, ці 

історії становлять новий голос в художній літературі» [1, с. 41]. 

До представників брудного реалізму відносяться Тобіас Вульф, Річард Форд, 

Леррі Браун, Кормак Маккарті, Педро Хуан Гутьєррес, Фернандо Веласкес Медіна та 

Джейн Енн Філліпс. Найбільшу увагу дослідників привертали три видатних автора цього 

жанру: Ірвін Велш, Чарлз Буковскі і Раймонд Карвер. Їх особливий стиль викладу і 

письма, а також здатність говорити про складні речі простою мовою приковували 
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читачів до творів, в яких багато шанувальників знаходили відображення свого власного 

життя. 

Деякі дослідники, такі як Хавʼєр Маріас та Алехандро Гандара, вважають, що 

витоки брудного реалізму знаходяться в творчості Джерома Девіда Селінджера. Синтія 

Сантана у своїй книзі «Forth and Back» зазначила, що цей американський автор написав 

дуже важливу для поколінь книгу «Ловець у житі» (1951). Вона вважає, що читаючи 

Дж. Д. Селінджера, ми можемо знайти деякі з основних рис брудного реалізму. 

Головний герой − молодий хлопчик, якого звуть Холден Колфілд. Цей хлопчик 

знаходиться в брудному середовищі, він бродить по вулицях Нью-Йорка, відвідує повій і 

темних персонажів. Використовувану мову теж можна вважати «брудною» [3, с. 19]. 

Проте, цей персонаж в кінці налаштований оптимістично, тому що він хотів би 

допомогти дітям, які потрапили в схожу ситуацію: «Розумієш, я собі уявив, як маленькі 

дітлахи грають увечері на величезному полі, в житі. Тисячі маленьких дітей, і довкола − 

жодної людини, жодного дорослого, крім мене. А я стою на самому краю, над прірвою, 

розумієш? І моя справа − ловити дітей, щоб вони не зірвалися у прірву. Розумієш, вони 

грають і не бачать, куди біжать, мені потрібно звідкись вийти і зловити їх, щоб вони не 

зірвалися. Ось і вся моя робота. Стерегти дітей над прірвою у житі. Знаю, це дурниці, але 

це єдине, чого мені хочеться но-справжньому» [5, с. 146-147]. Елементи, які ми 

знаходимо в романі у Дж. Д. Селінджера, вказують на деякий оптимізм, який важко 

знайти у представників брудного реалізму, наприклад у Р. Карвера чи Ч. Буковскі. 

Вважається, що першою опублікованою книгою напряму брудний реалізм, була 

«Записи старого козла» (Notes of a Dirty Old Man, 1968) Чарлза Буковскі − збірка 

оповідань, які були надруковані в газеті «Open City». Однак немає чіткого визначення 

про те, хто був першим «письменником брудного реалізму». Так, Тамаш Добозі, 

стверджує, що брудний реалізм походить від американського натуралізму. Він відносить 

його витоки до 50-х і 60-х років разом з такими письменниками, як Чарлз Волкатт, 

Еверетт Картер і Роберт Фальк. Ці автори належать до останніх тенденцій 

американського натуралізму [4, с. 130].  

Також Т. Добозі припускає, що брудний реалізм міг мати своє походження від 

творчості Ернеста Хемінгуея: «Хоча не всі брудні реалісти у рівній мірі визнають зв’язок 

з Е. Хемінгуеєм, їх згадка про нього зазвичай включає посилання на його тексти як на 

еталон, по якому вони визначають свої власні реалістичні програми. Вивчення ремесла 

Е. Хемінгуея по відношенню до брудного реалістичного тексту демонструє 

використання більш ранньої реалістичної техніки до проблем представлення 

«реальності» постмодерна» [4, с. 38]. Творчість Е. Хемінгуея має деякі спільні риси з 

письмом авторів брудного реалізму. Письменник чітко описує емоції, він говорить 

прямо, а його твори, як правило, мають «нульовий фінал», яким зазвичай користується 

Р. Карвер. Читач повинен уявити можливості, які дає йому це «нульове закінчення». 

Е. Хемінгуей та автори брудного реалізму подають подробиці «підвісено», а читач не 

знає, як встановити звʼязок між ними.  

Деякі автори, такі як Річард Форд, пишуть, що Вільяма Фолкнера також можна 

вважати попередником брудного реалізму. Цю ідею підтримав Т. Добозі в докторській 

дисертації «До визначення брудного реалізму» (Towards a definition of Dirty Realism, 

2000) [4, с. 131]. Стиль письма В. Фолкнера повністю відрізняється від мінімалізму. Він 

писав, використовуючи опис, довгі речення та техніку «потоку свідомості». І все ж таки 

В. Фолкнер писав про життя бідняків так само детально, як це робили письменники 

брудного реалізму. 

Мінімалізм є однією з основних характеристик брудного реалізму. Він передбачає 

просту форму з невеликою кількістю описів. Огляд книги Р. Карвера «Про що ми 

говоримо, коли ми говоримо про кохання» (1981) говорить, що Р. Карвер зображує 

життя персонажів вузьким, позбавленим контексту. Про цих людей практично нічого не 
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відомо: звідки вони, як вони виглядають, чим заробляють на життя. Вони населяють 

безликий ландшафт [3, с. 50].   

Мінімалізм спрощує історію, він майже не критикує, не дає можливості для 

психоаналізу, якщо описує історію персонажа, то робить це поверхнево, залишає 

слабкий контекст для політичної критики. Фредерік Бартелмі стверджує, що риси цього 

мінімалізму полягають у відсутності великих філософських ідей, недостатньому 

історичному сенсі, відсутності політичної позиції, загальноприйнятому описі, 

недостатній глибині характеру та «моральній бідності» персонажів [3, с. 52]. 

Як і класичний реалізм, брудний реалізм описує реальний світ, зосереджуючись 

на житті пересічного громадянина. В обох рухах поширені сленг та вульгарна мова 

персонажів. Однак є також деякі відмінності. У романах класичного реалізму багато 

описів, ці описи, як правило, довгі, оскільки письменник намагається ретельно описати 

середовище героїв. Натомість у коротких оповіданнях брудного реалізму описи короткі, 

а мова персонажів груба та агресивна.  

На думку Т. Добозі, набагато ближчим до брудного реалізму є натуралізм [4, с. 

49]. Він вважає, що брудний реалізм опосередковано походить від американського 

натуралізму, тому що цей рух підтримує деякі ідеї, такі як: матеріалізм та детермінізм, 

змішані з дарвінівською біологічною теорією, а також відмова від деяких моральних 

умовностей. Натуралізм зображує життя нижчих та середніх класів. Обидва рухи 

випливають з негативного, а не позитивного контексту (середовище персонажів, їх 

проблеми, їх соціальне становище тощо). Натуралізм і брудний реалізм мають подібні 

проблеми; ці рухи відмовляються від «тонкого стилю», щоб зосередитись на написанні 

істинного письма. Натуралізм намагається зосередитись на місці, де відбувається дія. 

Згідно з ним, роман є навчальним інструментом для зміни суспільства, а також критикою 

вищого суспільства, що важко побачити в брудному реалізмі. На думку деяких вчених, 

брудний реалізм є подібним до «натуралізму» з постмодерністськими характеристиками. 

Брудний реалізм має багато рис від натуралізму, які не зникли після Другої світової 

війни: нижчі класи, низьке середовище, уявлення про бідність, безробіття, індивідуалізм, 

людська сексуальність (що дуже характерно для письма Ч. Буковські) та елементи поп-

культури. В натуралізмі ми можемо знайти соціальну критику, але не політичну. Так, 

Генрі Чінаскі, герой роману «Жінки» Ч. Буковські вважає, що його не цікавлять ні 

політика, ні релігія: «Мене тягнуло до всього неправильного: я любив випити, був 

ледачим, у мене не було бога, політики, ідей, ідеалів. Я опинився в небутті; свого роду 

небуття, і я прийняв це [2, с. 68].  

Таким чином, не ясно, яке саме походження брудного реалізму. Ми можемо 

побачити деякі спільні риси у Дж. Д. Селінджера, В. Фолкнера та Е. Хемінгуея. Брудний 

реалізм це інший рух, він дуже різниться від класичного реалізму. Найближчою течією 

до брудного реалізму є натуралізм. Ці течії мають багато спільних рис, але головною 

різницею є те, що натуралізм звернений до політичної критики, що не є характерним для 

брудного реалізму. Історії брудного реалізму виглядають як «протест», але вони не 

займають жодної політичної позиції. 
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Науковий керівник – доц. Вдовенко Т. О. 

 

Сучасні, телекомунікаційні технології та, в першу чергу, –  глобальна 

комп’ютерна мережа Інтернет, є одним з найбільш важливих факторів у розвитку 

світової спільноти, що надає вирішальний вплив на політичну, економічну, суспільну та 

соціокультурну сфери. Незаперечним фактом є те, що саме Інтернет сьогодні – це 

джерело інформації. Його можливості, такі, як оперативність, швидкість та доступність 

зв’язку між користувачами на далеких чи близьких відстанях, дозволяють 

використовувати його не тільки як інструмент пізнання, але і як засіб спілкування. 

Відповідно до цього, формування нового, мережевого способу життя та мислення вагомо 

впливає на мову. Також людина може здійснювати покупки через Інтернет-магазин та 

замовляти їжу з доставкою. Отже, Інтернет дозволяє не втрачати зв’язок з  рідними, де б 

вони не знаходилися. Саме тому кожен з нас вже не може уявити своє життя без 

Інтернету.  

У зв’язку з цим, одержимість людиною мережею Інтернет навіть впливає на 

просте обговорення в реальному житті. Наприклад, якщо  хтось каже «OMG, WTF, why 

my ex liked my status, I unfriend you», то більшість людей зрозуміє, про що ця людина 

говорить.  

Для Інтернет-комунікації властиве фатичне спілкування –  спілкування заради 

спілкування. Важливо відмітити, що в своїй статті «Інтернет-дискурс, його статус у 

всесвітній павутині та вплив на повсякденне життя»  Глущенко О. М. зазначає, що 

лінгвіст Ганна Керзен ввела термін для такого типу спілкування – опосередкована 

розмова в електронному вигляді (electronically mediated conversation), або EMC. 

Наприклад: «Did you re-tweet Tom’s GIF link?»[3].  

Загальновідомо, що в Інтернет-комунікації можна виділити наступні ознаки:  

- віртуальність – можливість спілкуватися з незнайомим співрозмовником; 

- глобальність – здатність встановити контакт з будь-яким користувачем в мережі; 

- гіпертекстуальність – наявність додаткових способів передачі інформації  до 

повідомлень (текстові та мультимедійні файли) [6]. 

Також, мова Інтернету є новим видом спілкування. Комп’ютерна лексика в 

англійській мові, характеризується різноманітністю тем, змішанням слів, що відносяться 

до різних лексичних шарів, використанням розмовних слів, жаргонів, лайливих слів і 

т.п.[2]. Головним чином, його вплив відбувається на всіх рівнях мовної системи: на рівні 

лексики, на утворення словотвірних моделей, норм пунктуації та орфографії, 

особливостей синтаксичної структури, способів організації та структурування тексту, 

комунікативних стратегії [4]. 

У зв’язку з викладеним вище, на фонетичному рівні для  інтонаційного 

оформлення речень (тон, темп, тривалість та логічний наголос) прийнято 

використовувати графічні засоби, такі як виділення слова, особливим шрифтом, 

курсивом, підкресленням, а для передачі підвищеного тону використовується клавіша 

Caps Lock, завдяки якій все повідомлення друкується з великої літери: «I’M DYING TO 

IMPROVE MY ENGLISH». Про тривалість мови може свідчити подовження ряду слів 

(протяжне проголошення або повторення голосних), непоширені або двоскладні 

речення: «Oh noooooo! I love her!» [5]. 
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Також, про наявність лексичного наголосу може бути виділення слова особливим 

шрифтом, курсивом, підкресленням: «I want to learn more about cultures and customes 

from all over the world.» [6]. 

У такий же спосіб, швидкість друкування – є однією з головної особливістю 

комунікації на лексичному рівні. Таким чином, часто використовуються різноманітні 

скорочення слів, найбільш уживаних слів. Яскравими прикладами є:  

 r (are); 

 b (be\bee); 

 c (see); 

 oic (oh, I See);  

 Plz (від please) mail your suggestions and samples;  

 I’m 19 y\o (від year old); How r u? (How are you) [6].  

Також, необхідно додати, що протягом багатьох років Оксфордський онлайн 

словник (ODO) поповнювався новими словами, які широко використовуються в 

Інтернеті мережі. Яскравими прикладами є слова: 

 twerk – танець під популярну музику в сексуальній або провокаційній манері, 

за допомогою рухів стегнами. Термін походить від адаптованого від слова «werk» 

(«робота»), а буква «t» в початку, додана для позначення скручування або посмикування; 

 derp – вигук, яке використовується при коментуванні дурного чи безглуздого, 

інколи, божевільного вчинку. Зазначене слово було вигадане Меттом Стоуном, що 

створив мультсеріал «Південний Парк». В епізоді «The Succubus» був зображений 

персонаж Mr. Derp який ходив по місту та кричав «Derp!», роблячи якісь безглузді дії. 

Цікаво додати, що в наш час вигук «derp» набуває різноманітного виразу облич, щоб 

зобразити стан емоцій, який має персонаж. Проте у  персонажа Mr. Derp є двійник 

жіночої статі на ім’я Derpina (Дерпіна); 

 GIF (Graphics Interchange Format) – формат для відправлення графічних 

файлів, з анімованими  та статичними зображення, який був створений Стівом Вілхайтом 

в 1987 році [7]. 

З точки зору граматичних властивостей спілкування в англомовній світовій 

мережі Інтернет, в основному, вживаються тільки часи групи Simple, навіть якщо це 

граматично невірно, розумінню повідомлень це не перешкоджає: «I met him today. (I have 

met him today.)»; «I’m learning English for 6 years. (I have been learning English for 6 

years.)». До характерних ознак також, можна віднести  порушення в побудові речення 

(невірний порядок слів, відсутність головних членів), пропуск службових слів 

(допоміжних дієслів та артиклів), правило написання займенника «I» (яке завжди 

пишеться з великої літери, в незалежності від місця положення в реченні), назви країн і 

похідні від них прикметники: 

-  «want to practice my English. (I want to practice my English.)»;  

-  «Must I much write? (Must I write much?)»; 

- «The USA is getting crazy? (Is the USA getting crazy?)» [5]; 

- «nancy, i like to talk with foreigners.» [6].  

При спілкуванні в Інтернеті основна інформація про співрозмовника надходить у 

вигляді текстових повідомлень, а візуальна та слухова складові комунікації в ньому 

обмежені. Звичайно, існує можливість супроводжувати текст фотографіями або за 

допомогою відео, але все ж більша кількість інформації надходить саме в текстовій 

формі. 

Однак, на відміну від реального живого спілкування, користувачі ресурсів Інтернет не 

можуть бачити один одного та, відповідно, сприймати невербальні сигнали, але все це 

компенсується за рахунок різноманітних графічних засобів: смайликів, картинок, 

малюнків [6]. Смайл, або смайлик – (smiley, emoticon) – назва текстового або графічного 

символу, що надає повідомленням емоційний відтінок. Більшість з них, зазвичай,  
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зображення людського обличчя, що зображає різні емоції. З їх допомогою можна 

передати посмішку, лукаву усмішку, заклопотаність, злість. Наприклад: 

 :-):^) – помішка, яка позначає в кінці речення, що все вищесказане не слід 

сприймати всерйоз; 

 :-(:n( – смайл, що демонструє сумний стан особистості; 

 :D:-D =D:^D – позначають сильний регіт; 

 =/:-/: / – описують невдоволення або скептичне ставлення до справи; 

 :-* =^*:-x – відображають поцілунок («цьом-цьом); 

 8-]:-] =] – висловлюють зацікавленість в предметі розмови або просто 

доброзичливе ставлення до співрозмовника; 

 :-o =O – повідомляють, що користувач  сильно здивований [1].  

На підставі викладеного можна зробити висновок про те, що Інтернет – це не 

тільки особливе комунікативне середовище, а багатоаспектний феномен, який змінив 

світ і наше уявлення про нього. Незважаючи на можливість висловлювати емоції, 

фізична відсутність учасників комунікації в спілкуванні дозволяє не тільки 

висловлювати почуття, але і успішно їх приховувати або демонструвати ті почуття, які 

особистість не відчуває. Отже саме тому, в наш час  багато людей сильно залежні від 

соціальних мереж. Нерідко користувачі вважають віртуальний світ більш важливим та 

справжнім, ніж зовнішній світ. Також, будучи учасником віртуальної комунікації, будь-

який користувач має рівні можливості для висловлення своєї точки зору, вираження 

своїх думок і почуттів. Географічна відстань між учасниками віртуального діалогу не 

має значення. Ці причини обумовлюють створення та активний розвиток веб-спільнот – 

груп людей, що мають спільні інтереси. Подібні інтернет-спільноти поступово 

починають відігравати важливу роль у житті всього суспільства. Відповідно до цього в 

Інтернет-комунікації, як у дзеркалі, відображаються сучасний стан анлійської мови та 

рівень мовної культури її носіїв, а також яскраво втілюються основні тенденції, властиві 

мові на даному етапі її функціонування. 
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Сучасні ринкові умови розвитку економіки сприяють тому, що пропозиція товарів 

і послуг на світовому і вітчизняному ринку перевищує попит. В результаті такого стану 

на ринку товарів та послуг акцентним питанням діяльності підприємства стає не 

управління прибутком, а особливої актуальності набуває проблема управління витратами 

виробництва.  

Витрати за своєю суттю є одним з найвагоміших економічних показників 

господарської діяльності організації, оскільки саме співвідношення між доходами і 

витратами в підсумковому рахунку характеризує фінансовий результат діяльності 

підприємства. Успішна діяльність підприємства і такий її показник, як 

конкурентоспроможність, напряму залежить від стратегічно-правильно вибраного 

методу обліку витрат. Окрім того, зростання ролі науково-технологічних та виробничо-

розвинених іноземних підприємств-аналогів на сучасному ринку товарів та послуг та 

посилення конкуренції з ними, багато в чому визначає напрямок розвитку українських 

підприємств. Зокрема стає необхідним використання інноваційних факторів та методів 

для забезпечення вищої ефективності господарського управління.  

З огляду на це, помітна увага зі сторони вчених-економістів приділяється 

аспектам управління витратами з метою забезпечення конкурентоспроможності 

підприємства [13, с. 35]. При цьому у вітчизняній практиці концепція управління 

витратами не набула такого широкого використання, в результаті чого українські 

науковці не приходять до єдиного визначення вірної теорії управління витратами на 

виробництві.  

У Тлумачному словнику економіста за редакцією М.А. Гончарова зазначено, що 

«Витрати виробництва – витрати живої та уречевлено праці на виробництво продукції» 

[4, с. 95].  

Й. С. Завадський у Економічному словнику характеризує витрати виробництва як 

«…витрати на виробництво  продукції зазвичай виражаються в грошовій формі» [6, с. 

41].  

Таким чином, управління витратами характеризує не лише  постійний процес 

аналізу, плануванні, контролю і обліку, але й становить процес прийняття оптимальних 

управлінських рішень з прогнозування зниження витрат. Отже, механізм управління 

витратами відображає комплекс взаємозалежних заходів, методів і способів, що 

забезпечують узгодження дій з прогнозування, зниження собівартості продукції, 

оптимізації надання послуг та здійснення господарської діяльності підприємства. Як і 

будь-яка економічна категорія, система управління витратами передбачає наявність 

мети, завдання, обʼєкта, субʼєкта і методів управління. В сучасних умовах 

фундаментальною ціллю використання системи управління витратами є пошук 

продуктивного методу визначення ціни, за якою замовник погодився б придбати 

продукцію  в умовах наявної жорсткої конкуренції на вітчизняному ринку [1, с. 92]. 

Основними завданнями управління витратами діяльності організації є: 
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1. З’ясування ролі управління витратами як інструмента підвищення показників 

економічних результатів діяльності.  

2. Визначення основних методів управління витратами. 

3. Характеристика економіко-технічних способів і прийомів контролю та обліку 

витрат. 

4. Доцільний вибір передових технологій з метою накопичення та раціонального 

використання існуючої управлінської інформації.  

На основі вище зазначеного матеріалу, можна виокремити задачі системи управління 

витратами на підприємстві. що діляться на види: 

1. Оперативні задачі. 

1.1 Виявлення відхилень показників звітного періоду від планового. 

1.2 Облік витрат (розмір використаних ресурсів, час їх купівлі і споживання). 

1.3 Впровадження заходів (міри заохочення/стягнення) щодо запобігання і 

недопущення відхилень.  

2. Стратегічні задачі.  

2.1 Найраціональніше застосування фактичних економічних ресурсів організації.  

2.2 Проведення аналізу фінансово-економічного стану показників господарської 

діяльності підприємства.   

2.3 Дослідження структури витрат та фонду резервів зменшення витрат. 

Наявність первинних даних – фундамент для забезпечення системи управління 

витратами. Учені зазначають, що дана система з високою ефективністю  повинна 

забезпечувати наступні моменти в фінансово-економічній діяльності підприємства:  

1. Оперативність надходження інформації. 

2. Об’єктивне визначення собівартості, структури продукції, за рахунок можливості 

розподілу всіх видів витрат на види продукції.  

3. Можливість обчислення беззбитковості компанії. 

4. Інформацію для аналізу структури і сезонної динаміки витрат та для 

вдосконалення фінанси-товарного портфеля підприємства.  

5. Перспективу прогнозування і планування витрат. 

Охарактеризувавши мету, завдання, основні моменти системи управління витратами 

стає очевидним, що правильний вибір методу реалізації механізму управління витратами 

задля підвищення ефективності діяльності є одним із стратегічних напрямів 

функціонування  підприємства. Використовуванні методи в аспекті управління витрат за 

своєю суттю повинні з випередженням впливати на структуру і динаміку витрат в 

сторону їх зниження. 

Головною передумовою розвитку методів управління витратами став активний 

розвиток підприємств галузей, що виробляють товари широкого вжитку у країнах 

«нового» світу. У результаті чого посилилася конкуренція на вітчизняних та 

міжнародних ринках. І саме одним з ефективніших та доступних способів усунення 

конкурентів-аналогів та конкурентної боротьби з ними стало зниження витрат, яке 

дозволило зробити виробництво більш раціональним та з вищою ефективністю 

господарської діяльності. Першими країнами, які розробили та запровадили нові методи 

задля підвищення конкурентоспроможності, збільшення якості продукції стали Японія та 

США. Після них використання методів управління витратами та контроль за 

результатами введених змін перейняли і більшість країн з розвиненою економікою, в 

тому числі і Україна.  

Сучасна світова практика механізму управління витратами базується на 

використання  наступних нових методів визначення і регулювання витрат підприємства. 

I. Система «стандарт-кост» (Standart costing) 

Даний метод представляю собою одним з ефективних прийомів в управлінні 

витратами підприємства. Standart costing виник на початку XX століття в США [12, с. 5-

8].  Теоретично «стандарт-кост» – це система обліку, фундаментальним принципом якої 
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є принцип обліку та контролю витрат в рамках визначених норм і нормативів і за 

відхиленнями від них.  

Основною метою методу нормативного визначення витрат є облік втрат і відхилень 

від існуючих норм витрат матеріалів, енергії та інших. Така система використовується на 

характерних підприємствах з однотипними товарами і операціями. Систему «стандарт-

кост» вчені часто тлумачать за допомогою відомого правила Гантта: «Усі витрати понад 

установлені норми повинні ставитися на винних осіб і ніколи не включатися в рахунку, 

що відображають витрати». 

II. «Дірект-костинг» (Direct Costing)  

В умовах, які диктує світовий ринок ХХІ ст.,  ефективне управління торгівельною 

діяльністю підприємства  напряму залежить від ступеня її інформаційного забезпечення. 

Досвід більшості розвинених країн демонструє великий відсоток ефективності 

використання  маржинального методу бухгалтерського обліку – «директ-костинг» [11, 

с. 12], В українській обліковій методиці термін «директ-костинг» застосовується 

відносно недавно і в той же час став широко популярним.  

Суть даного  принципу обліку витрат полягає у діленні витрат підприємства на 

постійні і змінні. Цей поділ дає право враховувати зміну рівня витрат у відношенні зі 

зміною інших чинників, а саме обсяг виробництва, ступінь завантаження устаткування і 

тому подібне. Головною відмінною рисою «Дірект-костингу» є обчислення не повною, а 

часткової собівартості, в той час як постійні витрати списують за рахунок прибутку. 

Завдяки такій собівартості, на яку не впливають запаси,  підприємство має можливість 

більш точно оцінити витрати.  

Сучасний директ-костинг має два різновиди: 

1. Простий директ-костинг, заснований на використанні в обліку даних тільки 

про змінні (оперативні) витрати.  

2. Розвинений директ-костинг (верібл-костинг), при якому в собівартість поряд 

зі змінними витратами входять і прямі постійні витрати виробництва і 

реалізації продукції. 

III. Аналіз видів і наслідків відмов (Failure modes and effects analysis)  

Головною метою застосування метода  є його  використовується для виявлення 

недоліків до того моменту, як товар опиниться в руках споживача, а також дозволяє 

з’ясувати причини даних недоліків. Переважно, фахівці проводять Failure modes and 

effects analysis для нових продуктів підприємства або для ново запущеного процесу. 

Аналіз дозволяє здійснити повернення неякісної продукції та скоротити витрати на брак. 

Сферою застосування даного методу найчастіше є автомобілебудування і військово-

промисловий комплекс, а також у інших галузях, що профілюються на вироблені 

складних систем[8, с. 168].  

IV. Підхід «Якраз вчасно» (Just-in-time) 

Система Just-in-time з'явилася в середині 1970-х рр. в Японії в компанії 

«Тойота»[10, с. 7]. Це один із нових методів зниження витрат, який має велику 

популярність в найбільш розвинених країнах світу. Підхід «Якраз вчасно» допускає 

зменшення витрат  саме на виробництво.  

Найчастіше область застосування методу Just-in-time – це  виробництво, поставки 

і збут. Метод ґрунтується на відмові від виробництва великих партій продукції, 

натомість виготовляються малі партії постійним потоком. В результаті чого на 

підприємстві не створюються запаси та відсутні витрати на їх утримання, оскільки 

необхідні матеріали постачаються невеликими партіями. Загалом, Just-in-time базується 

на скороченні усіх зайвих витрат і  використанні якнайповніше ресурсів фірми.  

Для продуктивного функціонування методу на виробництві повинні бути 

виконані наступні умови:  

1. Налагоджене стабільне виробництво, тобто розмірене завантаження 

устаткування і всіх операцій. 
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2. Зменшення часу первинної обробки. 

3. Скорочення розмірів партій. 

4. Налагоджене співробітництво з постачальниками і скорочення часу між 

поставками.  

Процес введення методу Just-in-time є тривалим і трудомістким, але має відчутний 

вплив на ефективність діяльності підприємства. 

V. Функціонально-вартісний аналіз (Activity Based Costing)  

Найбільш актуальний та розповсюджений метод аналізу витрат. При застосуванні 

Activity Based Costing з'ясовують функції об'єкта оцінки і здійснюють оцінку витрат на 

кожну окрему функцію з ціллю їх наступного зниження або абсолютної відмови від 

функції. ФВА проводиться для характеристики найістотніших функцій і їх подальшого 

розвитку.  

В межах  АВС акцентується увага на трьох типах робіт за способом їх участі у 

випуску продукції: штучна, пакетна і продуктивна робота[9, с. 78]. Але витрати для 

забезпечення функціонування підприємства в цілому не враховуються. Для обліку 

подібних витрат застосовується четвертий тип робіт - загальногосподарські роботи. 

Витрати на перші три категорії робіт прямо відносяться на конкретний продукт. 

Останній вид витрат не можна точно присвоїти тому або іншому продукту тому для їх 

розподілу застосовують різні спеціалізовані методики. 

VI. Аутсорсинг (Outsourcing) 

Один із методів управління витратами особливість якого є  поділ функцій 

компанії,  при цьому підприємство реалізує лише головні функції, а що залишилися 

передає зовнішньому виконавцю[2, с. 38]. Найчастіше керівництво компаній передає 

фірмам аутсорсинга функції ведення бухгалтерського обліку, управління персоналом, 

маркетинг, правові служби, забезпечення якісної та ефективної реклами. Аутсорсинг 

економію фінансів компанії за рахунок зменшення розмір внесків до фондів 

обов'язкового страхування, скорочується кількість персоналу, а отже й управлінські 

витрати. Фірми сфери аутсорсинга гарантують компанії-замовнику високу якість 

наданих послуг, це пояснюється їхньою конкретною спеціалізацією в необхідній галузі 

та  багаторічним досвідом роботи в ній.  

VII. Контролінг (Controlling) 

Основою даного методу є система «директ-костинг», яка доповнена ще і інші 

методами. Забезпечення досягнення стратегічної цілі компанії можливо за допомогою 

Котролінгу, так само як і врахування витрат. Метод представляю собою сукупність 

заходів управління підприємством, яка направлена на досягнення визначеної мети, за 

сприянням створення інформаційної системи управління, яка забезпечує раціональність 

управлінського процесу. Контролінг  це не лише облік витрат, а й ціла система мір, що 

сприяє ефективній господарській діяльності підприємства в цілому[7, с. 42-49].  

VIII. Метод порівняння з кращими показниками конкурентів (Benchmarking)  

Основна суть методу –  з’ясування відставань по фундаментальним напрямах при 

випуску продукції організації у зіставлення з кращими підприємствами-аналогами  на 

ринку, а також у виявленні причин цих відставань[5, с. 253-257]. Фундаментом даної 

методики є обовʼязкова фактична наявність бази для порівняння.  Це характеризується 

можливими труднощами через реалії конкурентної боротьби. 

Метод порівняння з кращими показниками конкурентів поділяється на такі 

різновиди:  

1. Best Practice – порівняння ефективності діяльності компанії з лідерами 

світового виробництва в різних видах економічної діяльності для пошуку найкращої 

практики роботи. 

2. Best in Class – порівняння фірми з провідними конкурентами в даному виді 

економічної діяльності. 
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3. Best of the Best – порівняння окремих внутрішніх процесів з показниками 

кращих фірм.  

В цілому Benchmarking заснований на зіставленні стану управління витратами на 

підприємстві з підприємствами-лідерами для наступного прийняття рішень в області 

управління витратами.  

Отже, перераховані методи управління витратами на підприємстві активно 

застосовуються іноземними компаніями, на основі їх світового досвіду найбільш 

ефективні з них впроваджуються українськими підприємствами. Сучасні методи 

управління витратами характеризуються різноманітністю, наявністю кількох методик 

вживання окремого методу як в межах підприємства, так і галузі.  Більша частина 

науковців вказують на наявність тісного взаємозвʼязку, насамперед, між функціями 

управління та методами управління витратами. 
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ЗНАЧЕННЯ ТА МІСЦЕ  ПОНЯТЬ «ЦІНА» ТА «ЦІНОУТВОРЕННЯ» У 

ВИЗНАЧЕННІ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА 

Анастасія Апостолакі  

магістрантка факультету управління, адміністрування  

та інформаційної діяльності 

Ізмаїльський державний гуманітарний університет 

Науковий керівник – доц. Метіль Т.К. 

 

Сьогодні ціна є одним з основних елементів маркетингової політики компанії, 

тобто, це – формування взаємовідносин серед продавців та покупців, та один з 

найпотужніших інструментів боротьби з конкуренцією. Однак, щоб успіх компанії не 

досяг одноразового визначення ціни товару, необхідно розробити комплекс заходів до 

ціноутворення та його координації. Підприємство розробляє стратегію та принципи 

ціноутворення, які  відповідають ефективному  вирішенні  питань, що постають перед 

керівництвом. 

Потрібно зазначити, ціна повинна задовольняти і  продавця, і покупця. 

Формування ціни – дуже складний процес, який враховує як зовнішні, так і внутрішні 

фактори середовища підприємства. Також процес ціноутворення має багато проблем, які 

пов’язані із рентабельністю та дохідністю підприємства. Тому потрібно дуже ретельно 

підходити до вибору методів та цінової політики даного підприємства. 

Тому надалі ми будемо розглядати поняття «ціна». «Ціна – це складна та 

багатогранна категорія, в якій перетинаються майже всі основні економічні та соціальні 

проблеми, переважно у виробництві та реалізації продукції, визначаючи їх вартість, 

розподіл та використання як, ВВП,  так і національного доходу» [1, с. 354].  В основному 

вартість товару формується в процесі виробництва та реалізації, коли вона регулює 

використання заощаджень за допомогою фіксованої ціни. 

Оцінка – це процес формування ціни на товар, що характеризується насамперед 

методами та способами визначення цін загалом, що стосуються всіх товарів.  

Правильний підбір методу оцінки залежить від досягнення цілей компанії та її 

подальшого розвитку  [2, с. 14]. 

Ваша цінова стратегія повинна стосуватися і відображати ваші загальні цілі.  Різні 

компанії в галузі можуть мати різні цілі та різні стратегії ціноутворення.  Регулювання 

ринку також має вирішальний вплив на цінові цілі.  Якщо ціни встановлюються 

державою, то можна стверджувати, що цілі таких цін, ймовірно, будуть відрізнятися від 

цілей окремої компанії.  Слід мати на увазі, що спроба досягти відразу кількох цілей, 

«наздогнавши двох зайців», призводить до того, що жодної з них не буде досягнуто.  

Побудова ієрархії цілей у будь-якому випадку означає, що цілі надається пріоритет.  

Філіп Котлер подає наступний перелік цінових цілей:  

 забезпечення виживання;   

 максимізація поточного прибутку;   

 завоювання лідируючої позиції за часткою ринку;   

 завоювання лідируючої позиції за якістю продукції [3, с. 245].   

Це найпоширеніше, тому розглянемо набір цілей Котлера більш детально.  Але є 

й інші можливі класифікації, такі як перелічені у рис. 1. 
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Рис. 1. Цілі та методологія ціноутворення 

 

Коринев В. А зазначає: «Стратегія ціноутворення - це основні напрямки, заходи 

та методи, за допомогою яких можна  досягти певної мети цінової політики в конкретній 

ситуації на ринку протягом певного періоду часу» [4, с. 68]. Вона полягає у виборі 

динаміки змін початкової ціни товару та можливості компанії для досягнення її цілей, і 

може бути представлено у вигляді:  

 

Стратегія ціноутворення = ціль компанії + метод встановлення початкової ціни + 

рух початкової ціни. 

 

 Правильно сформована цінова стратегія є одним із елементів комерційного 

успіху компанії, що забезпечує її конкурентоспроможність.  Процес створення цінової 

стратегії складається з трьох етапів:  

1. Збір вихідної інформації.  

2. Стратегічний аналіз.   

3. Визначення стратегії [4, с. 69].  

Відзначимо місце стратегії ціноутворення в процесі ціноутворення.  Стратегія 

ціноутворення є невід’ємною частиною цінової політики, але вона є більш конкретною.  

Починається з встановлення цільових цілей і закінчується встановленням базової ціни. 

Стратегія ціноутворення – система довгострокових рішень щодо курсу цінової 

політики на встановлення базової ціни.  Курс означає конкретну послідовність дій: 

компанія, спираючись на аналіз цінових факторів, обирає найбільш прийнятний підхід 

Використання  цінового сегмента 

Цілі ціноутворення 

Максимізація прибутку 

Збільшення виручки 

Збільшення продаж 

Виживання 

Методологія ціноутворення 

Перевищення продажної ціни над собівартістю 

Прибуток максимальний при гранично великий 

виручці і гранично низьких витратах 

Виручка максимальна в середній точці кривої 

попиту 

Максимально низька ціна. 

 

Метод «високої ціни». Ціноутворення з точки 

зору цінності для споживача. 
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до розрахунку базової ціни товару.  Таким чином, місце стратегії ціноутворення в 

процесі ціноутворення показано на рис. 2. 

 

 
 

Рис. 2. Формування  цінової стратегії у процесі встановленя ціни 

 

Окремо від цілей виділяються такі напрямки цінових стратегій: 

  - Стратегія проникнення – полягає у встановленні ціни на товар значно нижче 

рівня, який сприймається більшістю споживачів як адекватний економічній вартості 

товару.  Така стратегія дозволяє розширити коло споживачів і залучити до торгової 

марки велику кількість клієнтів. Водночас реалізація стратегії проникнення може 

негативно вплинути на імідж товару та знизити його престиж;  крім того, це може мати 

ефект лише тоді, коли конкуренти не можуть реагувати, відповідно знижуючи ціну на 

такий товар. 

  - Стратегія видалення вершків протилежна стратегії проникнення і полягає у 

встановленні завищеної ціни, щоб відрізати більшість покупців. Це має сенс, якщо 

збільшення прибутку, спричинене високою ціною, може компенсувати збитки від 

зниження продажів. 

  - Нейтральна стратегія – передбачає збереження великої частки ринку та 

досягнутого рівня прибутку. На практиці застосовується, коли реалізація стратегії 

видалення крему неможлива через цінову чутливість споживачів; водночас спроби 

використання стратегій проникнення зустрінуть сильну реакцію конкуренції. 

  - Диверсифікована цінова стратегія - передбачає використання широкого спектра 

знижок та пільгових цін для різних одержувачів з метою стимулювання продажу 

конкретної продукції, залучення конкретних груп споживачів, підтримання «лояльності» 

торгової марки покупця чи продавця та зменшення сезонності продажів. 

  - Стратегія престижного продукту – передбачає поліпшення якості товару по 

відношенню до подібних зразків конкуренції з одночасним підвищенням ціни.  У цьому 

випадку ціна повинна зростати пропорційно більше, ніж собівартість через покращення 

якості, що призводить до збільшення прибутку. 

  - Стратегія лідера ринку – передбачає встановлення та коригування цін 

відповідно до дій провідної компанії в галузі. 

   - Інвестиційна стратегія – не орієнтована на поточний стан ринку.  Ціна на товар 

(як правило, технологічно складний, з тривалим виробничим періодом) визначається на 

основі витрат із використанням норми прибутку, визначеної на підприємстві [5, с. 112]. 

Можливо використовувати різні стратегії ціноутворення при продажі одного і 

того ж товару на різні ринки (наприклад, внутрішній та експортний). 

Надалі звернемось до методики ціноутворення підприємств. Зазначимо, цінова 

методика - сукупність правил побудови ціни, що відображають специфіку галузей, 

виробництв та товарів.  В даний час найпопулярнішими методами оцінки є: 

  - витратне ціноутворення, яка приймає за вихідну точку фактичні витрати 

організації, пов’язані з виробництвом, продажем та післяпродажним обслуговуванням 

послуги; 

Цінова стратегія 

Цінова тактика 

Цінова 

політика 
Ціноутворення 
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  - слідування за конкурентом, тобто використання цінових стратегій і тактик 

ваших найуспішніших конкурентів; 

  - методи, орієнтовані на попит (включаючи ціноутворення, що забезпечує 

прибуток за рахунок оптимального співвідношення ціни та якості. 

Суть вартісного методу оцінки – у врегулюванні витрат та визначенні цін на 

послуги, які забезпечували б окупність витрат та нормативний рівень рентабельності.  

Сукупні, часткові та капітальні витрати можна вважати витратами 

Фірма може обрати конкурентні ціни як вихідну точку для оцінки.  Отримавши 

інформацію про ціни конкурентів, компанія вирішує вибрати більш високий, нижчий або 

той самий рівень цін.  Цей метод дозволяє уникнути цінової конкуренції.  Більш того, 

цей спосіб досить простий.  Недоліки: Різні компанії можуть мати різні витрати, а ціни, 

що дозволяють одній компанії процвітати, можуть призвести до іншого банкрутства.  

Розмір витрат залежить від розміру компанії.  

Таким чином, на основі вищезазначеного та при вивченні проблем, пов’язаних із 

формуванням цінової стратегії, важливо зосередитися на цілях, яких  прагне досягти 

підприємство.  Оскільки в цілому стратегія ціноутворення задає напрямок оцінки 

компанії на досягнення конкретних цілей у конкретній ринковій ситуації протягом 

певного періоду  
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За останні роки телекомунікаційні компанії, від малого до великого, відчули 

підвищення рівня конкуренції, пов’язаної з боротьбою за клієнтів, що  загострилася в 

умовах світової фінансової кризи. Український ринок телекомунікаційних послуг 

розвивається відповідно до основних світових тенденцій в галузі зв’язку – він стає більш 

лібералізованим. Країна швидко переймає західний досвід і стандарти побудови 

відносин між компаніями. Великі контракти, укладені з политичними мотивами, 

поступаються місцем контрактами, заключеним в умовах здорової конкуренції [4, с. 47]. 

Сучасна телекомунікаційна галузь є одним з найважливіших секторів економіки, 

який забезпечує функціонування і злагоджену роботу всіх державних систем. Ринок 

телекомунікаційних послуг один з найприбутковіших і динамічних ринків України, він є 
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одним з головних чинників інтеграції країни в світовий економічний та інформаційний 

простір. 

В Україні практично вирішена проблема забезпечення базовими 

телекомунікаційними послугами. Сьогодні все частіше піднімається питання про шляхи 

подальшого розвитку галузі. При цьому високий рівень освіченості населення дозволяє 

шукати джерела зростання не тільки безпосередньо в галузі телекомунікацій, а й на 

стику з галуззю інформаційних технологій. Адже телекомунікації є інфраструктурною 

галуззю для ІКТ (інформаційно-комунікаційних технологій) і в умовах бурхливого 

розвитку телекомунікацій очевидне питання інтенсифікації використання ІКТ [1, с. 20]. 

На ринку телекомунікацій постійно відбуваються зміни, що дають «зелене світло» 

компаніям, які готові змінюватися, залежно від тенденцій розвитку ринку і можуть в 

будь-який момент часу підлаштуватися під його потреби. З таким підходом до бізнесу 

найуспішніші українські компанії в цій сфері стабільно демонструють значні темпи 

зростання від 50 до 100% на рік. Однак, велика частина компаній даного сегмента ринку 

не використовує повністю свій потенціал, залишаючись у середині і поступово віддаючи 

свої позиції конкурентам. 

На жаль, не існує універсального засобу і ради як вийти в лідери. Однак, 

керівництво компаній все більш уважно підходить до вивчення успіхів конкурентів і 

аналізує причини. І найчастіше, після такого вивчення, вони приходять до висновку про 

необхідність використовувати сучасні технології управління відносинами з клієнтами 

(CRM – Customer relationship management) для розвитку свого бізнесу. 

Управління взаємовідносинами з клієнтами можна визначити, як ділову стратегію 

залучення і управління клієнтами, націлену на оптимізацію їхньої цінності в 

довгостроковій перспективі. 

CRM передбачає наявність в організації философії та культури, орієнтованих на 

клієнта, спрямованих на ефективність роботи в області маркетингу, продажів і 

сервісного обслуговування. 

CRM-програми роблять можливим ефективне управління взаємовідносинами з 

клієнтами, за умови, що підприємство має правильні цілі, стратегію і культуру [2, с. 17]. 

Зараз вже забувся характерний для 90-х років вираз «кишеньковий системний 

інтегратор» і все частіше ми чуємо слово «тендер». Тендерний підхід перетворив 

боротьбу за клієнтів серед компаній, що свідчить про якісне перетворення ринку в ринок 

сильних, сміливих і ініціативних, в ринок відкритих можливостей. 

Розвиток телекомунікаційного ринку служить головним фактором підйому 

національної економіки, зростання ділової та інтелектуальної активності суспільства, 

зміцнення авторитету країни в міжнародному співтоваристві. Український ринок 

телекомунікаційних послуг має великий потенціал зростання. Як ні парадоксально, 

недоліки одночасно служать передумовами для його якісного розвитку. Ці недоліки 

полягають в наступному: 

- розрив між Україною і країнами з розвиненою економікою за 

макроекономічними показниками (ВВП, частка послуг у структурі ВВП, недостатнє 

зростання інвестицій, невисокий рівень доходів населення); 

- нерівномірний розвиток регіонів України і, як наслідок, величезний 

нереалізований потенціал; 

- відставання України в розвитку інфраструктури зв’язку: низький рівень 

телефонної щільності і цифровізації телефонної мережі, незначне проникнення 

широкосмугового доступу [3, с. 18]. 

Виходячи з вищесказаного, можна стверджувати, що потреба населення в 

телекоммунікаційних послугах постійно зростає, і буде впевнено рости надалі, що дає 

надію компаніям на залучення все нових клієнтів. Але перш ніж підрахувати майбутні 

прибутки, керівництву компаній вкрай необхідно розробити таку стратегію роботи, щоб 

виграти боротьбу у конкурентів за «того самого клієнта». Реалізувати подібні стратегії 
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можливо за допомогою системи планування ресурсів підприємства (ERP – Enterprise 

Resource Planning System), зокрема CRM. 

Якщо подивитися на загальнодоступну статистику, то можна впевнено 

констатувати, що офісні підрозділи у більшості російських телекомунікаційних компаній 

до боротьби за клієнта поки не готові. На сьогоднішній день зберігається сильна, а іноді 

сильно відчутна залежність компанії від роботи кращих продавців, яка часто 

замовчується. 

Вкрай непродуктивно співпрацюють відділи продажів, маркетингу і підтримки, і 

немає розуміння того, як вони могли б співпрацювати. Маркетингові ініціативи не дають 

очікуваного повернення на інвестиції, відсутня стратегія розвитку відносин компанії з 

клієнтами, не кажучи вже про те, що в компаніях по сьогодні не ведуться єдині 

клієнтські бази.  

За оцінками експертів компанії ITData всього 5% компаній використовують у 

своїй роботі з клієнтами спеціалізовані CRM-системи, майже третина компаній 

намагається пристосувати під потреби фронт офісної системи ERP-систему, більшість же 

частина компаній (до 55%) взагалі не веде єдиного реєстру клієнтів. Окрему, особливо 

сильну в компаніях телекомунікаційної галузі категорію, складають компанії, які 

вкладають кошти в розробку власного CRM-рішення [5]. 

Причини самостійних розробок і внесок у це чималих коштів варіюються від 

боязні довірити зовнішній компанії перетворення своїх комерційних департаментів до 

зайвої самовпевненості (самі краще за всіх все зробимо). Найчастіше самостійні 

розробки закінчуються провалом і, відповідно, чималими збитками. 

У період кризи багатьом компаніям довелося трохи змінити пріоритети свого 

розвитку і роботи. На перший план замість залучення клієнтів вийшла проблема 

запобігання їх відтоку. Зараз відтік клієнтів це загальна проблема. Відтік клієнтів 

багатьма телекомунікаційними і іншими компаніями розглядається як головна проблема 

сучасного бізнесу. Прогнозування відтоку клієнтів сьогодні являє собою складний етап в 

процесі організації роботи підприємств у сфері телекомунікаційних послуг. 

З метою прогнозування купівельної поведінки на ринку телекомунікаційних 

послуг необхідне застосування клієнто-орієнтованого підходу (CRM). Його 

використання орієнтує компанію на тривалі відносини з клієнтом. Застосування цього 

підходу на практиці при наданні телекоммунікаційних послуг дає можливість мати 

зворотний зв’язок зі споживачем і надавати послуги так, як це бачить клієнт, що дає 

надію на подальше з ним співпрацю. 

Застосування CRM-підходу має передбачати засоби введення інформації в єдину 

базу даних, причому дані повинні централізовано оновлюватися при кожному новому 

контакті. Наступним рівнем є засоби обробки даних, що надаються. Засоби доступу 

усіма підрозділами організації до всієї інформації як вхідної, так і вихідної. При цьому 

агенту може знадобитися, наприклад, історія покупок клієнта і прогноз його переваг, що 

можна запропонувати йому наступного разу, в той час, як для відділу маркетингу, 

наприклад, потрібен аналіз цільових груп. Тобто CRM допускає різну форму подання 

інформації для різних цілей і різних підрозділів. На наведеному нижче малюнку 

представлена структура інформаційних процесів в рамках застосування CRM при 

наданні телекомунікаційних послуг в підприємницькій діяльності. 

Для підвищення задоволеності клієнта і наслідки вибору кожного з шляхів, в коло 

завдань цієї роботи входить визначення способу аналізу отриманої інформації від 

клієнта. 

Основна мета аналізу передбачуваного відтоку клієнтів, як правило, полягає у 

створенні списку контрактів, які з великою ймовірністю в найближчому майбутньому 

будуть розірвані. Після цього розробляються спеціальні заходи, орієнтовані на клієнтів, 

які уклали ці контракти. Основна мета заходів полягає в спробі переконати абонентів не 

розривати договір. 
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На більш високому рівні телекомунікаційна компанія повинна визначити причини 

ймовірної відмови від співпраці, оскільки ця інформація може допомогти коректним 

чином адаптувати пропозиції компанії. Визначення причин відтоку клієнтів, які 

відносяться до сфери впливу компанії, дозволить їй скоротити рівень відтоку клієнтів у 

майбутньому. Наприклад, в результаті аналізу може бути виявлено, що основними 

причинами відтоку клієнтів є такі фактори, як неадекватні біллінгові процедури і якість 

зв’язку в певних регіонах. 

 

 
 

Рис. 1. Структура інформаційних процесів в рамках застосування CRM при наданні 

телекоммунікаціонних послуг у підприємницькій діяльності [1, с. 20] 

 

Статистичною одиницею аналізу відтоку кліентів найчастіше є не сам користувач, 

а його контракт, тобто, схильність до відмови від послуг обчислюється для контракту, а 

не для клієнта. Головна причина полягає в тому, що більшість важливих параметрів 

прогнозування, наприклад проміжок часу, що пройшов з моменту підписання контракту, 

або час, що залишився до кінця терміну дії контракту, пов’язані саме з контрактами, а не 

з клієнтами. Крім того, незважаючи на те, що у клієнта може бути кілька контрактів, 

кожен з цих контрактів дає свій вклад в прибуток [4, с. 47]. 

Однак слід пам’ятати, що розсилки та інші заходи спрямовані на клієнтів, а не на 

контракти, тому необхідно виконувати певну обробку результатів аналізу для того, щоб 

виявити прогнози щодо безпосередньо клієнтів. 

Все вищенаведене дозволяє судити про те, що революція в області відносин з 

клієнтами, яка успішно пройшла, наприклад, в українському банківському секторі і йде в 

страховому бізнесі, для телекомунікаційних компаній ще попереду, але давно назріла. 

Вже є першопрохідці, які активно застосовують нові технології відносин з клієнтами, і 
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велика ймовірність того, що саме вони в найближчому майбутньому поділять між собою 

основні ділянки ринку. 
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Інтернет активно ввійшов у життя сучасної людини і це не може не впливати на 

сучасні тенденції освітнього процесу. На сучасному етапі розвитку інформаційно-

комунікаційних технологій особливе місце займають сервіси та послуги мережі Інтернет, 

розроблені великими ІТ-корпораціями, що отримали назву – соціальні. Їх популярність 

зростає не лише серед корпоративних клієнтів, а й серед молоді, яка отримує освітні 

послуги, що надаються навчальними закладами. 

У зв’язку зі стрімким розвитком інформаційно-комунікаційних технологій, в 

останні роки набули великої популярності соціальні мережі як універсальний засіб 

інтернет-комунікації, особливо серед молоді. Найчастіше використовуються в Україні 

такі соціальні мережі як Facebook, «Tik-Tok», сервіс мікроблогів Twitter, фотосервіс 

Instagram тощо. Дослідження свідчать, що у 2015 році лідером в Україні була соціальна 

мережа «ВКонтакте» [3]. 

У Facebook одночасно у 2019 році зареєстровано 4,5 млн. українських 

користувачів, 60% з яких використовують Facebook на смартфоні або планшеті, що 

означає, що ця соціальна мережа доступна для них у будь-який час і в будь-якому місці.  

Така популярність соціальних мереж в Україні дає основу для їх використання не 

тільки для розваг, отримання інформації та спілкування, а й в освітніх цілях, що є 

важливим для дослідження. 

Тому виходячи з усього вище переліченого, на мою думку, питання дослідження 

використання соціальних мереж в організації навчального процесу є надзвичайно 

важливим і практично значимим.  

Метою цієї статті є розкриття можливостей та переваг, які виникають при 

використанні соціальних мереж та при впровадженні їх в освітнє середовище, як засобів 

постійної взаємодії з учнями. Соціальні мережі можуть забезпечити загальний доступ та 

популяризацію навчальних матеріалів і стати засобом обміну інформацією на 

міжнародному рівні. 

В останні роки проблеми, пов’язані з використанням соціальних мереж у 

навчальному процесі, стали предметом дослідження багатьох вчених, що знайшло 
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відображення у наукових працях А. Марковця та Л. Буроя, О. Орлової, М. Чернія та 

інших. Незважаючи на чисельні дослідження, питання використання соціальних мереж в 

організації навчального процесу, потребує подальшого дослідження. 

Соціальна мережа – це спільнота осіб, яких об’єднують спільні інтереси, спільна 

справа чи інші види діяльності або певні причини, для спілкуватися між собою. 

Найбільш загальне і поширене визначення соціальних мереж можна знайти в 

Інтернет-енциклопедії: «Соціальна мережа – це платформа, онлайн-сервіс або веб-сайт, 

призначені для побудови, відображення і організації соціальних взаємовідносин, 

візуалізацією яких є соціальні графи. Термін вперше був введений соціологом з 

Манчестерської школи Джеймсом Барнсом у 1954 р., задовго до появи Інтернету та 

сучасних веб-вузлів [4]. 

Соціальні мережі – технологічно потужні інтернет-ресурси, медіасередовища. 

Вони значно розширюють можливості подання інформації а також працювати з ним, 

дозволяючи розміщувати, слухати аудіозаписи, дивитися фільми, коментувати, 

користуватися додатковими послугами – дидактичними іграми, графічними 

зображеннями, тощо. 

Соціальні мережі набули популярності серед учнів через відсутність просторових 

та формальних обмежень у спілкуванні, і водночас різноманітності та доступності 

інформації, інтерактивності, візуалізації, а також наявність умов для свободи 

самовираження, самоідентифікації та комунікативної самореалізації особистості. 

Соціальні мережі привабливі тим, що до них можна отримати доступ з будь-якого 

місця та обладнання. Вони мають простий у користуванні інтерфейс, до якого звикли 

молоді люди; вони інтегрують багато додаткових послуг, які можна використовувати для 

створення власного освітнього змісту. Все це економить час на адаптацію учнів до 

нового простору спілкування та навчання. Мультимедійність комунікаційного простору 

дозволяє легко завантажувати та переглядати у віртуальному навчанні групи відео та 

аудіо матеріалів. 

Використання соціальних мереж може покращити процес навчання, його 

інтерактивність, також вони позитивно впливають на когнітивні показники учнів, стають 

ефективним засобом підвищення мотивації та якості навчання, організації колективної 

роботи учнів, здійснення спільних проектних заходів, індивідуалізують віртуальний 

навчальний простір. Також соціальні мережі можна використовувати для 

розповсюдження навчальних матеріалів. 

Завдяки соціальним мережам можна привернути особливу увагу учнів до 

навчання. Зручність використання сайтів соціальних мереж в тому, що вони є 

загальнодоступними та мають безліч безкоштовних функцій. Використання соціальних 

мереж є досить ефективним інструментом для навчання, а також засобом вдосконалення 

знань та вмінь.   

Сьогодні соціальні мережі не є основним засобом навчання, проте їх можливості 

є, на наш погляд, недооцінені професійною спільнотою при вирішенні освітніх проблем. 

Соціальні мережі мають безліч унікальних властивостей: швидкий обмін інформацією 

між однодумцями; встановлення нових зв’язків; неформальне спілкування. 

Соціальні мережі надають вчителям низку нових можливостей для вдосконалення 

навчального процесу, а саме: 

 створення цілісного ІКТ-орієнтованого навчального середовища, де учні 

можуть розвивати свою навчально-пізнавальну діяльність у будь-який час, у класі та 

поза класом, що дозволяє їм скористатися потенціалом безперервності навчального 

процесу; 

 розширення бази ресурсів для викладання предметів шляхом залучення 

різноманітних ресурсів, спрямованих на його підтримку та задоволення індивідуальних 

потреб та запитів учнів; 
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 надання всебічної педагогічної підтримки учням з використанням 

неформальних методів спілкування між учителем та кожним учнем, а також із батьками; 

 забезпечення прозорості навчального процесу, зокрема у таких аспектах, як 

оцінка наукових досягнень учнів, формування рейтингових показників, можливість 

відстежувати індивідуальний прогрес навчання кожного учня. 

Соціальні мережі пропонують можливість організовувати спільноти, такі як 

відкритим та з обмеженим доступом. Завдяки таким спільнотам можливо ефективно 

організовувати роботу груп та секцій та координувати роботу над ними, створювати та 

керувати власними освітніми проектами, обговорення проблем, організації освітніх та 

культурних заходів, в яких може брати участь велика аудиторія: авторитетні вчені та 

громадські діячі, учні різних шкіл, батьки тощо.  

Отже, з особистого соціального профілю можна побудувати власну освітню 

(віртуальну) спільноту. 

Самовдосконалення є важливою складовою діяльності вчителя, знання кращих 

освітніх практик, оволодіння новітніми технологій. Соціальні мережі, як платформа для 

створення спільнот інтересів, професійних асоціацій, відіграють важливу роль 

вирішення практичних проблем модернізації та вдосконалення навчального процесу, у 

сприянні професійному розвитку молодого вчителя, у популяризації інноваційних 

освітніх технологій. 

Природно, що впровадження сучасних технологій в систему освітньої, виховної, 

методичної та управлінської діяльності навчальних закладів призведе до змін у всіх 

сферах освітнього процесу, а також зробить розвиток інформаційно-комунікативних 

компетентностей усіх його учасників актуальним. 

Поряд з численними превагами, існує ряд недоліків використання соціальних 

мереж в освітньому процесі, а саме: 

 деякі учні можуть не мати комп’ютера чи доступу до Інтернету; 

 технічні проблеми соціальної мережі; 

 недостатня обізнаність учнів, вчмтелів про роботу з соціальними мережами; 

 використання соціальних мереж учнями лише для освітніх цілей; 

 розвиток комп’ютерної залежності від соціальних мереж, бажання перейти на 

сторінку соціальної мережі; 

 спілкування у віртуальних мережах не замінює міжособистісне спілкування 

та реальні емоції та почуття. 

Слід зазначити, що соціальні мережі можна використовувати для: групового 

навчання (для роботи в освітніх міні-групах); особистого тренінгу (для самоосвіти); 

випадкового навчання (здатність несвідомо пізнавати щось нове); внутрішньошкільної 

освіти (інформування про функціонування навчального закладу та пов’язану з ним 

діяльність). Соціальні мережі також слід використовувати для позакласних занять та для 

підтримання стосунків між учасниками змагань, олімпіад, літніх шкіл, семінарів, таборів, 

клубів тощо, це дозволяє не лише створити позитивний емоційний клімат подій, а й 

покращити якість організації та проведення заходів. 

Отже, соціальні мережі – це не лише можливість для спілкування, а й важливий 

інструмент в освітньому процесі. Використання соціальних мереж у навчальному 

процесі сприяє обміну інформацією, підвищує мотивацію учнів до навчальної діяльності, 

стимулює розвиток творчих здібностей та пізнавальних інтересів. Всі ці фактори 

позитивно впливають на формування та розвиток знань, умінь та навичок в учнів. 

Тому соціальні мережі є додатковим засобом організації навчання та активної 

співпраці учнів з вчителями над навчальними матеріалами; проведення вебінарів; 

технічне обслуговування та введення електронних зошитів та різноманітних форумів; 

формування груп у соціальних мережах, об’єднаних спільними рисами та інтересами; 

організація спільної дискусії з важливих тем. Регулярне використання соціальних мереж 

у навчальному процесі сприятиме формуванню культури спілкування учнів у 



Науковий пошук студентів ХХІ ст.: актуальні питання гуманітарних та соціально-економічних наук. Вип. 6 

285 

віртуальному середовищі; розвиток комунікативних компетентностей і може бути 

ефективним засобом активізації когнітивної та науково-дослідницької діяльності учнів 

та вчителів.  

Звідси, інноваційний підхід в організації навчального середовища, пов’язаний з 

використання та організації навчальних сайтів в соціальних мережах повинно додатково 

стимулювати пізнавальну активність учнів і, як результат, покращувати якість освіти. 
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Виникнення і розвиток мотивації досить важкий процес, як з теоретичної, так і з 

методологічної точки зору. Явище мотивації хвилювало розуміння людей ще з часів 

формування товариства і залишається важливим елементом у формуванні нинішніх 

компаній. Це відбувається внаслідок того, що при введення у практику психологічних 

досліджень, вони потребують вивчення закономірностей дії людини. 

Сучасна концепція управління грунтується на тому, що люди основні економічні 

ресурси компанії, основа її доходів, конкурентоспроможності та розвитку. Значимість 

цієї діяльність полягає в тому, щоб дослідити вплив мотивації в підприємництві, а крім 

того вивчити внутрішнє прагнення людини функціонувати конкретним способом з 

метою задоволення власних потреб. Важливо також усвідомити значимість і роль 

закордонного досвіду в концепції мотивації співробітників. Мотивація роботи 

працівників в нинішніх ринкових обставин вважається одним з найбільш важливих 

питань. 

Метою роботи є дослідження змісту мотивації праці в сучасних підприємствах. 
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Розглядаючи мотивацію з різних сторін, можна сміливо заявляти, що вона 

вважається обов’язковою складовою в роботі нинішній компаній. 

Результати господарської діяльності кожної фірми залежать в першу чергу від 

ефективності застосування роботи людини. Забезпеченість підприємства необхідімими 

трудовими ресурсами, їх раціональне використання, високий ступінь продуктивності 

праці сприяють підвищенню обсягів виготовлення продукції, результативній 

експлуатації обладнання, машин, механізмів, зменшення собівартості та збільшення 

прибутку. Прийнято поділяти мотивацію на матеріальну і не матеріальну. 

Під матеріальною мотивацією необхідно мати на увазі прагнення до достатку, 

конкретного ступеня благополуччя, матеріального стандарту існування. Прагнення 

людини до поліпшення власного добробуту визначає потребу підвищення робочого 

вкладу, таким чином, і підвищення кількості, якості та результативності роботи. 

Проаналізувавши мотивацію, в першу чергу слід встановити, які професійні мотиви 

вважаються рушійними для співробітників[1]. 

Організація впровадження нематеріальної мотивації повинна залежати від 

економічного стану країни, рівня доходів підприємства, зацікавленості  працівників.  

До неї відносять наступні методи: 

1. Премії (розмір премії та систему видачі премій складають директор, 

замдиректора). 

2. Матеріальні подарунки робітникам на свята. 

3. Постійне оновлення професійного обладнання і робочої форми. 

4. Транспортування робітників з роботи і на роботу. 

5. Матеріальна допомога при важких захворюваннях робітника або членів його 

родини. 

6. Матеріальна допомога співробітникам при одруженні або народженні дитини. 

Нематеріальна мотивація (стимулювання) – це система заходів соціального 

(підвищення якості трудового життя, розвиток кар’єри), морального (визнання 

досягнутих результатів, створення гарного психологічного клімату, інформування 

працівників), творчого (залучення персоналу до процесу управління, організація 

трудових змагань)  спрямування, а також стимулювання вільним часом за рахунок 

застосування гнучких графіків та форм організації зайнятості [ 4, c. 192]. 

Не варто допускати панібратства в колективі і давати працівникам відчути повну 

свободу. Моральне заохочення не передбачає того, що після здачі успішного проекту, 

людина може, наприклад, відкривати ногою двері в кабінет директора або займатися 

власними справами. 

Керівник повинен пам’ятати про те, що не можна публічно хвалити і визнавати 

заслуги тільки одних і тих же підлеглих. Це може спровокувати чутки про наявність 

«любимчиків». У той час як у деяких з’являється дух жорсткого суперництва і бажання 

будь-якими способами підвищити свій авторитет в очах керівництва, ви ризикуєте тим, 

що у інших пропаде бажання працювати. Такий стан не може позитивно позначитися на 

атмосфері в колективі і рівні продуктивності праці. 

Сучасна спосіб управління базується на тому, що люди головний економічний 

ресурс компанії. Важливо крім того усвідомити значення і роль іноземного досвіду 

концепції мотивування співробітників. Мотивація роботи в нинішній ринкових обставин 

вважається одним з найбільш принципових питань. 

Існує думка, шо поняття традиційності є найефктивнішим методом при 

застосуванні мотивації. Але як на мене, традиційно це не синонім слова «добре» чи 

«ефективно», і не завжди це те, що перевірено роками. Яскравим прикладом є мотивація 

персоналу. У західних компаніях це зрозуміли вже більше століття тому. До країн СНД 

ця тенденція лише починає надходити. Через те що приклади креативної мотивації 

зустрічаються дуже рідко, це питання необхідно роздивлятися більш глибше. У цьому 

питанні можна спиратися на досвід зарубіжних країн. Хоч готового дієвого рецепту 
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використання нестандартоної мотивації і не існує, оскільки така мотивації потребує 

індивідуального підходу і виявленню певних особистостей на кожному підприємстві. 

Однак, приклади успішних компаній, можуть наштовхнути менеджерів до тієї самої 

«стежки» мотивації, яка привиде їх підприємство до успіху. 

Загалом, креативна мотивація допоможе вирішити ряд проблем, з якими 

стикаються роботодавці, серед яких такі (таб. 1): 

Таблиця 1 

Основні проблеми підприємницької діяльності 
Основні проблеми 

підприємницької 

діяльності 

1. Залучення до роботи найбільш «бажаних» кандидатів з ринку праці – 

крім матеріальної вигоди, яку вони можуть отримати в будь-якій компанії. 

2. Утримати цінних працівників і не допуск їх міграції до конкурентів, які 

можуть запропонувати щось більше, ніж стандартний набір «подяк» за 

роботу. 

3. Підвищення продуктивність праці, не жертвуючи на це багато сил і 

фінансів. 

Google-винахідник. Google четвертий рік поспіль очолює список кращих 

роботодавців світу. З одного боку, можна заперечити, що ця компанія може собі це 

дозволити, враховуючи її масштабність, але, з іншого боку, щоб створити такий проект і 

постійно тільки вдосконалюватись, необхідні кваліфіковані співробітники з бажанням 

віддаватися роботі цілком і повністю. Тому Google – найпоказовіший приклад того, як 

потрібно мотивувати співробітників, щоб вони приносили якомога більше користі 

роботодавцю. 

По-перше, Google створив комфортабельні, затишні і стимулюючі творчий процес 

умови праці, зокрема обладнав вельми оригінальний центральний офіс. Спортивний 

комплекс, невелика клініка, перукарня, хімчистка, розваги (гірка з другої на перший 

поверх, катання на самокаті і велосипеді), релакс в масажному кріслі, смачна їжа, і, 

нарешті, можливість розміщення домашніх тварин, якщо без них ви не можете 

зосередитися на виконанні поставленого завдання. Співробітники компанії пишаються 

своєю роботою, не хочуть її втратити і намагаються всіляко бути корисними, відчуваючи 

таку турботу про себе і розуміння своїх потреб, нехай іноді і досить специфічних. 

Організм кожної людини має свої особливості, зокрема це стосується 

працездатності залежно від часу доби. Не новина, що типова «сова» не зможе 

виконувати роботу повноцінно рано вранці, в той же самий час «жайворонок» під вечір 

теж не відрізняється особливою продуктивністю. Мало хто з компаній готовий 

враховувати цей нюанс з наступним складанням індивідуальних графіків роботи 

співробітників. Кайдани тимчасової прив’язки – це не про Google. В копанні завжди 

можна домовитися про зміщення графіка в ту чи іншу сторону. 

В останні часи компанія використовує у своїй практиці, таку сучасну тенденцію, 

як медитація. Тим  самим працівника стають більш емоційно стриманими, енергічно 

заряджиними та мислять більш широко ніж раніше. 

Уолт Дісней ще в середині минулого століття зрозумів важливість нестандартного 

підходу до мотивації. У його відомстві були готелі при парках розваг, де, крім 

престижних посад управлінців, були і технічні відділи, зокрема пральні, в яких була 

велика текучка кадрів у зв’язку з непрестижністю роботи і важкими умовами праці. Але 

засновник Walt Disney Company славився своєю винахідливістю в сфері мотивації 

персоналу і знайшов вихід із ситуації. Пральні отримали горду назву «текстильні 

служби». Таким чином, вони стали цілим підрозділом компанії, внаслідок чого 

співробітники відчули свою важливість, а всі негативні моменти відійшли на другий 

план [2]. 

Ще одним цікавим прикладом «сили слова» була імперія Стіва Джобса. 

Консультанти його компанії, то є люди креативні і розумні, займали посаду зі скромною 

назвою «геній». Від цієї ідеї була подвійна користь: керівник робив акцент на тому, що в 
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його штаті працюють тільки геніальні люди, які, в свою чергу, були вельми горді своїм 

статусом, працювали добре, щоб виправдати надану довіру [2]. 

А от компанія з виробництва програмного забезпечення Asana розробила 

кулінарний підхід до мотивації співробітників. На роботу до фірми запросили 

досвідчених кухарів, завданням котрих біло готувати не тільки смачну, але і корисну 

їжу. Також в офісі завжди знаходився шоколад, адже усім відомо, що корисна їжа і 

солодощі стимулюють креативну частку роботи мозку. 

Як відомо, теплий клімат відносин між співробітниками – частина успіху 

команди. Розуміючи це, копання Japan General Estate Co запропонувала грошову 

винагороду в розмірі $ 3 тис. Для менеджера, який налагодить найтепліші взаємини з 

колективом. Конфлікти – усунулися, загальна атмосфера – покращилася, а вартість цього 

клімату є досить демократичною та чесною [2]. 

Нажаль досвід українських компаній стосовно продвинутої мотивації не настільки 

великий, але і в нас зустрічаються компанії з цікавим підходом до мотивації. Так в одній 

з таких компаній використовують метод «Черепаха forever». Він полягає у том, що коли 

підводять підсумки праці, працівнику з найгіршою виробіткою дають черепаху з 

інструкцією по догляду за нею. І з наступного місяця працівник забов’язаний окрім 

виконная своїх обов’язкив, ще й доглядати за твариною. Цоча це не така й складна 

робота, але сам факт, змушує працівника замслитись, чому саме він повинен виконувати 

цю роботу. 

Що стосується маркетингу, існує практика мотивації за допомогою медіа. У наші 

часи велика кількість людей веде свої соц блоги в Instagram, Telegram, YouTube. Для 

таких людей є дуже важливим той факт, щоб кількість їх фоловерів постійно 

збільшувалася. Так підприємство робить публікації зі своїми найкращими 

співробітниками незабуваючи відмітити їх соц мережі. 

Звичайно, роботу потрібно намагатися зробити цікавіше. Один із способів 

досягнення цього – це порушення азарту в робітників. Влаштуйте змагання. Наприклад 

добре організовані сейлз-ралі, змагання на найбільший середній чек, з таблицею чартів, з 

яскравими номінаціями і хорошими призами – відмінно мотивують працівників! Робіть 

це весело і урочисто, нехай це будуть ваші «маленькі олімпійські ігри». 

Залучайте в розробку конкурсів і заходів самих робітників, адже на роботі 

проходить половина їх і вашого житті! І то, якою вона буде: сумною або барвистою і 

веселою, – тільки ваша і їх відповідальність. 

Вирощування корпоративного патріотизму – відмінний спосіб побороти 

плинність кадрів, сформувати командний дух, відповідальне ставлення до роботи, 

відданість спільній справі. Справа ця непроста і займатися нею потрібно постійно. Але 

на виході ви отримаєте дуже цінний результат. 

Згуртовувати колектив потрібно регулярними спортивно-алкогольними заходами. 

Спільні походи куди-небудь, збори, корпоративи – все це повинно відбуватися в тих чи 

інших формах не рідше одного разу на декілька місяців. Закріплюйте дружнє 

спілкування введенням особливих властивих тільки вашому колективу: ритуалів, 

приколів, сленгу, «кричалок» і т.д. 

Крім того, дуже важливу роль у формуванні колективу грають виникаючі 

конфлікти. Вони важливі, як і будь-які кризові стани. Вчасно виявлені, відкрито і 

конструктивно обговорені і вирішені, конфлікти забезпечують розвиток і ще більшу 

згуртованість колективу. 

Кар’єрне зростання і підвищення статусу (один з різновидів досягнення) для 

багатьох є добрим стимулом. Таку драбинку всередині однієї посади можна організувати 

за допомогою грейдування. Наприклад, у вас є кілька рівнів: на одному найменша ставка 

і відсоток, на другому вище і так далі. 

Система грейдів для працівників. Для переходу з одного рівня на інший потрібно, 

наприклад, скласти іспит з роботи з комп’ютером , не мати штрафів і зауважень 
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протягом певного часу і виконувати план на n%, виконувати стандарти, а також пройти 

тренінги для підвищення кваліфікації. Умови для переходу на наступний рівень повинні 

одночасно бути і умовами, щоб утриматися на ньому [3]. 

Таким чином, можна зробити висновки, що хоча креативна мотивація є досить 

незвичайною, але у наші часи вона досить ефективна. Тим самим її необхідно 

використовувати для прогресивного росту вашого підприємства, але все ж таки 

притримуватися певних рамок і не заходити занадто далеко. 

Можна покращити роботу багатьох підприємств України, за рахунок 

використання передових способів мотивації персоналу, займаних у зарубіжних колег. 

Усі ці методи є досить дієвими, успіх їх використання залежить на сам перед від вміння 

менеджерів. Досвідчений керівник буде здатний внести ці зміни у роботу персоналу і не 

допустити погіршення робочої атмосфери в колективі.  
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УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА:  

СУТНІСТЬ, ЕЛЕМЕНТИ ТА ПРИНЦИПИ 

Анастасія Волкова 

магістрантка факультету управління, адміністрування  

та інформаційної діяльності 

Ізмаїльський державний гуманітарний університет 

Науковий керівник – доц. Сорока Л.М. 

 

Поняття «управління конкурентоспроможністю підприємства» – складне й 

багатоаспектне, тому в наукових публікаціях знаходимо його різноманітні тлумачення. 

Так, Л. В. Балабанова [1, с. 35] визначає його як «сукупність управлінських дій, 

спрямованих на дослідження діяльності активних і потенційних конкурентів, їх сильних 

і слабких сторін, а також розроблення конкурентних стратегій, що забезпечують 

формування й підтримку довгострокових конкурентних переваг». 

Г. С. Бондаренко [2, с. 28] зазначає, що це «систематичний, планомірний і 

цілеспрямований вплив на систему конкурентоспроможності для збереження її стійкості 

чи переведення з одного стану в інший за допомогою необхідних і достатніх способів і 

засобів впливу».  

Цікавою є позиція М. М. Галелюка [3, с. 17], який стверджує, що це «конкретна 

функція менеджменту, що реалізується через здійснення загальних функцій для 

підтримання та підвищення конкурентоспроможності підприємства та його товарів, що є 

складниками єдиної системи».  
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Інші погляди мають І. О. Піддубний та А. І. Піддубна [4, с. 51], які вмотивовують, 

що це «напрям менеджменту, спрямований на формування, розвиток і реалізацію 

конкурентних переваг і забезпечення життєдіяльності цього суб’єкта економічної 

діяльності».  

Загалом усі наявні визначення можна систематизувати в такі підходи. До першого 

підходу варто віднести визначення вчених, які дане поняття розглядають у зрізі функцій 

управління, до другого підходу – у зрізі сукупності певних заходів, важелів та способів 

впливу, до третього підходу – у зрізі процесу управління, до четвертого – у зрізі 

системного підходу. 

Для досягнення довготривалого успіху робота із забезпечення 

конкурентоспроможності підприємства має здійснюватися в усіх сферах та в усіх 

аспектах його діяльності. Звідси випливає, що ключовими аспектами забезпечення 

конкурентоспроможності підприємства є (рис. 1.): 

 фінансовий  аспект; 

 виробничий аспект; 

 маркетинговий аспект; 

 інноваційний аспект; 

 кадровий та організаційно культурний аспект; 

 управлінський аспект. 

Управління конкурентоспроможністю підприємства – це певний аспект 

менеджменту підприємства, спрямований на формування, розвиток та реалізацію 

конкурентних переваг та забезпечення життєздатності підприємства як суб’єкта 

економічної конкуренції. 

Сьогочасна концепція управління конкурентоспроможністю підприємства 

базується на використовуванні базових принципів науки управління, відповідно до яких 

головними елементами системи управління є мета, об’єкт і суб’єкт, методологія та 

принципи, процес та функції управління. Склад основних елементів системи 

управління конкурентоспроможністю підприємства та їх зв’язок представлено на рис. 

1.  
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Рис. 1. Головні аспекти забезпечення конкурентоспроможності підприємства  

 

Мета управління конкурентоспроможністю підприємства – забезпечення 

життєздатності та сталого функціонування підприємства за будь-яких економічних, 

політичних, соціальних та інших змін у його зовнішньому середовищі. 

Управління конкурентоспроможністю підприємства має бути цілеспрямованим 

на: 

 подолання чи обмеження кількості деструктивних чинників, котрі  впливають 

 на рівень конкурентоспроможності підприємства через формування захисту проти них; 

 використання позитивних зовнішніх чинників впливу для нарощування та 

здійснення конкурентних переваг підприємства; 

 забезпечення гнучкості управлінських дій і рішень  їх синхронізація з 

динамікою дії негативних і позитивних чинників конкуренції на певному ринку. 

Об’єкт управління конкурентоспроможністю підприємства – рівень 

конкурентоспроможності, необхідний і достатній для забезпечення життєздатності 

підприємства як суб’єкта економічної конкуренції. 

Суб’єкти управління конкурентоспроможністю підприємства – це певне коло 

осіб, що реалізують його мету: 

 власник підприємства, який за будь-яких умов має брати безпосередню участь 

у формуванні стратегічних цілей та завдань підприємства, пов’язаних з економічними 

інтересами та фінансовими можливостями власника; 

 номенклатура й 

асортимент товарів; 

 якість продукції; 

 характер технології; 

 масштаби виробництва; 

 гнучкість виробництва; 

 забезпеченість 

основними видами 

ресурсів; 

 якість ресурсів 

 дослідження й 

прогнозування ринку; 

 система просування та 

збуту товару; 

 ціноутворення; 

 рекламна діяльність; 

 обслуговування 

споживача 

 ступінь ліквідності; 

 дохідність і 

платоспроможність; 

 залучення зовнішніх 

фінансових ресурсів; 

 інвестування наявних 

коштів; 

 загальний фінансовий 

стан підприємства 

Виробничий аспект Маркетинговий аспект Фінансовий аспект 

Головні аспекти забезпечення  

конкурентоспроможності підприємства 

Інноваційний аспект Управлінський аспект Кадровий та організаційно-

культурний аспект 

   Кількісний та якісний 

склад персоналу; 

 Тип лідера; 

 Характер організаційних 

цінностей; 

 Комунікації та  

процедури 
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 вищий управлінський персонал підприємства (директор, заступники 

директора та керівники тих підрозділів підприємства, що формують ланцюг цінностей 

підприємства); 

 лінійні менеджери операційних підрозділів підприємства, які відповідають за 

ефективну реалізацію програм дій відносно забезпечення відповідного рівня 

конкурентоспроможності; 

 менеджери-економісти консалтингових фірм, яких залучають на 

підприємство на платній основі для розроблення та реалізації стратегії та планів 

підвищення конкурентоспроможності; 

 державні та відомчі управлінські структури та органи, повноваження яких 

визначаються відповідними нормативними документами. 

Методологічна основа управління конкурентоспроможністю підприємства - 

це концептуальні положення сучасної економічної та управлінської теорії, наприклад  

ключові положення теорії ринку, теорії конкуренції та конкурентних переваг, концепції 

стратегічного управління, сучасної управлінської парадигми, а також опорні принципи 

та прикладні інструменти, напрацьовані в рамках сучасних управлінських підходів, 

зокрема  процесного, системного, ситуаційного [5, с. 23]. 

З позиції процесного підходу управління конкурентоспроможністю підприємства 

являє собою процес реалізації управлінських функцій  цілепокладання, планування, 

організовування, мотивування та контролювання діяльності з формування конкурентних 

переваг та забезпечення життєдіяльності підприємства як суб’єкта економічної 

діяльності. При цьому: 

 функція «цілепокладання» зумовлює орієнтацію управління 

конкурентоспроможністю підприємства на досягнення певних цілей, під якими 

розуміється подальший рівень конкурентоспроможності об’єкта управління; 

 функція «планування» передбачає формування стратегії і тактики реалізації 

цілей і завдань, розроблення програм, складання планів і графіків реалізації окремих 

заходів нарощування конкурентоспроможності як у цілому по підприємству, так і по 

його окремих структурних підрозділах. Реалізація функції «планування» здійснюється 

шляхом розроблення різноманітних планів, які вільно класифікувати за такими 

признаками: предмет планування; терміни планування; масштаб планування; 

 функція «організовування» відповідає за практичну реалізацію прийнятих 

планів і програм; з нею пов’язані проблеми поділу матеріальних, фінансових і трудових 

ресурсів між окремими напрямами операційної діяльності; також у процесі 

організаційної діяльності забезпечується необхідна узгодженість дій операційних 

підрозділів та окремих фахівців у реалізації прийнятих планів; 

 функція «мотивування» забезпечує використання мотиваційних (як 

економічних, так і психологічних) регуляторів активності суб’єктів управління 

конкурентоспроможністю підприємства; 

 функція «контролювання» забезпечує нагляд та перевірку відповідності 

досягнутого рівня конкурентоспроможності підприємства поставленим вимогам; 

передбачає розробку стандартів для контролювання у вигляді системи кількісних 

показників, що дають змогу перевірити результативність процесу реалізації вироблених 

планів і програм або їх окремих заходів, вчасно вносити зміни, які сприяють досягненню 

поставленої мети підприємства. 

 функція «прийняття рішень» забезпечує вибір конкретної тактики 

пристосуванню підприємства до законів зовнішнього середовища з великою кількістю 

альтернативних варіантів, які мають бути розробленні та запропоновані спеціалістами з 

міжнародного менеджменту. Управлінські рішення мають бути: аргументованими, 

цілеспрямованими, своєчасними, кількісно і якісно конкретними, оптимальними та 

відповідно оформленими. Лише за умови дотримання цих принципів прийняті рішення 

здатні виконувати керуючу, координуючу та мобілізуючу функції; 
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 функція «комунікація» забезпечує процес обміну інформацією між суб’єктами 

управління – керівництвом, власниками та персоналом підприємств, органами 

державного регулювання зовнішньоекономічною діяльністю в країні. Цей обмін повинен 

бути своєчасним, повним та адекватним.  

Реалізація функцій управління конкурентоспроможністю підприємства у їх 

взаємозв’язку формує цикл управління конкурентоспроможністю (рис. 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Цикл управління конкурентоспроможністю підприємства [6, с. 46] 

 

До базових принципів управління конкурентоспроможністю слід віднести: 

 принцип єдності теорії практики управління конкурентоспроможністю 

підприємства  цей принцип передбачає, що будь-яке релевантне управлінське рішення 

має відповідати логіці, принципам і методам управління конкурентоспроможністю та 

розв’язувати принаймні одне з практичних завдань; 

 принцип системності управління  цей принцип передбачає розгляд будь-кого 

об’єкта як системи; системний підхід дає змогу врахувати всі необхідні взаємозв’язки та 

взаємодії в системі управління, надає можливість при постановці цілей всебічно 

зважувати чинники та спрямовувати механізми управління на досягнення поставлених 

цілей; 

 принцип наукової обґрунтованості управління  цей принцип передбачає 

врахування при формуванні системи управління конкурентоспроможністю економічних 

законів та закономірностей розвитку, застосування наукових підходів (зокрема  

процесного, системного, ситуаційного) і методів моделювання, що сприяють 

підвищенню стабільності 

функціонування системи управління; 

 принцип ранжирування об’єктів управління за їх важливістю  цей принцип 

вимагає визначення важливості, вагомості, рангу об’єктів (проблем, чинників) за їх 

ефективністю, актуальністю, масштабністю, ступенем ризику; оскільки ресурси 

підприємства завжди обмежені, тому спочатку вони мають 

 принцип багатоваріантності  цей принцип передбачає генерацію 

альтернативних варіантів розвитку подій; 

 принцип зіставності управлінських рішень при аналізі їх варіантів  цей 

принцип передбачає, що альтернативним варіантам управлінських рішень щодо тих чи 

інших варіантів розвитку надається зіставний вигляд  за параметрами реалістичності, 

прийнятності наслідків реалізації, відповідності наявним ресурсам підприємства, часу, 

якості, масштабу, ризику та невизначеності, умов втілення тощо; вибір найбільш 

ефективного варіанту управлінського рішення здійснюється з урахуванням реалій 

функціонування підприємства; 

 принцип збереження та розвитку конкурентних переваг підприємства 

передбачає обов’язковість вияву сильних та слабких сторін об’єкта управління, на основі 

Цілепокладання 

Планування 

Контролювання

ння 
Організування 

Мотивування 

Прийняття рішень 

Комунікація 
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чого з’являється можливість формувати ефективну конкурентну стратегію та домагатися 

переваг даного підприємства у тій чи іншій сфері діяльності порівняно з конкурентами; 

 принцип ринкової орієнтації  визначальним моментом розвитку підприємства 

мають виступати можливості, що ініціюються змінами зовнішнього середовища його 

функціонування, зокрема  розвитком попиту та потребами ринку; 

 принцип цільової спрямованості диктує необхідність відповідності програм 

підвищення конкурентоспроможності підприємства цілям його конкурентної стратегії; 

 принцип комплексності передбачає охоплення та інтеграцію у єдиний потік 

потенціалу зростання конкурентоспроможності; 

 принцип гнучкості передбачає можливість стратегічного маневрування на 

ринку в разі принципових змін його параметрів і появи принципово нових загроз та 

можливостей розвитку підприємства; 

 принцип етапності  процес розробки та реалізації конкурентних стратегій 

підприємства має бути регламентований процедурно та в часі [5, с. 55]. 

Отже, процес управління конкурентоспроможністю підприємства включає 

такі дії: моніторинг конкурентного середовища та оцінювання конкурентної ситуації в 

галузі та на ринку; діагностування конкурентоспроможності підприємства та його 

основних суперників; конкурентне позиціонування підприємства  вибір стратегічних 

господарських підрозділів із перевагами у конкурентній боротьбі; розроблення концепції 

та стратегії управління конкурентоспроможністю підприємства;  реалізацію 

конкурентної  стратегії. 

Проблема конкурентоспроможності має в сучасному світі універсальний 

характер. Від того, наскільки успішно вона вирішується, залежить рівень економічного 

та соціального життя в будь-якій країні. Kонкурентоспроможність підприємства 

різнобічно характеризує його існування на ринку, дозволяє оцінити поточний і 

майбутній стан, відбирати різні варіанти управлінських рішень, які забезпечують перехід 

з одного стану в інший. 
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ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ІНВЕРСІЇ  

В СУЧАСНІЙ НІМЕЦЬКІЙ МОВІ 

Яна Ворникова  

магістрантка факультету іноземних мов 

 Ізмаїльський державний гуманітарний університет  

Науковий керівник – ст. викл. Лузанова Л.В. 

 

Явище інверсії представляє значний інтерес з точки зору прагматичного вживання 

і дослідження різних особливостей інверсії в німецькій мові. По-перше, інверсія є 

способом формування висловлення, за якого значущі в комунікативному (смислово-

інформаційному) плані частини висловлення пересуваються з кінцевої позиції в 

ініціальну чи серединну (зсув інтонаційно-позиційного характеру). По-друге, інверсія є 

комунікативною структурою, в якій виявляється емоційно-експресивний характер в 

комунікації. Отже, актуальність дослідження викликана, насамперед, значним інтересом 

до проблем стилістичного синтаксису, підвищенною увагою до дослідження емоційно-

експресивної лексики в лінгвістичній літературі, по-друге, модернізацією текстів 

публіцистичного характеру, а також особлививим відношенням до поняття 

«експресивність» у сучасній лінгвістиці. 

Порядок слів характеризується складною системою функціонування і включає в 

себе два провідних аспекти: власне синтаксичний (формальний) і логіко-семантичний. 

Функціонування мови як знакової системи здійснюється відповідно до структури 

семиозиса і включає в себе три сфери: семантичну, синтаксичну та прагматичну. Єдність 

названих областей функціонування мови зумовлюється всіма мовними категоріями, в 

тому числі категоріями порядку слів.  

Для німецької мови характерно співіснування фіксованого і вільного порядку 

слів: місце деяких членів строго визначено, інші можуть міняти свою синтаксичну 

позицію. Порядок слів у німецькій мові має більше варіативних можливостей, ніж у тих 

європейських мовах, чиї флексії втратили свою смислоразлічительную функцію і 

заміщені лексичними засобами (приводами). З іншого боку, порядок слів у німецькому 

мові не настільки вільний, як в слов’янських мовах, що мають добре розвинену систему 

флексій. 

Така залежність свободи порядку слів від ступеня розвитку системи флексій 

пояснюється тим, що синтаксична функція членів пропозиції повинна бути якимось 

чином маркована: або за допомогою суворого розташування, або за допомогою флексій. 

 Порядок слів у німецькому реченні є синтаксично фіксованим. Присудок (просте 

дієслівне присудок або змінна частина складеного дієслівного присудка) завжди стоїть 

на другому місці. Підмет може займати перше чи третє місце. При прямому порядку 

піддмет стоїть на першому місці, присудок на другому, далі йдуть другорядні члени 

речення. Решта види побудови пропозиції мають інвертованим порядком слів. В даному 

випадку виникає синтаксична інверсія. Синтаксична інверсія може бути використана в 

реченні для отримання інформації від співрозмовника (питальне речення), для 

спонукання до дії того до кого звернена мова (спонукальна пропозиція), і для смислового 

виділення другорядного члена пропозиції (оповідної пропозицію) . 

B деяких випадках граматична інверсія взаємодіє з тема-рематичною інверсією. 

Для збереження структури пропозиції «тема-рема» на перше місце ставляться другорядні 

члени речення, які є темою і в свою чергу це породжує явище синтаксичної інверсії. 

Існують різні способи побудови речення. Серед них особливе місце займає 

інверсія, як один із способів свідомого порушення його структури. Інверсія як спосіб 

виразності може бути використана для досягнення комунікативної інтенції. 

Комунікативна інтенція (мовленнєва інтенція) – це намір мовця висловити якийсь 

комунікативно-значимий зміст за допомогою мовних засобів, тобто здійснити мовний 

акт для вирішення комунікативного завдання [3]. При цьому в реченні можуть 
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зустрічатися різні види інверсії, кожна з яких використовується для вирішення певних 

комунікативних завдань.  

Дослідженнями в цьому ключі займалися багато вчених. Так М.П. Брандес, 

Н.С. Снєгірьова, А.Ф. Брагіна, І. С. Гончарова розглядали в своїх роботах способи 

виразності мовлення, комунікативні аспекти мови, граматичні особливостями 

інвертованого речення [1, 2].  

На думку Васильєвої Ж.Т інверсія – (від лат. Inversio – перестановка) –  

стилістична фігура: порушення загальноприйнятого в даній мові порядку слів [5]. У 

синтаксисі під інверсією розуміється зміна нормального (стилістично нормального) 

порядку слів у реченні, що супроводжується переміщенням його інтонаційного центру 

[5].  

Ми розглядаємо поняття інверсії не тільки в якості компонента граматики мови, а 

й як літературний прийом. Число функцій інверсії широко і описується авторами по-

різному.  

Так М.П. Брандес виділяє граматичну та стилістичну функції [2]. 

Граматична функція. Граматика розглядає інверсію як порушення граматичних 

правил побудови речення. При інвертованому порядку слів виділяється все нове, що 

повідомляється, як присудок, так і доповнення: доповнення тому, що воно поставлено на 

перше місце, присудок тому, що воно виявляється під наголосом як кінцевий елемент 

висловлювання. Це особливо помітно в поезії, де присудок часто знаходиться в кінці 

ряда. 

 Стилістична функція. Інверсія в німецькій мові може мати різні випадки 

розміщення членів речення стосовно комунікативного завдання.   

Н.С. Снєгирьова, Богатирьова Н.А. виділяють також [1,5]: 

  1. Функцію інтенсифікації. Емоційне забарвлення контексту грає важливу роль в 

розумінні і реалізації інвертованого порядку слів. Під контекстом прийнято розуміти 

мовне оточення, в якому вживається та чи інша лінгвістична одиниця. Велику роль 

відіграє текстова ситуація, контекст має експресивний характер. 

2. Рітмоутворюючу функцію, яка допомагає побудувати поетичний текст, 

ритмічний малюнок, який підпорядковується ритміко-інтонаційної структурі вірша. 

3. Естетичну функцію, створює словесно-образну картину; допомагає зрозуміти 

сенс віршів; робить текст образним, виразним. Сприяє активізації читацької уяви. 

4. Прагматична функція – акцентна або смислова функція, яка служить для 

виділення потрібних для авторської ідеї, передачі ставлення автору. 

Комунікативний вага висловлювання цей той же прагматичний сенс 

висловлювання. Для більш чіткого уявлення того, що це таке, слід ознайомитися з 

поняттям прагматики. Прагматика – розділ семіотики, що вивчає відношення між 

знаковими системами і тими, хто їх використовує [2]. З точки зору лінгвістики 

прагматика – це розділ мовознавства, що вивчає умови використання мовцями мовних 

знаків [1]. Тобто прагматика вивчає відношення знака з мовцем і слухачем, використання 

знака говорить на ситуації спілкування і те, як ці знаки сприймає слухає. 

Слід розрізняти інверсію, як стилістичний прийом, і інвертований порядок слів. 

Підпорядковуючись інвертованому порядку слів перше місце займає другорядний член 

речення, потім частина присудка, потім підмет та другорядні члени речення з таким же 

порядком слів, як і в прямому порядку слів у реченні. Таким чином, комунікативна вага 

висловлюваного зміщується на початок речення, виділяючи важливу для автора 

інформацію, щоб у відповідному напрямку впливати на співрозмовника. 

Інвертований порядок слів використовується в німецькій мові в загальному 

питанні. Загальні питання утворюються в німецькій мові в такий спосіб: на першому 

місці стоїть присудок, потім йде підмет, а після нього другорядні члени речення. В 

українській мові для утворення спільного питання не завжди дотримується інвертований 
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порядок слів, і при перекладі загального питання порядок слів залишається прямим, 

однак щоб показати, що це питання, його необхідно буде виділити інтонацією:  

Warten Sie schon lange [4]? – Ви вже давно чекаєте [4]? 

У німецькій мові інвертований порядок слів використовується і в простому 

розповідному реченні при тема-рематичному русі інформації:  

Die nächste Tür war angelehnt. Dort hatte man gehorcht [4]. – Наступні двері були 

прочинені. Там підслуховували [4]. 

У другому реченні обставина місця, виражена вказівним займенником «dort», 

пов’язує за змістом друге речення з попереднім, акцентуючи увагу читача на останньому 

реченні. Якщо в першому реченні йде прямий порядок членів речення, то у другому 

реченні він інвертований і з початковим місцем розташування обставини місця. 

Невизначений займенник «man» займає третє місце в реченні і виконує функцію підмета 

в побудові невизначено-особистого речення. 

В. А. Савченко в своїй статті «Інверсія в системі експресивних синтаксичних 

фігур (на матеріалі німецької мови)» доводить те, що будь-яке відхилення від 

фіксованого порядку членів пропозиції в німецькій мові стає стилістично маркованих. 

Перше місце в реченні нерідко має стилістичним потенціалом, і для тих членів речення, 

які зазвичай цю позицію не займають, воно стає семантично та інтонаційно виділеним і 

має стилістичний ефект. 

При інверсії як стилістичному прийомі сенс речення майже не змінюється, але 

значно змінюється експресивність речення, акцентується увага: 

Ein prächtiger Junge ist dieser Michael!  

Видно, що в цьому висловлюванні підкреслюється саме риса характеру Міхаеля і 

акцентується це за допомогою постановки означення на перше місце. В експресивно-

нейтральному пропозиції це б звучало так: 

Michael ist ein prächtiger Junge. 

Риса характеру в експресивно-нейтральному пропозиції звучить просто як 

констатація факту, яке не ставить завдання звернути на це особливу увагу. У першому ж 

висловленні видно захоплення і емоційно-піднесений стан мовця саме за рахунок 

постановки визначення на перше місце. Також інверсія може використовуватися при 

виділенні доповнення:  

Den hab ich nich angerührt [4]!- Цього я не чіпала [4]! 

Нами були розглянуті три види інверсії, коли перше місце в реченні займає інфінітив 

(Infinitiv), предікатів у вигляді прислівники (Adverb) і предікатів у вигляді Причастя II 

(Partizip II), де номінальна частина присудка стоїть на першому місці. 

Infinitiv: Fortgehen will ich [4]!  

Adverb: Großartig ist der Erfolg. 

  Partizip II: Montiert wird gegenwärtig das fünfte Geschoß am Hotel „BerlinTourist“ 

hinter der Karl-Marx-Allee. 

У наведених прикладах інверсія виконує граматичну функцію, так як вона 

порушує «нейтральний» лад мови. Інверсія супроводжується зміною інтонації всього 

речення: слово, поставлене на незвичайне для нього місце, інтонаційно виділяється. А 

також стилістичну функцію, підкреслюючи емфатіческій, ритмічний і емоційний 

малюнок тексту. За допомогою інверсії відбувається емоційне виділення різних членів 

речення, виділяючи важливу для автора інформацію, щоб правильним чином впливати 

на співрозмовника. 

Отже, можна зробити висновок, що порядок слів –це основа побудови речень в 

німецькій мові, що вимагає більш ретельного дослідження. Порушення його чітко 

встановленого характеру часто обумовлено прагненням автора виділити той чи інший 

момент у реченні. Смислове виділення слів допомагає слухачеві або читачеві побачити 

авторський задум, ідею. Зворотний порядок слів дозволяє навмисно керувати 

концентрацією увагою, сприяє розбудові ритмічного малюнку. При створенні автором 
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тексту він використовує ці прийоми, щоб надати тим чи іншим членам пропозиції більш 

насичений емоційний відтінок або змістити комунікативний вага висловлювання на 

важливу частину речення. Це використовується для вираження експресії, а іноді для 

надання тексту свого неповторного авторського стилю. 

 

Література: 

1.Богатирьова Н.А. (2005). Стилістика сучасної німецької мови. М., Академія. С. 

336. 

2. Брандес М. П. (1983) Стилістика німецької мови. М : Вища школа. 

3. Васильєва Ж.Т. ((2005). Словник лінгвістичних термінів.  

4. Ремарк. Е. М. (2012). Три товариші [Текст] / Е. М. Ремарк; пер. І. Шрайбер. 

Москва: АСТ, Астрель. С. 342, 346. 

5. Снєгірьова Н.С. (2010). Стилістика німецької мови. Омськ, Видавництво ОмГУ. 

 

 

ВПЛИВ ІМІДЖУ КРАЇНИ НА ТУРИЗМ 

Марія Воробйова  

студентка 4 курсу факультету управління, адміністрування  

та інформаційної діяльності 

Ізмаїльський державний гуманітарний університет 

Науковий керівник – Тірон О.А. 

 

Події – важливий мотиватор туризму, і займають чільне місце в планах розвитку 

більшості напрямків. Однак лише кілька десятиліть тому «подієвий туризм» утвердився 

як в індустрії туризму, так і в суспільстві, так що подальше зростання цього сектора 

можна охарактеризувати тільки як вражаючий. Так само «організація заходів» – це 

професійна область, що швидко розвивається, в якій туристи являють собою 

потенційний ринок. Крім того, у подієвого туризму є і інші важливі ролі, від міського 

поновлення, культурного розвитку до зміцнення національної самобутності. 

У зв’язку з розвитком взаємовідносин між країнами, побудовою всім відомого 

іміджу і сильним національним брендом стає важливим способом представлення 

власних цінностей країни і, отже, метод підвищення конкурентоспроможності на 

міжнародному рівні. Країни все частіше звертаються до інструментів управління які 

використовується підприємствами для поліпшення свого становища на територіальному 

ринку.  

Побудова бренду та управління ним – одна з найважливіших сфер, в якій країни 

використовують різні бізнес-моделі [2, c. 1]. Явище, яке відноситься до діяльності 

державних установ на центральному та місцевому рівнях, а також у громадських і 

приватних організаціях, покликані розвивати і поширювати конкурентні переваги 

країни. 

Особливістю національного брендингу є стратегічний підхід до побудови свого 

іміджу (іміджу країни) на міжнародному ринку. Така діяльність тепер є постійною 

частиною зовнішньої політики і об’єктом свідомого регулювання і турботою  державних 

органів. Багато в чому це пов’язано з глобалізацією і зростанням конкуренції, які 

сприяють сприйняттю окремих країн як мегабрендів, які потребують ефективного 

просування, щоб представити все необхідне туристам, інвесторам і політикам. Туризм 

часто є головною стороною просування національної торгової марки тому що 

просування туризму – це, як правило, єдиний спосіб, коли країни свідомо 

використовують свій маркетинг за кордоном. Туризм може стати можливістю скласти 

хорошу думку про країну та зацікавити багатьох потенційних відвідувачів. Зображення, 

яке знають люди, може вплинути на їх рішення щодо вибору країни як місця 

туристичного призначення, місця проживання або місця здійснення іншої діяльності.  
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Інтерес вчених до концепції образу з’явився вже в 60-х роках ХХ століття. 

Перший дослідником, що займався цим питанням, був Боулдінг (1956), який припустив, 

що зображення може мати більший вплив на поведінку людини, ніж об’єктивна 

інформація про сприймані предмети або навколишнє середовище. Застосування 

концепції «зображення місць» і дослідження в цій галузі розпочалися ще в 70-х роках 

ХХ століття серед представників різних дисциплін. Предметом більшості досліджень 

стали туристичні зображення країн. Зображення є сумою всіх вірувань, ідей та вражень, 

які люди пов’язують з пунктом призначення. Також зображення представляють 

спрощення великої кількості асоціації та частини інформації, які пов’язані з пунктом 

призначення. Вони є продуктом розуму, який намагається переробити і відібрати 

важливу інформацію з величезних обсягів даних про місце. Вчені Ехтнер і Річі (1993) 

зробили фільм про концептуалізація іміджу туристичних напрямків. За їх думкою деякі 

напрямки можуть базуватися на безпосередньо спостережуваних або вимірюваних 

характеристиках (наприклад, пейзажі, визначні пам’ятки), поки інші можуть базуватися 

на більш абстрактних, нематеріальних характеристиках (наприклад, доброзичливість, 

безпека).  

Таким чином, вивчаючи імідж туристичних напрямків, автори підкреслюють, що 

до нього потрібно ставитись як до психічної конструкції, що складається з двох вимірів: 

когнітивного та емоційного. Когнітивний елемент включає вірування та знання про 

фізичні властивості місця, а емоційний компонент відноситься до почуттів та емоцій, 

пов’язаних з більш абстрактними характеристиками місця [1, c. 2]. 

Розвиток іміджу туристичного напряму ґрунтується на раціональності та 

емоційності споживача та є результатом поєднання цих двох основних компонентів. 

Образ призначення формується з кількох джерел інформації: безпосередній досвід, 

медіа-повідомлення та навмисні рекламні заходи, що проводяться мережею суб’єктів, що 

беруть участь у процесі формування іміджу країни. Ранні та новіші дослідження свідчать 

про те, що образ та місце впливають на туристичні рішення. Завдяки різноманітним  

напрямкам, розробка та підтримка бренду місця (також іміджу місця) вимагає 

особливого маркетингові рішення. Маркетингова діяльність, як правило, здійснюється 

організаціями разом з іншими суб’єктами, що займаються туризмом та регіональним 

розвитком [4, c. 10]. 

Процес створення іміджу країни дуже складний і вимагає відданості та співпраці 

багатьох різних суб’єктів (як державних установ, так і організацій, органів місцевого 

самоврядування, туристичних організацій та інших державних та приватних 

організацій).  

Можна стверджувати, що посилання на медіа та індустрію розваг може бути 

важливими  засобами у побудові іміджу країни. Наприклад, індустрія розваг (Голлівуд) у 

США значно допомогла сформувати образ США з образом нації, який сприймається 

сьогодні. Варто уваги, кількість фільмів або медіа-повідомлень, що суттєво допомагає 

добре організованим кампаніям посилити американський бренд. Імідж-конструктори 

надають багатства, сили та престижу «Американській мрії» в діяльності просування 

бренду. На практиці деякі з цих «повідомлень» є відображення реальності, якої 

достатньо в США, все це організовано ЗМІ. Всі ці повідомлення є важливими аспектами 

демонстрації країни на міжнародному рівні. Неправильне управління зображенням 

брендування може перешкодити цьому.  

Примітно, що зображення плутають зі стереотипом, але стереотип - це широкий 

образ, якого дотримується група людей, який значно спотворений , що тлумачиться як з 

позитивним, так і з негативним ставленням до місце. Стереотип, як готова схема 

сприйняття, дозволяє людині скоротити час реагування на мінливі умови навколишнього 

світу. Але в той же час, стереотип може перешкоджати виникненню нових думок і 

уявлень. У кожного народу, кожної нації є свої власні стереотипні уявлення про 

навколишній світ, про людей, про представників іншої культури. Незважаючи на це, 
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стверджується, що процес зображення більше стосується індивідуальної точки зору, а не  

групи людей. Когнітивні оцінки іміджу країни проводяться за допомогою різноманітних 

джерел інформації як звичайних (просування через ЗМІ та інші) так і соціальних  (з вуст 

в уста від близьких друзів та родичів). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1. Елементи іміджу країни 

Джерело: створено автором 

 

Виходячи з інформації на картинці стає зрозуміло, що когнітивна оцінка 

відноситься до переконань та знань про об’єкт. Стосовно туризму та з точки зору 

туристичного маркетингу, використання належних джерел інформації побічно 

впливають на сприйманий загальний образ країни потенційним туристом. 

Одним з важливих факторів який впливає на імідж країни є географічне 

розташування. Географічне розташування означає доступність місця і тим самим 

впливає на дорожні витрати до певного місця (країни). Цей аспект є обов’язковим, 

оскільки він суттєво впливає на прийняття споживачем рішень щодо прибуття в те чи 

інше місце. Помітно, що останніми роками більшість туристів у європейському регіоні 

приваблюють подорожі до найближчих напрямків, які відповідають їхнім потребам, як 

«сонце та пляжі», як Іспанія та Азія, а відстань все не так важлива. Відповідаючи на 

попит, азіатські країни організували свої пункти призначення через близькість до Європи 

і, отже, конкурують з дешевими пакетами порівняно з далекими місцями, як Австралія та 

Південна Африка. Як результат, місце призначення країни, до якого важко дістатись 

через їх географічну відстань, вже не є необхідним, щоб туристичні споживачі 

перелічували його у списку подорожей. Розглядаючи фактор часу на поїздку у 

віддалений пункт призначення та вартість поїздки як критерій, Південну Африку в 

цьому випадку можна вважати віддаленим місцем з точки зору споживачів, які 

проживають з іншого боку континенту. Отже, імідж країни дуже пов’язаний із 

туристичними цінностями, які дістаються завдяки розташуванню країни. Це мотивація, 

що додає вартість подорожі, складають імідж країни до візиту та після нього. 

Клімат та природа впливають на створення іміджу країни, значною мірою 

залежно від походження людини, про яку йде мова. Більше того, потреба та бажання 

змін є одним із найвпливовіших факторів до прийняття туристичних рішень. Наприклад, 

люди з дуже холодним кліматом схильні подорожувати в теплі і сонячні напрямки. Люди 

з великих міст  можуть бути захоплені природою та пригодами. Часто люди із Заходу,  
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наважуються на сафарі та вирушають до Африки, щоб дослідити місця, які не є 

поширеними в західній частині. Також, через посилення глобалізації, яка, як 

стверджується, сприяє розвитку однорідної культури, для деяких зростає інтерес до 

перегляду визначних пам’яток спадщини з метою повторного захоплення втраченої 

культури та практики. Наприклад, Єгипет та Італія добре відомі завдяки глибокій 

спадщині та багатій історії [3, c. 46]. 

Отож, підводячи підсумки, на основі дослідження можемо сказати по-перше, що 

стосується елементів іміджу країни, можна констатувати, що кожна країна має унікальні 

особливості, що відображають її імідж. Слід зазначити, що більшість досліджень іміджу 

країни не мають прямої згоди щодо фіксованого переліку елементів іміджу країни. Отже, 

згідно з даними емпіричними висновками, це дослідження робить висновок, що 

елементи іміджу країни можуть відрізнятися залежно від країни, факторів, які вказані як 

впливаючі на імідж країни. Наприклад, деякі країни сприймаються небезпечні в 

основному через високий рівень злочинності. Крім того, зображення інших країн 

значною мірою містять великий перелік ситуацій, що трапляються в цій відносній країні 

під час обговорення.  

По-друге сьогодні туризм охоплює найрізноманітніші галузі і вони також мають 

вплив на імідж країни. Наприклад, добре відомі компанії  Nokia, Sony, Samsung та інші 

створили сильні бренди, яким значною мірою допомагають сприяння іміджу країни. 

Іншими словами, існує традиція відвідування країн відомих брендів в залежності від 

походження. Наприклад, деякі туристи з автофургонами схильні подорожувати 

виключно до Детройт у США через всесвітньо відомих напрямків у автомобільній 

промисловості. 

Далі, із мінливою структурою ринку, сьогодні туристи віддають перевагу більш 

складним туристичним продуктам, ніж традиційним видам діяльності (пригоди). Це 

може означати часте відправлення туристів за географічні межі (простір) або 

відвідування місць яких раніше уникали. Неминучі зміни в туристичній діяльності 

вимагають більшої творчості, щоб впоратися зі зміною поведінки споживачів. Крім того, 

сьогодні більшість країн усвідомили важливість туристичної економіки. У відповідь на 

цю тенденцію деякі країни з найсучаснішими технологіями можуть маніпулювати 

ландшафтами, представляючи штучні пейзажі для стимулювання туризму. Наприклад, 

дубайські пальмові проекти є прикладом одного з творчих проектів. 

По-третє, більшість досліджень іміджу зосереджені на промислово розвинутих 

країнах, за винятком країн, що розвиваються, зокрема Африки на південь від Сахари. 

Нарешті, більшість країн усвідомлюють важливість переосмислення своєї національної 

ідентичності (образу) у відповідь на зростаючу схожість, спричинену такими факторами, 

як глобалізація та імміграція. Наприклад, європейська інтеграція викликає занепокоєння 

у країн-членів щодо заходів задля збереження національної ідентичності (іміджу). 

Помітно, що туристи схильні відвідувати напрямки, які сприймаються унікальними та 

екзотичними. Іншими словами, туристів приваблюють особливості, які не є загальними 

або доступними на їхньому задньому дворі. 
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ДИДАКТИЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ  

ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ 

СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ТРУДОВЕ НАВЧАННЯ ТА ТЕХНОЛОГІЇ» 

Віталіна Глинка  

магістрантка факультету управління, адміністрування  

та інформаційної діяльності  

Ізмаїльський державний гуманітарний університет  

Науковий керівник – доц. Драгієва Л.В. 

 

Розвиток сучасної освіти сприяє до формування більш 

конкурентоспроможного фахівця в будь-якій галузі. Саме тому освітній процес 

спрямований на підвищення рівня якості освіти за допомогою збільшення ролі в 

ньому нових інформаційних технологій. В такому випадку майбутній фахівець 

отримає інформаційно-комунікаційні компетентності.  

Для успішного функціонування і розвитку будь-якої системи необхідна 

наявність певних умов. В освітньому процесі дидактичні умови представляють собою 

певний вибір, конструювання та застосування методів і прийомів в рамках 

навчального процесу для досягнення дидактичних цілей.  

Вперше цей термін використали у 1613 р. німецькі вчені та педагоги Кристоф 

Хельвіг і Йохим Юнг у роботі «Короткий звіт з дидактики, або Мистецтво навчання. 

Ратихімія». Більш детально він простежується у роботі «Велика дидактика» (1657 р.) 

вченим Яном Коменським. Дана робота розкриває основні педагогічні принципи, суть 

та зміст освіти, її принципи та методи, організаційні та системні складові. Також, 

вчений проаналізував закономірності навчального процесу, провів паралелі між 

учнями та умовами навчання. Саме ця робота стала базисом для подальшого 

вивчення дидактики та всіх її умов.  

Поняття «дидактика» походить від давньогрецької та означає «повчальний». 

Загалом, дидактика базується на певних закономірностях засвоєння знань, умінь та 

навичок, допомагає вивчити структуру та зміст освіти, методи та організаційні форми 

навчання. Завдяки дидактиці можна простежити як освітній процес впливає на 

людину. 

Формування самоорганізації навчальної діяльності у студентів 

супроводжується змінами в області мотивації: обсягом виконаних робіт, рівнем 

наполегливості, рівнем витрачених зусиль, активністю, вибором діяльності та ін. 

 Зараз дидактика несе в собі три головних принципів, а саме: зміст освіти, 

методи та принципи навчання, що включає в себе методи і прийоми самостійної 

діяльності. Модельовані навчальні ситуації в умовах спільної продуктивної 

діяльності викладачів і студентів сприяють до становлення та здійснення особливого 

типу управління навчально–професійної діяльності.  

Саме при становлення освітнього процесу значну роль відіграє створення 

певних умов, які будуть сприяти успішному навчанню студенту та формуванню 

певних компетентностей. В нашому випадку, дидактичні умови будуть спрямовані на 

розвиток інформаційно–-комунікаційних компетентностей для студентів 

спеціальності «Трудове навчання та технології». 

Дослідник П. Лузан стверджує, що дидактичні умови необхідно створювати в 

процесі навчання, адже з їх допомогою можна об’єднати певні компоненти навчання 

(форми та засоби навчання), які в сукупності сформулюють необхідні уміння та 

навички [2, с. 67]. 
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Автор Н. Баловсяк, у своїх працях наголошує на тому, що формування 

інформаційно–комунікаційних компетентностей у студентів буде ефективним при 

здійсненні професійної підготовки за допомогою технічних моделей, які будуть 

простежувати певну мету, функції та методи освітнього процесу, на основі 

дидактичних умов [1, с. 65].  

Саме тому, на початку формування інформаційно–комунікативної 

компетентності майбутніх вчителів треба звернути увагу на ряд певних дидактичних 

умов, таких як: 

1) студенти повинні чітко усвідомити необхідність набуття певних знань та 

умінь; 

2) наявність інноваційних умови для набуття ІКК; 

3) спонукання студентів до активної пізнавальної діяльності.  

Ці умови посідають основне місце в процесі формування ІКК у студентів, адже 

кожна з умов пов’язана одна з одною. Слід детально розглянути кожну із них.  

Перша дидактична умова пов’язана із усвідомленням набуття знань та умінь. 

Вона несе в собі чітке розуміння та засвоєння отриманих знань в повному обсязі. Це 

може відбуватися за допомогою допоміжних факторів, як активності, самостійності 

так і ініціативності майбутнього фахівця [4, с. 30]. 

Наступна умова є основною для формування інформаційно–комунікаційних 

компетентностей у студентів. Заклад освіти має максимально сприяти та надавати всі 

необхідні мультимедійні пристрої, які будуть допомагати розвивати нові знання та 

навички. Найбільш розповсюдженими пристроями є: обладнанні аудиторії з 

комп’ютерними системами, наявність нових прикладних програм, проектори, екрани 

для перегляду та ін.  

Остання дидактична умова повинна спонукати студентів до активної 

пізнавальної діяльності. Для цього необхідно донести до студентів, що активна участь 

у різних заходах (конференції, семінари, тренінги, круглі столи, онлайн заходи та ін.) 

буде сприяти до їх всезагального розвитку як людини. Адже, в рамках 

інформаційного освітнього процесу, студент повинен бути більш активним, 

різностороннім та підготовленим до будь–яких поставлених завдань.  

Пізнавальну діяльність прийнято розглядати як ціленаправлений процес 

розвитку навчально-пізнавальної діяльності майбутнього фахівця. Зараз прийнято 

вважати, що для підвищення ефективності навчального процесу слід знаходити 

оптимальні способи, методи та форми навчання, які повністю повинні відповідати 

сучасним умовам навчального процесу, та бути орієнтованими на інформаційні 

технології.   

Також, для пізнавальної активності характерною рисою є самостійність та 

індивідуальність у студентів, яка простежується у навчальній діяльності. Саме тому, 

ми дійшли висновку, що пізнавальна активність майбутнього фахівця це складний 

комплекс характеристик, які впливають на формування інформаційно–

комунікаційних компетенцій у студентів.  

Дидактичні умови несуть в собі принципи, які сприяють до усвідомлення 

інноваційних потреб. Студенту, необхідно зрозуміти, що дані дидактичні умови 

складають підґрунтя для чіткого формування інформаційно-комунікаційних 

компетенцій.  

Активне впровадження інформаційних технологій в рамках освітнього процесу 

сприяє до появи певних проблем, які знаходять своє місце у змісті, організаційних 

формах, засобів навчання, інтеграції навчальних предметів та ін. Щоб поступово їх 

уникати, слід дотримуватися дидактичних аспектів, які будуть усувати низку проблем 

[3, с. 89]. 

Дидактичні умови, диктують певні напрямки щодо формування ІКК у 

студентів. Так наприклад, педагогам слід використовувати програмне–методичне 
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забезпечення навчально–виховного процесу. Він включає в себе розробку та 

використання програмних засобів для створення навчально–методичних матеріалів. В 

результаті, виникає необхідність у створенні програмного–методичного 

забезпечення, яке буде включати головні умови щодо формування інформаційно–

комунікаційних компетентностей в межах освітнього процесу. 

Дане програмне–методичне забезпечення може включати в себе наступне:  

1) програмний засіб або пакет прикладних програм, які будуть орієнтовані  

на навчальний процес; 

2) умови для користувача програмним засобом; 

3) методичні рекомендації по використанню програмного засобу. 

В результаті, дидактичні принципи включають в себе методичні цілі, які 

направленні на розвиток інформаційно–комунікаційних компетентностей у студентів, 

які можуть реалізовуватися за допомогою програмних засобів.   

 

 

Таблиця 1.2. 

Розвиток ІКК на основі дидактичних принципів за допомогою програмних засобів   

№ Дидактичний принцип Характеристика 

1. 

Індивідуалізація та 

диференціація процесу 

навчання  

Поетапне досягнення мети за допомогою різного рівня 

складності. Використання нових ідей та форм для прояву 

своєї індивідуальності. 

2. 

Контроль за допомогою 

зворотного зв’язка з 

діагностикою помилок 

Розуміння своїх помилок. Вміння їх усунити за 

допомогою мультимедійних пристроїв.  

3. 
Самоконтроль та 

самокорекція 

Вміння перевіряти свою роботу, таким чином, щоб 

максимально усунути найдені помилки. 

4. 

Аналіз навчального 

матеріалу 

Здійснення певного тренування в рамках засвоєного 

навчального матеріалу, в тому числі після 

самопідготовки.  

5. 
Візуалізація нової 

інформації  

Можливість візуалізувати отриманні знанні та вміння за 

допомогою комп’ютерних засобів. Можливість їх 

моделювання та повного дослідження.  

6. Використання інформації 

Можливість вільно знаходити необхідну інформацію, як в 

Інтернеті, так і в різноманітних базах даних та 

інформаційних ресурсах.   

7. Мотивація 
Посилення мотивації до навчання та пізнання до нового з 

боку викладача, за допомогою різних ігор, тренінгів та ін.  

8.  

Формування культури 

навчальної діяльності та 

розвитку певного виду 

мислення  

Активно спонукати студентів до пізнавальної діяльності 

через всебічний розвиток.  

 

Після дослідження дидактичних умов формування ІКК у студентів, ми 

виділяємо такі основні показники, як забезпечення гнучкості навчального процесу за 

допомогою варіативності, зміни змісту і методів навчання, форм організації 

навчальних занять, поєднання різних методик навчання для учнів різного рівня 

підготовки; посилення мотивації і пізнавального інтересу учнів у навчанні за рахунок 

новизни методів навчання, можливості індивідуалізації навчання, реалізації 

технічних можливостей комп’ютера; організація гнучкого управління навчальним 

процесом на основі здійснення педагогічної корекції і безперервного зворотного 

зв’язку, якісні зміни контролю навчальної діяльності, а саме здійснення контролю з 

діагностикою, зворотнім зв’язком і оцінюванням етапів, надання контролю 

характеристик систематичності й об’єктивності.  
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Під час всесвітньої пандемії COVID-19 всі заклади освіти використовують 

дистанційну форму навчання, що значно ускладнює і уповільнює опанування матеріалу, 

зокрема у вивченні іноземних мов. Новітня парадигма освіти ґрунтується на 

дитиноцентрованому підході, тобто основоположним чинником, що відбивається на 

траєкторії освіти є потреби учня. 

У закладах загальної середньої освіти для високоякісного та плідного засвоєння 

іноземної мови вчитель зобов’язаний зважати на вікові особливості учнів та їх 

схильності.  З прикладу закладів освіти зарубіжжя, враховування педагогічного 

потенціалу хмарних технологій надає можливість викладачу якісно проводити заняття, а 

учням мати постійний доступ до завдань, дидактичних матеріалів та альтернативних 

посібників; не менш визначальним є і те, що батьки отримують можливість бути 

повідомленими про навчальні досягнення дитини. До того ж у контексті вивчення 

іноземної мови хмарні технології дають шанс мати стабільну мовну практику з носіями 

мови, візуалізувати та індивідуалізувати навчальний матеріал та задачі, зробити освітній 

процес привабливим для учня. Більш того, хмарні сервіси надають можливості 

використання BYOD-підходу (з англ.bring your own device – принеси свій власний 

пристрій), що значно спростить організацію навчання в школах з недостатнім 

комп’ютерним технічним забезпеченням та оптимізувати освітній процес закладу освіти 

[2, с. 44-52].  

Використання хмарних сервісів в освіті досліджувало чимало українських учених: 

В.Ю. Биков, С.Г. Литвинова, В.М. Дем’яненко, М.В. Попель, М.П. Шишкіна та інші. 

Серед зарубіжних вчених варто відзначити Riz J., Sklater N., Griffith R та ін. 

Інтелектуальний розвиток учня старшої школи неможливий без його інтересу до 

вивчення мови, що, в свою чергу, розвивається інформаційно-комп’ютерними засобами 

навчання. Хмарні технології є одними із новітніх засобів навчання у творчому доробку 

вчителя.  

Сам термін «хмарні послуги» належать широкому спектрові послуг, що 

надаються за запитом компаній і клієнтів через Інтернет. Ці служби призначені для 

забезпечення простого і доступного доступу до додатків і ресурсів без необхідності 

внутрішніх інфраструктур або обладнання. 

Хмарні додатки є досить популярними через багату кількість своїх переваг: за 

допомогою хмарних сервісів учні можуть брати участь в групових дослідницьких 

проєктах, написанні есе, створенні презентацій, що підвищує їх пізнавальну активність 
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та самостійність; а що ж стосується вчителів, то вони можуть проводити автоматичний 

збір даних від учнів, розробляти курси, вести онлайн-журнали і мати зворотній зв’язок з 

учнями в будь-який час і в будь-якому місці мати доступ при наявності підключення до 

Інтернету; для батьків також є свої переваги – доступний контроль своєї дитини та 

перевірка домашньої роботи у будь-який час. 

Новітні технології впливають на методи навчання і роблять освітній процес 

всебічним, цікавим і більш продуктивним за допомогою структурованої взаємодії між 

людиною і машиною. Організація освітньої діяльності учнів при вивченні іноземних мов 

на основі хмарних сервісів дозволяють наблизити освітній процес до реалій 

повсякденного життя і досвіду, що дає доступ як здобувачу середньої освіти, так і 

вчителю до автентичних матеріалів і автентичного середовища для спілкування і 

відпрацювання всіх мовних навичок: читання, говоріння, аудіювання та письма, які 

мотивують учня вивчати іноземну мову. Це відповідає висновкам Wu, Marek та Yen, і 

Alotebi [1, с. 48] 

Інтеграція хмарних технологій в освітній процес в цілому, і в викладанні 

іноземних мов, зокрема, в школах, дозволяє не тільки модернізувати зміст навчальних 

предметів, а й також вдосконалити методи навчання, розширити спектр методик 

навчання і підвищити пізнавальну активність школярів. 

Ефективне володіння іноземною мовою передбачає наявність у здобувача низки 

сформованих компетенцій. Згідно Рекомендацій Ради Європи з мовної освіти, 

формування цих компетенцій і є цілями навчання, які закладені у більшість навчальних 

програм з вивчення іноземних мов. Поєднання принципів поступового розвитку 

когнітивних навичок студента з використанням відповідних цифрових додатків 

представлено у Педагогічному колесі А. Керрінгтона. Колесо розвивається навколо 

навичок та характеристик здобувача. У такий спосіб педагог, насамперед, орієнтується 

на особливості учня, для якого, рухаючись колесом, підбирає відповідні інструменти для 

навчання і розвитку мисленнєвих навичок – аналізування, оцінювання та створення [5]. 

Аналіз творчого доробку вчителів дав змогу впорядкувати хмарні сервіси та їх 

застосування протягом вивчення курсу англійської мови. Більшість педагогів 

намагаються висвітлити досвід створення завдань або матеріалів для уроків з 

використанням хмарних сервісів. Викладачі Довгополик К. та Бражнікова А. 

запропонували класифікувати хмарні сервіси в залежності від методу навчання за 

класифікацією Бабанського Ю.К. [3, с. 528], а саме від методів стимулювання і мотивації 

навчання: 

Learning Apps і Umaigra виробляють інтерактивні ігри для розучування як 

самостійних тем з іноземної мови, так і для позаурочної діяльності. 

YouTube і Stream. Для демонстрування відео уривків ток-шоу, новин, 

документальних кінострічок, реаліті-шоу про необхідність та плюси вивчення іноземних 

мов, заперечливі приклади з існування асоціальних індивідуальностей.   

Quizlet. Для демонстрації турів по чужоземним державам, пізнання культурних та 

релігійних цінностей та манери побуту іноземців. 

Microsoft SharePoint. Для розгляду побаченого та почутого на уроці, створення 

спільних проектів для реалізації колективних навчальних задач.  

Google Docs, Sheets and Slides; Microsoft Word,  Excel, PowerPoint. Для роботи з 

текстами, презентаціями, створення глосаріїв з іноземної мови. Ці послуги ще надають 

перспективу об’єднаної роботи над академічними дорученнями.  

Google Forms. Створення анкет та опитувань за темами уроків, виховної 

діяльності [2, с. 49-50].  

BBC News опублікував досвід поліглота Т. Донера, який радить витрачати 

принаймні 30 хвилин щодня, а ліпше годину, що буде складати 5 годин на тиждень, ніж 

проводити 5 годинний бліц розучування іноземної мови за добу кожного тижня [4]. 

Проте через велике навантаження, школярі не мають можливості здобувати додаткові 
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знання, тому гарною допомогою є мобільні додатки для самостійного вивчення мови в 

ігровій формі. 

На допомогу вчителеві прийдуть такі додатки, як Babbel, Duolingo, Cake.  

Babbel підтримує навчання правильній вимові за допомогою програмного 

забезпечення для розпізнавання мови; також новий словниковий запас зберігається в 

диспетчері повторень, за допомогою якого зацікавлені особи можуть регулярно їх 

згадувати. 

З іншого боку, додаток Duolingo можна застосувати на навчанні за допомогою 

зображень: їжі, тварин, кольору, людей або професій, представлених барвистими 

ілюстраціями, які вимагають відповідного опису. Творці покладаються на розмовні, 

письмові та відбіркові вправи. 

Також яскравим прикладом програми для вивчення мови на слух є Cake, яка за 

допомогою відеороликів англійською із субтитрами та без дає учневі опанувати 

автентичні висловлювання. Також можна даний додаток можна використовувати для 

аудіювання, тобто сприймання мови на слух. та правильне використання граматики. 

Таким чином хмарні додатки та сервіси під час вивчення іноземної мови надають 

чималі перспективи та можливості для вчителя і для здобувача середньої освіти. 

Провідними можливостями для учнів є осягнення та демонстрація набутих знань, 

оскільки першою проблемою при опрацьовуванні іноземних мов є недостатня мовна 

практика, неможливість спілкуватись з носіями мови, а також те, що учні не мають 

виразного усвідомлення й мотивації до опанування іноземної мови. «Хмари» 

перетворюють урок іноземної мови на мультимедійний та інтерактивний урок, що 

суттєво підвищує зацікавленість до вивчення мови в учнів. 
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Створення оптимального асортименту, який допомагає оптимізувати прибуток, 

зберігаючи його протягом тривалого часу, надзвичайно важливо для компаній, які 

прагнуть конкурувати та випереджувати їх на ринку. Формування асортименту на 
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підприємстві – це складна система, де продається велика кількість товарів з різними 

властивостями та характеристиками. Тому використання складних комерційних та 

технологічних схем реалізації, реклама товарів дозволяють налагодити ділові відносини 

з постачальниками товарів та послуг, що призводить до активної діяльності 

підприємства як господарської одиниці. 

Для отримання найкращих результатів та оптимізації співвідношення витрат і 

продажів необхідно систематично проводити моніторинг, що пов’язан з дослідженням 

повноти асортименту, перспектив розвитку товарів у майбутньому та досягненням 

максимально можливих результатів господарської діяльності. Основою для розвитку 

торгівлі в Україні є оптимізація асортиментної політики комерційних підприємств на 

ринку і, таким чином, підвищення їх конкурентоспроможності. В даний час розробка та 

реалізація обґрунтованої асортиментної політики є невід’ємним фактором реалізації 

маркетингових планів.  Тому вивчення елементів, основ та цілей цієї політики є 

важливим завданням сучасних вчених. Перш за все, розглянемо дві концепції, які 

стосуються політики та товару.   

Зазначимо, що політика – це загальні настанови, підходи до дій та прийняття 

рішень, що сприяють досягненню цілей. Зазвичай вона складається на рівні вищого 

керівництва компанії на довгострокову перспективу, спрямований на підтримання 

узгодженості цілей, а також на запобігання короткозорим рішенням, які не відповідають 

вимогам сучасного споживача. 

 Звернемо увагу, товар – це все, що призначене для задоволення конкретних потреб 

і пропонується до продажу на ринку. Товари можуть бути матеріальними об’єктами, 

послугами, місцями, організаціями, ідеями тощо [1, с. 140].    

Таким чином, товарна політика – це певний набір видів діяльності або раніше 

розроблені методи та принципи функціонування, що забезпечує прийнятність та 

цілеспрямованість діяльності, спрямованої на формування та управління асортиментом. 

Тому термін «товарна політика» досить широкий і охоплює різні аспекти товарної 

стратегії та тактики компанії. Це формування асортименту, модифікація існуючої 

продукції, вилучення застарілої продукції з виробництва, розробка та виведення нових 

товарів на ринок, забезпечення належного рівня їх якості та конкурентоспроможності.  

Товарна політика спрямована на забезпечення прийнятності рішень та заходів щодо 

створення та управління асортиментом. 

Асортиментна політика є одним з найважливіших напрямків діяльності компанії.  

До того ж, цей напрям має особливе значення в сучасних умовах економічного розвитку, 

оскільки сучасні споживачі ставлять більш високі вимоги до якості, асортименту та 

зовнішнього вигляду товарів [15, с. 140]. Світовий досвід показує, що лідером у 

конкурентній боротьбі є той, хто найбільш компетентний в асортиментній політиці, має 

методи її реалізації та здатний управляти нею найкращим чином.  На жаль, керівництво 

багатьох українських підприємств зазвичай недооцінює значення ефективної товарної 

політики, тому однією із сфер економічного зростання в країні має бути привернення 

уваги підприємців до конкретної проблеми. 

При формуванні асортиментної політики враховується ряд факторів: стан попиту та 

сподівання споживачів, технологічні можливості підприємства, наявність аналогів 

товарів на ринку тощо. Тому при розробці асортиментної політики основними 

проблемами є: інновації, забезпечення конкурентоспроможності продукції, оптимізація  

упаковка, життєвий цикл товару, позиціонування товару на ринку. 

Формулюючи асортиментну політику, слід також враховувати, що товари можуть 

відрізнятися за типом та періодом використання, використання, надійності, простоти 

використання, обслуговування, гарантії тощо. Можна сміливо стверджувати, що роль 

підприємства на ринку змінюється: відбувається перехід торгових підприємств до  

активна поведінка на ринку, розробка асортиментної політики на основі маркетингу.  
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Найважливішим його елементом є перегляд асортименту, а в деяких випадках і значна 

перекваліфікація комерційних підприємств. 

Тому термін «товарна політика» досить широкий і охоплює різні аспекти товарної 

стратегії та тактики компанії. Це формування асортименту, модифікація існуючої 

продукції, вилучення застарілої продукції з виробництва, розробка та виведення нових 

товарів на ринок, забезпечення належного рівня їх якості та конкурентоспроможності.  

Товарна політика спрямована на забезпечення прийнятності рішень та заходів щодо 

створення та управління асортиментом. 

Асортиментна політика є одним з найважливіших напрямків діяльності компанії.  

Цей напрям має особливе значення в сучасних умовах економічного розвитку, оскільки 

сучасні споживачі ставлять більш високі вимоги до якості, асортименту та зовнішнього 

вигляду товарів [2]. Світовий досвід показує, що лідером у конкурентній боротьбі є той, 

хто найбільш компетентний в асортиментній політиці, має методи її реалізації та здатний 

управляти нею найкращим чином. На жаль, керівництво багатьох українських 

підприємств зазвичай недооцінює значення ефективної товарної політики, тому однією із 

сфер економічного зростання в країні має бути привернення уваги підприємців до 

конкретної проблеми. 

При формуванні асортиментної політики враховується ряд факторів: стан попиту та 

сподівання споживачів, технологічні можливості підприємства, наявність аналогів 

товарів на ринку, ціна, якість, дизайн тощо. Тому при розробці асортиментної політики 

основними проблемами є: інновації, забезпечення конкурентоспроможності продукції, 

дизайн упаковки, зручність, життєвий цикл товару, позиціонування товару на ринку. 

Формулюючи асортиментну політику, слід також враховувати, що товари можуть 

відрізнятися за типом та періодом використання, строком зберігання, надійності, 

простоти використання, обслуговування, гарантії тощо. Можна сміливо стверджувати, 

що роль підприємства на ринку змінюється: відбувається перехід торгових підприємств 

до  активної поведінки на ринку, тобто розробки асортиментної політики на основі 

маркетингу. Найважливішим його елементом є перегляд асортименту, а в деяких 

випадках і значна перекваліфікація комерційних підприємств. 

Основною мотивацією змін стали вимоги ринку – зміна попиту та збільшення 

собівартості продукції, відповідно зростаючий попит на нову продукцію, зменшення 

товарів, які активно продавались у попередні періоди.  Торгівля починає орієнтуватися 

на товари, які користуються попитом і є більш вигідними.  Однак мінусом цього процесу 

було зниження рівня обслуговування як у роздрібній, так і в оптовій мережах.  Під час 

реструктуризації асортиментної політики торгові компанії намагаються заздалегідь 

зосередити увагу на обсязі продукції для конкретного замовника та його групи. 

Асортиментна політика українських торгових підприємств повинна враховувати 

динаміку факторів, що підвищують купівельну спроможність населення, споживчий 

попит, поведінку конкурентів, загальний рівень багатства не тільки району, де 

знаходиться торгова площа, але й усієї країни.  Ринкова економіка спонукає торгові 

компанії завоювати міцні позиції, виявити потенційних конкурентів та досягти 

конкурентної переваги. Перевага перед конкурентами досягається пропонуванням 

споживачам більш високого рівня сервісу, додаткових послуг, що пропонуються 

споживачам, зваженою ціновою політикою, можливістю ідентифікувати постійних 

покупців роздрібної мережі та ін. Аналіз конкурентів вимагає оцінки сфер, сильних і 

слабких сторін їхньої діяльності та обсягу можливих дій, спрямованих на поліпшення 

їхнього становища,  як у даному сегменті споживачів, так і в комплексі. 

Основне завдання торгової компанії на конкурентному ринку - створення стійких 

переваг для сприяння залученню споживачів (режим роботи, постійне вдосконалення 

асортименту, що продається в роздрібній мережі, розширення асортименту), відповідно, 

збільшення задоволеності споживачів, на комерційному просторі даного підприємства.  

Перевага досягається завдяки асортименту, характеристики або рівню обслуговування, 
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перевищують пропозиції конкурентів, використовують постійний контроль якості 

товарів, що продаються в роздрібній мережі (походження, термін зберігання тощо), 

постійне обслуговування мінімального асортименту товарів з метою задоволення потреб 

споживачів. Створення ідеальних переваг в цілому, дозволяє стабілізувати або збільшити 

частку ринку, отримувати прибуток і випереджати конкуренцію або зберігати лідерські 

позиції. Менеджмент асортиментною політикою компанії охоплює низку видів 

діяльності: аналіз ринку та торгової марки; комунікаційний аналіз; розподіл; 

правовідносини;  відносини з конкурентами; упаковка та транспорт; доставка товару; 

продаж і післяпродажне обслуговування. 

Зростаюча конкуренція між комерційними підприємствами вимагає постійного 

моніторингу за всіма сторонами управління асортиментною політикою, що  гарантує  в 

сучасних умовах стале місце на ринку та збільшує залучення споживачів. Попит 

споживачів є головним чинником, що впливає на формування асортименту, і 

спрямований на максимізацію попиту населення та одночасно активнно впливає  на 

попит у напрямку його розширення. Створення асортименту та споживчий попит 

взаємопов’язані при їх розвитку.  Ціна товару є також важливим фактором формування 

асортименту. Покупець повинен сам встановити граничну ціну, тобто діапазон цін, у 

межах якого він буде платити за покупку. Тому одним із критеріїв раціонального 

формування асортименту в магазині є забезпечення  порівнянь товарів за різними 

цінами.   

Формування асортименту на підприємстві дозволяє задовольнити потреби 

споживачів, підвищити економічну ефективність компанії та рівень комерційних послуг.  

Ступінь задоволення попиту, витрати на потреби населення, які пов’язані із придбанням 

товарів, багато в чому залежать від складу та своєчасного оновлення асортименту на 

підприємстві. Відсутність у компанії деяких товарів, їх вузький або нестабільний 

асортимент, який не відповідає потребам замовника, породжує незадоволений попит, 

подовжуючи час, витрачений населенням на пошук необхідних товарів, негативно 

впливає на економічну ефективність. Тому при формуванні асортименту важливою 

вимогою є максимальне задоволення потреб замовника з мінімальним часом придбання 

та забезпечення ефективної роботи компанії.   

Розробка асортиментного переліку товарів кожною конкретною торговою 

компанією та контроль за його дотриманням призводить до кращого обслуговування 

споживачів на цільовому ринку та створення стабільного асортименту.  Якщо буде 

виявлено, що товари, що поставляються як частина асортименту, недоступні для 

продажу, компанія повинна вжити заходів для доставки їх до магазину.  Наявність 

асортиментного переліку дозволяє не тільки раціонально регулювати асортимент, але й 

систематично контролювати його повноту та стабільність [3]. 

Відсутність асортиментної політики призводить до нестабільної асортиментної 

структури в результаті впливу випадкових або змінних факторів, втрати контролю над 

конкурентоспроможністю та комерційною ефективністю товарів. Поточні рішення, що 

приймаються менеджером у таких випадках, часто базуються лише на інтуїції, а не на 

тверезому розрахунку з урахуванням довгострокових інтересів. 

Слід зазначити, що добре продумана асортиментна політика не тільки дозволяє 

оптимізувати процес оновлення асортименту, але також служить своєрідним загальним 

управлінням компанією, вона дозволяє контролювати ситуації, що виникають у торгівлі.  

Поряд із зростаючою конкуренцією між учасниками ринку асортиментна політика 

торгової компанії виступає каталізатором розвитку мережі та збільшує кількість 

задоволених споживачів. Реалізація програми розширення товарного асортименту 

пов’язана з джерелами фінансування, які компанія обирає залежно від суми, дати та 

інших необхідних ресурсів. Існуюча невідповідність українського законодавства 

ринковій кон’юнктурі, що тягне за собою обмеження розвитку підприємств, також 
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відіграє важливу роль в асортиментній політиці підприємства, націленого на успіх та 

зайняття сприятливого місця на ринку товарів та послуг. 

Таким чином, зазаначені чинники  різної  інтенсивності та в різних напрямках 

впливають на формування ефективного асортименту торгових мереж, які змінюються 

залежно від специфіки підприємств торгівлі.  Однак мобілізація всіх чинників та 

забезпечення їх узгодженості та взаємодоповнення не лише становитимуть ефективну 

асортиментну політику даного комерційного підприємства, а й сприятимуть якісно 

новому рівню розвитку комерційної діяльності країни. 
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Однією з національних традицій України є бджільництво. Це одна із сфер 

життєдіяльності українців, де збереглася тисячолітня традиція. Ще за княжих часів, в 

Україні займалися видобутком і експортом меду. Цілющі властивості меду та продуктів 

бджільництва використовувалися людиною з сивої давнини. Специфічним є те, що 

бджільництво є однією з традиційних стародавніх галузей українського сільського 

господарства. Ще за часів Київської Русі мед разом з воском був одним із головних 

товарів у тогочасній торгівлі, і впродовж багатьох століть залишався важливим 

джерелом добробуту сільської громади [2; 3]. Мед, віск, та медові напої експортувалися 

майже у всі країни Європи. Від того часу мед завжди відігравав особливу роль у житті 

українців. Бджільництво завжди шанувалося українцями і вважалося заняттям важливим, 

майже сакральним. 

Нині ця галузь вивела Україну на лідируючи позиції у світі з виробництва меду  

(становить 5-6% світового виробництва). Вироблений в Україні мед за якістю чудовий і 

тому наша держава лідирує з виробництва меду – перше місце у Європі, третє-п’яте у 

світі (залежно від року).   

При аналізі динаміки експорту меду (рис. 1. Динаміка експорту меду з України) 

можливо зробити висновок, що найуспішнішим залишається 2017 рік, коли було 

експортовано 67,8 тис. тонн меду. На жаль у 2018 році Україною було експортовано 41,7 

тис. т., а в 2019 році показник трохи збільшився до 55 тис. т.  
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Рис.1. Експорт меду з України [7]. 

 

За приблизними підрахунками Мінагрополітики, в Україні налічується близько 400 

тис. пасічників, які утримують 4 млн вуликів. Близько 98% меду виробляють 

господарства населення і лише 2% – зареєстровані суб’єкти господарювання. При цьому 

українці все частіше відмовляються від вирощування картоплі або буряків на користь 

облаштування пасік.Фактично на сьогодні майже кожен сотий українець займається 

бджільництвом. 

Водночас в українському класифікаторі видів економічної діяльності навіть 

відсутній код, за яким можна ідентифікувати суб’єкта господарювання як виробника 

меду. Бджолярство віднесено до коду 01.49 «Розведення інших тварин», до якого 

входять кролі, домашні тварини, хутрові, молюски, страуси тощо. 

Україна залишається лідером з виробництва меду в Європі. На зовнішньому 

ринку попит на український мед сформувався. Два найбільших покупці українського 

меду: Європа, котра закуповує близько 40-45 тис. т. на рік, і США – від 5 до 10 тис. т. на 

рік. Середній обсяг експорту українського меду становить 50-55 тис. Усі ці показники 

дають можливість для розвитку  такого підвиду туризму як апітуризм. 

Новим та перспективним видом сільського туризму є апітуризм. Він передбачає 

проживання в агрооселі або безпосередньо на пасіці бджоляра. Під час апітуризму 

відбувається дегустація меду та використовуються продукти бджільництва (віск, 

прополіс, маточне молочко, бджолина отрута, бджолиний підмор, перга, забрус). 

Туристи також мають можливість ознайомитись з технологією виробництва цих 

продуктів, спостерігати за життям бджолиної сім’ї і водночас провести апітерапевтичні 

заходи. 

Популярність апітуризму пов’язана з тим, що він найбільшою мірою відповідає 

рекреаційним потребам людей, що живуть в умовах урбанізованого середовища, в 

районах з складної екологічною ситуацією і постійними нервовими перенапруженнями.  

Апітуризм в країнах Європи має назви – honey tourism (медовий туризм) та bee tours 

(бджолотури). Прикладом для України з розвитку апітуризму  може бути Словения (яка 

вважається лідером апітуризму у світі), Австрія, Польща, США, Ізраїль.  У цих країнах 

існують приклади успішної співпраці тур агенцій з власниками бджолиних пасік. Ці 

факти свідчать про наявність потенційного попиту на такий вид туристичних послуг, як 

відпочинок на пасіці. На сьогоднішній день такий попит значно перевищує пропозицію, 

адже переважна більшість існуючих в Україні пасік не пристосовані для відвідування 

туристами. Наявність нереалізованого попиту обумовлює сприятливе соціально-

економічне середовище для розвитку нової галузі і розширення продукції бджільництва 

на новий вид продукту – туристичний продукт. 

Це також може бути свідченням про перспективність апітуризму для України, 

адже, як було зазначено, бджільництво в Україні досягло видатних успіхів, та й 
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традиційні методи господарювання (привабливі для туристів) збереглися у більш 

автентичному вигляді, ніж в індустріально розвинутих країнах. Мед і медові продукти 

українці здавна використовують для харчування та лікування. У наш час «медова» тема 

поширена у косметології, лікуванні, оздоровленні та, останнім часом, у туризмі, як 

окремий підвид екологічного туризму. В галузі бджільництва працює кількасот тисяч 

громадян України: як професійних пасічників, так і аматорів. Переважна більшість їх 

знаходиться у сільській місцевості, а тому має багато шансів до широкого залучення в 

туризм. В Україні є перспектива переробки продуктів бджільництва, але для цього 

потрібно запроваджувати відповідні технології та стандарти, а також використовувати 

сертифіковане обладнання.  

Зараз в умовах  пандемії Ковід 19, саме апітуризм може викликати  інтерес 

споживачів до підвищення імунітету , що відкриває нові можливості для виробників 

меду. Виробникам потрібно підкреслювати корисні властивості меду, привертаючи увагу 

на користь для здоров’я. Можливо експериментувати з додаванням корисних 

інгредієнтів, наприклад таких як імбир чи куркума. Один із прикладів відповіді на 

зростаючий попит споживачів під час пандемії COVID-19, приклад бренду Organibee 

(компанія AT Herbal, Індонезія), який включає цілу серію з меду, доповненого 

інгредієнтами «суперфудами».  

Основним важелем,  може стати інноваційний метод лікування за допомогою 

бджіл – сон на вуликах (один із видів апі-терапії). Апі-будиночок – це спеціальна 

споруда, яке дозволяє в комфортних умовах приймати процедуру апі-терапії – людина 

знаходиться всередині будиночка і лежить на лежанці, яка розташована безпосередньо 

над вуликом. У будиночку дія на людину відбувається, за рахунок впливу біополя 

бджоли – як кожної особини, так і всіх бджіл разом. Вібрації бджіл позитивно впливають 

на організм людини – стабілізується кров’яний тиск, знімається стрес, поліпшуються 

процеси обміну речовин. Люди швидко розслабляються, проходять головні болі, після 

сну на вуликах почувають себе відпочившими та енергійними. Період використання Апі-

будиночку – з травня по вересень.  

В цей період бджоли активні, вони випаровують вологу, вібрують тілом і 

крильцями, чутно гучний гул. Сьогодні в Україні вже існує близько 120-150 Апі-

будиночків. Щороку додається приблизно 10 нових. 

Сприятливими та цікавими  у розвитку апітуризмі в Україні з можуть стати: 

- дивовижний винахід української компанії MEDUSHA, яка винайшла рішення 

для зберігання меду, якому немає аналогів у світі – у банках із бджолиного воску; 

- фермерського господарства «Таврійський пасічник» виготовлятиме органічний 

мед (вже поданий пакет документів та експертиз для постачання органічного меду); 

- Україна намагатиметься долучитися до транскордонної номінації Білорусі та 

Польщі, щоб елемент «Бортництво Полісся» був представлений у репрезентативному 

списку нематеріальної спадщини ЮНЕСКО; 

- в Україні створили віртуальний музей бортництва; 

- розроблений та запроваджений туристичний маршрут «Солодке Закарпаття», 

Медовий туристичний маршрут Ужгород – Мукачево – Хуст- Вучкове, де діє одна з 

атракцій Медового шляху Закарпаття – «Медовий дім» (В Мукачевому став відомим 

перший в Україні своєрідний музей меду); 

- щороку в Мелітополі проводиться фестиваль «Медово!» (Мета такого свята – 

просування однієї зі складових бренду міста «Мелітополь – місто меду» та комплексне 

просування продукції бджолярів міста.); 

- проводяться ярмарки меду у Мукачеві, Ужгороді, Берегово; 

-   пройти курси та відвідати семінари з апітерапії можливо в Інституті 

Бджільництва в Києві. 
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- на Хмельниччині в селі Антонівка запровадили унікальну програму для 

переселенців і учасників АТО(школа бджолярства, де людям дають можливість не тільки 

пройти реабілітацію, а ще освоїти нову професію і працевлаштуватися); 

- лікування людини біополем бджолиної сім’ї з успіхом застосовують по всій 

Україні. На території Одеської області, окрім вже існуючого агро-еколого-рекреаційного 

кластеру «Фрумушика-Нова» (використовується апітерапія), в 2019 році на території 

Біляївського та Роздільнянського районів започаткували ще один агропромисловий 

кластер з розвитку бджільництва, виробництва і реалізації меду та продуктів його 

переробки, також почали використовувати методику лікування біополем бджіл. На 

виставці «Агро-2019» на стенді Одеської області можна було спробувати продукт, який 

вже виробляється учасниками кластеру, – медову горіхову пасту; 

- Відзначимо, що у вересні 2019 року українські виробники меду на виставці 

Apimondia  у Канаді вперше представили єдиний національний стенд українського меду, 

який був організований за підтримки FAO і Європейського Банку Реконструкції та 

Розвитку (ЄБРР). На цьому заході були представлені бренд «Ukrainian honey. Keep true» і 

обговорені основні ключові світові тенденції на ринку меду, поточна ситуація на 

внутрішньому українському ринку і позиції України на зовнішньому ринку. 

Апітуризм за умови грамотного розвитку може зіграти свою роль у вирішенні 

сучасної соціально-екологічної кризи. Він сприяє охороні природи і традиційних 

культур. Зростаючий попит у цьому секторі туризму призводить до збереження чистих 

природних територій. Це пов’язано з тим, що з давніх-давен відомо про лікувальні 

властивості відпочинку на пасіці, іноді пасіки стають екскурсійним об’єктом для 

школярів або студентів, підвищеним попитом серед туристів користуються садиби 

сільського туризму, що мають пасіки.   

За дослідженнями Кляп М.П. апітуризм за всіма ознаками є сталим видом туризму, 

що не виснажує ресурси, а сприяє їх збагаченню. Його розвиток сприяє соціально-

економічному відродженню сільської місцевості, забезпечує диверсифікацію 

сільськогосподарського виробництва, створює нові робочі місця [3, с. 200-201]. 

Зазначимо, що в Україні на багатьох територіях апітуризм може стати галуззю 

спеціалізації, представляючи конкурентоспроможну альтернативу господарській 

діяльності, що руйнує природу. При виході держави на нові світові ринки ( в тому числі 

туристичні), розвиток апітуризму може зберегти природну красу унікальних територій 

нашої держави. Саме розвиток даного виду туризму в Україні і є одним із напрямів 

зниження рівня безробіття за рахунок створення нових робочих місць. Крім цього за 

рахунок розвитку апітуризму можливе вирішення низки проблемних питань: вирішення 

певних соціально-економічних проблем села; відродження, збереження і розвиток 

місцевих промислів; розширення кола самозайнятості сільського населення; розширення 

можливостей реалізації на місці продукції особистих селянських господарств. Розвитку 

апітуризму сприяє також аграрна політика урядів, яка спонукає фермерів шукати 

альтернативні джерела доходів. Ну і, звісно, бажання туристів повернутися до природи, 

за невисоку плату доторкнутися до її чистоти, пожити в сільському середовищі й 

відкрити нові для себе народні промисли [5].  

Для підтвердження, що апітуризм має перспективи розвитку на території України 

наведемо перелік  позитивних  моментів, які приваблюють туристів до пасік [3]: 

 По-перше, це ознайомлення з однією з найдревніших культур людства – 

культурою бджільництва. Біологія, фізіологія та «соціологія» бджолиної сім’ї, таїнство 

створення меду, сучасні надбання у технологіях бджільництва – усе це може бути не 

лише цікавим, але й видовищним. А життя на пасіці та робота з бджолами дарують 

людині мудрість та наближають її до гармонії з навколишнім світом – мало який з видів 

відпочинку може таким похвалитися. 

 По-друге, справжні поціновувачі меду та інших бджолопродуктів радо 

сприймуть можливість скоштувати та купувати їх прямо на місці виробництва, де, вони 



Науковий пошук студентів ХХІ ст.: актуальні питання гуманітарних та соціально-економічних наук. Вип. 6 

315 

зможуть також пересвідчитись у дотриманні технологій та високій якості продукції 

пасіки. А особливо привабливими для туристів будуть продукти, до виготовлення яких 

вони долучились особисто. 

 По-третє, потужною складовою апітуризму може стати лікувальний туризм. Для 

оздоровчих цілей можуть використовуватись не лише продукти бджільництва або 

бджолина отрута, а й цілюща енергетика бджолиної сім’ї, і успішні приклади такого 

використання вже відомі і приваблюють споживачів. 

Створена на пасіці атмосфера,  є природним оазисом з позитивною енергетикою, 

для відпочинку та оздоровлення. Існує досить інноваційний метод лікування з 

допомогою бджіл, для нього людям пропонують провести кілька годин або навіть 

заночувати у спеціально обладнаному будиночку, де вони можуть полежати на ліжку, 

під яким знаходяться вулики з бджолами. Інноваційний цей метод тому, що його майже 

не використовують ніде у світі, крім України. Вважають, що оздоровчий момент такої 

апітерапії в тому, що дзижчання бджіл, а також тепле повітря, що йде з вулика, має такі 

ж цілющі властивості, як і морське повітря.  

Апітерапія – альтернативний метод медицини, в якому для профілактики та 

лікування хвороб використовуються бджолині продукти – мед, пилок, прополіс, маточне 

молочко, віск та бджолина отрута. Ці продукти можуть застосовувати місцево, вживати 

преорально чи вводити безпосередньо у кров.  

Однак, розвиток апітуризму на територіях України гальмується у зв’язку з 

недосконалістю нормативно-правової бази, нерозвиненістю організаційно-економічного 

механізму його функціонування, зокрема: відсутністю цілісної системи державного 

регулювання туризму в регіонах; повільні темпи зростання обсягів інвестицій у розвиток 

матеріальної бази особистих селянських господарств; невдалий підхід до рекламування 

регіонального туристичного продукту на внутрішньому ринку туристичних послуг та 

товарів; недостатня інформаційна, організаційна та матеріальна підтримка суб’єктів 

підприємництва туристичної галузі з боку органів державної та муніципальної влади. 

Треба акцентувати увагу на  позитивних сторонах розвитку апітуризму на території 

України власне для власників пасіки:  

- Використання пасіки у якості туристичного об’єкту дає додатковий заробіток без 

витрачання матеріальних ресурсів. Більш того, туристичний продукт має таку унікальну 

властивість, що популярність об’єкту зростає пропорційно кількості його відвідувачів, 

що отримали позитивні враження. 

- Туристи є дуже зручними покупцями продуктів бджільництва, адже вони 

приїжджають самі і купують продукцію прямо на пасіці, це знижує її собівартість. Це 

зручно і для споживачів, адже відвідуючи пасіку покупець може бути впевнений у якості 

цього продукту. 

- Туристи, що відвідали пасіку і пересвідчились у високій якості її продукції, 

забезпечують дуже ефективну рекламу, яка не лише не потребує капіталовкладень. 

- Продаж туристичних послуг дозволяє більш повно використовувати ресурси 

садиби, адже туристи платять не лише за відвідання пасіки, а й за нічліг, харчування, 

сувеніри, тощо. Це може забезпечити зайнятість для всієї сім’ї. Найзручніше і для 

господаря, і для туристів, якщо відвідувачі можуть розміщуватися на нічліг прямо у тій 

садибі, при якій знаходиться пасіка. 

- Найбільш перспективним є розвиток апітуризму на базі невеликих пасік, котрі за 

умови традиційного їх використання, є низькорентабельними. Обслуговування туристів 

суттєво підвищує рентабельність, крім того, власники невеликих пасік мають більше 

вільного часу і можливостей для прийому туристів. 

 Для держави позитивними моментами при розвитку апітуризму будуть: 

- Апітуризм за всіма ознаками є сталим видом туризму, що не виснажує ресурси, а 

сприяє їх збагаченню. Його розвиток сприяє соціально-економічному відродженню 

сільської місцевості, створює нові робочі місця. 
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- Апітуризм є одним з небагатьох видів екологічно-дружнього бізнесу, успішність 

якого напряму залежить від екологічного стану довкілля. Отже, розвиток апітуризму 

створює у місцевих жителів потужну фінансову мотивацію до збереження довкілля, а у 

туристів формує екологічну свідомість та дбайливе ставлення до навколишнього 

середовища. 

- Розкрутка меду та інших продуктів бджільництва у якості туристичного бренду 

сприятиме зростанню іміджу України на світовому рівні, використовуючи для цього 

один з небагатьох реально конкурентоспроможних ресурсів України. При цьому цей 

ресурс не виснажується, а навпаки, зростає. 

- Розвиток апітуризму дасть поштовх до відродження традиційної української 

культури, яке є одним з важливих державних пріоритетів. А світовий авторитет 

українського бджолярства автоматично сприятиме зростанню поваги до української 

культури загалом. 

З урахуванням забезпечення сприятливої нормативно-правової бази (на 

загальнодержавному рівні) та всебічної підтримки (головним чином, на регіональному 

рівні), апітуризм посяде гідне місце в українській економіці та культурі, а його розвиток 

сприятиме відродженню українського села, розквіту духовних та культурних традицій 

українського народу, покращенню екологічного стану української природи та зростанню 

міжнародного іміджу України. 

Формування світового іміджу України – важлива функція держави, отже розвиток 

нових брендів, як український мед та українська пасіка не повинно залишитись поза 

державною увагою. Апітуризм може стати одним з найбільш ефективних шляхів до 

створення міжнародного іміджу України як «медової» країни. 
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Сучасний етап розвитку суспільства, соціально-еколого-економічні катаклізми 

нашого життя, а також швидкий перехід до ринкових відносин змінили вимоги до 

виховання підростаючого покоління. У зв’язку з цим перед освітньою системою 

постають завдання виховання людини, готової жити у XXI столітті, здатної до 

оволодіння різними видами майстерності, самовдосконалення, самооновлення, 

самореалізації [1, с. 2]. 
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Закон відповідності освіти рівню розвитку продуктивних сил говорить про те, що 

система освіти повинна забезпечити адекватність освітнього потенціалу трудових 

ресурсів техніці, технології, методів управління виробництвом, які сьогодні 

розвиваються дуже швидко. Однак освітньо-кваліфікаційний потенціал суспільства не 

відповідає його вимогам, що негативно позначається на якості трудових ресурсів, рівні 

знань, деформує структуру кадрів, все це призвело до того, що мільйони людей 

працюють не за фахом або формально працюють за фахом, але не справляються зі своїми 

обов’язками [1, с.3]. 

Стратегія сучасної педагогічної освіти спрямована на реалізацію принципів 

политехнизма в цілісному педагогічному процесі. 

Аналізуючи проблему розвитку сфери освіти в середньостроковій перспективі 

група експертів прийшла до висновку, що «сучасна економіка вимагає від освіти ... 

стимулювання в учнів креативності, активного застосування отриманих знань, 

подолання підходів до навчання, орієнтованих на наслідування, копіювання і 

слухняність» [7, с. 147]. 

Можна констатувати, що основні тенденції суспільного розвитку вказують на те, 

що праця сьогодні набуває творчий характер, а тенденції розвитку школи 

характеризуються посиленням діяльнісної спрямованості освітнього процесу, 

формуванням у учнів компетенцій, що дозволяють бачити, виявляти і вирішувати 

проблеми в професійній і соціальній діяльності. 

Наукове забезпечення політехнічної освітиповинно має міжпредметний характер.  

У змісті базового компонента загальної середньої освіти поряд з основами 

природничо і суспільно-наукових знань повинен бути представлений і технологічний 

аспект, пов’язаний з синтезом штучних об’єктів, з технологічним освоєнням світу, а не 

його науковим, художнім пізнанням. Технологія в даному випадку розуміється в 

найширшому значенні слова як спосіб використання наукових знань як засіб 

перетворювальної діяльності людини. 

В сучасних умовах технологічне освоєння дійсності здійснюється, перш за все, в 

рамках системи «наука – виробництво», тобто в процесі науково-виробничої діяльності. 

Загальна ж технологічна культура, яка визначається як сукупність способів такої 

діяльності, є сьогодні основою трудової культури людини. У зв’язку з цим поняття 

культури, технології, діяльності, способів діяльності є ключовими в сучасній концепції 

політехнічної освіти [7, с. 142]. 

Засвоєння загальних способів діяльності передбачає активну, творчу участь 

школярів в безпосередньому моделюванні і здійсненні етапів науково-виробничого 

циклу, трансформації знань у працю, включаючи: висування ідеї, пошук і засвоєння 

необхідних прикладних знань як засобів реалізації результатів фундаментальних наук, 

знаходження способів їх застосування, проведення необхідних досліджень, участь у 

розробках зразків, технологічної підготовки, організації виробничої роботи та ін. 

Безпосередньо виробничий процес є при цьому завершальним етапом, результатом усіх 

видів діяльності. При такому підході об’єктом засвоєння є не тільки способи 

перетворення матеріалів, енергії, а й, перш за все, способи отримання, застосування, 

трансформації наукових знань, інформації у процесі створення того чи іншого продукту. 

Перераховані види діяльності учнів доцільно розглядати в якості ланок цілісної системи 

«вчення – праця» як педагогічної моделі системи «наука – виробництво» [5, с. 32]. 

У масовій практиці праця школярів відбувається переважно в рамках традиційної 

форми виробничого процесу, при цьому вони беруть участь, в основному, тільки в його 

завершальних, виконавських ланках, рідко включаються у процеси конструкторської, 

технологічної, організаційної підготовки виробництва. В результаті діяльність учнів 

багато в чому заснована на емпіричних знаннях, слабо пов’язана з використанням 

наукових досягнень, що сковує розвиток ініціативності, самостійності, творчих потенцій 

школярів, перешкоджає справжньому з’єднанню навчання з працею. Існуючі в школі і у 
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позашкільних установах різні види роботи, що відображають ланки науково-

виробничого циклу (факультативи та гуртки науково-прикладного характеру, форми 

технічної творчості, шкільного виробництва, тощо) необхідно спробувати об’єднати в 

цілісну систему «навчання – праця» (на рівні школи, району або міста в залежності від 

конкретних умов, можливостей), тобто встановити між ними органічну «співпрацю», що 

відбиває структуру системи «наука – виробництво» при широкій варіативності, 

гнучкості форм реалізації взаємозв’язків між базовим компонентом загальної середньої 

освіти та конкретними видами трудової діяльності, врахування інтересів, схильностей 

учнів, обраних ними профілів навчання [6, с. 11]. 

До основних цілей та завдань політехнічної освіти учнів загальноосвітніх шкіл 

належать такі: набути уявлення про технологічні аспекти сучасної картини світу в 

контексті сукупності науково-фундаментальних ідей, принципів, поняттів про 

техносфери, способи отримання і перетворення різноманітних матеріалів, різних видів 

енергії, інформації, соціально-технічне проектування навколишнього середовища, 

розвиток технологічного системного способу мислення учнівської молоді, орієнтованого 

на синтез різних знань, інтегративний та багатофакторний, міждисциплінарний підхід до 

осмислення і вирішення проблем, виховання технологічної культури, здатності 

критичного мислення та сприйняття, всебічне оціннювання реалізованих проектів, 

створених продуктів праці з відповідно до їхніх соціальних, еколого-естетичних, 

економічних та інших характеристик, розвиток та впровадження творчо-ініціативного 

підходу до вирішення практичних проблем. Керуючись аналізом тенденцій щодо 

розвитку систем сучасної освіти розвинених зарубіжних країн, можна стверджувати про 

актуальність формулювання таких завдань [2, с. 4]. 

Такі знання, поряд з традиційними предметами, прикладними розділами 

природничих і суспільних наук, слід розглядати в якості джерел змісту політехнічної 

освіти учнів. 

Системний характер забезпечення сучасної виробничої діяльності вимагає 

розвитку комплексного стилю мислення, орієнтованого на цілісне сприйняття об’єктів з 

урахуванням усіх боків їх функціонування (соціальних, екологічних, економічних, 

технологічних та ін.), на пошук взаємозв’язків різних знань і підходів. Основу такого 

способу мислення складають фундаментальні ідеї, принципи, основні уявлення, погляди 

на науково-виробничу діяльність часткою і її результати – світ штучних об’єктів або 

техносферу. Все це і повинно входити до інваріанту, базового компоненту змісту 

політехнічної освіти. З іншого боку, оволодіння школярами загальними способами 

науково-виробничої діяльності на прикладі конкретних, за вибором учнів, видів праці 

становить варіативний компонент змісту навчання [2, с. 5]. 

Однак слід підкреслити, що учні молодших класів не в змозі ще розуміти і 

вирішувати всі виникаючі проблеми, тому зміст освіти тут має бути орієнтований 

переважно на структурну організацію технічних об’єктів (принципи дії, пристрій і т.ін.). 

Зміст навчання школярів старших класів необхідно чітко систематизувати. Підставою 

такої систематизації є цілісність науково-виробничого циклу в його трьох аспектах: як 

системи «наука – виробництво» (фундаментальні, прикладні дослідження, розробки, 

технічна підготовка виробництва, сам виробничий процес), як системи виробничого 

процесу (техніка, технологія, предмет, продукт, суб’єкт праці), як системи опису 

компонентів виробничого процесу – взаємозв’язку його функціональних, процесних, 

структурних властивостей. При цьому повинні бути виділені різні рівні вмісту: його 

загальна для всіх, інваріантна частина і варіативні складові, пов’язані з окремими 

видами, напрямками трудової діяльності. 

Практична реалізація даної концепції вимагає істотного посилення трудового і 

технологічного початку в загальноосвітніх предметах. Базисний компонент їх змісту має 

сприяти формуванню в учнів уявлень про сучасну технологічну сторону наукової 

картини світу, у варіативній частині (в тому числі сформованого за рахунок резервного 



Науковий пошук студентів ХХІ ст.: актуальні питання гуманітарних та соціально-економічних наук. Вип. 6 

319 

часу в шкільному компоненті навчального плану) необхідно забезпечити активне, творче 

ознайомлення школярів з прикладними питаннями досліджуваних фундаментальних 

наук (природно, з урахуванням інтересів дітей, профілів навчання в школі), їх участь у 

пошуку способів практичної реалізації наукових знань, моделюванні різних варіантів їх 

застосування та ін. У той же час можлива реалізація підходу, заснованого на логіці 

практики з виходом на відповідні розділи необхідних предметів. Такий варіант може 

бути прийнятним для учнів, які визначили профіль свого навчання і націлені на 

практичну підготовку (а не на академічну освіту) [2, с. 7]. 

Необхідно розробити принципово нову стратегію втілення проміжних (між 

базовим компонентом загальної середньої освіти та безпосередньо трудовою діяльністю 

школярів) ланок системи «навчання – праця», що забезпечують включення учнів у 

моделювання етапів розробки і підготовки виробництва. Вони можуть бути практично 

реалізовані у формі курсів за вибором (з VIII класу), в змісті профільного навчання (з X 

класу), у вигляді групових занять або індивідуальної роботи у виділений в шкільному 

компоненті навчального плану резервний час і, нарешті, в самому процесі трудового 

навчання. 

Програми в цих ланках повинні бути гнучкими, відкритими, побудованими на 

діяльнісній, проблемній основі з урахуванням вимог до розвитку політехнічних якостей 

особистості, форм мислення, способів їх формування. Необхідно реалізувати відповідну 

спрямованість навчальних посібників, здійснити логіку їх побудови у вигляді процесу 

рішення науково-виробничих проблем, орієнтацію на самостійну, творчу участь 

школярів у проектуванні, конструюванні виробів, розробку технології їх виробництва, 

пошук необхідної інформації, на постійне використання активних методів включення 

учнів у різні ситуації (наприклад у ділових іграх). 

В якості одного з можливих варіантів доцільно розробити самостійний 

узагальнюючий політехнічний предмет (для старших класів, за вибором). Його логіка, 

структура, зміст повинні бути пов’язані з відповідними ланками науково-виробничого 

процесу. Інваріантна частина предмета становитиме зміст програми навчання, 

спеціальна ж частина – широко варіюватися в залежності від конкретних видів 

діяльності, форм організації праці, інтересів і схильностей школярів. 

Необхідно також забезпечити активну взаємодію учнів з навколишнім 

виробничим і соціальним середовищем. Це передбачає тісну взаємодію навчальних 

закладів, науково-дослідних, виробничих та інших установ, справжню інтеграцію освіти, 

науки і виробництва. Реальними формами такої інтеграції можуть служити навчально-

науково-виробничі об’єднання, технічні ліцеї і коледжі. 

Важлива наявність сучасної навчально-матеріальної бази. Виходячи з нинішніх 

непростих економічних умов, можливе використання обладнання, побудованого на 

основі модульного принципу, компоненти якого мають поліфункціональний характер. 

У навчальному процесі доцільно ширше застосовувати роботу учнів з моделями, 

конструкторами, що демонструють принципи сучасної техніки. Однак при цьому не 

повинно допускатися порушень природних відносин, зв’язків між функцією і 

матеріалом, формою і змістом модельованих пристроїв [4, с. 71]. 

У зв’язку з цим, потрібно істотно підвищити рівень підготовки педагогів в області 

сучасної техніки, творчої науково-технічної, технологічної діяльності. Вони повинні 

орієнтуватися у способах здійснення різних етапів науково-виробничої праці, володіти 

сучасними методами технічної творчості. Тому доцільно більше залучати до 

викладацької діяльності працівників НДІ, технічних вузів, КБ, підприємств та ін. 

Реалізація проблемного навчання в контексті політехнічної освіти немислима без 

розвитку наукових досліджень в області політехнізации сучасної школи. Вони повинні 

мати комплексний, міждисциплінарний характер і здійснюватися на різних 

взаємопов’язаних рівнях: фундаментальні, прикладні дослідження і науково-педагогічні 

розробки.  



Науковий пошук студентів ХХІ ст.: актуальні питання гуманітарних та соціально-економічних наук. Вип. 6 

320 

Пріоритетними напрямками в даний час повинні стати загальні теоретико-

методологічні роботи, виявлення та обгрунтування інваріантного компонента змісту 

навчання, розробка і експериментальна перевірка різних способів реалізації інваріантної 

та варіативної компонентів політехнічної освіти в контексті проблемного навчання в 

умовах середньої загальноосвітньої школи. 
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У сучасній економічній науці, переважає теорія «досконалої конкуренції», згідно 

неї на ринку існує наперед задана «ціна блага» яку кожен продавець бачить для себе. 

Ринок має заздалегідь встановлену «єдину ціну» на кожен товар, а сам продавець є 

«одержувачем ціни». Це означає, що «існуюча теорія досконалої конкуренції не 

виключає послідовного пояснення того, як формуються ціни» [4, с. 654]. Поняття 

«встановити єдину ціну» насправді не пояснює, як і ким вона встановлюється. На це 

питання є проста відповідь: єдину ціну встановлює ринок. Результат – тавтологія: 

ринкові ціни встановлюються ринком. 

Для того, щоб розробити загальну економічну теорію ринкової конкуренції, нам 

потрібно йти в наступних напрямках для вирішення деяких основних проблем. 

1. Замість суб’єктивного психологічного підходу нам потрібно застосовувати 

методологію, яка дозволяє нам розвивати теорію 

2. Розрізнити три типи ринкової конкуренції, які насправді існують. 

а) усередині ринку для кожного виду продукції; 

б) переміщувати ресурси між ринками, створюючи загальну тенденцію ринкового 

балансу; 

в) міжгалузева конкуренція за капітал. 

3. Встановити основу, умови, процеси та результати кожного виду конкуренції. 
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4. Визначити межі та поправки для кожного виду конкуренції стосовно ринкової 

монополії. 

5. Вирішити два конфлікти «виняткової конкуренції». 

6. Показати деталі конкуренції на ринку праці як невід’ємної частини зрілої 

конкуренції. 

7. Проаналізувати формальну спільність та суттєві відмінності між конкуренцією 

на ринку та конкуренцією у сфері кооперації працівників.  

Можемо дати огляд трансформації руху в цих напрямках. Кожен хід базується на 

знанні попереднього напрямку. 

Перший напрямок – методологія. Теорія, це основне визначення ринкової 

конкуренції всіх видів, вимагає її ідеалізації. Це розуміється як дослідження об’єктів в 

ідеальному стані. Тобто, 1) він не спотворюється зовнішніми факторами, і 2) вважається 

«очищеним».  

Це робиться для розкриття їх сутності у явищі конкуренції. 

Логіка дослідження ринкової конкуренції повинна відображати історію 

становлення, розвитку та заперечення. Якщо ні, то це «огляд явища, але не генетичне 

дослідження» [1, с. 106]. Теоретично історико-генетичний підхід повинен «розглядати 

кожне явище, коли досягається повне і зріле вираження» [3, с. 242], предметом теорії 

конкуренції може бути лише загальна та вільна конкуренція на товарному ринку та 

ринку праці. Знаючи це, ми можемо побачити, що в процесі монополізації економіки 

конкуренція стає все більш «недосконалою», обмеженою, незручною, «ненормальною» і 

перезрілою. 

Звичайно, загальної економічної теорії конкуренції недостатньо, щоб зрозуміти 

всі її конкретні явища, оскільки її предмет спрощується, щоб побачити її суть. Однак 

правильно визначити, вказати особливі явища конкуренції та провести емпіричні дані на 

організаційному рівні та в маркетингу можна лише на основі загальної теорії. 

Другий напрямок – емпіричне розмежування та теоретичне визначення сутності 

трьох видів ринкової конкуренції. Походження терміна «промислова конкуренція» 

полягає в тому, що в класичній теорії поняття «професія», «сфера діяльності» та 

«промисловість» використовується як еквівалент. У сучасному виробництві 

«промисловість» включає виробництво різних видів товарів, що визначають багато 

ринків збуту цих товарів, не тільки підгалузей, але і не «промислових» ринків. Тому 

підгалузева «продукція тваринництва» надходить на різні ринки, такі як м’ясо, молоко та 

шкіра. Конкуренція відбувається всередині кожного ринку і може бути названа 

«всередині ринку». Перехід виробників з «збиткового» ринку на «прибутковий» ринок, 

де попит вищий за пропозицію, а ринкова ціна товару відповідно вища, ніж його 

вартість, утворює міжринкову конкуренцію і є загальним ринком. Створює тенденцію до 

рівноваги. Міжгалузева конкуренція за капітал – це третій вид конкуренції. 

Третій напрямок – теоретичне встановлення трьох типів обґрунтування 

конкуренції, умов поведінки, процесів, результатів та взаємодії. Основою внутрішньої 

конкуренції є об’єднання приватного та державного аспектів діяльності виробника. 

Приватна праця не може бути основою біржових операцій. Умовою конкуренції на 

ринку для певної продукції є певна кількість предметів як з боку продавця, так і з боку 

покупця. Чим обмеженіші вони, тим менша ймовірність впровадження конкурентної 

основи, і тим нормальніше ці процеси будуть впроваджені [2, c. 141]. 

Ринки різних видів товарів протягом кожного періоду мають різне 

співвідношення пропозиції. Це переміщує ресурси з «збиткового» ринку на 

«прибутковий» ринок. Це означає конкуренцію між ринками.  

Основою міжринкової конкуренції є приватний та єдиний поділ праці та 

нерівність попиту та пропозиції на ринку. Останній створюється приватними та 

публічними суперечностями у діяльності виробника. Умовами для цього виду змагань є:  

1) Безкоштовний доступ до ринку високих доходів.  
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2) Наявність інформації від виробників-дистриб’юторів щодо співвідношення 

попиту та попиту на ринку для кожного виду продукції. Процес конкуренції тут полягає 

у прогнозуванні переходу від збиткового ринку до прибуткового. 

Четвертий напрямок – теоретичне визначення обмежень та модифікацій трьох 

типів конкурентних процесів, пов’язаних з ринковою монополією. Основа будь-якого 

виду ринкової конкуренції як протиріччя між приватною та публічною сторонами 

діяльності виробника товару не може бути здійснена, якщо індивідуальна ціна 

пропозиції одного продавця стає простою ідентичністю ринкової ціни. Чим менше 

продавців залучено в усереднення індивідуальних цін пропозиції, тим вища форма 

ринкових відносин і більш вірогідна конкуренція замінить монополію. Двостороння 

монополія не тільки виключає ринковий зміст їх відносин, а й його зовнішні 

характеристики. 

П’ятий напрямок – вирішення проблеми «виняткової конкуренції», де опозиції, 

які можуть існувати на окремих ринках, пов’язані на одному структурному рівні. Для 

вирішення цієї проблеми необхідно з’ясувати основи ексклюзивної конкуренції. 

Значення диференціації продуктів у родовому співтоваристві. Деякі прості види 

продукції не створюють такої диференціації, формують нішу на конкурентних ринках і 

захищені від конкурентів. Це не робить «виняткової конкуренції» або відмінностей у 

якості певної продукції. Він формує неціновий аспект вільної внутрішньоринкової 

конкуренції. Отже, продавець цього виду товару є монополістом, якщо він конкурує з 

продавцем інших товарів того ж типу і є єдиним продавцем диференційованого товару. 

В зоні конкуренції формується середня ринкова ціна пропозицій за одиниці цього виду 

товарів, а в області продажів диференційованих товарів формуються фіксовані 

пропозиції та ексклюзивні ціни на основі попиту покупця. 

Шостий напрямок – розробка теорії конкуренції на ринку праці на основі 

загальної теорії конкуренції. Насправді він продає працездатність, а робота – це 

корисність цього продукту. Кожен працівник виводить його на ринок як «продукт» 

приватного виробництва. Вартість цього спеціального продукту не є приватною і 

визначається соціально нормальними витратами на життя для виробництва звичайної 

практичної праці. Отже, ціна робочої сили в країні чи професії визначається як 

коефіцієнт витрат на оплату праці, поділений на її звичайну корисність. Про кількість 

робочої сили, отриманої від звичайної робочої сили. Ця ціна має суто ринковий вплив, а 

також репродуктивні фактори. Відношення пропозиції до пропозиції «робочої сили». 

Конкуренція між професіоналами викликана тим, що у одного професіонала 

попит вищий за пропозицію, а в іншого – навпаки. Перша ціна праці вища за рівновагу, а 

друга ціна праці нижча. Відбувається переповнення робочої сили (хоч і складно) від 

другої професії до першої. Монополія ринку праці обмежує та заперечує конкурентний 

процес формування ціни на робочу силу. Відтоді посередницькі угоди між 

роботодавцями та профспілками стають дедалі важливішими. 

Сьомий напрям – це порівняльний аналіз ринкової конкуренції та конкуренції у 

співробітництві найманих працівників на різних засадах, процесах та результатах. У 

системі ринкової економіки «острів» кооперативної праці виріс від окремих фабрик до 

промислових гігантів і навіть виробничих комплексів, що інтегрують працю від десятків 

тисяч до сотень тисяч працівників. Об’єктивно необхідною соціальною формою цих 

зв’язків в єдиному процесі праці є та норма – норма робочого часу для досягнення норми 

корисного впливу окремих трудових процесів за конкретних виробничих умов. Ці норми 

абстрагують характеристики робочої сили учасників співпраці. Вони представляють 

соціально безособові витрати праці за певних виробничих умов, щоб отримати звичайні 

корисні результати. 

Нормою робочого часу є коефіцієнт економічної конкуренції. Це неможливо 

встановити без порівняння різних індивідуальних витрат за однакових виробничих умов. 

Як економічні відносини конкуренція не існує без відповідних асигнувань. Нормативним 
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показником праці є рівень заробітної плати, визначений конкуренцією на ринку праці. 

Конкуренція виявляє ціни на дотримання норм благотворного впливу, оскільки 

конкуренція виявляє середню ринкову ціну одиниць кожного виду товарів. 
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В економічному житті компанії можуть траплятися моменти регресу і навіть 

невдач, що призводить до фінансової кризи, реорганізації/реструктуризації, а зрештою, 

до ліквідації. 

Час діє як фільтр, який розмежовує успіх і невдачу, життєздатність та 

нежиттєздатність. Той факт, що фірма продовжує своє існування протягом тривалого 

часу, свідчить про те, що власники є успішними підприємцями, які працюють у 

перспективній та розвитій галузі. Для переважної більшості молодих компаній це не 

означає, що вони в недалекому майбутньому потраплять у фінансові проблеми. 

Компаніям потрібен час, щоб накопичити борг, а для кредиторів зрозуміти, що вони 

працюють з компанією, яка не змозі сплачувати своїх зобов’язань, що веде до порушення 

судового провадження. Є компанії, де діловий цикл довший, тому потрібен час, щоб 

навички підприємця стали очевидними та кращими, а кредитори при цьому можуть бути 

нетерплячими та змушувати їх до ліквідації. Ось чому, стає зрозумілим, що в цілому 

моделі прогнозування банкрутства починаються з наслідків, не визначаючи чітко процес 

кризи підприємства. 

Численні дослідження, що обмежені економіко-фінансовим аналізом, 

зосереджуються на прогнозуванні банкрутства, звичайно його легше визначити 

методологічно. 

Перехід до ринкової економіки викликав появу нового для нашої фінансової 

політики поняття – банкрутство підприємства. Відповідно до Кодексу України з 

процедур банкрутства, під неспроможністю (банкрутством) підприємства розуміється 

нездатність задовольнити вимоги кредиторів по оплаті товарів (робіт, послуг), 

включаючи нездатність забезпечити обов’язкові платежі в бюджет і позабюджетні фонди 

[1]. 

Однак певною мірою, банкрутство допомагає суспільству звільнитися від не 

рентабельних підприємств, і створити нові можливості для процвітання гідних 

вітчизняних підприємств. У цьому сенсі банкрутство можна було б назвати «санітарним 

суспільством». 
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Інститут банкрутства був запроваджений з початку торгових відносин, як реакція 

на дисфункції, спричинені діяльністю певних торговців, які, не виконують своїх 

фінансових зобов’язань, загрожують кредитній безпеці та спричиняють фінансову 

блокаду. Ставлення до інших торговців у такій ситуації визначалося економічними 

факторами, характерними для різних епох та регіонів. 

У вітчизняному законодавстві в даний час адвокати неохоче використовують 

термін банкрутство як загальне значення. Вираз «закон про банкрутство» вже деякий час 

не використовується, відмовляючись на користь виразу «закон про компанії, що 

переживають труднощі», або закон про колективні провадження. Ця еволюція, 

специфічна для французького законодавства, змінила термінологічні рамки, щоб 

перекласти реальну трансформацію цілей і, отже, змісту предмета. 

Крім того, така позиція відповідає вимогам міжнародного приватного права. Це 

питання часто вимагає певної додатковості до кваліфікації вітчизняного законодавства, 

оскільки передбачає спостереження за конкретною структурою іноземної установи, щоб 

знайти характер поняття, відмінного від поняття форуму. Або поняття міжнародного 

банкрутства, яке описується доктриною та дозволяє знайти стан деяких установ, які у 

вітчизняному законодавстві посилаються на право підприємств, що перебувають у 

скрутному становищі. 

Спочатку в українському законодавстві терміни банкрутство та 

неплатоспроможність використовувались з однаковим значенням. Таким чином, згідно з 

першими правилами, що регулюють процедуру банкрутства, назва процедури 

банкрутства охоплювала як процедуру санації, так і процедуру ліквідації, причому 

останню неправильно називали стадією банкрутства, що породило помилкове 

сприйняття всієї процедури, надавши їй наклепницький характер. Недавні нормативні 

акти виправили цю неточність, при цьому термін неплатоспроможність 

використовується належним чином для позначення колективного боргу в цілому. 

Отримуючи сигнали судової практики, спеціалізована література підкреслює про 

необхідність розробки деяких синтетичних досліджень у галузі банкрутства, які 

пов’язані з численними особливостями законодавчих перипетій. Окрім цього, у 

банкрутстві, було виділено два підходи, частково суперечливі: перший вважає 

банкрутство об’єктивним фактом, а інший – юридичним продуктом. 

Відповідно до одного з підходів, стверджувалося, що банкрутство - це, перш за 

все, економічна ситуація, яка полягає в абсолютній неможливості вирішення проблемних 

боргів. Це визначення є корисним, оскільки право, що розуміється як наукова 

дисципліна, намагається ідеально закріпитися в об’єктивній реальності, щоб усі суто 

інтелектуальні конструкції зустрічали з обережністю. Визнання того, що банкрутство 

збігається із ситуацією, яка зазвичай позначається терміном неплатоспроможність, 

прямо чи опосередковано, приймається міжнародною доктриною. 

Згідно з іншим підходом, банкрутство – це стан, в якій боржник підлягає 

колективній, рівноправній та регульованій процедурі під наглядом державного органу. 

Ця процедура спрямована на компенсацію для кредиторів, стягнення з боржника, також 

на інші санкції. Визначення дозволяє визначити характеристики для банкрутства. Перш 

за все, банкрутство - це загальна процедура, яка в принципі впливає на всі активи, 

зобов’язання та резерви боржника. Характерним для процедури банкрутства є той факт, 

що вона стосується боржника, який втрачає права на спадщину і, таким чином, 

позбавляється його активів. І останнє, але не менш важливе, особливим для процедури є 

те, що призначається представник процедури, відповідно довірена особа, яка за 

дорученням забезпечує дотримання інтересів справи. Балансуючи дві тенденції, 

порівняльний підхід схематично виявляє існування трьох категорій процедур: 

юрисдикційна процедура, адміністративна процедура та неформальна процедура, що 

регулюються автономією волі. Слід підкреслити, що питання, здається, пожвавлюється, 

особливо в останні роки, справжньою діалектикою між підходом, який надає перевагу 



Науковий пошук студентів ХХІ ст.: актуальні питання гуманітарних та соціально-економічних наук. Вип. 6 

325 

узгодженим рішенням, та підходом, що підтримує роль управління та контролю 

процедури, визнаної державним органом. Водночас, банкрутство не слід уявляти 

фіксованим поняттям. Насправді визнається, що колективна особливість процедури є 

фундаментальним елементом, оскільки вона дозволяє диференціювати банкрутство від 

індивідуального шляху примусового виконання, до якого можуть вдатися кредитори [1, 

с. 15].  

Банкрутство починається в період погіршення фінансового стану, коли не 

проводиться постійний аналіз для виявлення та нейтралізації прихованих негативних 

тенденцій. Методи аналізу та їх величина змінюються залежно від конкретних умов. У 

вітчизняних компаніях система управління фінансами знаходиться у процесі 

формування. Несприятливі обставини, неузгоджені вимоги податкових служб, банків, 

акціонерів негативно впливають на цей процес. Керівники бізнесу в першу чергу 

стурбовані максимізацією податків та збереженням інфляції. Неплатоспроможні 

компанії в першу чергу шукають інвесторів. Фінансовий аналіз – обов’язковий елемент 

управління фінансами - також недостатній, несистематизований і поспішний. В даний 

час понад 80% малих та середніх підприємств України перебувають у кризі або на порозі 

кризи, тобто на різних стадіях банкрутства. 

За дослідженнями в інституті банкрутства було з’ясовано, що економічний збій 

компанії спричинений кількома факторами, серед яких: 

1. несприятлива еволюція ринку (близько 20%); 

2. некомпетентність та помилки управління підприємством (60%); 

 3. природні явища, пожежі, лиха, землетруси (10%); 

 4. інші причини (10%) [2, с. 16]. 

Помічено, що основною причиною вважаються помилки в процесах управління та 

вивчення ринку. Процедура банкрутства починається, коли боржник не може виконати 

свої зобов’язання або, як очікується, не виконує свої обов’язки перед боржниками 

вчасно. В цей момент кредитори повинні вирішити, розпускати компанію за допомогою 

процедури ліквідації або підтримувати виробництво шляхом реорганізації. Це рішення 

залежить від визначення вартості компанії в умовах, в яких вона прийнята, відносно 

вартості її активів, якщо вони продаються окремо. 

Різниця між банкрутством та невдачею полягає в тому, що банкрутство – це 

процес, який починається фінансово і закінчується законно, тоді як провал не 

обов’язково має юридичну складову. Точний момент, коли настає банкрутство, важко 

вказати. Це відбувається в результаті суб’єктивних рішень у той період, коли у компанії 

є фінансові проблеми. Кредитори часто є тими, хто приймає рішення про юридичну 

ліквідаційну дію. Фінансовий збій необхідний, але недостатній як умова банкрутства.  

Загальний погляд на фінансовий дисбаланс полягає в тому, що він є результатом 

невідповідності між наявними (ліквідними) активами та поточними зобов’язаннями 

внаслідок міцних контрактів (контрактів, які повинні безумовно дотримуватися). 

Ліквідні активи складають значну частину загальної суми активів і мають значний вплив 

як на ліквідність, так і на збільшення дисбалансу між наявними (ліквідними) активами та 

поточними зобов’язаннями підприємства, що в кінцевому підсумку призводить до 

банкрутства. 

Існують такі причини банкрутства, як: 

- Внутрішні фактори: 

1. Основні управлінські помилки керівництва є: перерозвиненість; неправильні 

фінансові поради; слабка сила продажів; втрата контролю над витратами; недоречне 

спілкування. 

2. Нездатність компанії реагувати на зміни. 

3. Втрата важливих проектів. 

-  Зовнішні фактори включають: 

1. Трудові проблеми. 
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2. Державне регулювання. 

3. Природні причини. 

Надалі розглянемо впливи зовнішніх факторів, що визначаються: 

 - економічною діяльністю. Економічні цикли можуть суттєво вплинути на 

кількість банкрутств в економіці. Доведено, що рівень банкрутства вищий в умовах 

рецесії; 

 - життєвий цикл компанії. Компанії, як і люди, мають обмежений термін життя, і 

тому ми можемо говорити про природну складову процесу банкрутства компанії. 

Засобом боротьби та запобігання банкротству на підприємстві, звичайно є 

антикризове управління, тому розглянемо це поняття надалі. 

Антикризове управління – це управління, певним чином передбачає небезпеку 

кризи, аналіз його симптомів, заходів щодо зниження негативних наслідків кризи і 

використання факторів для подальшого розвитку. Будь-яке управління певною мірою 

повинно включати антикризову програму в міру вступу в смугу кризового розвитку 

підприємства. Ігнорування цього положення має значні негативні наслідки, облік його 

сприяє безболісному проходженню кризових ситуацій [3, с. 15]. 

Суть антикризової програми полягає у своєчасній профілактиці банкрутства, або 

при входженні фірми в кризовий стан та своєчасному «лікуванні» компанії, в 

грамотному і по можливості швидкому виведенні з кризи. Вона формулюється у 

наступних твердженнях: 

1. Кризи можна прогнозувати, чекати і спричинити; 

2. Кризи в певній мірі можна пришвидшити, випереджати і відсторонити; 

3. До криз можна і необхідно готуватися; 

4. Кризи можна згладжувати; 

5. Управління в умовах кризи вимагає специфічних підходів, своєрідних знань, 

досвіду і мистецтва; 

6. Кризові процеси можуть бути до певної межі керованими; 

7. Управління процесами виходу з кризи спроможний прискорювати ці процеси і 

нейтралізувати їхні наслідки. 

Таким чином, теоретичне дослідження дозволяє сформулювати наступні 

висновки, що спрямовані на вирішення фінансових проблем та запобігання ситуації 

неплатоспроможності в економічних підрозділах Україні: 

1. Для управління неплатоспроможним підприємством необхідне стабільне та 

чітко сформульоване законодавство, яке не впливає на результативність процедури 

реструктуризації. 

2. Питання антикризового управління підприємствами включають аспекти, 

пов’язані з виявленням неплатоспроможності, визначенням нестійкістю компанії та 

прогнозуванням криз. 

3. Антикризове управління, яке полягає у фінансовій реструктуризації 

підприємства та моделюванні внутрішніх процесів, що здійснюються в ньому. 

4. Вважається, що стабільність діяльності підприємств визначається ситуацією 

утримуваних фінансових ресурсів, їх розподілом та використанням, державою, яка 

забезпечувала б її розвиток на основі збільшення доходів та капіталу, підтримуючи, в 

умовах невизначеності відповідний рівень ліквідності та довіри. 

5. Зазначимо, що стан банкрутства, з яким можуть зіткнутися суб’єкти 

господарювання, є наслідком впливу несприятливих факторів екзогенного, ендогенного 

та специфічного характеру. У разі впливу кількох факторів одночасно спостерігається 

більш виражене наростання кризи, що зменшує вплив на антикризовий процес. 

6. В системі фінансового моніторингу та управління в умовах 

неплатоспроможності основна роль належить впровадженню внутрішніх механізмів 

фінансової стабілізації, ефективне застосування яких дозволить усунути фінансовий 

стрес, що загрожує банкрутством. 
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7. Забезпечення фінансової стійкості підприємств утримується у разі балансу, а 

максимальний період стабільної роботи визначається з урахуванням темпів збільшення 

капіталу та величин, оцінених за моделлю стабільного економічного зростання. 

8. Механізм вироблення стратегії уникнення неплатоспроможності та фінансових 

криз визначає цілі техніко-наукової та технологічної політики, до яких він відноситься: 

формування оптимальної виробничої структури; впровадження нових технологій, 

використання потенціалу прикладних наук, підтримки інновацій. 

З метою пожвавлення діяльності підприємств у системі пропонуються такі 

рішення, як: впровадження інноваційних процесів; підвищення ефективності виробничих 

та збутових процесів; реструктуризація; продаж або введення в експлуатацію 

невикористаних основних фондів; формування сприятливих умов для розвитку 

діяльності; впорядкування управлінських процесів; забезпечення життєздатності. 

Підприємство може вийти зі стану банкрутства на будь-якій стадії життєвого 

циклу. 

На кожному етапі антикризового управління існують різні шляхи виходу з кризи. 

Отже, розглянемо етап зовнішнього управління. Тут можливі наступні заходи щодо 

подолання кризи: 

 зміна структури системи керування; 

 створення об’єднання, що складається із сукупності підприємств, які 

зацікавлені в активах боржника; 

 розпродаж обладнання, частки підприємства, акцій; 

 скорочення витрат укладення мирової угоди з кредиторами. 
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У 21 столітті відвідування ресторану перестало бути показником достатку і 

набуло глобальної культурної значимості. На вулицях будь-якого міста можна зустріти 

заклади з абсолютно різними концепціями та ціновою політикою. Безліч людей готові 

віддати будь-які гроші, щоб їсти смачно і при цьому нічого не готувати Але, на жаль, 

катастрофа «covid19» зруйнувала багато років роботи рестораторів, шефів і інших 

працівників цієї сфери. Тема виживання ресторанів у період карантину є зараз як ніколи 

актуальною та потребує максимальної уваги.  

За даними Торгово-промислової палати України можна виділити наступні 

проблеми ресторанного бізнесу  в нашій  країні  під час карантину: 
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1. Плата за оренду приміщення. 

2. Погана якість сервісу: заклади з недбалим ставленням до сервісу не зможуть 

вистояти проти карантину. 

3. Місце розташування: ресторани з віддаленим місцем розташування рідше 

затребувані для доставки. 

4. Персонал. Недоброзичливе спілкування з гостем може сильно підірвати імідж 

ресторану. Управлінці і персонал повинні говорити і підтримувати один одного в 

скрутний  час.  

5. Недотримання та порушення  строків  поставки готової продукції і сировини.  

До пандемії, ресторанний ринок в Україні зростав досить не погано та навіть мав 

рекордні показники з продажу. Кількість закладів харчування в Україні в 2018 році 

збільшилася на 4,8%, така тенденція зберігалася і в 2019 році. Але в кінці березня 2020 

року через пандемію виручка українських ресторанів катастрофічно впала на 80-90%. А 

вже в квітні весь ресторанний ринок обрушився  майже в  два рази. Стало зрозуміло що з 

карантину вийдуть не всі.  15% українських ресторанів,  які закрилися через вірус так і 

не відновили свою роботу, в місті Ізмаїлі  яскравим тому  прикладом  є  ресторан 

«Гранат». Під час закриття ресторанів на карантин, держава дозволила продовжувати 

роботу тільки на винос і на доставку. Після першої хвилі карантину ресторани 

відкрилися, але за умови  працювати тільки на літніх терасах і  лише з дотриманням  

карантинних правил. У закладах з’явилися санітайзери на столах, офіціанти  повинні 

обслуговувати  гостей  виключно в  масках і рукавичках,  звичайне меню деякі заклади 

замінили віртуальним через QR-код.  

З огляду на статистику Київського міжнародного інституту соціології тільки 30% 

віддають перевагу відвідувати ресторани, інші 70% вибирають харчуватися вдома в 

умовах пандемії. У місті Ізмаїл один з головних видів дозвілля – похід в заклади 

громадського харчування. У місті дуже багато різних ресторанів, кафе і піцерій, де 

можна смачно і відносно недорого поїсти. Наступ карантину залишив людей без 

можливості відвідувати  заклади харчування, більш того за деякими даними,  після  

послаблення  жорсткого карантину і можливості часткового відновлення роботи 

громадського харчування з 100 чоловік, які раніше відвідували бари, кафе і ресторани,  

зараз  таку звичку зберегли всього сорок. 

Через карантин безліч людей втратили свою роботу в сфері громадського 

харчування. Багатьом довелося роз’їхатися по селах додому, так як не було чим платити 

за оренду житла.  

Одним із  шляхів  виживання  ресторанних закладів  в період карантину є 

максимальне скорочення витрат.  Виділимо  основні пропозиції щодо  просування, які 

допоможуть зберегти бізнес: 

1. Доставка їжі до дому. Найпростіший спосіб заробітку на даний момент. Успіх 

буде в тому випадку, якщо швидкість і якість не буде поступатися конкурентам. 

2. Промокоди і реклама в соціальних  мережах. Промокод –  це набір символів, які 

при замовленні дарують знижку. Можна використовувати для залучення уваги або як 

нагадування про себе. 

3. Програма лояльності. Наприклад, система знижок для постійних клієнтів або 

карта з нарахуванням балів за кожне замовлення або за запрошених друзів. 

4. Сайт закладу. Перед тим як відвідати ресторан, гості часто дізнаються про 

заклад  основну інформацію в  мережі Інтернет,  продивляються відгуки і т. д. Офіційний 

сайт дуже спростить цю задачу, якщо за допомогою сайту гість ще й зможе зробити 

замовлення. 

5. Відгуки. Дуже потужний інструмент для просування, постійне відстежування і 

реакція на відгуки це зворотний зв’язок з гостем. Демонстрація свого бажання 

поліпшити якість і прийняти всі побажання на замітку. 
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Детальніше про те як переживають пандемію заклади харчування  можна 

розглянути на прикладі ресторану «Пармезан», що знаходиться в  місті Ізмаїл. При 

послабленні  карантину в «Пармезані» працювала тільки літня тераса. На всіх столах був 

присутній дезінфектор і одноразове меню. Всі меблі та декор ретельно оброблялися 

кілька разів на день. З ранку  кожен співробітник проходив  температурний скринінг  і 

при найменших симптомах нездужання  відпускався  додому. Також в ресторані 

розміщений  документ, в  якому  міститься інформація щодо  запобіжних заходів. Гостей 

розсаджували подалі один від одного і на території майданчика не знаходилося більше 

20 осіб.  

Найскладніший час для ресторану настав при жорсткому карантині, коли було 

дозволено працювати тільки на винос і доставку. Перший час дохід був хорошим, так як 

гості не могли розлучитися з улюбленими стравами. Але незабаром через закриття 

підприємств багато хто залишився без роботи і зрозуміло без заробітної плати –  в 

результаті  почалася економія. Замовлення здійснювалися в основному за рахунок 

постійних клієнтів, замовлень на винос було 40%, а на доставку 60%. Доставка від 350 

грн оплачувалася за рахунок закладу. З персоналу в ресторані було двоє кухарів, які 

відповідали за приготування страв на холодному і гарячому цеху і адміністратор або 

офіціант, відповідальний за приймання та відправлення замовлення.  

Доставка – це ключ до часткового порятунку ресторанного сектора[4]. 

Пропонуємо   алгоритм дій  для організації успішної доставки:  

1. Наявність актуального попиту серед гостей (якірний продукт). 

2. Страва, яку можна приготувати з мінімальним використанням ресурсів 

(продуктів, персоналу)  по низькій-середній собівартості. 

3. Швидкість приготування від 10 до 15 хв і зберігання якості страви в період 

доставки. 

4. Ціна скомбінована такими факторами (ринок – ціни конкурентів, 

платоспроможність людей, універсальна торгова пропозиція). 

5. Вигідні  пропозиції  (бонуси, вартість доставки і т.д.). 

6. Умови доставки: від якої суми доставка безкоштовна, вигляд кур’єрів, 

швидкість.      

По всьому світу ресторатори  намагаються врятувати свій бізнес і створюють нові 

умови для відвідування закладів[2]. Наприклад,  в місті Амстердам один з ресторанів 

тестує спеціальні, індивідуальні «теплиці» розраховані на дві персони, які допомагають 

зберігати безпеку, або в деяких закладах власники садять за стіл іграшки, щоб 

забезпечити дистанцію між гостями. Ресторан «Francini Cafe De Colombia» в 

Великобританії встановив очищувачі повітря і розділив столики шторками для душа. У 

Швеції був винайдений новий спосіб безпечного обслуговування. Ресторан "Bord For En" 

(столик на одного) –  це заклад всього лише з одним столиком, який знаходиться на 

природі в 50 метрах від кухні. Офіціантів в ресторані немає, а кошик з їжею доставляє 

спеціальний підйомник. Страви для гостей готують шеф-кухаря Расмус Перссон і Лінда 

Карлссон. Заклад приймає одного гостя за весь день і пропонує йому обід, що включає 

три страви. В обід, який щодня оновлюється входять такі продукти: сметана, ікра з 

водоростей, масло лісового горіха, шашлик, чорниця і пюре з жовтою моркви і імбирем. 

В кінці трапези гості самі вирішують скільки заплатити. Після кожного  клієнта  стіл 

протягом шести годин поспіль  пустує, а потім ретельно проходить дезінфекцію. Столові 

прибори обробляють два рази в день. Незважаючи на всю дивність цього закладу, він 

пролунав  на всю Швецію і став  дуже популярним, єдиний стіл зарезервований до кінця 

місяця і гості залишають дуже немалі кошти  за його відвідини.  

В українських ресторанах  люди ознайомилися з віртуальним меню. Таке меню не 

вимагає фізичного контакту, що є набагато безпечнішим, ніж звичайне. На кожному 

столику приклеюється QR-код, який кожен гість може відсканувати за допомогою 

телефону та перейти на офіційний сайт закладу, щоб зробити своє замовлення. 
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Після кожної хвилі карантину всім  підприємствам харчування потрібно час на 

реабілітацію, так Тетяна Авраменко ( керуюча рестораном) пропонує наступний план 

щодо відновлення роботи закладів ресторанного бізнесу [1]: 

1. Командний дух. Поради щодо правильної організації роботи колективу.  

2. Аналіз продуктової картини, що краще купувати в перший час без перебоїв з 

постачанням. 

3. Перевірка цінової політики. 

4. Несподіваний сюрприз. Впровадження заходів задля зацікавлення та  

здивування  гостей.  

5. Відкриття та теплий прийом. 

Потрібно намагатися, щоб гість не думав про карантин і отримував хороші емоції 

тут і зараз. Не можна опускати руки і необхідно зберігати позитивний настрій. 

Підбиваючи підсумки, можна сказати, що з одного боку карантин допоміг 

рестораторам переглянути пріоритети і цінності, навчив більше прислухатися до гостей, 

проявив важливість командного духу. Заклади ще більше дізналися свої сильні і слабкі 

сторони, що допоможе їм виходити на доставку сильними і не втрачати момент. Проти 

карантину вистоять тільки найсильніші і якісні проєкти, які знову прийдуть уже з 

новими, гарячими пропозиціями і   будуть заслуговувати  увагу гостей. Безсумнівно, що 

ресторани зможуть відновитися до докарантинного рівня. Після карантину люди будуть 

шукати спосіб скинути напругу і пережити стрес, одним з варіантів це зробити буде 

відвідати улюблений заклад після затяжної ізоляції. Ресторанний бізнес –  це не тільки 

продаж, це улюблена справа і пристрасть власників, це про контакт і спілкування людей 

(побачення, ділові зустрічі, свята, сімейні посиденьки), це естетика, це щасливі моменти, 

які відкарбуються в пам’яті. Багато рестораторів зауважують на тому, що ринок змінився 

і як раніше вже не буде. Зміняться ціни, запити гостей, та ще багато чого зміниться. 

Швидше за все популярність наберуть простіші і бюджетні варіанти. Ресторанам 

доведеться добиватися довіри гостей і заманювати їх новими пропозиціями[3]. 
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У теперішній час інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ) стають одними з 

основних засобів навчання. Цьому сприяє активний розвиток процесу інформатизації 

суспільства та прогресивний рівень комп’ютеризації освітнього процесу. Учні з 
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особливими освітніми потребами (ООП), які відповідно до нового закону «Про освіту» з 

2017 року стали повноправними учасниками освітнього процесу поряд з іншими учнями 

закладів загальної середньої освіти, особливо потребують спеціалізованих засобів і 

технологій, більшість з яких розробляються на основі ІКТ або використовують їх. Постає 

питання про визначення напрямів використання та можливостей ІКТ для створення умов 

надання якісної освіти дітям з особливими освітніми потребами.  

Питання про напрями використання ІКТ для учнів з ООП розглядали багато 

науковців й вчителів, не тільки під час імплементації нового закону «Про освіту», а й ще 

значно раніше. Так, дане питання детально розглядає в своїй книзі В. Е. Гамоновіч [1]. 

Автор описує можливості ІКТ та електронних освітніх ресурсів для навчання і виховання 

дітей з особливими освітніми потребами в умовах інклюзія. Також автор виділяє 

класифікації сучасних електронних освітніх ресурсів, визначає вимоги щодо створення і 

використання сучасних комп’ютерних інструментальних середовищ для створення 

електронних освітніх ресурсів [1]. Т. В. Бондаренко детально розглядає допоміжні 

апаратно-програмні засоби, використання яких значно компенсують деякі природні 

функції організму дитини з ООП [2]. Вербицька І. досліджує поряд з ІКТ можливості 

SMАRT-технологій для створення дітям з ООП максимально зручних умов під час 

присутності на уроках, для приєднання до обговорення питань, і в загалі, для їх 

соціальної адаптації, розвитку впевненість у своїх можливостях [3]. 

У нашому дослідженні розглянемо особливості ІКТ для учнів з ООП на уроках 

інформатики. 

Освітні потреби дітей з обмеженими можливостями надзвичайно різноманітні. Як 

і всі інші члени суспільства, діти з обмеженими можливостями повинні придбати знання 

та навички, необхідні для поліпшення якості життя в суспільстві, в якому живуть. Однак 

вони стикаються з додатковими труднощами, які називають особливими освітніми 

потребами,  викликаними функціональними обмеженнями, і які по різному впливають на 

їх можливість отримати доступ до освіти. Очевидно, що всі функціональні обмеження 

перешкоджають оволодінню учнями достатнім рівнем знань, а тому, педагогом 

необхідно підбирати оптимальні програмно-апаратні обладнання для повноцінного 

задоволення індивідуальних потреб учнів, важливо враховувати функціональний стан їх 

здоров’я, а також мати чітке уявлення про роль і можливості ІКТ в освітньому процесі 

для таких осіб.  

Однак, створення тільки відповідної технологічної інфраструктури само по собі 

не може вирішити всіх проблем. Для реалізації найбільш повного впровадження ІКТ в 

інклюзивну освіту потрібно готовність педагогів створювати і застосовувати на практиці 

інноваційні методи навчання, а також змінювати і адаптувати існуючі підходи 

відповідно до нових можливостями, що відкриваються інтеграції в інклюзивну освіту 

найсучасніших технологій. Так, якщо учень з ООП не здатний контролювати і управляти 

будь-якою діяльністю, для нього мають бути адаптовані або розроблені альтернативні 

види діяльності з метою полегшення доступу до необхідної інформації з подальшою 

демонстрацією результатів. Щоб реалізувати ці можливості, необхідно забезпечити 

повну інтеграцію ІКТ в навчальну програму без певних відхилень від академічних вимог 

і стандартів. Також зміни в навчальній програмі не повинні призводити до її спрощення 

для окремих категорій учнів або зниження вимог до їх знань і вмінь. Такий підхід до 

організації освітнього процесу вимагає творчого підходу і винахідливості педагога.  

Уроки інформатики відіграють велику роль в інклюзивній освіті. У школах 

обладнуються комп’ютерні класи, удосконалюється навчально-методичне забезпечення, 

акцентується увага на практичних роботах, тому що навички в учнів з ООП, в більшості, 

випадків розвиваються повільніше, ніж у здорових. Застосування ІКТ на уроках 

інформатики дозволяє оптимізувати навчальне середовище, забезпечуючи 

альтернативний і, що особливо важливо, доступний користувачеві формат цифрових 

освітніх ресурсів. Завдяки використанню програмних засобів автоматизованої розробки 



Науковий пошук студентів ХХІ ст.: актуальні питання гуманітарних та соціально-економічних наук. Вип. 6 

332 

навчальних курсів, зміст навчальної програми може бути представлена різними 

способами: в якості тексту на сайті в Інтернеті, анімованого зображення, віртуальної 

реальності, мультимедійного продукту, включаючи цифрову звукозапис і відео. Крім 

того, зараз є безліч розвиваючих ігор, які використовуються в роботі з дітьми з 

обмеженими можливостями здоров’я. Вони дозволяють підбирати спеціальні вправи, які 

розвивають увагу, зорову пам’ять, мислення. Вони так само підбираються залежно від 

рівня розвитку дитини. Більш того комп’ютерні ігри сприяють зацікавленості учня і тим 

самим підвищують інтерес до процесу навчання. Працюючи за комп’ютером у дитини 

формуються такі якості як самостійність, впевненість у собі, уважність, відповідальність, 

акуратність, посидючість і підвищується самооцінка. 

Застосування ІКТ в інклюзивну освіту має величезний потенціал, виступає 

сполучною ланкою між функціональними можливостями дітей і індивідуальними 

потребами учнів з ООП. Однак на цьому шляху існує багато труднощів. Так, нові 

технології змінюють традиційну ієрархію системи освіти і пропонують гідні 

альтернативи усталеним пасивним підходам в навчанні дітей з особливими потребами. 

Однак, незважаючи на наявні незаперечні переваги, такі технології можуть виявитися 

перешкодою до навчання, якщо вони застосовуються без урахування індивідуальних 

потреб учнів і принципів доступності освітніх ресурсів. 

Для оптимізації освітнього процесу за допомогою ІКТ дітям з особливими 

освітніми потребами рекомендується використовувати стандартні і спеціалізовані 

апаратні і програмні засоби. Стандартне обладнання можна використовувати для всіх 

категорій дітей з ООП. Це може бути персональний комп’ютер, засоби мультимедіа, 

інтерактивна дошка, пристрої для доступу до Інтернет-ресурсів.  

Якщо розглядати допоміжні і спеціалізовані програмні засоби, то вони частіше 

використовуються в освітньому процесі дітей з ООП в залежності від наявних у них 

функціональних обмежень. Так, найбільш для учнів з порушеннями функцій опорно-

рухового апарату частіше використовуються такі засоби як сенсорний екран, сенсорна 

клавіатура, джойстик, ножні педалі, маніпулятор трекбол. До програмних забезпечення 

відносяться: настройка клавіш, а саме випадкове натискання клавіш, управління 

курсором з клавіатури, контроль над часом відповіді і повторенням команди, управління 

комбінації кнопок; програмне забезпечення для введення тексту за допомогою голосу, 

для прогнозування і завершення слова при введенні тексту з клавіатури; віртуальна 

клавіатура. 

Для учнів з порушеннями зору з допоміжних засобів можна виділити: 

брайлівський дисплей, брайлівський принтер, читають машини, телевізійні збільшують 

пристрої, брайлівський органайзер. З програмного забезпечення виділяють програми 

мовного доступу й електронні лупи. 

Для учнів з порушенням слуху з допоміжних засобів використовуються звуко-

підсилююча апаратура (багаточастотні FM-системи), а програмне забезпечення 

допомагає для здійснення синхронного перекладу усної мови в письмову (представлену 

на екрані монітора). 

Для учнів з порушеннями інтелекту і труднощами в навчанні з допоміжних 

засобів можна виділити: спеціальні клавіатури (альтернативні, полегшені, сенсорні), 

маніпулятор трекбол, сенсорний екран, електронні калькулятори. Програмне 

забезпечення використовується для складання інтелект-карт, для прогнозування і 

завершення слова при введенні тексту з клавіатури, для перевірки тексту і виправлення в 

ньому помилок, для голосового управління комп’ютером і введення тексту. 

Аналіз наукової літератури показав, що ІКТ допомагає також налагодити процес 

комунікації,  полегшати взаємодію дитини з навколишнім світом. Це сприяє підвищенню  

мотивації до навчання, створенню умов для ефективної самостійної роботи учнів як на 

уроці, так і вдома.  
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Можна виділити основні напрями використання ІКТ для створення умов для 

якісної освіти дітям з ООП (див. рис.1): 

- компенсаторний - надання технічної допомоги для полегшення традиційних в 

освіті видів діяльності, наприклад, читання та письма; 

- дидактичний - педагогічна допомога для створення відповідної навчальної 

середовища і освітніх ресурсів засобами ІКТ; 

- комунікаційна - комунікативна допомогу для участі в системах мережного 

взаємодії. 

 

 
Рис. 1. Основні функції ІКТ в інклюзивній освіті 

 

Таким чином, ІКТ забезпечують кардинальне покращення доступу дітей з ООП до 

інформації, для підтримки комунікацій, тобто стають потужним дидактичним та 

комунікаційним засобом, який, в свою чергу, сприяє прогресу в особистому розвитку, 

дозволяючи дітям з ООП повноцінно брати участь в житті суспільства. Також 

використання ІКТ в навчанні дітей з ООП благотворно впливає на інтелектуальне і 

мовленнєвий розвиток дітей, розвиває творчу активність, формує допитливість і 

підвищує інтерес до навчальних занять, розвитку здібностей орієнтуватися і 

адаптуватися в сучасному суспільстві.  
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Управління витратами – це динамічний процес який включає управлінські дії. 

Метою управлінських витрат є полягання у досягненні високого економічного 

результату діяльності підприємства. Цей процес не зводиться лише до зниження витрат а 

й поширюється на всі елементи управління.  

Управління витратами вважається відносно молодою сферою наукових і 

практичних інтересів. Вона започаткувала спочатку теорію виникнення витрат, а потім їх 

розвиток. Вона з’явилася у другій половині XIX ст. Початківцями цієї розробки були 

найбільш розвинуті на той час в економічному відношенні країни, до яких слід віднести 

Англію, Німеччину, США. 

Сутність проблеми управління витратами полягає по перше в неточному 

визначенні собівартості продукції а у тому як вона сформувалася а по друге процес 

управління витратами повинен бути направлений на формування собівартості у разі 

виявлення відхилень від бажаного фінансового стану. Вперше про управління витратами 

заговорили наприкінці 19 століття в США, Німеччині [6] 

З початком Незалежності України дана наука та дисципліна найшла своє 

відображення в економічному аналізі будь-якої підприємства. Будь-які витрати 

підприємства потребують обліку та контролю саме від розмірів витрат залежить рішення 

власників [3, c.76]. 

В сучасних умовах стан виробництва характеризується ефективністю, 

психологічними параметрами, ступенем використання досягнень науково-технічного 

прогресу, місцем і роллю робітника у виробничих процесах. 

Постійного зіставлення витрат і отриманих результатів потребують в обмежені 

ресурсів та в досягнені запланованої ефективності. 

Це є проблемою, що посилюється під впливом інфляції. Завжди дані про виробничі 

затрати необхідно повсякденно звіряти з даними майбутніх затрат. Вони залежать від 

пливу зовнішнього середовища. Крім того, адміністрація спостерігає за ефективністю 

роботи кожного підрозділу з метою управління затратами і доходами, а також і за 

отриманими результатами від виробництва кожного виду продукту. 

Управління витратами це є синтетична сфера знань, де використовують 

термінологію і методи інших дисциплін. Вони поєднують інколи абсолютно незалежні 

одне від одного знання про роботу підприємства, виявляють їх взаємозв’язок і вплив на 

кінцевий результат діяльності підприємства, тобто на прибуток. 

Витрати на виробництві мають визначення, як один із основних об’єктів 

управління економікою на мікрорівні, також і як важлива частина управлінського обліку. 

В умовах господарювання роль і значення управління спричинені місцем 

виробничих затрат та увагою до працівників. На виробництві у центрі уваги 

управлінського апарату перебувають витрати у певні періоди часу, саме це і пояснюється 

багатьма причинами. Основні серед них: 

- Раціональне використання обмеженими ресурсами,   

- Зріст прибутків за рахунок економії ресурсів, 

- Отримання синтетичного показника, який характеризує ефективність 

використання всіх видів; ресурсів (собівартість продукції); 

- З метою виявлення відхилень, планування ресурсів на одиницю продукції та 

аналіз фактичних витрат, 
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- Для визначення маржинального доходу відбувається зіставлення доходів та 

затрат, 

- Удосконалення конструкції, технології існуючих виробів і визначення 

ефективності заходів, 

- вирішення питань розширення асортименту продукції, використання потужностей 

підприємства, освоєння нових видів продукції. 

Також підвищення ролу управління витратами зумовлене необхідністю досягти 

оптимального рівня затрат на виробництво та реалізацію продукції. Від цього залежить 

успішність підприємства і організації. 

Для створення належних умов для росту конкурентоздатності продукції 

застосовується оптимальний рівень затрат. Також це дає змогу з’явитися підґрунтю для 

довгострокового і економічного зростання підприємств та організацій. 

В сучасний період в Україні управління втратами як єдиного цілісного процесу, 

практично не існує. 

Інфляційні процеси, що необхідні для створення цілісного процесу та цілісної 

системи управління, які продовжуються протятої останніх років, не сприяють зниженню 

собівартості продукції, рівня виробничих затрат. На жаль на більшості підприємств 

прибуток досягається не шляхом зменшення затрат, аза рахунок зростання відпускних 

цін [2, c. 215]. 

 Як правило, такий стан має негативні наслідки для громадян держави та 

суспільства в цілому. Незважаючи на недоліки цих явищ, висока вартість товарів у 

сучасних умовах має і свої позитивні моменти [4, c. 196]. 

 З однієї сторони вона змушує вигідно розміщувати всі види ресурсів, а з другої, 

спрямовує діяльність на виробництво потрібних та вигідних товарів і продуктів. 

 Зниженню ціни на продукцію, роботи чи послуги сприятиме здорова конкуренція. 

Вона змусить шукати різні шляхи для цього зниження собівартості продукції, робіт чи 

послуг. 

Найбільш вигідною і прийнятною у цьому відношенні повинна бути система 

управління витратами, як об’єктивна необхідність успішного функціонування 

підприємства чи організації. 

Сутність системи управління витратами деякі ототожнюють з темою точного 

визначення величини собівартості продукції, рівня виробничих затрат та на цій основі 

пошуку шляхів їх зниження. Це не завжди правильне визначення.   

На меті процесу управління витратами є виявлення сформованої собівартості та які 

чинники на неї впливають (позитивний чи негативний вплив). Також процес управління 

витратами має бути направлений на прогнозування можливої величини витрат, мак-

симально точне передбачення їх рівня та поточне оперативне втручання у діяльність 

підприємства в разі виявлення відхилень від наперед визначеного бажаного стану [1, 

c. 143]. 

Ринкові умови господарювання вимагають постійного пошуку і запровадження 

сучасних ефективних методів зниження витрат, до яких слід віднести нормативний 

метод обліку затрат на виробництво і калькулювання собівартості продукції або ж 

аналогічний зарубіжний метод «стандарт-кост»; систему своєчасного виробництва, 

відому під назвою «канбан»; оперативний аналіз собівартості продукції з виявленням 

відхилень, їх причин, винуватців і розробкою конкретних заходів з їх ліквідації тощо [5, 

c. 111]. 

Основною причиною відсутності надійної системи управління витратами є 

розмежованість окремих функцій системи управління. Їм не вистачає інтегрованої 

системи обліку, яка могла б обслуговуватися в всіх функціях управління необхідною 

інформацією для управління витратами. 

Отже, уся система управління витратами є складовою системи управління 

діяльністю підприємства і звичайно ж тісно взаємодіє з іншими підсистемами діяльності, 
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до яких слід віднести управління матеріально-технічним забезпеченням, виробництвом, 

збутом, прибутком тощо. Управління витратами здійснюється з використанням 

системного підходу. Мета підвищення ефективності загального управління 

розглядається як певна єдина складова система і є в взаємоузгоджені з іншими 

складовими.  

Управління витратами не зовсім є самоціллю, але воно повністю необхідне для 

досягнення підприємством визначеного економічного результату, а також є підвищення 

ефективності роботи. Усі функції управління витратами первинні у виробництві. Тобто 

для досягнення певного виробничого, економічного, технічного або іншого результату 

для початку потрібно понести витрати. Виходячи з цього цілю управління витратами є 

досягнення намічених результатів діяльності підприємства найбільш економічним 

способом. 
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ЗАКЛАД ОСВІТИ ЯК СИСТЕМА ВЗАЄМОДІЇ КЕРІВНИКА ТА 

ПІДЛЕГЛИХ 

Олексій Руденко  

магістрант факультету управління, адміністрування  

та інформаційної діяльності 

Ізмаїльський державний гуманітарний університет 

Науковий керівник – доц. Яковенко О. І. 

 

У нових реаліях двадцять першого століття заклад освіти має відповідати новим 

стандартам. Старі консервативні методи управління перестають діяти, а це, в свою чергу, 

негативно впливає на ефективність роботи освітнього закладу загалом. Саме цьому 

виникає гостра необхідність в оновленні поглядів на управління освітою. Впровадження 

сучасних ідей менеджменту є невід’ємною частиною цього процесу, тому вивчення  

закладу освіти як системи взаємодії керівника та підлеглих є необхідним.  

В даній статті визначаються поняття «управління освітою» та «стиль управління», 

зазначено структуру системи управління навчального закладу та функції її компонентів, 

організаційні форми управління освітнім закладом, а також визначено важливість 

особистості керівника, фактори, що знижують ефективність його роботи та риси 

інноваційного лідера.       

Термін «управління» часто позначає перетворення системи з одного стану в 

інший. Під управлінням розуміється діяльність, спрямована на прийняття рішень, 

організацію, контроль, регулювання об’єкта управління відповідно до заданої мети, 

аналіз та узагальнення на основі достовірної інформації. 

Тимошко Г. М. дає визначення поняттю «управління освітою»: « Це педагогічна 

категорія, що регулює економічну, соціально-політичну та духовну сфери життя». 
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Термін «управління» увійшов до освітянської галузі в другій половині 70-х років, 

змінивши термін «керівництво». У цей період під впливом ідеї соціального управління 

(праці В. Афанасьєва, Д. Гвішіані та інших) розпочався перехід від школознавства до 

розробки основ внутрішкільного управління. 

Інше тлумаченні управління освітою  −  педагогічно спланована та реалізована 

єдність цілей, змісту, цінностей, організаційних форм, технологій, діагностичних 

процедур, цілісний та цілеспрямований процес навчання і виховання.  

Цілісність та систематичність в управлінні освітнім закладом також передбачає 

взаємозв’язок і взаємодію управлінських функцій у діяльності його керівника та 

педагогічного колективу. Реалізація цього принципу виключає однобічність управління, 

коли будь-який з них визнається основною та визначальною функцією. Цей принцип 

підкреслює, що управлінська діяльність є логічною, послідовною, взаємовигідною, а 

також, що усі її функції є однаково важливими. 

Управління − це цілеспрямована свідома взаємодія учасників педагогічного 

процесу, заснована на знаннях його об’єктивних закономірностей, спрямованих на 

досягнення оптимального результату [1, с. 23]. 

Взаємодія учасників цілісного педагогічного процесу складається з ланцюжка 

взаємопов’язаних та послідовних дій чи функцій: контроль, організація, педагогічний 

аналіз, визначення мети та планування,  регулювання та коригування. 

В управлінні системою освіти важлива будь-яка інформація, але перш за все − 

інформація про управління, яка необхідна для оптимального функціонування керованої 

підсистеми. Управлінську інформацію можна розмежувати за різними ознаками: 

функціями управління − оцінна, аналітична, організаційна, конструктивна; за часом − 

щодня, щомісяця, щокварталу, щорічно; за призначенням – ознайомча, директивна, 

рекомендаційна тощо; та за джерелами доходу − відомчі, внутрішньошкільні, 

позашкільні.  

Розгляд закладів освіти як педагогічних систем та об’єктів управління означає, що 

керівницька діяльність організаторів освіти, викладачів, посадових осіб, студентів 

повинна однаково бути спрямована на розвиток цілей та досягнення результатів, 

створення умов для формування учнівських та педагогічних колективів, підбір змісту та 

використання різноманітних засобів, методів і форм навчальної роботи. У цьому випадку 

управління дозволяє зберегти доцільність педагогічної системи та впливати на 

оновлення її складових більш ефективно [2, с. 45]. 

Структура системи управління більшості освітніх закладів представлена чотирма 

рівнями управління. Перший рівень − це директор, який обирається колективом або 

призначається державним органом; голови ради освіти, студентського комітету, 

громадських об’єднань. Цей рівень визначає стратегічні напрями розвитку установи. 

Другий рівень − заступники директора, соціальний педагог, психолог, які є 

відповідальними за організацію суспільно корисної роботи, заступник директора з 

адміністративно-господарської роботи, вищі керівники, а також органи та асоціації, що 

займаються самоврядуванням. Третій рівень – вихователі, вчителі, класні керівники, які 

виконують управлінські функції стосовно батьків та учнів, дитячих об’єднань, гуртків. 

Цей рівень можна віднести до вчителів, які взаємодіють з органами державного 

управління та самоврядування, з закладами додаткової освіти. Четвертий рівень − учні, 

студенти,  органи класового та загального учнівського та студентського самоврядування. 

Вибір цього рівня підкреслює предметно-суб’єктивний характер взаємовідносин між 

викладачами та учнями: учень або студент, будучи об’єктом взаємодії, одночасно 

виступає і суб’єктом його розвитку. 

Структурні компоненти педагогічної системи не існують самі по собі, вони 

вживлюються в діяльність педагога, забезпечують досягнення освітніх цілей і, таким 

чином, утворюють функціональні компоненти педагогічної системи. Функціональні 
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компоненти будуються на основних структурних компонентах, які виникають у процесі 

діяльності вчителя. 

До функціональних компонентів належать контроль, постановка цілей та 

планування, педагогічний аналіз, організація, регулювання та коригування. Вони 

відображають педагогічний процес у русі, зміні, визначаючи логіку його розвитку та 

вдосконалення. 

Найважливішими організаційними формами адміністративної діяльності 

вважаються колегія закладу освіти, зустріч з директором, педагогічна рада, зустріч із 

заступником директора, методичні семінари, оперативні наради, наради комісії, клуби, 

збори студентів та інші [3, с. 67]. 

Працівники педагогічного колективу обирають голову, який керує роботою 

педагогічної ради. Діяльність педагогічної ради та управління освіти не дублюється, а 

доповнює один одного. Педагогічна рада – це рада професіоналів, які працюють в 

одному педагогічному колективі. Вона призвана вирішувати питання, які пов’язані 

безпосередньо з організацією навчально-виховного процесу, а також встановити шляхи 

вдосконалення цього процесу [4, с. 37]. 

Діяльність педагогічної ради спрямована на вирішення таких завдань: 

- оцінювання, обговорення, та відбір навчальних програм, посібників та 

підручників, які відповідають вимогам державних стандартів, та впровадження методів і 

форм навчально-виховного процесу, встановлення шляхів їх виконання; 

- обговорення роботи колективу щодо виконання поточних планів, перспективних 

річних, якості навчальної роботи; 

- організація роботи з підвищення кваліфікації вихователів, вчителів, розвитку 

творчої активності, створення інноваційного середовища в педагогічному колективі, 

вивчення, розширення та узагальнення кращого педагогічного досвіду; 

- атестація педагогічних працівників з урахуванням думок вчителів, батьків, 

учнів, внесення пропозицій щодо вдосконалення технології атестації, звернення до 

органів управління освітою щодо присвоєння категорій, звань, оцінок; 

- курси підвищення кваліфікації, розгляд та затвердження заявок викладачів на 

стажування, пред’явлення  кращим викладачам моральних та матеріальних заохочень; 

- визначення основних напрямків взаємодії навчального закладу з іншими 

навчальними закладами та науково-дослідними установами, творчими спілками, 

громадськими та державними організаціями; створення методичних служб, організація 

експериментальної роботи, центрів у структурі. 

Педагогічні ради мають працювати в умовах демократії та прозорості, до їх 

підготовки та проведення залучаються вчителі, учні та батьки. Педагогам можуть 

передувати змагання, опитування, тести, огляди, анкети тощо.  

Робота педради планується в довільній формі відповідно до потреб закладу 

освіти. Члени педагогічної ради мають право виносити на її розгляд усі питання 

навчально-виховного процесу. Кількість засідань педради визначається їх доцільністю, 

але не менш як 4 рази на рік. Рішення, прийняті педрадою, реалізуються, як правило, 

наказами керівника закладу. 

Педагогічна рада школи – від слова «радитись». Цю функцію демократичного 

неформального спілкування з учителями та іншими працівниками школи треба 

впроваджувати якомога повніше. Чіткі вказівки і завдання, зміст і функції ради 

викладені в «Положенні про педагогічну раду». Юридичними документами, які 

визначають статус, повноваження й завдання педагогічної ради є «Положення про 

педагогічну раду загальноосвітньої школи» і «Положення про загальноосвітній 

навчально-виховний заклад» [5, с. 6]. 

В навчальних закладах широко використовується така організаційна форма, як 

зустріч з директором. Зустрічі з директором обов’язкові для викладачів, адміністрації, 

але на них можуть запрошувати інших педагогічних працівників. Характер тих питань, 
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що обговорюються пов’язаний з безпосередньою організацією навчального процесу. Це 

питання успіху, дотримання правил поведінки, організації позакласної діяльності. На 

засіданнях директора може розглядатися робота окремих викладачів, система роботи 

вчителів з розвитку творчої діяльності учнів, виконання освітніх стандартів тощо. 

Періодичність таких зустрічей встановлюється директором. 

Інформаційні зустрічі за допомогою мережі Інтернет є необхідною формою 

організації навчального процесу. Їх зміст визначається реальною ситуацією. Це можуть 

бути зустрічі лише для педагогічних працівників, або лише для студентів, або обох 

одночасно. Оперативно-організаційні форми управління також включають відвідування 

занять та позакласних заходів, спортивних змагань, вечорів, творчих клубів, арт-студій 

тощо. Оперативно-організаційна робота директора та його заступників здійснюється у 

таких формах, як зустрічі з батьками, представниками громадськості тощо. 

Ефективною формою участі дітей та учнівської молоді в управлінні навчальними 

закладами є їх робота в межах виборного органу − учнівських та студентських комітетів. 

Участь школярів та студентів у різних комітетах створює передумови для розвитку 

демократичних основ у житті школи, розвитку ініціативи та відповідальності у дітей, 

підвищує ефективність у виконанні рішень [2, с. 59]. 

Ефективність використання організаційних форм управління навчальними 

закладами насамперед визначається їх готовністю, відданістю. Ці форми організації 

досягнуть своєї мети лише за умови взаємного інтересу, розуміння потреби в роботі та її 

важливості для всіх учасників педагогічного процесу. 

Діяльність управління в навчальних закладах, орієнтована на просування 

особистості людини на перший план, має свою специфіку. Його здійснюють не тільки 

директор та його заступники, а й викладачі, студенти та їх батьки як суб’єкти 

педагогічного процесу. Пам’ятаючи це, навчальний заклад буде процвітати. 

Ефективність процесу управління, настрій людей в організації, відносини між 

працівниками залежать від багатьох факторів: негайні умови праці, професіоналізм 

персоналу, рівень управління тощо. І одна з перших ролей у ряді цих факторів є 

особистість керівника. Особистість розглядається в психології як носій свідомості та 

предмет цілеспрямованої діяльності. До особистості застосовані три поняття: «індивід», 

«особистість» та «індивідуальність». 

Індивід − це людина як представник виду, тобто це поняття підкреслює 

біологічний принцип у людині. Кожна людина народжується індивідом, але лише в 

процесі розвитку (в онтогенезі) він стає особистістю. На процес розвитку особистості 

впливають в єдності такі фактори, як природні схильності, вплив соціальної сфери та 

освіти. 

Особистість − це «свідома людина», тобто людина, здатна до свідомої організації 

та саморегуляції діяльності. З позицій сучасного системного підходу діяльність 

особистості розглядається як цілеспрямована динамічна функціональна система, що 

характеризується багатовимірністю та ієрархією [6, с. 90].  

Існує три основні підсистеми:  

1) пізнавальна, яка призводить до функцій пізнання і яка включає когнітивні 

процеси: сприйняття, пам’ять, мислення тощо. 

2) регуляторна, яка включає емоційно-вольові процеси і забезпечує можливість 

саморегулювати діяльність та управління іншими людьми; 

3) комунікативна, яка реалізується у спілкуванні та взаємодії з іншими людьми.  

Особистість поряд із загальними психологічними проявами має індивідуально-

психологічні властивості: темперамент, характер, здібності, тобто властивості, що 

складають його індивідуальну ідентичність. Людина завжди вносить свої індивідуальні 

якості в процеси роботи та групову взаємодію. Дивлячись на кожного члена виробничої 

чи навчальної групи з точки зору його індивідуально-психологічних властивостей, ми 

підходимо до нього як до особистості, тобто до людини, у чомусь подібної до інших 
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людей, водночас своєрідної та неповторної. Система індивідуальних якостей людини − 

це її особистість, але одній людині вдається яскраво і продуктивно показати це у своїй 

діяльності, а іншій − на дуже скромному рівні. 

Знання та облік індивідуальних якостей людей необхідні, щоб керівник 

усвідомлював індивідуальний підхід до них; про більш успішне навчання, адаптацію до 

умов професійної роботи та групової взаємодії − щоб оптимально стимулювати 

ефективну діяльність членів команди. 

Грамотний керівник буде постійно працювати над саморозвитком, самоосвітою та 

удосконаленням. Всі особисті якості лідера відображаються в його стилі управління.  

Стиль управління − це певна система переважних методів, способів та форм 

управління менеджером. Вибір того чи іншого стилю керівництва зумовлений багатьма 

взаємодіючими об’єктивними та суб’єктивними факторами [7, с. 55]. 

До об’єктивних факторів належать такі, як зміст виконуваних заходів, ступінь 

складності завдань, що вирішуються, складність умов, в яких приймаються їх рішення, 

ієрархічна структура керівництва та підпорядкування, соціально-політична ситуація, 

соціально-психологічний клімат у колективі тощо. 

До суб’єктивних факторів належать типологічні властивості нервової системи 

(темперамент), риси характеру, орієнтація, здатність людини, звичні способи діяльності, 

спілкування, прийняття рішень, знання, досвід, переконання. 

Досвідчений керівник вміє використовувати той чи інший стиль залежно від 

обставин: змісту завдань, що вирішуються, конкретного складу керованої групи тощо. 

Стиль лідерства має великий вплив на діяльність підлеглих та ефективність організації 

[8, с. 67]. 

Ефективність керівника залежить як від самого себе, так і від його підлеглих. 

Нижче перелічено фактори, що знижують результати роботи керівника і залежать від 

нього: 

- не планує роботу (ні свою, ні свого відділу); 

- спочатку виконує приємну та звичну роботу; 

- не довіряє своїм підлеглим і робить свою роботу сам; 

- не може використовувати в інтересах праці своїх підлеглих; 

- спрямовує роботу персоналу безпосередньо, замість того, щоб керувати, 

встановлюючи цілі та завдання, засновані на самоврядуванні; 

- приймає занадто багато рішень для своїх підлеглих, враховуючи, що таким 

чином він тримає в руках усі нитки управління, і фактично перешкоджає розвитку своїх 

підлеглих у питаннях прийняття рішень і перевантажує себе роботою; 

- не знає своїх підлеглих і не цікавиться їх роботою, їх особистими планами на 

майбутнє; 

- не хоче або не може відкрито спілкуватися зі своїми підлеглими; 

- не вірить у здібності своїх підлеглих; 

- не визначає порядок терміновості та важливості своєї роботи та не складає план 

раціонального використання робочого часу. 

Фактори, що знижують ефективність роботи менеджера, залежать від підлеглого, 

який: 

а) не готує належним чином питання і займає робочий час для обох; 

б) він боїться приймати власне рішення і постійно звертається до керівника; 

в) не планує як використовувати свій робочий час та як виконувати покладені на 

нього завдання і тим самим втручається у заплановану роботу керівника; 

г) не знає точно свого завдання, не має свого авторитету та мети своєї роботи; 

д) не знає, як звернутися до свого керівника і виконує завдання, які не пов’язані з 

ним; 

д) не в змозі поговорити зі своїм керівником; 
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з) він не звик розуміти завдання, які він отримує сам, але любить завжди 

отримувати готові вказівки від інших; він не знає, чого хоче в житті. 

Ефективність управлінської діяльності багато в чому визначається тим, яким 

чином керівники навчальних закладів використовують метод педагогічного аналізу, 

наскільки глибоко вони можуть досліджувати встановлені факти, виявляти найбільш 

характерні залежності. Несвоєчасний чи непрофесійний аналіз діяльності директора 

призводить на етапі розробки цілей та формування завдань до невизначеності, 

розпливчастості, а іноді й до необґрунтованості прийнятих рішень. 

Під час здійснення будь-якої управлінської діяльності періодично виникають 

певні проблеми. Рівень управлінської компетентності визначається тим, як керівник 

сучасного навчального закладу вирішує проблеми. 

Управлінська компетентність керівника закладу освіти визначається як його 

здатність і готовність досконально, всебічно аналізувати, виявляти і точно формулювати 

проблеми навчального закладу та знаходити з ряду альтернативних підходів їх найбільш 

доцільне та ефективне рішення [9, с. 204]. 

Для нового покоління лідерів, схильних здійснювати інноваційний менеджмент, 

стає реальною необхідністю володіти інноваційним, системно-творчим мисленням, 

активізувати творчість у процесі вирішення існуючих проблем та пошуку нових 

можливостей розвитку навчального закладу. 

Оскільки інновація виступає як спеціально організована діяльність, яка виробляє 

сама, вона потребуватиме певного набору рис характеру інноваційної особистості лідера, 

серед яких: 

- потреба змін, здатність відійти від сили традицій, визначаючи точки розвитку та 

адекватні соціальні механізми; 

- наявність творчості як особистої якості так і креативного, інноваційного 

мислення; 

- готовність та вміння знаходити ідеї та використовувати можливості їх 

оптимальної реалізації; 

- систематичний, прогностичний підхід до вибору та організації інновацій; 

- здатність орієнтуватися в стані невизначеності та визначати прийнятний ступінь 

ризику; 

- готовність та здатність долати постійно виникаючі перешкоди; 

- розвинена здатність до рефлексії, самоаналізу. 

Звичайно, це не вичерпний спектр особливостей інноваційного керівника 

навчального закладу, але необхідно та достатньо, щоб охарактеризувати інноваційність 

як типову якість особистості керівника в взаємодії його з підлеглими. 

Таким чином, ефективність будь-якої організації залежить від стилю управління 

командою. Стиль управління розкриває особисті якості менеджера. Тому для 

підвищення ефективності роботи закладу необхідно звернутися до особистості 

керівника. Ефективним лідером є той, хто на етапі реалізації тієї чи іншої функції 

управління демонструє лише позитивні особистісні якості, використовуючи для цього 

ефективні принципи та методи взаємодії з командою. Розвиток та вдосконалення 

особистісних якостей керівників, зміна стилю керівництва може підвищити ефективність 

роботи навчального закладу.  
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Успішне функціонування будь-якої компанії на ринку туристичного бізнесу 

практично неможливе без використання сучасних інформаційних технологій. Специфіка 

технології розробки та продажу туристичних продуктів вимагає систем, які 

забезпечували б інформацію про наявність транспортних засобів, варіанти розміщення в 

туризмі, забезпечували швидке бронювання та резервування, а також автоматизацію 

рішень допоміжних замовлень при наданні туристичних послуг (паралельне оформлення 

таких документів, рахунки-фактури та путівники, що містять інформацію про 

розрахунки та посилання тощо). Це можливо за умови, що сучасні комп’ютерні 

технології обробки та передачі інформації широко використовуються в туризмі.  

Туристична індустрія настільки багатогранна, що вимагає використання широкого 

спектру інформаційних технологій, починаючи від розробки спеціалізованих 

програмних засобів, що автоматизують роботу певної туристичної компанії чи готелю, 

до використання Глобальної комп’ютерної мережі (рис. 1) [1; 52]. 

Докладніше розглянемо інформаційні технології в туристичній сфері. 

Системи резервування. Як відомо, туристичний продукт - це комплекс 

різноманітних послуг для мандрівників, а туристична компанія – дистриб’ютор, що є 

лише одним із ланок організації туру. Швидкість інформації, оперативний зв’язок між 

ними мають найбільше значення, тому інформаційні технології займають важливе місце 

в туризмі. Про розміри сучасних комп’ютерних систем бронювання (КСБ) свідчать 

статистичні дані: в офісах туристичних агенцій та авіакомпаній, що користуються 

послугами цих систем день і ніч, знаходиться близько 600 тисяч терміналів. У зв’язку із 

зростаючим обсягом дослідження KSB, вони отримали нову назву - Глобальні системи 

розподілу (ГРС).  

Регіональні туристичні агенції активно використовують систему комп’ютерного 

бронювання. Без них неможливо уявити щоденне планування та управління операціями. 

Слід зазначити, що в цілому СБК впливає на всю туристичну галузь. Так, близько 90% 

туристичних агентств у США та Великобританії пов’язані з GDS, враховуючи, що 

системи резервування надають не тільки послуги авіакомпаній, але також розміщення в 

готелях, оренду автомобілів, круїзи, інформацію про місцезнаходження, курси валют, 
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звіти про погоду, автобусні та залізничні послуги. Ці системи дозволяють замовити всі 

основні сегменти туру - від номерів у готелях та авіаперевезень до квитків у театр та 

страхових полісів. 

Функціонування і ефективність цих систем вимагають, щоб постачальники 

туристичних послуг засвоїли принаймні мінімальний рівень технології (наприклад, 

навички роботи з ПК та використання мережевих ресурсів у туристичних агентствах), 

щоб отримувати доступ до таких систем і бути на них представленими. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Види ІТ в туризмі 

Найбільшими КСБ на міжнародному ринку туризму є системи Amadeus, Galileo, 

Worldspan. Середні компанії більше влаштує стандартна версія, що встановлюється в 

офісі та включає, окрім програмного забезпечення, особливі комп’ютери і принтери для 

друку квитків, ПЗ. Великим фірми, які володіють власними локальними комп’ютерними 

мережами, встановлюється система «клієнт-сервер». Через шлюз та сервер локальної 

мережі, агентства зв’язуються з центральним сервером Amadeus. Таким чином, кожен 

термінал підприємства має доступ до системи бронювання. Причому плата за 

підключення до Amadeus кожного наступного робочого місця досить незначна. 

Worldspan вважається наймолодшою КСБ, однак коріння системи йдуть дуже 

глибоко. На сьогоднішній день система Worldspan дозволяє зарезервувати авіаквитки в 

487-ми авіакомпаніях у цілому світі, оформити оренду автомобіля в 45-ти компаніях (що 

представляють послуги приблизно в 15854 точках світу), замовити номер в одному з 35 

тис. готелів. 

Одна з провідних ГРС у світі – Galileo. Ця система являє собою серйозного 

конкурента і Amadeus, і Worldspan, оскільки позиції Galileo в світі дуже сильні. Система 

резервування Galileo – є однією з найбільш передових систем бронювання в технічному 
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відношенні. Саме Galileo однією з перших надала агентствам Windows-версію системи 

резервації. Програма Premier дозволяє агентствам повністю автоматизувати роботу з 

обслуговування клієнтів. Наприклад, вести клієнтські бази даних, створювати власні 

екранні форми і меню, зберігати найбільш повторювані запити та ін. [5, с. 249].  

Залишається додати, що зазначені вище системи надлишку відрізняються тільки 

одна від одної:  

- повнота і оперативність видаваної інформації; 

 - набір сервісів за кількістю власників різних типів ресурсів, що мають договір з 

конкретною GDS, і рівнем доступності їх баз даних;  

- зручність формування заявки на бронювання, завдяки програмному 

забезпеченню, використовуваному в GDS і встановленим на персональному комп’ютері 

туристичної компанії; 

 - надійність обладнання і засобів зв’язку між компанією і центром обробки даних 

GDS; 

 - розмір плати за використання інформаційних послуг і порядок її формування.  

Під офісними програмами тепер розуміються таблиці Excel, адаптовані для 

введення замовлень і наклеювання відміток про оплату, а також складні інтегровані 

системи, що дозволяють автоматизувати і оптимізувати бізнес-процеси туристичних 

компаній. Ви можете вибрати такі рівні автоматизації: 

 - оргтехніка (телефонія, факси, копіювальні апарати) 

 - комп’ютери зі стандартним програмним забезпеченням, наприклад Microsoft 

Office;  

- спеціальне програмне забезпечення (так званий BackOffice, що зв’язує програми 

BackOffice з глобальними системами бронювання)  

- наявність їх інтернет-магазинів.  

Програмні продукти Microsoft використовуються для автоматизації не тільки 

великого, а й малого бізнесу. Це сімейство програмних продуктів об’єднує 

найпопулярніші у світі програми в унікальному середовищі, ідеально підходить для 

роботи з різноманітною інформацією: Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Access.  

Сьогодні професійні офісні програми стверджують, що повністю автоматизують 

бізнес-процеси туристичних агентств. Набуття програми такого рівня не обмежується 

просто купівлею комерційної системи – це, перш за все, серйозна робота над 

застосуванням нових, передових технологій. [2, с. 136].  

Успішна робота турфірми можлива лише тоді, коли забезпечується зв’язок 

«туроператор – туристична агенція» та доступ до ЄСВ. На жаль, лише деякі системи, такі 

як «Турагент-2000», дозволяють віддалене бронювання турів. Програмний пакет Samo-

Tour також дозволяє формувати та надсилати заявки на екскурсії та бронювання готелів з 

автоматичним повідомленням про отримання вашого бронювання. Разом з 

автоматизацією внутрішніх функцій туристичних агентств дистанційне бронювання 

туристичних послуг забезпечує спеціально розроблена система «Континент-АНТ». Це 

дозволяє туроператору співпрацювати в режимі реального часу з мережею туристичних 

агентств і загалом бронювати туристичні пакети, включаючи авіаперевезення, послуги та 

готелі. Багато програмні продукти умовно можна розділити на туроператорів, туристичні 

агенції, універсальні (призначені для агентів, туроператорів та продавців квитків) [4, 

с. 47].  

Інформаційні системи туристичного рейтингу стають дедалі популярнішими, 

оскільки в цей момент капітал та інформаційні технології стають вирішальним 

аргументом у конкуренції. Незабаром універсальні програми набудуть все більшого 

поширення, оскільки дозволяють надавати різні послуги. Важливо вміти самостійно 

моделювати та вдосконалювати операційну систему, що сприяє індивідуалізації 

турфірми.  
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Мультимедійні технології знайшли швидке застосування в галузі туризму. 

Головною особливістю мультимедійного комп’ютера є наявність додаткових пристроїв, 

таких як дисководи CD-ROM, звукові карти, динаміки тощо. Сьогодні більшість 

комп’ютерів є мультимедійними, і ці пристрої є стандартними. Мультимедійні технології 

дозволяють працювати з аудіо- та відеофайлами, що відкриває нові рекомендації щодо 

використання комп’ютерних технологій у сфері туризму, особливо при розробці 

віртуальних екскурсій та подорожей. 

Віртуальні екскурсії та поїздки – це презентації, що дозволяють туристам 

побачити основні об’єкти, що цікавлять (музеї, визначні пам’ятки), ще до їх фактичного 

відвідування. Це можуть бути довільно рухомі панорами предметів будь-якого розміру 

(експонати музеїв та картинних галерей, готельні номери, вулиці та міські будівлі, алеї, 

види пташиного польоту тощо). Панорами зв’язані між собою модельованими 

поздовжніми рухами таким чином, щоб створити ілюзію реального руху вздовж і 

всередині об’єкта з можливістю зупинки, щоб подивитися на найцікавіші місця. 

Переглядач може довільно змінювати напрямок руху, використовувати функцію 

масштабування, рухатись вперед-назад, вправо та вліво. Існує можливість озвучення 

презентації, вбудовування пояснень, вписування у віртуальну подорож карт і планів 

поверхів.  

Ведення бізнесу в Інтернеті використовується кількома способами. Одним з них є 

використання віртуального простору для просування своїх послуг на ринок. Інтернет-

реклама стає все більш популярною. Великі туроператори та невеликі туристичні агенції 

активно використовують веб-сайти та власні сервери. Інформацію про далекі країни, 

екзотичні подорожі та ціни на туристичні послуги легко знайти через будь-яку пошукову 

систему. Однак такий різноманітний вибір частково оманливий. Багато сторінок мало 

цікавлять користувача і, в кращому випадку, містять список запропонованих країн та 

номери офісів. Інтернет приваблює туристичні агенції не лише як інструмент реклами, а 

й як унікальний засіб організації взаємодії філій та агентств. Великі туроператори, яким 

доводиться підтримувати контакт із сотнями туристичних агентств у різних країнах 

щодня, вже зрозуміли переваги Інтернету. Віртуальні виступи майже всіх провідних 

туроператорів можна знайти у Всесвітній мережі. 

Кожен повністю обладнаний веб-сайт – це система автоматизованих 

інформаційних технологій (САIT), призначена для використання в якості відвідувача 

мережі та працівника туристичної компанії. Створення САІТ вимагає великих зусиль і 

часу. Основними підсистемами САIT є:  

- технічна інфраструктура комп’ютерного та мережевого обладнання із системним 

програмним забезпеченням;  

- СУБД;  

- програмне забезпечення для підтримки функціональних властивостей САIT;  

- інформаційна та мовна підтримка. 

Перелічені елементи взаємозалежні та створюються паралельно в процесі 

реалізації СА ІТ. 

Підприємства туристичної індустрії, особливо авіакомпанії і готелі, дуже швидко 

зуміли оцінити переваги маркетингу і продажу свого продукту через Інтернет. 

Інтернет надає їм ідеальні засоби для продажу продукту далеко за межами своїх 

країн, оскільки вартість його послуг на глобальному та місцевому ринках є однаковою. 

Якщо бюджети традиційних маркетингових операцій зростають прямо пропорційно до 

географічного охоплення (за рахунок збільшення вартості друку і поширення), то для 

Інтернету географічні фактори не мають значення: вартість його послуг не залежить від 

того, де і скільки осіб відвідали веб-сторінки. 

Інтернет-технології дають такі можливості туристичним підприємствам:  

– доносити інформацію і пропозицію продукту до великої кількості людей у всьому 

світі за порівняно невелику ціну;  
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– надавати інформацію вищої якості, ніж у традиційних друкованих джерелах;  

– забезпечувати споживачам легший і простіший спосіб бронювання продукту. 

Інтернет-системи надають ще одну нову можливість збуту – просування товарів 

споживачам електронною поштою. Такі системи запам’ятовують і зберігають у пам’яті 

велику кількість інформації про минулі додатки клієнтів, на основі яких можна 

визначити найкращі напрямки просування товару з урахуванням демографічних 

факторів, інтересів, найкращих можливостей розміщення тощо. Інформацію про клієнтів 

можна збирати з різних джерел: телефонних дзвінків, Інтернету, інформаційних кіосків, 

туристичних бюро та зберігати в єдиній базі даних. Веб-сайти, створені в Інтернеті, 

дозволяють споживачам швидко і легко переключитися з планування подорожі на його 

бронювання [3, с. 18].  

Створення ефективного веб-сайту – це лише перший крок у користуванні 

Інтернетом. Дуже важливо забезпечити його просування за традиційними та 

електронними каналами, а потім організувати цілеспрямовані рекламні кампанії, 

використовуючи агресивні маркетингові технології.  

У наш час професійні офісні програми стверджують, що повністю автоматизують 

бізнес-процеси туристичних компаній. На жаль, використання широкого кола 

економічно вигідних комп’ютерних програм, доступних багатьом туристичним 

компаніям, обмежується недостатньою підготовкою кваліфікованого персоналу, 

відсутністю ініціативи керівників. Водночас прогрес інформаційних технологій 

випереджає очікування туристичних компаній щодо довгострокової адекватності 

застосовуваних автоматизованих систем управління. Якщо раніше такі компанії 

змінювали своє технологічне обладнання в середньому кожні 5-8 років, то сьогодні цикл 

скорочується до 3-4 років. Слід зазначити, що сам факт встановлення сучасної системи 

не безумовно відшкодовує понесені витрати. Ефективність автоматизації визначається 

низкою скоординованих дій щодо перегляду існуючих методів і процедур, 

перепідготовки персоналу, розробки та впровадження стратегії інформаційних 

технологій підприємства. Тому, насамперед, керівники туристичних компаній повинні 

розуміти, що для більш широкого використання комп’ютерних технологій у 

майбутньому необхідно підвищувати кваліфікацію своїх працівників сьогодні. Це 

підвищить якість обслуговування споживачів, дозволить менеджерам швидше і точніше 

завершити тур, забезпечить різноманітний спектр туристичних послуг, покращить рівень 

розробки маркетингового планування та підвищить конкурентоспроможність послуг на 

сучасному ринку. 
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ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ РЕЙТИНГОВИХ ОЦІНОК 

ПРИ ОБҐРУНТУВАННІ ВИБОРУ ІНОЗЕМНИХ ПОСТАЧАЛЬНИКІВ 

Артем Сорока 

магістрант факультету управління, адміністрування та інформаційної 

діяльності Ізмаїльський державний гуманітарний університет 

Науковий керівник – доц. Сорока Л.М. 

 

В ринкових умовах господарювання будь-який виробник шукає можливі шляхи 

для підвищення своєї конкурентоспроможності. Одним із факторів, що впливають на 

ефективність господарювання підприємницьких структур є раціональний вибір фірми-

постачальника. 

Найбільш ефективною та поширеною методикою при виборі постачальників, у 

тому числі й іноземних, є метод рейтингових оцінок [1, с. 127].  

Перевагою обраного методу, над більшістю існуючих підходів, є чітке вираження 

суджень експертів щодо сутності та структури питання (проблеми), шляхом формування 

переліку факторів-детермінантів та їх кількісного оцінювання [2, с. 97]. 

На рис. 1. представлено сформований приклад переліку факторів, які можуть бути 

домінуючими за думками експертної групи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис 1. Приклад критеріїв вибору постачальника за думками експертної групи 

 

Використання рейтингового методу оцінювання потребує формалізації 

представлених факторів на рис. 1 Необхідні дані представимо у таблиці 1.  
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Таблиця 1.  

База даних для проведення рейтингового оцінювання підприємств-

постачальників сировини для підприємства Х 

№ 
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№1 10 1,5 16,0 9 10 10 242,16 

№2 9 3,0 13,0 9 7 10 280,1 

№3 9 0,5 18,0 8 15 9 285,3 

№4 8 2,0 24,0 6 36 7 190,75 

* Максимальна кількість балів – 10.  

З метою встановлення рейтингу фірм-постачальників сировини для підприємства Х 

доцільно використати метод багатовимірної середньої.  

Алгоритм дій для обраного нами методу містить певні етапи [3, с. 152]. 

1. Сформовано перелік фірм-постачальників сировини.  

2. Експертним шляхом визначено перелік показників (Rij), на підставі яких, маємо 

можливість розрахувати інтегральну оцінку та встановити рейтинг фірм-постачальників 

(табл. 2.). 

3.  Наступним кроком буде визначення середнього значення R  за кожним показником 

(табл. 2.). Для цього скористаємося наступною формулою: 

n




Rij
R ,     (1.) 

n – кількість підприємств-партнерів.  

Таблиця  2. 

Визначення середнього значення за кожним фактором-детермінантом 
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№1 10 1,5 16,0 9 10 10 242,16 

№2 9 3,0 13,0 9 7 10 280,1 

№3 9 0,5 18,0 8 15 9 285,3 

№4 8 2,0 24,0 6 36 7 190,75 

Середнє 

значення 

показників ( R ) 

9 1,75 17,75 8 17 9 249,6 
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У зв’язку з тим, що існує правило – при використанні методу багатовимірної 

середньої всі показники мають бути тільки прямими чи зворотними [4, с. 194] ми подальші 

етапи будемо вносити одразу у дві таблиці – у таблицю 3. ми помістимо прямі показники, а 

це R1, R4, R6. До таблиці 4. занесемо фактори, що є зворотними, а саме: R2,  R3 , R5, R7. 

Подальші етапи 4-7 знайшли своє відображення у таблицях 3. та 4. 

4. У стовпцях 2-3 таблиці 3. та 2-5 таблиці 4. нами розраховано показники відхилень 

значення jiP  від середнього значення за допомогою формули: 

       

j

ji

ji
R

R
P  ,                   (2.) 

де jiP  – відхилення кожного показника від середнього значення; 

jiR  – відповідні показники; 

R j  –  середнє значення за певним показником [5, с. 107].  

5. У стовпці 5 таблиці 3. ми підсумовували відхилення P1, P4, P6. Щодо таблиці 4., то 

подібна інформація міститься у стовпці 6, де знайшли своє місце відхилення P2, P3, P5, P7. 

6. Далі у  стовпцях 6 та 7 таблиць 3. та 4. відповідно ми знайшли середнє значення 

відхилення за формулою:  

                                      
k




ji

i

p
P ,               (3.) 

  де iP  – середнє значення відхилення; 

 jip  – сума відхилень; 

k – кількість показників [5, с. 108]. 

7. У стовпцях 7 та 8 таблиць 3. та 4. відповідно, за допомогою  оцінки величин 

середнього значення  iP , нами встановлено рейтинг фірм-експортерів сировини для 

підприємства Х. 

 

Таблиця 3. 

Рейтинг підприємств-постачальників за прямими показниками 

П
ід

п
р
и

єм
ст

в
о

 

  

Розрахункові показники 

P1 P4 P6  jiP  
iP  Ранг показників iP  

1 2 3 3 5 6 7 

№1 1,11 1,3 1,11 3,51 1,17 I 

№2 1,0 1,3 1,11 3,41 1,14 II 

№3 1,0 1,0 1,0 3,0 1,0 III 

№4 0,89 0,75 0,78 2,42 0,8 IV 

 

За результатами проведеної нами першої частини дослідження, лідируючі позиції 

займає підприємство №1. Слід наголосити на тому, що за результатами аналізу таблиці 

3., ми надаємо найвищій ранг підприємству з максимальним показником у стовпці 6. А у 

таблиці 4. ми діємо навпаки – найвищій ранг присвоюємо постачальнику, який 

демонструє у стовпці 7 мінімальний результат. 
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Таблиця 4. 

Рейтинг підприємств-постачальників за зворотними показниками 
П

ід
п

р
и

єм
ст

в
о
 

  

Розрахункові показники 

P2 P3 P5 P7  jiP  
iP  Ранг показників iP  

1 2 3 4 5 6 7 8 

№1 0,86 0,9 0,59 0,97 3,32 0,830 I 

№2 1,71 0,73 0,41 1,12 3,97 0,993 II 

№3 0,29 1,02 0,88 1,14 3,33 0,833 III 

№4 1,14 1,35 2,1 0,76 5,25 1,338 IV 

За результатами другої частини нашого аналізу, також підприємство №1 є 

лідером, незначно, але випереджаючи підприємство №3. 

Отже, за результатами проведеного дослідження маємо можливість констатувати, що 

менеджерам підприємства Х слід обрати у якості іноземного постачальника сировини 

підприємство №1. 
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Під час кризи, в першу чергу, страждають компанії, де немає повноцінних 

механізмів управління, таких як, стратегічне управління і маркетинг. Систематичні 

помилки керівництва у питаннях стратегічного планування, здатні багаторазово 

посилити кризовий ефект та скоротити життєвий цикл підприємства. Основним засобом 

протистояння до мінливих умов зовнішнього середовища, служить якісно розроблена 

стратегія маркетингу на підприємстві. Також маркетингова стратегія є одним з елементів 

загальної стратегії компанії. Вона визначає основні напрямки діяльності на ринку по 

відношенню до споживачів, конкурентів і ринку збуту. Маркетингова стратегія компанії 
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залежить від її ринкового становища, аналізу змін ринку, аналізу конкурентної ситуації, 

прогнозів зміни на ринку, цілей самої компанії і її ресурсних обмежень. 

Відштовхуючись від вищесказаного, можна сказати, що розробка дієвої 

маркетингової стратегії підприємства, є вельми актуальною, так як вона служить 

стрижнем всієї маркетингової діяльності, значить, і всього контуру управління. Всі 

маркетингові заходи в компанії: реклама, зв’язок з громадськістю, продажу повинні 

працювати в єдиному напрямку, узгоджуватися з вибраною стратегією і не суперечити 

їй. Правильно вироблена маркетингова стратегія може максимально скоротити 

негативний ефект невизначеності та мінливості середовища, який впливає на прийняття 

управлінських рішень, і дасть можливість підготувати компанію до необхідних 

внутрішніх змін в виробництві та функціонуванні компанії в цілому [4]. 

Однією з найважливіших передумов оптимального управління підприємством є 

стратегічне планування. Стратегічне планування – це набір дій, рішень, зроблених 

керівництвом, які ведуть до розробки специфічних стратегій, призначених для 

досягнення поставлених цілей. Стратегія - це перспективний план дій підприємства, 

спрямованих на досягнення цілей, пов’язаних з якісною зміною існуючого стану [1, с. 

56] Тому, в рамках стратегічного планування вирішуються питання про те, які нові 

напрямки діяльності, продукти, послуги необхідно розвивати, а які, з існуючих, 

доцільніше ліквідувати. 

Стратегічне планування дає можливість проаналізувати сукупність майбутніх дій 

підприємницької діяльності та передбачити, як може змінитися ситуація. Саме 

розроблений маркетинговий план дає можливість керуючим конкретизувати кінцеві цілі 

діяльності, вірно, розподілити ресурси, враховуючи сильні і слабкі сторони 

підприємства, своєчасно подбати про підготовку до залучення необхідних кадрів, 

замовити обладнання, укласти договору на поставку комплектуючих. За Філіпом 

Котлером: «Маркетинг - це вид людської діяльності, спрямований на задоволення потреб 

і потреб за допомогою обміну» [2, с. 520]. 

В основі терміну «маркетинг» лежить термін «ринок». Це поняття в найбільш 

загальному виді припускає ринкову діяльність. Під маркетингом розуміється вид 

людської діяльності, що використовується виробником для системного підходу і 

програмно-цільового методу вирішення господарських проблем підприємства, а 

безпосередньо сам ринок, його вимоги і характер реакції – це критерії ефективності 

діяльності. Результат діяльності будь-якого підприємства організації залежить від того, 

наскільки точно і правильно встановлені цілі, поставлені завдання по їх досягненню. З 

цієї причини керуюча ланка організації повинно мати найбільш повне і достовірне 

уявлення про її стан, найближчих конкурентів, як наявних, так і можливих, здійснювати 

дослідження в області споживчих переваг. Всі ці фактори дозволять керуючим 

підприємства створювати конкурентоспроможність, підвищувати рентабельність 

виробництва. Для того щоб підприємству вирішувати поставлені завдання, і в підсумку 

максимально збільшувати свій прибуток, йому необхідно розробити маркетингову 

стратегію розвитку [5]. 

Маркетингова стратегія - це план розвитку підприємства, який описує, як 

найбільш раціонально використовувати наявні ресурси, для досягнення бажаного стану. 

Розробка стратегічного маркетингового плану підприємства спрямована на вирішення 

комплексу наступних завдань [1, с. 57]: 

- оцінку поточного стану, в якому знаходиться підприємство; 

- визначення основних цілей підприємства з точки зору гарантованості окупності 

вкладень, а також максимально раціонального використання ресурсів; 

- залучення всіх ресурсів підприємства для досягнення цілей та задач його 

розвитку. 

На основі вищевикладеного можна зробити висновок, що стратегічний маркетинг 

– це система управління розробкою та просуванням товарів (послуг), які мають цінність 
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для споживача, виробництва і суспільства в цілому, на основі комплексного аналізу 

ринку. Стратегія маркетингу – це комплекс принципових рішень, які спрямовані на 

досягнення цілей підприємства. 

Послідовність дій по розробці маркетингового стратегічного планування 

наступна: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.  Етапи розробки маркетингового стратегічного планування 

 

Перший етап: аналіз зовнішнього середовища. Мета даного етапу – визначити 

становище і перспективи розвитку компанії на довгостроковий період шляхом виявлення 

зовнішніх можливостей і загроз з урахуванням внутрішнього потенціалу компанії. 

Аналіз зовнішнього середовища служить інструментом, за допомогою якого розробники 

стратегії контролюють зовнішні по відношенню до підприємству чинники з метою 

передбачати потенційні загрози і знову відкриваються можливості [3, с. 484]. Даний етап 

включає в себе аналіз зовнішніх факторів, представлених у малюнку 2. Серед факторів  

зовнішнього середовища потрібно відмітити: економічні (оподаткування, рівень 

зайнятості населення, валютний курс, матеріально-технічне забезпечення тощо); 

політичні (політична нестабільність, законотворча діяльність, внутрішня та зовнішня 

політика країни); ринкові (попит та пропозиції, стан конкурентів, види конкуренції); 

технологічні (науково-технічний прогрес, інновації у технологіях виробництва); 

міжнародні (політика уряду до інших країн, тарифи мита, умови перетинання кордону); 

соціальні (відносини, умови роботи, соціальний пакет для робітника тощо). 

Другий етап: аналіз сильних та слабких сторін підприємства. Проаналізувавши 

фактори зовнішнього середовища підприємства, керівництво визначає, чи є у 

підприємства внутрішні сили, чи здатне воно використовувати можливості, що 

відкриваються, і наскільки внутрішні слабкості здатні ускладнити рішення майбутніх 

проблем, пов’язаних із зовнішніми небезпеками. Цим цілям служить аналіз сильних та 

слабких сторін підприємства або внутрішній аналіз. Внутрішнє середовище організації - 

це частина загального середовища, яке перебуває в рамках підприємства і надає 

постійний, безпосередній вплив на його функціонування. 
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Вибір маркетингової стратегії, виходячи з отриманих даних 
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Рис. 2. Аналіз зовнішніх факторів 

Для діагностики таких проблем використовують метод управлінського 

обстеження. Внутрішнє середовище включає в себе окремі аспекти, кожен з яких 

включає набір ключових процесів і елементів підприємства. Їх стан в комплексі визначає 

потенціал і можливості, якими володіє підприємство [3, с. 486].  

Дані аспекти представлені у малюнку 3. 
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Мал. 3. Аспекти внутрішнього середовища організації 

На основі проведеного аналізу внутрішнього і зовнішнього середовища 

підприємства складається матриця SWOT-аналізу (таблиця 1). Методологія SWOT - 

аналізу передбачає спочатку виявлення сильних та слабких сторін, можливостей та 

загроз, а після – встановлення взаємозв’язку між ними, яка в подальшому може бути 

використана для розробки маркетингової стратегії підприємства [6]. 

Таблиця 1  

Матриця SWOT-аналізу 

В
н

у
тр

іш
н

і 

ф
ак

то
р
и

 Сильні сторони Слабкі сторони 

1)…. 1)…. 

2)…. 2)…. 

З
о
в
н

іш
н

і 

ф
ак

то
р
и

 Можливості Загрози 

1)…. 1)…. 

2)…. 2)…. 

3)… 3)…. 

 

Третій етап: безпосередньо вибір стратегії. Після аналізу зовнішніх небезпек і 

нових можливостей, керівництво підприємства може приступити до вибору 

маркетингової стратегії. 

При її виборі слід враховувати такі ключові фактори: 

 цілі підприємства; 

 фінансові ресурси підприємства; 

 кваліфікація працівників; 

 зобов’язання підприємства; 

 ступінь залежності від зовнішнього середовища; 

 часовий чинник. 

Основним завданням третього етапу є розробка якомога більшої кількості 

альтернативних стратегій, які дозволять досягти поставлених цілей. Потім з них 

вибирається стратегія, яка забезпечує найбільшу ефективність діяльності підприємства у 

майбутньому. Вибір стратегії повинен грунтуватися на чіткій концепції розвитку 

підприємства, а її формулювання повинно бути максимально конкретизованим та 

зрозумілим. При цьому повинні братися до уваги перераховані вище фактори [1, с. 58]. 

Отже, розвиток будь-якого підприємства безпосередньо залежить від прибутку, 

який, в свою чергу, є результатом гарних продаж та ефективного використання ресурсів. 

Головним інструментом довгострокового підвищення продаж є саме стратегія 

маркетингу товарів та послуг компанії. Процес розробки маркетингової стратегії для 

того чи іншого ринку, товару або послуги може здатися занадто витратним з точки зору 

часу і коштів. Але саме маркетингові розробки є фундаментом для організації 

ефективного збуту конкурентоспроможної продукції. 
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Маркетинг – це наукова дисципліна, що включає в себе вивчення поведінки 

споживачів, рекламу, цінову політику та охоплює усі сторони сучасної економіки всіх 

країн незалежно від рівня економічного розвитку. Маркетинг є найбільш творчим 

інструментом сучасного бізнесу, який допомагає визначити, що виробляти, як вивести 

товар або послугу на ринок, по якій ціні , як привернути увагу покупців до товару і як 

підтримувати бажання споживача залишатися постійним клієнтом.    

 

 
Схема 1.1. Створено автором 

 Головна роль маркетингу в бізнесі полягає в тому, щоб створювати споживачів і 

ринки. (схема 1.1) 

Чи може існувати сучасний бізнес без маркетингу? Для того щоб це з’ясувати 

розглянемо дві ситуації на ринку. 

Перша- коли у споживача не має вибору товару, в умовах дифіциту і покупець 

примушен купувати ті товари і послуги які є на ринку на даний момент, тому що товар 

швидко розкупується. Ця ситуація направлена на зосередження уваги на потребах 

продавця, залучення прибутку за рахунок росту продажу. Сюди вложен принцип 

«Спрева вироби товар – потім шукай споживачів». Тут продавцю не має сенсу 

витрачувати кошти на маркетинг. Адже в умовах дифіциту, правила диктує продавець,  
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тобто товар або послуга розкупується дуже швидко, бо у споживича немає великого 

вибору. Ця ситуація називається- ринок продавця.  

Друга ситуація ринок споживача – це перевиробництво, коли попит перевищує 

пропозицію, правила диктує вже споживач. Тут набагато важче, бо на сучасному етапі, 

на ринку існує безліч однакових товарів і послуг з схожими властивостями. Як тоді 

змусити споживача купити саме цей продукт. Продавець витрачує кошти на реалізацію 

свого товара- тобто на маркетинг. Основною умовою успішного бізнесу стає организація 

виробництва тих товарів і послуг, які викличуть попит у споживачів – це і є робота 

маркетингу. 

Отже  ми розуміємо, що в умовах сучасного ринку, маркетинг дає можливість не 

тільки вижити а й успішно функціонувати в умовах складної конкурентної середи. 

Сьогодні у вік технічного і інформаціоного прогресу, споживач став іншим: він 

більш вибагливий, продвинутий, у наслідок чого зросла «ринкова грамотність» і 

традиційні методи маркетингових досліджень втратили свою ефективність. 

Яким-ж зараз став маркетинг?  На  даному етапі людського прогресу, тільки 20 – 

40% споживачів звертаються до реклами, щоб обрати товар. А за оцінками фахівців, 

лише 10% людей позитивно ставляться до рекламних повідомлень. 

[https://vawilon.ru/statistika-reklamy/] Інформацію про споживчі якості товарів покупці 

мають можливість отримати з незалежних джерел.  Виробникам стає все складніше 

досягти чіткої диференціації їхнього продукту, тому на перший план виходить емоційна 

привабливість. Все більше компанії зосереджують увагу не на споживчих властивостях 

товару,а нагарний зовнішній вигляд, забуваючи про належну якість. Парадоксально, але  

інколи буває так, що купивши дорогий товар у гарній упаковці, який кидається у очі 

здалека і товар дешевше у простій упаковці, ми розуміємо що дешевий товар набагато 

якісніше ніж дорожчий. Але на даний час, у зв’язку з епідемічною ситуацією у світі, на 

першу чергу стало запитання про ціну товара. Тобто маркетинг повинен 

зосереджуватися на тому, щоб товар був дешевше, ломаючи голову, на чому заощадити, 

щоб це було дешеве, і відповідало певним вимогам. Найчастіше людина, яка хоче 

заощадити, попадається в прийом а якщо точніше сказати всім відому маркетингову 

стратегію купуй два за ціною одного, купуй два один в подарунок. 

Сучасний маркетинг повинен базуватися на швидкому, гнучкому плануванні 

нововведень, в центрі яких завжди повинен бути споживач. Маркетологи успішних 

американських підприємств підкреслюють важливість максимально точного знання 

свого споживача з використанням методів зворотного зв’язку. В сучасних умовах 

зосередженість у діяльності підприємств зміщується з виробництва та продажу на вибір 

цінностей, їх створення та передачу споживачам і, як результат, перехід на маркетинг, 

що спонукається споживачем. У маркетингу, що спонукається споживачем, у якості 

головного принципу організації діяльності підприємства розглядаються сегменти 

споживачів – лише ринки для продуктів, які сильно подобаються комусь, а не по трохи 

всім.  

Інтернет і сучасні інформаційні технології в маркетингових дослідженнях. Ресурси 

Інтернет при проведенні маркетингових досліджень, дає можлтвість використання 

пошукових засобів і каталогів Інтернет, проведення опитувань відвідувачів власного 

сервера, дослідження результатів телеконференцій, використання даних опитувань, 

проведених на інших серверах. Так-як зараз епоха інтернету, набагато ефективніше буде 

розмістити рекламу на серверах Facebook, Instagram, Youtube. Це дозволяє економіти 

ресурси підприємства в рази, і стає гарантією що переглядаючи стрічку в соцмережах 

споживач буде бачити рекламу  частіше, ніж купуючи нікому вже не потрібні журнали. 

Можнна розробити свій онлайн-магазин у інтернеті, зробити барвистий, відповідаючий 

усім сучасним критеріям, інтеренет-каталог, яки буде цікавий всім: і жінкам, і чоловікам, 

і підліткам. Інтернет дає можливість простежити за поведінкою відвідувачів сайту - на 

які сторінки вони ходили, на яких затримувалися, з яких йшли. На підставі такого 
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аналізу можна зробити висновки про переваги і симпатії відвідувачів сайту. Швидкість 

опитування. Широкомасштабне і глобальне он-лайн-дослідження, включає опитування 

декількох тисяч чоловік по всьому світу. Це звичайно зручно, економічно і ефективно. 

Зараз найбільш попялярною є система SWOTаналізу, який є початковим етапом та 

основою формування маркетингових стратегій. Завдання SWOT аналізу — надати 

керівникові необхідну інформацію для обгрунтованого вибору маркетингової стратегії з 

урахуванням подальших змін у зовнішньому та внутрішньому середовищах 

функціонування підприємств. Правильно построєна матриця SWOT, дає можливість 

зрозуміти: чи задіяні усі ресурси, які сильні сторони має підприємство, у порівняні з 

конкурентами, а які слабкі, аналізувати загрози. 

 Характеристика маркетингового дослідження 

Під маркетинговим дослідженням розуміють систематичний пошук, збір, обробку, 

аналіз та роз’яснення внутрішньої і зовнішньої інформації. Перерахуємо основні 

завдання вивчення характеристик ринку; 

короткострокове прогнозування; довгострокове прогнозування; 

аналіз розподілу часток ринку між фірмами; аналіз збуту; вивчення товарів 

конкурентів; 

    вивчення реакції на новий товар, вивчення політики цін. 

проведення маркетингового дослідження доцільно в наступних випадках: 

недостатній обсяг інформації для прийняття рішення; 

наявність внутрішніх суперечностей щодо стратегії, цілей та механізмів їх 

реалізації; 

вивчення причин несподіваного успіху; 

   формування нових стратегічних або тактичних задумів. 

 Технологія (методика) дослідження – це система операцій, процедур, прийомів 

установлення соціальних фактів, їх систематизації й аналізу. (Схема 1.2)До технологій 

маркетингового дослідження відноситься: 

 - методи  збору первинних даних  

 - правила здійснення вибіркових досліджень; 

 - способи побудови різноманітних соціальних, економічних показників; 

 - методи кількісного (математичного) аналізу, узагальнення одержуваної 

інформації. 

                                                                                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

                                                   

 

 

 

 

Схема 1.2. Створено автором. 

 У процесі прийняття рішень, у тому числі і маркетингових, інформація є основним 

параметром. Процес дослідження ситуації на ринку включає діяльність по збору, 

підготовці і розробці дизайну дослідження, збору даних, перетворенню, переробці їх у 

корисну інформацію, передачі цієї інформації особі, що приймає рішення тобто 

маркетологу. 

Маркетингові дослідження є критично важливою частиною системи, що забезпечує 

отримання таких даних. Дослідження дозволяють підвищити якість прийнятих 
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управлінських рішень. Отже,на основі вище написаного, можна зробити висновок про те, 

що проведення маркетингового дослідження виправдане, в сучасних умовах ринку без 

маркетингу, бізнес піде в занепад. 
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Економічний аналіз відіграє важливу роль в процесі управління підприємством. 

Його застосовують для обробки інформації й обґрунтування управлінських рішень.  

Тільки у випадку правильного використання прийомів економічного аналізу можна 

досягти максимально ефективної діяльності підприємства. 

Конкурентоспроможність, стійкість та стабільність підприємств залежить 

безпосередньо від правильно розроблених управлінських рішень.  

Управління підприємством передбачає стимулювання усіх виробничих 

підрозділів та об’єднання їх зусиль, це сприяє досягненню мети підприємства у 

максимально короткі терміни. Головною метою є прийняття управлінських рішень та 

контроль за їх реалізацією. Потрібно розуміти, що будь-яке рішення впливає на 

подальшу діяльність підприємства, тому воно повинно бути зваженим та обґрунтованим. 

На процес упровадження управлінського рішення можуть вплинути непередбачені 

обставини та фактори, як зовнішні так і внутрішні. Для прийняття рішень необхідно 

мати у розпорядженні всю доступну інформацію, тільки це допоможе уникнути невдач. 

Групуванням та обробкою цієї інформації займається облік. 

У свою чергу, економічний аналіз передбачає дослідження інформації, наданої 

обліком, оцінку поточного стану підприємства, формування висновків та обґрунтування 

правильності управлінських рішень. Для цього формуються окремі функціональні 

підрозділи. Під час аналізу також виявляються помилки та недоліки і пропонуються 

шляхи їх усунення.  

В процесі діяльності підприємства застосовуються такі методи аналізу: 

 монографічний; 

 експериментальний; 

 розрахунково-конструктивний; 

 статистико-економічний; 

 абстрактно-логічний. 

Розглянемо кожен метод детальніше: монографічний метод використовується для 

повноцінного вивчення господарських явищ і процесів та дослідження причинно-

наслідкових зв’язків, які забезпечують їх розвиток; експериментальний метод передбачає 

проведення експериментів для підтвердження чи заперечення теоретичних тверджень; 
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розрахунково-конструктивний метод складається з двох етапів, спочатку досліджують 

декілька варіантів вирішення проблеми, а потім обирають кращий з них; статистико-

економічний метод передбачає дослідження масових явищ, а саме влив окремих 

факторів на їх виникнення; абстрактно-логічний метод застосовують на всіх етапах 

аналізу, його основою є логіка та результати мислення за допомогою яких формуються 

певні твердження, теорії та висновки [1, с. 21]. 

 При комплексному застосування методи, що розглянуті вище, допомагають 

впровадити оптимальні рішення які сприятимуть більш раціональному використанню 

наявних ресурсів, а саме економному використанню, запобіганню прорахунків та 

уникненню зайвих витрат.. 

Економічний аналіз як наука це система знань про методи дослідження 

господарської діяльності, економічних явищ та процесів у їх взаємозалежності за даними 

обліку, звітності та іншої економічної інформації [2] 

Дати чітке визначення завдання економічного аналізу підприємства неможливо, 

адже на кожному етапі воно відрізняється від попереднього. Наприклад, під час 

реалізації, завдання економічного аналізу полягає у порівнянні очікуваних показників з 

показниками, взятими за основу і доведенні що це управлінське рішення буде 

ефективним. Після закінчення реалізації управлінських рішень завдання аналізу полягає 

в оцінці результатів, а саме фіксації змін діяльності господарювання в кращу сторону, 

або їх відсутності. В цей період очікується покращення конкурентоспроможності, 

укріплення існуючих позицій на ринку, покращення фінансового стану підприємства та 

уникнення кризових ситуацій. 

Базуючись на результатах аналізу працівники управління починають розробку 

нових управлінських рішень. Економічний аналіз застосовується на етапі розгляду 

припустимих варіантів та в процесі дослідження визначає найбільш оптимальне з них 

шляхом обґрунтування. Можна сказати, що економічний аналіз є основою для прийняття 

всіх наукових рішень у процесі виробництва.  

Як відомо, у процесі управління економічний аналіз є зв’язком між керуючою та 

керованою системами. Керівний підрозділ шляхом управлінських рішень доносить до 

керованого підрозділу нову інформацію, а той, в свою чергу змінюється відповідно до 

неї та повідомляє про свій теперішній стан керуючому органу. При цьому економічний 

аналіз виконує різні функції. Під час прямого зв’язку він уможливлює та обґрунтовує 

вплив на об’єкт управління. А ось при зворотному зв’язку він аналізує результати 

реалізації прийнятих рішень та доносить їх до апарату управління. 

До економічного аналізу теж висуваються певні умови від управління. Переважно 

це стосується вимог до організації економічної діяльності у всіх підрозділах та галузях 

що спеціалізуються на економічній діяльності: 

 перша вимога полягає в зобов’язанні всіх функціональних служб, що пов’язані з 

економічною діяльністю, регулярно проводити економічний аналіз; 

 друга вимога полягає в тому, що для забезпечення повноцінної роботи з 

економічного аналізу у всіх підрозділах та структурах підприємства повинні бути 

створені спеціальні служби, що цим займаються, або виділені окремі особи; 

Для прийняття будь-якого управлінського рішення наукове обґрунтування є 

обов’язковим критерієм, без аналізу це було б неможливим. 

На думку Б.Г. Літвак «Ефективне управлінське рішення, як правило, є 

поєднанням професіоналізму менеджера і його мистецтва керівника, оскільки, як 

справедливо вважають провідні спеціалісти у галузі прийняття управлінських рішень, 

прийняття рішень є одночасно і наукою, і мистецтвом» [4, с. 47] 

Головною метою економічного аналізу є дослідження подій та причин які на них 

вплинули. Це стосується заборгованостей, що виникли в досліджуваному періоді, 

результатів господарських операцій та інших наслідків діяльності. Він не може 
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передбачити всі нюанси, які враховуються під час прийняття управлінських рішень, але 

надає повне обґрунтування саме з економічного боку.  

Можна виділити наступні стадії, що потребують проведення аналізу: 

1. дослідження господарських процесів та явищ; 

2. формування переліку виявлених проблем; 

3. аналіз поточного стану господарства; 

4. оцінка окремих напрямків діяльності; 

5. обґрунтування управлінських рішень на основі отриманої інформації; 

6. прийняття рішення; 

7. контроль за реалізацією прийнятих рішень; 

8. оцінка ефективності впроваджених змін.  

Для того щоб виявляти вільні резерви необхідно досконало вивчити роботу усього 

підприємства, навіть найнижчих ланок. З метою вирішення цього завдання створюються 

окремі комісії по кожному підрозділу. Незначні на перший погляд розбіжності у 

показниках можуть створювати додаткові труднощі в процесі обліку, що в свою чергу 

може ускладнити процес аналізу. 

Економічний аналіз повинен забезпечувати всі потреби виробництва. Його 

корисність проявляється у виявлені вільних ресурсів, аналізі обсягів виробництва та 

реалізації продукції, покращенні цих показників, зменшення об’єму використанні 

ресурсів, а отже й зменшенні собівартості продукції, збільшенні обсягу прибутку 

підприємства та підвищенні рентабельності. 

З метою економії сучасні підприємства намагаються автоматизувати процес 

економічного аналізу. Найчастіше для цього застосовують програму 1С «Фінансове 

планування» та «Фінансовий аналіз». Але потрібно розуміти, що під час розробки 

фахівці відштовхувались від економічних стандартів своєї країни, тобто Росії. Такі 

програми недосконалі та не можуть гарантувати правильність одержуваних результатів. 

Нормативно-правова база українських підприємств має безліч відмінностей, тому 

підприємництво потребує створення персональної програми для автоматизації 

економічного аналізу. 

Повна автоматизація дала б можливість спростити процес прийняття 

управлінських рішень та прискорити зв’язок між керівниками та окремими підрозділами. 

Для того щоб таких змін питанням автоматизації потрібно займатися на державному 

рівні. 

Давайте визначимо, яким має бути економічний аналіз в організації. В якості 

елементу системи управління він використовується з метою виявлення прогалин та 

недоліків та наявних резервів для їх усунення. Якщо розглядати виробничу діяльність – 

він повинен запобігати перевитраті ресурсів та підвищенню ефективності виробництва, 

сприяти вдосконаленню технологій та максимальній економії. В якості інформаційного 

забезпечення він повинен містити в собі результати дій інших функцій та базуючись на 

них видавати проаналізовану та удосконалену інформацію про поточний стан 

підприємства. Також економічний аналіз повинен покращувати працездатність 

підрозділів управління та сприяти застосуванню внутрішнього та зовнішнього контролю. 

Потрібно розуміти, що економічний аналіз не працює без допомоги інших 

функцій. Він направлений, насамперед, на їх удосконалення, а внаслідок їх тісного 

взаємозв’язку покращується й сам.  

Отже, повноцінна діяльність підприємства та функціонування апарату управління 

просто неможливі без використання економічного аналізу. Застосування інструментів 

економічного аналізу забезпечує повноцінну та безперервну діяльність, зменшує ризики 

та допомагає запобігти кризовим ситуаціям, шукає вирішення тим що вже виникли. 

Аналіз науково обґрунтовує всі управлінські рішення ще на етапі їх розгляду. Також 

економічний аналіз сприяє виявленню вільних ресурсів на виробництві, як матеріальних, 

так і трудових, підвищує продуктивність праці та рентабельність підприємства. При 
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правильному застосуванні цих навиків керівники можуть досягти максимальної 

ефективності.  

Єдиною проблемою є недостатній технічний розвиток для повної автоматизації 

аналізу на підприємствах, хоча це могло б суттєво прискорити всі виробничі процеси. Ті 

програми, які використовуються на даний момент є недосконалими, але підприємці не 

мають вибору. Тому держава повинна відреагувати на цю проблему й вплинути на 

прискорення процесу автоматизації програм, які будуть діяти відповідно до існуючих 

нормативно-законодавчих актів. 
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ВПЛИВ МЕХАНІЗМУ КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ 

ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ РИНКУ 

Оксана Тірон  

магістрантка факультету управління, адміністрування  

та інформаційної діяльності 

Ізмаїльський державний гуманітарний університет 

Науковий керівник – доц. Сорока Л.М. 

 

В сьогоднішніх реаліях функціонування підприємства перед керівництвом будь-

якої організації постійно виникає питання підвищення ефективності її діяльності. Ці 

проблеми актуальні як для зарубіжних, так і для вітчизняних організацій. Лише висока 

ефективність, може забезпечити конкурентоспроможність підприємства, а тому їх 

благополуччя і комерційний успіх. Один з підходів до вирішення проблеми, що склалася 

полягає в пошуку резервів підвищення ефективності діяльності підприємства. Для 

досягнення ефективності діяльності необхідно впроваджувати на підприємстві науково-

обґрунтовані форми господарювання та управління. 

Ефективна діяльність підприємства передбачає комплексне вирішення завдань, на 

основі показників економічного ефекту, одержуваного в результаті змін основних сторін 

діяльності суб’єкта господарювання: обсяг випуску продукції в натуральному вираженні; 

витрати на виробництво і реалізацію продукції; підвищення якості продукції, що 

випускається; освоєння нової прогресивної продукції; зростання продуктивності праці 

працівників; використання капітальних вкладень [1, с. 68].  

Основним фактором який впливає на всі вище перераховані сторони діяльності 

суб’єкта господарювання є корпоративна культура. На думку багатьох вітчизняних і 

зарубіжних дослідників корпоративна культура пов’язана з досягненням найкращих 

соціально-психологічних умов на підприємстві, таких як: створення умов для творчого 

ефективної праці, створення умов для соціального світу і партнерства, створення 

інтересів суспільства і держави. 

У сучасному світі приділяється особлива увага розвитку корпоративної культури. 

Аналіз і розвиток позитивних тенденцій корпоративної культури дозволяють підвищити 

керованість будь-якого економічного об’єкта, а в слідстві з цим і ефективність діяльності 

підприємства навіть в умовах невизначеності зовнішнього середовища. Культурні 

аспекти все частіше розглядаються як важливий засіб, за допомогою якого підприємства 

можуть забезпечити собі стабільність і процвітання і залишатися 
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конкурентоспроможними навіть у період кризи. 

Ще Т. Пітерс і Р.Уотерман виявили в своїх дослідженнях «зв’язок між культурою 

і успіхом у роботі підприємства, описавши управлінську практику успішних організацій 

і виявивши ряд вірувань і цінностей культури, які привели підприємства до успіху». 

В узагальненому вигляді зв’язок між культурою і результатами діяльності 

підприємства була представлена і в моделі американського соціолога Т. Парсонса. Дана 

ідея була розвинена і конкретизована Р.Квіном і Дж. Рорбахом в їх моделі «Конкуруючі 

цінності і організаційна ефективність», що пояснює вплив тих чи інших цінностей на 

ефективність діяльності підприємства. «Удосконалення корпоративної культури, 

перетворення її в потужний спонукаючий і об’єднуючий початок, може стати одним з 

важелів підвищення ефективності функціонування підприємства, тому багато сучасних 

керівників розглядають корпоративну культуру, як потужний стратегічний інструмент, 

що дозволяє орієнтувати всі підрозділи та окремих осіб на спільні цілі, мобілізувати 

ініціативу співробітників і забезпечити продуктивну взаємодію» [2, с. 17]. 

Корчагіна Є.В. говорить про безпосередній вплив корпоративної культури на 

стійкість компанії. У своїх працях автор виходить з того, що «гнучка корпоративна 

культура дозволяє компанії адаптуватися до змін зовнішнього середовища, а також 

пропонує модель вимірювання внеску корпоративної культури в розвиток компанії». 

На думку Шевченко В. С. «найбільш ефективний прийом впливу менеджменту на 

формування організаційної культури за допомогою уваги до цінностей організації - 

створення доброзичливої соціально-психологічної атмосфери, заснованої на 

толерантності до інакомислення і розбіжностям працівників (соціокультурним, 

гендерними, фізичним і ін.), Що сприяє утвердженню загальнолюдських цінностей, 

успішної діяльності організацій в сучасних умовах» [3, с. 21]. 

Фіщук Н. Ю. говорить про те, що «корпоративна культура створюється 

систематично, продумано, цілеспрямовано і лише в інтересах компанії. При плануванні 

корпоративної культури, керівництво компанії, займається формуванням корпоративної 

ідентичності. Після того як людина вливається в колектив, він починає грати певну роль 

і стає частиною даної компанії. Також автор роботи надає значення тому, що «при 

формуванні корпоративної культури використовується авторитет трьох видів, а саме 

авторитет керівника (погляди керівних працівників), авторитет експерта (погляди 

внутрішніх експертів), авторитет об’єктивності (погляд ззовні)». У результаті 

використання всіх трьох видів авторитету досягається високий ступінь інтегрованості 

співробітника в компанію і встановлюється міцний зв’язок з нею». Дослідник роботи 

спирається на те, що «даний вплив відбувається шляхом створення середовища, 

заснованої на індивідуальній автономії, неформальному спілкуванні і мінімальному 

позначенні розбіжності у статусі співробітників компанії тим самим підвищуючи 

ефективність управління підприємством» [4, с. 190]. 

Виходячи з аналізу робіт різних авторів з визначення ефективності діяльності 

підприємства, можна зробити висновок, на наш погляд найсуттєвіше буде визначати 

комплексно - по двох блоках показників. Перший блок включає в себе об’єктивні 

(економічні) показники (рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Показники ефективності механізму корпоративної культури 
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Механізм корпоративної культури може зіграти вирішальну роль у створенні 

конкурентної переваги підприємства. Суть сталого розвитку полягає в здатності 

обмежити поширення збоїв різної природи і відновити компанію. Компанія повинна 

швидко адаптуватися до зміни зовнішнього середовища: появи на ринку нових продуктів 

і компонентів і зняття з виробництва старих, коливань ринкового попиту, маркетинговим 

атакам конкурентів, тенденцій розвитку ринку, збоїв в поставках сировини і матеріалів.  

Механізм корпоративної культури підвищує стійкість компанії через надання їй 

більшої гнучкості. Вона  визначає образ дій, що дозволяє співробітникам швидко і 

адекватно реагувати на несподівані події. Вплив корпоративної культури на стійкий 

розвиток підприємства представлено на рис. 2.  

Елементи культури, що сприяють гнучкості і сталому розвитку, можна знайти в 

самих різних організаціях. Серед структурних елементів гнучкої корпоративної культури 

можна назвати прагнення домогтися результату, командну роботу, ефективно 

організовані комунікації, систему неформальних зв’язків на основі особистих контактів, 

делегування повноважень.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.  Корпоративна культура як фактор сталого розвитку підприємства 

Джерело:  складено автором 

 

Гнучкі компанії за допомогою декларованих цінностей, навчання і виховання в 

традиціях своєї культури прищеплюють співробітникам відповідальність і зацікавленість 

в досягненні цілей компанії. Для оперативної реакції компанії на зміну навколишнього 

оточення її інтереси повинні збігатися з інтересами співробітників. Якщо  співробітник 

ототожнює себе з компанією, він досягає самореалізації, коли компанія домагається 

успіху. Ототожнення особистих і корпоративних цілей може стимулюватися 

акціонерними опціонами або іншими механізмами, що формують зв’язок між 

фінансовим успіхом компанії і особистою участю співробітників. Ще більш важливий 

мотивуючий момент містить у собі грамотно сформульована місія компанії. Якщо 

співробітник переконаний, що бізнес його компанії – це не просто комерційне 

підприємство, а й важлива для всього суспільства діяльність, він буде прагнути виконати 

свою роботу сумлінно [3, с. 23]. 

Посилення конкуренції і зростання професіоналізму співробітників створили 

ситуацію, при якій часто не працівник потребує компанії, а сама компанія – в 

працівнику, що володіє високим рівнем професійних навичок. Відповідно, зростають 

Сталий розвиток 

 

Зовнішній маркетинг 

− чуйність 

− компетентність 

− надійність 

− професіоналізм 

− сервіс 

− якість 

 

Внутрішній маркетинг 

− орієнтація на клієнта 

− мотивація 

− стимулювання 

− психологічний клімат 

− відкритість інформації 

− делегування повноважень 

 

 
КОРПОРАТИВНА КУЛЬТУРА 
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вимоги до лояльності працівника до компанії і до систем стимулювання і оплати праці. 

Методологію формування лояльності співробітників називають внутрішнім 

маркетингом. 

Концепція внутрішнього маркетингу грунтується на тому, що відносини компанії 

і працівників формуються на основі тих же принципів, що і відносини компанії з 

клієнтами. Компанія пропонує особливий продукт – посаду з відповідними правами та 

обов’язками. Працівник «набуває» цей продукт, «оплачуючи» його своєю працею. Таким 

чином, база сучасної маркетингової концепції – орієнтація на клієнта доповнюється 

орієнтацією на працівника – внутрішнього споживача компанії [3, с. 24]. 

Внутрішній маркетинг підвищує мотивацію співробітників до праці, що робить 

його ефективним інструментом формування корпоративної культури. Його 

незаперечною перевагою є забезпечення високих стандартів якості на всіх етапах 

створення вартості, а не тільки на стадії випуску кінцевого продукту.  

Для того щоб механізм корпоративної культури підприємства могла підтримати 

його стратегію розвитку і підвищення ефективності діяльності керівництву підприємства 

необхідно систематично вживати такі процедури:  

− проводити збір даних, що описують стан об’єкта вивчення, перелік цінностей, 

цілей, завдань, які складають основу внутрішньофірмових і зовнішньофірмових відносин 

(на думку співробітників); дані характеризують відносини корпорації з клієнтами, 

конкурентами, партнерами, постачальниками, місцевим населенням, суспільством в 

цілому і проводити якісний аналіз виникли відносин. 

− проводити аналіз відповідності декларованим цінностям, цілям і завданням 

підприємства.  

− проводити аналіз фактично реалізованих цінностей, цілей і завдань, 

декларованим. 

− розробити заходи щодо поліпшення тих елементів культури, які за результатами 

проведеного аналізу виявилися не прогресивними. 

Необхідно також своєчасно провести заходи для формування прогресивної 

культури:  

− розробити системи цінностей, цілей і завдань для всіх учасників підприємства;  

− розробити системи пошуку, обслуговування і «утримання» клієнтів 

підприємства;  

− розробити програм взаємодії з місцевим населенням, суспільством, державою;  

− забезпечити коригування організаційно-економічної документації відповідно до 

впроваджуються рекомендаціями;  

− впровадити інформаційне забезпечення, навчання і організацію виконання 

прийнятих заходів [5, с. 64].  

З усього вищевикладеного, можна зробити висновки про те, що корпоративна 

культура: 

- одна з найважливіших складових успішної діяльності підприємства; 

- при правильному використанні може принести компанії істотні  переваги; 

- об’єднує співробітників, роблячи їх невід’ємною частиною компанії; 

- формує сприятливий соціально-психологічний клімат в колективі; 

- збільшує продуктивність праці; 

- сприяє зростанню прихильності працівників. 

Тому першочерговим завданням вітчизняних компаній в області проваджень 

механізму корпоративної культури має стати усвідомлення її важливості в управлінні 

організацією. 

Отже, механізм корпоративної культури є важливим компонентом діяльності 

організації не тільки з точки зору підтримки тих чи інших норм, а й забезпечення 

ефективності її діяльності. При цьому, як економісти, так і керівники не оскаржують 

впливу значущості фактора впливу корпоративної культури на діяльність організації. А 
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це викликає необхідність роботи по формуванню, підтримці і розвитку корпоративної 

культури для підвищення ефективності діяльності організації в цілому. 
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В статті розглядається роль малого бізнесу в економіці країни та ознаки 

класифікації малого бізнесу. Ця стаття вивчає проблеми розвитку малих підприємств та 

окреслює можливі шляхи їх вирішення. 

Економічна ефективність держави визначається величиною загального 

внутрішнього виробництва на душу населення. Рівень інфляції, статус зайнятості 

населення; чутливість до технологічних досягнень, стійкість до можливої світової 

економічної кризи. Крім того, існує багато способів і методів вплинути на досягнення 

економічного зростання та раціональне використання національних ресурсів. 

Мале підприємництво є одним із сегментів, який, як правило, має значний вплив 

на економічний розвиток та забезпечує зайнятість населення. Роль малих та середніх 

підприємств в економіці багато в чому відрізняється від ролі великих підприємств. Перш 

за все, це спритність, швидке прийняття рішень та пристосованість до змінних ринкових 

умов. Мале підприємництво можуть забезпечити працевлаштування не тільки 

талановитих співробітників, а й групам студентів, пенсіонерам та людям з низьким 

рівнем освіти та кваліфікації. Саме в таких компаніях студенти можуть рости 

професіоналами та отримувати всі необхідні знання та досвід. 

В Україні існують такі критерії для визначення того, що таке малий бізнес. 

Мікропідприємства – це компанії де наймають до 10 працівників та мають річний оборот 

не більше 700 000 євро. Мале підприємництво – до 50 працівників та до 8 мільйонів євро 

на рік [6]. 

Торгівля насамперед популярна серед дрібних підприємців. Далі – операції з 

нерухомістю - оренда, купівля, продаж. Будівництво входить у трійку лідерів. 
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Малі підприємництва часто виступають інструментом для виправлення 

дисбалансів на окремих товарних ринках. Державна підтримка малого бізнесу є більш 

економічно ефективною. Створення нових робочих місць, розвиток добросовісної 

конкуренції, швидке насичення ринків товарами та послугами, впровадження інновацій, 

що все відбувається у внутрішній економіці держави завдяки малим підприємствам [5]. 

Вивчення ринкової економіки може виділити наступні переваги: 

1. Розумне використання виробничих ресурсів. 

2. Узгодженість інтересів учасників ринку. 

3. Реалізація підприємницького потенціалу. 

4. Здійснення гнучкої економічної перебудови. 

5. Свобода вибору ринку та демократизація. 

Головною перевагою в ринковій економіці є механізм, що забезпечує свободу 

економічного вибору [1. c. 212]. 

Розглядаючи функцію малих та середніх підприємств у стабільній ринковій 

економіці, слід наголосити на його перевагах. 

1. Малі та середні підприємства вносять неосяжний внесок у формування 

природного конкурентного середовища. Конкуренція відображає змагання між 

економічними факторами, що стимулюють виробництво, та якістю продукції, яка 

потрібна споживачам. 

2. Висока реакція на зміну ринкових умов приносить гнучкість і стабільність 

ринковій економіці. Ця перевага особливо затребувана в сучасних ринкових умовах з 

персоніфікованим та диференційованим споживчим попитом та активним зростанням 

асортименту товарів та послуг. 

3. Малий бізнес сприяє прискореному впровадженню технічних і комерційних 

інноваційних ідей. Усі учасники цього сектору працюють на чесних конкурентних 

умовах, хоча і на власний ризик, з метою отримання прибутку [4]. 

4. Малі та середні підприємства поглинають більшу частину надлишку робочої 

сили. Окрім створення великої кількості робочих місць, малий та середній бізнес 

активно вирішує проблему зайнятості громадян в умовах циклічного спаду та 

структурних змін в економічних умовах держави. Крім того, якість зайнятості на 

високому рівні, оскільки МП є базовим фундаментом формування середнього класу. 

Виходячи з вищевикладеного, слід наголосити на основних перевагах малого та 

середнього підприємництва як економічного явища: 

 вплив на послаблення монополії; 

 швидке насичення ринку товарами та послугами; 

 операційна ефективність та відшкодування витрат; 

 основа дрібного виробництва; 

 активне впровадження інновацій; 

 створення значної кількості додаткових робочих місць. 

Зараз експерти визначають деякі основні проблеми малого бізнесу. Перш за все, 

низький рівень розвитку малих підприємств пов’язаний з низькою підприємницькою 

активністю населення та недосконалістю українського законодавства. 

Питання малого бізнесу також включає високі процентні ставки за різними 

видами позик, які необхідно отримати для розвитку малих підприємств. Довгий час 

великі українські банки відмовляли кредитувати малий бізнес, але тепер підприємці-

початківці можуть отримати необхідні гроші. 

Для вирішення цієї проблеми були розроблені різні програми підтримки малого 

бізнесу. Які дозволяють підприємцям отримувати субсидії, грант або часткове зниження 

процентних ставок при поданні заявок на позики для надання допомоги підприємцям [3, 

с. 140]. Були створені різні асоціації, щоб допомогти підприємцям-початківцям не лише 

отримати додаткові знання, пов’язані з організацією їх бізнесу, але й поділитися різними 

ідеями, реалізація яких для підприємців може принести значну суму доходу. Ці 
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організації також активно співпрацюють з різними банками виступаючи в ролі гарантів 

при отриманні кредиту. 

Недобросовісна конкуренція вважається найнебезпечнішим фактором ринкової 

економіки. Конкуренція сприяє досягненню високих економічних показників, 

заохочуючи суб’єкти до конкуренції. У разі недобросовісної конкуренції, яка порушує 

цей механізм, держава служить для контролю за дотриманням правил поведінки, 

насамперед у формі правового регулювання для запобігання монополії. Це перешкоджає 

зосередженню економічного домінування, з одного боку, стримує зловживання 

монополією та дозволяє ринку відкритися. Це захищає суспільні інтереси та накладає 

певні обмеження на дії суб’єктів економіки. 

В Україні існує кілька різних програм, які включають фінансову підтримку різних 

типів проектів з місцевого, регіонального чи державного бюджетів. Отже, суб’єкти МП 

можуть покладатися на такі заходи фінансової підтримки: 

 гранти для підприємців; 

 субсидії досвідченим компаніям, що працюють у пріоритетних галузях, 

включаючи інноваційні проекти; 

 відшкодування деяких витрат за договором кредитування та оренди; 

 часткове відшкодування вартості придбання основних засобів та витрат на 

модернізацію основних засобів; 

 грошова субсидія для організації власного бізнесу через центр 

працевлаштування [2, c. 212-214]. 

Важливо розуміти, що не тільки складно отримати гроші з бюджету, а й складно 

відзвітувати за них. Вимоги до державної підтримки є особливо жорсткими. Щоб 

отримати гроші, потрібно пройти конкурсний відбір, а після переказу грошей ще й 

відзвітувати за їх цільове витрачання. Головною проблемою представників влади є 

бюджетна ефективність бізнесу. Тому як у бізнес-плануванні, так і на практиці 

підприємці повинні забезпечити повну відкритість для податкових та інших 

інспекційних органів. Якщо ви не можете виправдати сподівання цих органів, вам 

доведеться повернутися до свого бюджету. 

Таким чином, держава зробила певні кроки для подолання кризи, розробляючи 

нові законопроекти про сприяння малому бізнесу та вносячи зміни до вже виданих 

законопроектів у сфері малого бізнесу. Однак цей процес не слід зупиняти, впливаючи 

на українську економіку на користь розвитку бізнесу у зв’язку з постійними змінами у 

світовому економічному середовищі.  
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Науковий керівник – доц. Букатова О.М. 

 

Сучасний етап становлення і розвитку нашої країни, зміна соціально-економічних 

і політичних умов, орієнтація на принципи ринкової економіки викликають необхідність 

відповідних перетворень у діяльності соціальних інститутів суспільства, в тому числі 

якісно нового підходу до навчання і виховання підростаючого покоління. 

Підготувати молодь до реалій навколишнього світу, до самостійної праці, 

професійного самовизначення і оволодіння професіями покликана система загальної 

освіти, і, в першу чергу, її найважливіша складова – Технологічна підготовка школярів. 

[4, с. 28] 

Аналізуючи зауваження до програм трудового навчання [3, с. 43], можна зробити 

висновок, що всі вони стосуються не стільки змістовного наповнення програм, скільки 

організаційно-процесуальної сторони трудового навчання в школі. Вчителі-практики 

більше стурбовані питаннями не чому вчити, а в яких умовах здійснювати трудове 

навчання учнів 5-9 класів. Тому сьогодні актуальним є питання не радикальних змін 

змісту програм трудового навчання в школі, а пошук оптимальних форм його організації 

в умовах діючих освітніх стандартів, з’ясування шляхів виконання освітніх функцій 

вчителя трудового навчання в сучасних умовах. 

Серед питань, які гостро хвилюють вчителів трудового навчання сьогодні є: 

тенденція до скорочення годин викладання трудового навчання в навчальних планах; 

застаріла база шкільних майстерень; поділ класів, залежно від наповненості, на підгрупи; 

як досягти мети вивчення тем навчальної програми учнями за один урок на тиждень? 

Всі пропозиції та зауваження щодо вирішення проблем сучасного трудового 

навчання можна розділити на дві групи: від радикальних, які пропонують повністю 

змінити зміст програм, кількість годин на вивчення предмета, по новому підійти до 

поділу класів на підгрупи при вивченні трудового навчання, ставлять категоричні вимоги 

до матеріального забезпечення навчальних майстерень, до конструктивних, спрямованих 

на пошук шляхів вдосконалення тих складових змісту і організації сучасного трудового 

навчання, які реалізуються недостатньо ефективно у межах вимог оновленого 

Державного освітнього стандарту [2, с. 3]. 

Досвід вітчизняної та зарубіжної школи показує, що процеси розвитку загальної 

освіти в значній мірі пов’язані з питаннями модернізації системи трудового навчання 

підростаючого покоління, обумовленої вимогами розвитку суспільства, а також одним з 

основних положень педагогіки: людина як особистість розвивається, перш за все, в 

практичній діяльності. У прагненні до зближення школи з життям. Суспільство 

періодично робить спроби спільної реалізації завдань загальної та професійної освіти 

школярів, але, не знайшовши прийнятного рішення, відмовляється в цілому від ідеї 

практико-орієнтованого навчання і знову повертається до нього з урахуванням стану 

продуктивних сил і виробничих відносин [2, с. 8]. 

Навчальна дисципліна «Технології» займає важливе місце в сучасних системах 

загальної освіти і входить до переліку концептуальних розділів підготовки школярів всіх 

розвинених держав. Вона відіграє стратегічну роль в забезпеченні безперервної освіти 

людини-трудівника, розвитку її творчих здібностей, виховання прагнення до постійного 

самовдосконалення. 

У роботах вчених-педагогів про значення праці сказано дуже багато. 

В. О. Сухомлинський звертав увагу на облагороджувальну силу праці: «Якщо 

дитина вклала частинку своєї душі в працю для людей і знайшла в цій праці особисту 

радість, вона вже не зможе стати злою, недоброю людиною» [6, c. 23]. 



Науковий пошук студентів ХХІ ст.: актуальні питання гуманітарних та соціально-економічних наук. Вип. 6 

369 

А. С. Макаренко говорив про важливість творчої праці: «Навчити творчої праці – 

особливе завдання вихователя. Творча праця можлива тільки тоді, коли людина 

ставиться до роботи з любов’ю, коли вона свідомо бачить в ній радість, розуміє користь і 

необхідність праці, коли праця робиться для неї основною формою прояву особистості і 

таланту»[6, c. 24]. 

На думку К. Д. Ушинського «Виховання повинно невсипно піклуватися, щоб, з 

одного боку, відкрити вихованцю можливість знайти собі корисну працю в світі, а з 

іншого – вселити йому невтомну спрагу праці» [6, с. 25]. 

Трудове виховання сприяє як фізичному, так і моральному вихованню, і розвитку 

особистості: розвиває такі якості як любов до праці (працьовитість), повагу до 

результатів праці (як власної, так і чужої), скромність, терпіння і цілеспрямованість; 

формує позитивне ставлення до праці, як життєво необхідного процесу (потреба в праці). 

У процесі фізичної праці в учнів розвивається мускулатура, координація і точність рухів, 

спритність, сила, витривалість. Робота сприяє їх розумовому розвитку. Зайняті різними 

видами праці діти кмітливі, винахідливі, у них багатий словниковий запас. Участь в 

трудових процесах позитивно впливає на їх поведінку і дисципліну.  

А. С. Макаренко вважав, що трудове виховання – один з основних шляхів 

формування особистості. Він стверджував, що людина, яка не вміє працювати і сумлінно 

ставитися до праці, викликає жалість і осуд, оскільки вона завжди потребує послуг 

інших, без допомоги інших живе неохайно, недбало. [6, с. 26] 

Не слід забувати про трудове виховання, як елемент соціалізації. Ще 

А. С. Макаренко говорив про соціальну значущість праці: «Спільне трудове зусилля, 

робота в колективі, трудова допомога людей та постійна їх взаємна трудова залежність 

тільки й можуть створити правильне ставлення людини одної до одного». За допомогою 

трудового виховання можна сформувати більш міцні зв’язки в колективі і тим самим 

розвинути самостійність дітей, їх особисту і групову відповідальність, особисту 

ініціативу. Сучасне суспільство не мислить себе без активної творчої особистості, 

здатної до співпраці і роботі в команді. 

Важливим аспектом психологічної підготовки підростаючого покоління до праці 

є формування у нього почуття відповідальності, розуміння необхідності самому 

піклуватися про себе. Як справедливо стверджує А. Вишневський, «Почуття 

відповідальності сприяє розвитку в характері людини таких необхідних для 

життєдіяльності рис, як підприємливість, ініціативність, творчість. Коли ці риси "стають 

характерними для більшості людей, то суспільство має шанс досягти господарського 

успіху і добробуту"» [4, с.10]. 

Основною метою технологічної підготовки учнів є формування технічно 

розвиненої людини, підготовленої до життя і активної трудової діяльності в сучасному 

високотехнологічному, інформаційному суспільстві; життєво необхідних знань, умінь і 

навичок ведення домашнього господарства і сімейної економіки, основних компонентів 

інформаційної культури учнів, забезпечення умов для їх професійного самовизначення, 

вироблення у них навичок творчої діяльності, виховання культури праці, формування 

графічних умінь і навичок, просторової уяви [5, с. 21]. 

Однак зауважимо, що в рамках школи, на сьогоднішній день, процес організації 

трудового навчання ускладнюють деякі фактори: зростаюче навчальне навантаження, і 

як наслідок підвищена стомлюваність дітей; домашні завдання з шкільних предметів 

практично не залишають учням часу для рукоділля та творчості; теоретичні домашні 

завдання з трудового навчання не можуть принести радості творчої праці. Залишається 

тільки згадувати той час, коли учні прибігаючи на урок захоплено вихвалялися один 

перед одним: «дивіться скільки я вже, вишила; зв’язала; сплела». 

Престиж предмета «Трудове навчання» в порівнянні з математикою, мовами, 

історією, тощо у батьків і учнів досить низький. Більшість з них вважають трудове 

навчання легким предметом, що не вимагає особливої підготовки до уроків, а це сама 
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страшна омана. Адже дитина не тільки повинна знати пристрій швейної машини або 

верстата, а й вміти на них працювати, усувати нескладні неполадки. Знати термінологію 

різних видів робіт, класифікацію матеріалів і їх властивості. Вміти планувати процес 

виготовлення виробу і виготовляти його з дотриманням правил охорони праці. І на все 

це одна година на тиждень. 

У деяких сім’ях дітей навмисно захищають від виконання будь-яких трудових 

доручень. В результаті оберігання від обслуговуючої праці, як від «третьосортної», діти 

виростають непідготовленими до трудової діяльності на побутовому рівні, самостійними 

і нездатними до елементарного самообслуговування. Тому і трудове навчання в школі 

для них стає небажаним предметом, і переконати, надихнути на роботу таких дітей 

досить складно. 

Трудове навчання найдорожчий для батьків шкільний предмет. Як би вчитель не 

намагався підібрати об’єкти праці з найбільш низькою собівартістю, все одно потрібні 

матеріали, а іноді і відсутні в майстерні інструменти. На жаль, буває так, що учневі, що 

прийшов на урок з неновою тканиною, побачивши, що у інших дорогі відрізи, 

відмовляється розкроювати виріб. Добре б, якби була можливість забезпечувати учнів 

однаковими матеріалами. 

Матеріальна база шкільних майстерень застаріла. У більшості шкіл немає 

верстатів, швейних машин, кухонного обладнання. Матеріали для практичних робіт 

вчителі набувають самостійно, з урахуванням обладнання, яке є для його обробки. 

Відсутні дидактичні матеріали, зразки моделей – аналогів, на виготовлення, яких іноді не 

вистачає ні грошей, ні часу. 

Серед провідних мотивів трудової діяльності учнів можна виділити пізнавальний 

інтерес. Але здивувати сьогодні учнів непросто, так як в Інтернеті можна знайти безліч 

навчальних майстер класів. З одного боку, такі відео є гарною допомогою на уроці, а з 

іншого боку учні, які вважають за краще працювати з відео вдома, втрачають інтерес до 

уроків. Тут потрібно думати над заохоченням самостійної роботи, яка, можливо, стане 

хобі дитини. Величезним недоліком для трудового навчання є відсутність комп’ютерної 

техніки та мережі Інтернет у майстернях [7, с. 2]. 

Ще одним важливим мотивом трудової діяльності прийнято вважати суспільно 

корисну працю. Але як показує практика, діти 5-9 класів неохоче розлучаються з 

власноруч виготовленими виробами. Вони щедро віддадуть канцелярське приладдя або 

інші речі, але з якою любов’ю вони притискають до себе тільки що виготовлені сувеніри 

та інші вироби. До того ж через дорогі матеріали припинили надходити замовлення від 

їдальні, бібліотеки, господарської частини школи на виготовлення будь-яких виробів 

(наприклад, пошиття чохлів, штор, костюмів). Та й реалізація такого проекту 

розтягнеться в часі незручному замовнику, при одному уроці в тиждень. 

Виховання заповзятливості, конкурентності, винахідливості найважливіші 

завдання трудового навчання і тут не можна не сказати про заборону ярмарків, на яких 

школярі могли б продавати свої роботи. 

Неймовірно винахідливому доводиться сьогодні бути вчителю при вивченні 

улюбленої теми багатьох поколінь учнів «Кулінарія» і все одно це не ті уроки, про які 

розповідають дівчатам мами, як вони варили, смажили, запікали, консервували.  

Чітка організація праці та робочого місця, бездоганне знання прийомів безпечної 

праці, вміння працювати з технічною документацією іноді здаються учням несуттєвими, 

а показати, як це важливо можна хіба що з допомогою віртуальної екскурсії. 

Підприємства не працюють, а побачити виробничий процес наживо повинна кожна 

дитина хоча б один раз. 

Відсутність зв’язку з підприємствами – це найбільша проблема профорієнтаційної 

роботи. Вивчення виробництв по відео і картинкам ніколи не зрівняється з екскурсією. 

Зростає кількість дітей з хронічними захворюваннями, в тому числі алергічними, 

яким деякі види трудової діяльності частково або повністю протипоказані. Тому при 
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організації трудової діяльності слід враховувати індивідуальні особливості дітей і 

здійснювати підбір завдань відповідно до них. 

Ще один фактор, який вносить розбрат в організацію трудового навчання, 

розподіл учнів на групи. Наприклад, в одній паралелі класу, з різною кількістю учнів, 

різною кількістю хлопчиків і дівчаток. Один ділиться на гендерні групи, інший на 

змішані, а третій взагалі не ділиться. І тут починаються скарги батьків і дітей. Щоб 

школярі вчилися із задоволенням, класи слід ділити за гендерною ознакою, незалежно 

від кількості учнів. 

На підставі всього вище сказаного, можна зробити висновок, що завдання 

вчителів трудового навчання шукати шляхи вирішення існуючих проблем. Розробляти 

програми гуртків і факультативів, знаходити спонсорів, братися за проекти з призовим 

фондом, залучати батьків для організації екскурсій. Немає нерозв’язних проблем, 

потрібно трохи часу для пошуку людей, які можуть допомогти. 

А поки кожен зобов’язаний, використовуючи весь свій талант, різноманітні 

методики і технології, зробити урок максимально ефективним, розкриваючи перед 

дитиною світ творчості, запалюючи іскорки підприємницької діяльності, що дарує 

радість успіху. А успіх окрилює, робить людину щасливою, готує до нових відкриттів на 

користь собі і Батьківщині. 
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Сьогодні сфера освітніх послуг є виключним фактором економічного зростання 

національних економік, рівень розвитку яких безпосередньо відбивається на 

економічних і соціальних умовах життя населення. Освіту слід розглядати як ключову 

умову стійкого розвитку економіки, забезпечення її конкурентоспроможності. 
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Ринкові умови функціонування всієї сфери послуг, і, зокрема, установ сфери 

освіти різко підвищують теоретичний і практичний інтерес до дослідження питань 

підвищення конкурентоспроможності та якості послуг в умовах наростаючої 

конкурентної боротьби. Негативні демографічні процеси в нашій країні різко 

актуалізують дану проблематику. Диверсифікація асортименту послуг, робота над 

підвищенням їх доступності, прагнення установ сфери освіти надати свої послуги 

якісніше, ніж у конкурента, є лише окремими напрямами боротьби закладів освіти за 

залучення абітурієнтів. 

Динамічний розвиток макросередовища установи, яка надає освітні послуги, 

диктує необхідність постійного контролю ситуації, що складається, і внесення 

відповідних коректив у свою діяльність, що дозволить зберегти і зміцнити конкурентні 

позиції. 

Створення єдиного освітнього простору вимагає застосування нових методів 

управління, які сприяють підвищенню конкурентоспроможності та якості послуг 

освітньої установи. Усвідомлення людини, її знань, компетенцій, креативності у виборі 

та прийнятті нетривіальних рішень як досягнення найвищої суспільної цінності є 

характерною рисою сучасної дійсності всіх держав і регіонів. У зв’язку з цим 

підвищення конкурентоспроможності та якості може стати пусковим механізмом, який 

ініціює новий якісний етап у розвитку освітніх послуг. Упродовж останнього 

десятиріччя відбуваються кардинальні зміни в діяльності українських освітніх закладів. 

Розглянуті в комплексі, вони сприяють пошуку ефективних механізмів функціонування в 

ринкових умовах. Але, разом з тим, породжують безліч проблем, для розв’язання яких 

необхідні як нові теоретичні підходи, так і розробка практичних шляхів досягнення 

сталого розвитку та стабільного вдосконалення діяльності таких установ.  

Питання формування та реалізації державної політики в галузі освіти в Україні, 

модернізації системи державного управління висвітлюються в наукових працях 

вітчизняних учених В.Андрущенка, В.Гальперіної, В.Журавського, І.Іванюк, В.Кременя, 

В.Лугового, Т.Лукіної, В.Огнев’юка, С.Ніколаєнка та ін. 

Результати теоретичних і практичних досліджень конкурентоспроможності 

взагалі і в сфері послуг, зокрема, викладені в працях Л. Антонюк, Л. Антошкіної, М. 

Вербового, І. Каленюк, О. О. Кукліна, А. С. Музиченка, Н. І. Холявко та ін. 

Дослідженню кваліметричних аспектів оцінки сфери освітніх послуг приділяли 

увагу Л.І. Даниленко, В.І. Звєрева, Л.М. Петренко, І.П. Підласий, В.С. Черепанова та ін.  

Закон України «Про освіту» зафіксував зміни у сфері освіти, викликані новим 

етапом суспільного розвитку, і закріпив за системою освіти можливість своєчасно 

реагувати на попит населення на освітні послуги [3]. Це вимагає від установ освіти 

оновлення цілей, змісту освіти, виховання та розвитку особистості учнів. Одночасно 

держава підтримує різноманітні освітні проєкти та створює механізми управління якістю 

діяльності в цій сфері. Продуктивним механізмом реалізації цих напрямів стає 

експертиза. 

Під експертизою розуміють «розгляд, дослідження якої-небудь справи, якогось 

питання з метою зробити правильний висновок, дати правильну оцінку відповідному 

явищу» [1, с. 257]. В «Енциклопедії освіти» зазначено, що «експертиза – цілісна науково-

пізнавальна чи кваліфікаційна процедура, що передбачає комплексне констатуюче 

вивчення явища, процесу, умов існування чи перебігу явищ, що обираються предметом 

експертизи» [5, с. 256].  Експертиза в управлінні виконує широкий перелік завдань. 

Одним з призначень експертизи є виявлення проблем та коригування діяльності 

педагогічного колективу для досягнення поставлених цілей. Аналіз та прогнозування дій 

та результатів роботи дає можливість підтримати все, що є успішного в діяльності 

закладу освіти, з метою підвищення його конкурентоспроможності. 

Процес експертизи закладу освіти з метою підвищення його 

конкурентоспроможності – це пізнавальна та дослідна діяльність учителів, учнів і 
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керівництва школи, яка носить системний характер та яка зорієнтована на подальший 

розвиток школи. Своєрідність такої експертизи обумовлюється насамперед самими 

педагогами школи. 

Об’єктом експертизи стають освітні явища та процеси, що відбуваються в школі. 

Відповідно, основними об’єктами експертизи виступають учасники освітнього процесу, 

сам освітній процес. Така оцінка включає як педагогічну, так і психологічну та соціальну 

складові, участь експертів-учителів, учнів та батьків. 

Як зазначає В.В. Григораш, «Залежно від властивостей об’єкта його можна 

розчленувати за певними характеристиками чи алгоритмами:  

– за дивізіональною структурою (початкова – середня – старша школа);  

– за суб’єктами навчально-виховного процесу (учні – педагоги – адміністрація – 

обслуговуючий персонал – батьки – громадськість – органи управління освітою – органи 

влади);  

–  за функціоналом чи напрямами діяльності (навчальний процес, виховна, 

методична робота, адміністративно-господарська, управлінська діяльність тощо);  

–  за структурою діяльності (мета, зміст, форми організації, методи, результат);  

–  за видами чи типами компетентностей (мотиваційна, організаційно-

технологічна, рефлексивна, інформаційна, планово-прогностична, комунікативна, 

соціально-психологічна, когнітивна, креативна, морально-етична, загальнокультурна, 

продуктивна, життєва тощо);  

–  за функціями управління (аналіз, планування, організація, контроль, 

регулювання, мотивація);  

–  за термінами (підготовча діяльність чи попередній етап, етап активних дій чи 

основний етап, підсумковий етап чи результати діяльності);  

–  за загальною структурою діяльності (описано формулою В.П. Безпалько: Д = Од 

+ Вд + Кд + Кор, де Од – орієнтовні дії (усвідомлення мети, змісту, умов, вибір способу, 

планування діяльності); Вд – виконавчі дії (виконання розробленого плану); Кд – 

контрольні дії (перевірка виконання плану та отриманих результатів); Кор – 

коригувальні дії (приведення об’єкта в норму чи подальше його вдосконалення); – з 

погляду проблемно-орієнтованого аналізу (результати – процес – умови)» [2, c. 142]. 

Предмет експертизи є системою питань щодо обраного об’єкта дослідження, на 

які в процесі експортування даються аргументовані відповіді. Отже, предметом 

експертизи є власне процес, цілеспрямований та систематичний. 

Виходячи з того, що експертиза в загальноосвітньому навчальному закладі 

покликана виявити проблемне поле, а отже, і ресурси подальшого розвитку як окремого 

педагога, так і деякої педагогічної спільноти, її можна розглядати як ефективний спосіб 

підвищення конкурентоспроможності закладу освіти при створенні таких організаційно-

педагогічних умов реалізації процесуально-логічної моделі: 

1. Організаційно-цільовий етап – здійснення підготовчих заходів для проведення 

експертизи в закладі освіти (семінар-практикум із загальних питань експертизи в освіті; 

відбір учителів – кандидатів в експерти; збирання та систематизація інформації про 

заклад із різних потоків для формулювання попереднього експертного завдання). 

2.  Навчальний етап – підготовка учителів – кандидатів в експерти. 

3. Експертно-дослідний етап – проведення в закладі освіти експертизи за такими 

етапами: конкретизація експертного завдання на основі отриманого експертного знання 

вибір інструментарію      проведення експертного дослідження      вироблення 

експертних висновків за підсумками експертизи. 

4. Проєктувальний етап.  

Експертна група може працювати за різними методами: збирання інформації, 

безпосереднього здійснення експертизи, вимірювання та впорядкування експертної 

інформації (за О.М. Касьяновою [4]), метод Дельфі, бальних оцінок, рейтингу, 

соціологічних досліджень тощо. 
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Незалежно від обраного і реалізованого підходу до вивчення, оцінки якості 

освітнього середовища, цілепокладання подальших дій з освітнім середовищем з метою 

підвищення конкурентоспроможності закладу освіти є інваріантні – оптимізація, 

розвиток освітнього середовища. Для досягнення цієї мети кожний освітній заклад 

вибирає для себе певну стратегію.  

В. А. Ясвін пропонує декілька стратегій. Перша стратегія – «подолання проблем». 

Її суть полягає в максимальному зосередженні ресурсів і засобів на роботу з тими 

параметрами освітнього середовища, які за підсумками експертизи мають найбільш 

низькі показники, кількісні значення. Дана стратегія є характерною для шкіл з 

модальністю «догматичне освітнє середовище». Друга стратегія визначається як 

«посилення достоїнств». Вона полягає в напрямі педагогічних і адміністративних зусиль 

переважно на максимальне вдосконалення тих параметрів освітнього середовища, які 

вже мають більш високі показники у порівнянні з іншими. При цьому високий рівень 

розвитку обраних параметрів (наприклад, широти, мобільності, інтенсивності) 

визнається «фірмовим знаком» школи, її якісною відмінністю від інших освітніх 

середовищ. Описана стратегія відзначається у шкіл з модальністю «кар’єрне освітнє 

середовище». Третя стратегія може бути позначена як «різноаспектнеий (всебічний) 

розвиток». Для неї властиве прагнення керівництва і педагогічного складу до 

гармонійного розвитку освітнього середовища за всіма параметрами, що входять в 

експертизу і характеризує шкільне середовище. Виходячи з даної стратегії, плановані в 

рамках оптимізації освітнього середовища ресурси, розподіляються рівномірно за 

кожним з параметрів освітнього середовища, або ж передбачувані заходи, події, дії, 

проєкти охоплюють відразу кілька середовищних параметрів. Третя стратегія обирається 

школами з модальностями «безтурботне освітнє середовище» і «творче освітнє 

середовище» [6]. 

Отже, експертне оцінювання є важливою проблемою у діяльності керівників 

закладів освіти та є способом підвищення конкурентоспроможності освітнього закладу. 

Існує певна варіативність стратегій розвитку освітнього середовища, які приймають 

школи на основі результатів експертизи. 
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З розвитком суспільства відбувається вагома трансформація інституту сім'ї та 

поняття шлюбу.  На протязі останніх років спостерігається ряд негативних явищ, 

збільшується число розлучень, а також зростає кількість одиноких людей. Проблеми 

збереження та укріплення сімʼї завжди, за значимістю, займали одне з перших місць 

серед соціальних проблем суспільства. Рішення цих проблем не можливе без докладного 

вивчення механізмів внутрішньо сімейних відносин. Висновок лише один, процеси що 

відбуваються в сімʼ'ї, потребують більш ретельного розгляду [5,с.12]. 

Проблеми збереження та зміцнення сімʼї завжди займали за значимістю одне з 

перших місць серед соціальних проблем суспільства.  Особливо важливими є 

дослідження питань міжособистісної взаємодії подружжя, що веде до деструктивних 

відносин в сімʼї і конфліктів, однією з причин яких є неузгодженість уявлень подружжя 

про характер і розподілі сімейних обовʼязків, що негативно позначається на 

психологічному кліматі в сім'ї і погіршує виховну середу в сімʼях з дітьми [8.с.98]. 

Сімʼя є первинною малою соціальною групою, середовищем в якому формується 

особистість, кожна сімʼя створює свій образ життя, свою мікрокультуру. Психологічне 

розуміння шлюбу на пряму пов’язане з сімейним сценарієм обох членів подружжя в 

молодій парі. Сильно впливають на рольові вподобання і очікування молодят,  їх сімейна 

ситуація, стосунки матері і батька, бабусь і дідусів. Збіги рольових установок чоловіка та 

дружини з їхньою реальною поведінкою в різноманітних ситуаціях – це ідеальні і 

гармонійні відносини в шлюбі [1,с.4].  Рольова структура сімʼї є розподілом ролей, 

тобто, які обов’язки виконує кожен член в родині. Прийняття ролей здійснюється 

відповідно з соціально-культурними нормами та стандартами. 

Вимоги до сімейних ролей: 

1. Сукупність ролей, які виконує індивід в сімʼї , повинні забезпечувати 

задоволення його потреб в повазі, визнанні тощо. 

2. Виконувана сімейна роль повинна відповідати можливостям носія даної ролі. 

Якщо вимоги ролі непосильні, у носія ролі виникає тривога, нервово – психічне 

напруження. Наприклад, це може виникнути у дитини, яка виконує «роль батька» (в силу 

відсутності, хвороби і т.п.). 

3. Сукупність сімейних ролей, які виконує індивід в сімʼї, повинна забезпечувати 

задоволення не тільки його потреб, але й потреб інших членів родини. Наприклад, 

рольова структура, при якій відпочинок одних членів сімʼї забезпечується за рахунок 

непомірної праці іншого члена, може стати психотравматичною . 

Змінюються ієрархічні сімейні цінності й ролі, на заміну традиційним стосункам 

приходять егалітарні – розподіл обов’язків здійснюється на демократичній основі [8, 

с.174]. Таким чином це сильно впливає на ослаблення батьківського початку. Коли на 

жінку лягає більше обов’язків ніж на чоловіка, і це не дає йому можливості  матеріально 

забезпечувати свою родину, призводить до падіння його авторитету. Неузгодженість 

рольових сподівань є найчастішою причиною конфліктів у шлюбі.  

Початок сімейного життя характеризується адаптацією. Адаптація подружжя до 

шлюбу полягає у взаємній згоді думок і поведінки [9,с.6]. Адаптація до сімейного життя 

- це час коли формуються індивідуальні стереотипи спілкування, виробляється спільна 

поведінкова лінія, тип спілкування який задовольняє обох та пристосування один до 

одного.  
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Є.М.Фещенко у своїх дослідженнях стверджував, що пари, котрі змогли 

наблизити свої уявлення про власну поведінку і поведінку партнера до реального життя , 

тим самим підвищують функціональну адаптованість у сімʼї. Часто люди ідеалізують 

партнера та уявлення про шлюб і відносини. Якщо в шлюбі не погоджені моральні і 

побутові цінності – це може призвести до розлучення [4,с.61]. Первинна адаптація 

здійснюється двома основними видами їх співвідношення: рольових і міжособистісних. 

Для рольових відносин базовими є уявлення про цілі подружнього союз, в них 

виражається мотивація подружжя. Міжособистісна адаптація – це пристосування 

подружжя до особливостей особистості один одного, і можливість злиття їх «Я» в єдине 

«Ми».  Існує вторинна адаптація (негативна) вона характеризується виникненням 

байдужості, ослабленням почуттів партнерів, перетворення на звичку, може утворитися 

на 3-5 роках спільного подружнього життя. 

Н.Д.Узлов наголошує на тому, що у молодих шлюбах у людей є здатність 

пригнічувати компоненти,  які впливають на особисте психологічне благополуччя. Нова 

подружня пара стикається з проблемою недостатності хороших відносин, відсутністю 

повноцінного особистісного росту, і саморозвитку. Стосунки в яких партнери починають 

пригнічувати особистісні інтереси не зможуть бути гармонійними, а тому швидко 

закінчаться. Рольова адаптація, яка триває три роки сімейного життя, за думкою 

Г.Ф.Дейненга, станеться тільки якщо у кожного з партнерів  на психічному рівні немає 

пригнічення індивідуальної психологічної безпеки [7,с.10]. К. Руфф  у структуру 

психологічного благополуччя включила такі компоненти: готовність приймати свої 

плюси та мінуси, наявність власних цінностей, прогрес особистості через самовияв 

[2,с.8].    

Стосунки між усіма членами сімʼї дуже впливають на емоційний фон всієї родини 

, а він повʼязаний з розвитком емоційного вигорання. Якщо між партнерами частот 

відбуваються конфлікти, погіршується стресова ситуація, яка  сприймається як велика 

катастрофа, то така родина більш схильна до кризи та емоційного напруження [3, с.96]. 

Так само і навпаки, сімʼї з достатньо позитивною атмосферою,  підтримкою та 

оптимістичним настроєм здатні легко і добре подолати складний період. Тобто 

благополучна це емоційно задоволена  сімʼя, яка має гордість за приналежність до своєї 

родини, можливість всесторонньо розвиватися та самовдосконалюватися. Одним з 

важливих факторів благополучного клімату є прагнення проводити якомога більше 

вільного часу в колі рідних і близьких, розділяти їх інтереси і бажання, це сприяє 

реалізації особистого потенціалу кожного з членів сімʼї [9, с.75]. 

Найважливішою інтегральною характеристикою сімʼї є її психологічне здоров’я. 
Психологічне здоров’я сімʼї – це комплексний узагальнений показник соціально-

психологічної активності її членів у внутрішньо-сімейних відносинах, в соціальному 

середовищі і професійній сфері їх діяльності, це повсякденний її стан, реакція на поточні 

фактори життя; психологічне здоров’я сімʼї  може підтримуватися в тій чи іншій мірі 

частиною або всіма членами сімʼї, компенсаційними можливостями ситуативно 

значимих показників [6, с.34]. Психологічне здоров’я сімʼї як відображення стану певної 

функції може проявлятися і в інших її сферах життєдіяльності; з часом рейтинг і зміст 

показників психологічного здоров’я сімʼї стають більш вираженими; психологічне 

здоров’я сімʼї цілком визначається характером сформованих взаємин серед подружжя. 
Психологічне здоров’я сім'ї  як багаторівнева якість її життєдіяльності характеризується 

адекватністю протікають в ній соціально-психологічних процесів відносин, реакції, 

орієнтації в проблемній ситуації. Психологічне здоров’я сім'ї визначається багатьма 

факторами: соціальним, економічним, біологічним,психологічним. Найважливішим 

фактором, його природно-науковою основою є фізичне здоров’я членів сімʼї.   

Потреби, як і ціннісні орієнтації, входять в мотиваційну структуру особистості. 

Згідно з концепцією А. Маслоу, реалізація потреб, повʼязаних з самоактуалізації (в тому 
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числі потреба у визнанні) дають велику можливість індивідууму демонструвати свою 

індивідуальність, людські якості і психічне здоровʼя [10,с.53]. 

Отже, сімʼя є первинною малою соціальною групою, середовищем в якому 

формується особистість, кожна сімʼя створює свій образ життя,свою мікрокультуру.  

Неузгодженість рольових сподівань являється найчастішою причиною конфліктів у 

шлюбі. Початок сімейного життя характеризується адаптацією. Адаптація подружжя до 

шлюбу полягає у взаємній згоді думок і поведінки. Благополучна це емоційно 

задоволена  сімʼя, яка має гордість за приналежність до своєї родини, можливість 

всесторонньо розвиватися та самовдосконалюватися. Становлення сімʼї – це не тільки 

реалізація ідеальних уявлень про шлюб. Це реальне життя двох, а з часом і більше 

людей, воно включає в себе часті перемови, укладання угод, прийняття спільних рішень, 

врахування думок і цілей всіх членів родини, вміння йти на компроміси і спільно долати 

труднощі. Також важливе значення має правильний розподіл ролей, який  влаштовує 

кожного. Для щасливої сімʼї вагомим є благополуччя і психологічний клімат. Вміння 

приймати і розуміти один одного, та самого себе, і постійно працювати над собою і над 

шлюбом, є ключем для довгих і щасливих стосунків. 

Значення рольової узгодженості в шлюбі складається відповідно рольових 

уявлень чоловіка і дружини про розподіл між ними сімейних обовʼязків.  Висока 

узгодженість рольових очікувань чоловіка та рольових домагань його дружини 

забезпечує високий рівень задоволеності шлюбом, наслідком чого є гармонійні і 

рівноправні відносини між подружжям, що сприяють особистісному росту. 
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Кожного дня завдяки пресі, різним передачам, новинам – ми стаємо свідками 

цього явища. Це свідчить про те, що така тема переходить з приватного на публічний 

рівень. Зростання даного явища є небезпечним не тільки для розвитку суспільства, 

довіри до влади та її регулювання, а взагалі до самого права, яке є важливим елементом 

життя суспільства. 

Право – це регулятор суспільних відносин. І таке явище як «зловживання» 

ставить під загрозу існування даного регулятора. Ця проблема існує і по сьогодні, більш 
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того – вона набирає обертів. Все це зумовлює необхідність проведення не тільки 

галузевих, але й істотно правових досліджень даної, наболілої тематики. 

Автори, які розглядали дану тематику: Микола Осадчук, Стефанія Осадчук, 

Олександр Рогач,  Микола Рубащенко та інші. 

Мета. Дослідження явища зловживання права як однією з форм правового 

нігілізму, а також погляд все ж таки з юридичної сторони на дану тематику. 

Основні завдання: розгляд нормативного забезпечення даного питання. 

Спочатку потрібно розглянути головний закон України – Конституцію. 

Відповідно до статті 23: людина має право на розвиток своєї особистості, але якщо це не 

суперечить правам та свободам інших людей [1].  

Тепер перейдемо до Цивільного кодексу України, а саме стаття 13 про межі 

здійснення прав. Звідти дізнаємося, що особа здійснює свої цивільні права у межах 

договору або актах цивільного законодавства. При здійсненні цих прав, вона повинна 

утриматися від дій, які можуть спричинити шкоду взагалі державі та її народу, тобто 

несумісні дії недопустимі. Такий пункт конкретизує статтю 23 КУ, яку процитовано 

вище.  Також при здійсненні цивільних прав потрібно дотримуватися моральних засад 

суспільства. Потрібно звернути увагу, що використання цивільних прав з метою, 

наприклад,  недобросовісної конкуренції – зовсім не співпадає з моральними засадами 

суспільства. 

У разі недодержання даних вимог, суд може зобов’язати  припинити зловживання 

своїми правами, також застосувати інші наслідки, щодо закону [2]. 

Зловживання правом не обов’язково може бути пов’язане із завданням шкоди 

державі, можуть зустрічатися і такі приклади, як вести публіку в оману, назвавши 

невдалий псевдонім, або не давати згоди на обмін, при цьому обмежувати права інших 

членів. Закон передбачає не тільки наявність шкоди, а навіть намір, ціль, які не були 

здійснені. Заборона даного явища закріплена даною статтею, є нормою загальної частини 

законодавства. 

Відомо, що зловживання правом є однією з форм правового нігілізму. Правовий 

нігілізм – це всі випадки, де зазначені факти зневажливим ставлення до правових 

принципів, всілякого ігнорування закону тощо.  

Це все відбувається таким чином: людина воліє, щоб держава постійно й надійно 

захищала її від протиправних посягань, зловживань та недбальства з боку представників 

влади, ефективно забезпечувала відновлення порушених прав та свобод. Слабка правова 

захищеність особистості на тлі проголошуваних декларацій про це, нездатність держави 

та її органів забезпечити порядок, стабільність і спокій у суспільстві, відгородити людей 

не лише від злочинних зазіхань, але й від всевладної сваволі чиновників, не може не 

породити негативного ставлення, зневаги до права, об’єктивно викликає відторгнення 

соціуму, роздратування, невдоволення, протест. Індивід перестає поважати й цінувати 

право, бачити в ньому реальний інструмент регулювання та захисту своїх прав та 

інтересів, тобто втрачається цінність права як соціального регулятора. Люди починають 

використовувати норми права всупереч їх призначенню, ігноруючи свободи інших 

суб’єктів правовідносин, порушуючи загальноправові принципи правоздійснення: 

добросовісність, розумність, справедливість, і тим самим вчиняють не що інше як 

зловживання правом [3, с. 252]. 

Небезпечність цього всього полягає у тому, що ми вже звикли до цього, адже і в 

нашій державі такі випадки існують, і доволі часто, тому іноді при складних ситуаціях, 

які нам здаються на перший погляд нерішучими – ми вважаємо, що зловживання 

правовим становищем є корисним методом досягнення чого – небудь. Цей зв'язок ніби 

виступає виправданням цих нехороших дій чи захисною реакцією. Тобто спрацьовує 

принцип, «що дозволено іншим не заборонено, а отже і дозволено мені», який за своєю 

суттю є нігілістичним ставленням до права [3, с. 253]. 
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Наразі хотілося б коротко зупинитися на такій формі зловживання правом як 

шикана. Даний термін походить від німецького «schikane» – знущання, каверза, 

придирка. Історично першою формою зловживання цивільним правом є шикана, з якої 

розпочалось формування цього юридичного інституту, який ґрунтувався на принципі 

«чистої шикани», що передбачав визнання шикани особливою формою зловживання 

правом. Специфіка такого розуміння шикани полягала в здійсненні свого права з 

виключною метою – завдати шкоду іншій особі; її реалізація призводила до задоволення 

почуттів помсти та злорадства, ледве не найнижчих людських пристрастей – злоби та 

ненависті [4, с. 23]. 

Саме шикана, тобто вчинення дій виключно з наміром заподіяння шкоди іншій 

особі була відома стародавнім римським юристам, і саме про неї йде мова в пізніших 

законодавчих актах [4, с. 23]. 

Вона висвітлена також в коментарях до статті 13 ЦКУ, з якими мені прийшлось 

зштовхнутися в пошуках більш детальної інформації. 

Шикана як форма зловживання правом фактично закріплена нормою ч. 3 ст. 13 

ЦК, згідно з якою забороняється вчиняти дії з наміром заподіяти шкоду іншій особі. Дії, 

вчинені з наміром, є навмисними і тому не підпадають під цю норму дії необережні чи з 

непрямим умислом (в цьому випадку відсутнє бажання особи зробити що-небудь), коли 

особа не діє виключно з наміром заподіяти шкоду іншій особі. У зв'язку з цим, 

заслуговує на увагу позиція про визнання правомірними дій з наміром заподіяти шкоду, 

якщо при цьому не порушуються положення ЦК України про самозахист (ст. 19 ЦК) [2]. 

Ознаками шикани є: 

1) шкідливий характер, оскільки це діяння, що спричиняє істотну шкоду 

охоронюваним законом інтересам або створює реальну загрозу заподіяння такої шкоди. 

При цьому обов’язок доказування факту наявності шкоди та факту здійснення особою 

свого суб’єктивного права з основною метою заподіяння шкоди покладається на 

потерпілого, що викликає значні труднощі на практиці; 

2) прямий умисел; 

3) протиправний характер, під яким слід розуміти порушення особою обов’язку 

не вчиняти дій, спрямованих на заподіяння шкоди іншим учасникам правовідносин, що 

передбачено ч. 3 13 ЦКУ; 

4) винний характер. Під винною слід розуміти психічне ставлення особи до своєї 

протиправної поведінки та її наслідків у формі умислу; 

5) об’єктом посягання є майнові (речово-правові та зобов’язальні), особисті 

немайнові права та інтереси громадян, юридичних осіб; 

6) наявність певного корисливого інтересу, що міг бути реалізований іншим 

шляхом, який не створює для інших несприятливих наслідків [ 5, с. 16]. 

В усіх нормативно-правових актах незалежно від галузі законодавець негативно 

ставиться до будь-якого зловживання та забороняє вчиняти діяння з його ознаками, які 

можуть бути кваліфіковані як правопорушення і тягнути за собою юридичну 

відповідальність. Зловживання правом не є особливий вид юридично значущої 

поведінки. Поняття правомірного зловживання є нонсенсом [6, с. 6 ]. 

Отже, нам довелося розглянути основну нормативну базу до цього питання, 

загальні та конкретизуючи відомості, які надають нам певну обізнаність щодо юридичної 

точки зору на дане явище. Підсумовуючи вищевикладене можна зрозуміти, що така 

проблема є актуальною і її розгляд відбувається частіше, аніж нам могло б здаватися на 

перший погляд. 

У висновку хочеться сказати всім вже відому річ, що стосується поліпшення цієї 

ситуації – необхідно посилити міри закону, слідкувати за їх виконанням.  Але на жаль, 

це дуже прикро визнавати,  а ще більше зустрічатися з випадками, коли це не є більш 

«важливим» завдання.  
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Але також це все залежить в першу чергу від нас самих. Якщо ми живемо за 

принципами совісті та чесності – такі випадки в нас будуть дуже рідко траплятися. Адже 

ж скільки можна було зробити на користь державі, якщо не вдаватися до таких людських 

пристрастей – злоби та ненависті. 

 

Література: 

1. (2013) Конституція України : офіц. текст. Київ : КМ. 96 с. 

2. (2003).  Цивільний кодекс України: Закон України від 16.01.2003 р. № 435-IV. 

Відомості Верховної Ради України. № 13. Ст. 451. 

3. Рогач О. Я. (2011) Зловживання правом: теоретико-правове дослідження: навч. 

посіб. Ужгород : Ліра. 368 с. 

4. Осадчук С., Осадчук М. (2016). Форми зловживання цивільним правом : 

автореф. дис. канд. юрид. наук та магістра 2 року навчання : 24.11.16. Тернопіль, 77 с. 

5. Ляшенко Р.Д. (2014). Шикана у цивільних правовідносинах : до визначення 

сутності та змісту : автореф. дис. канд. юрид. наук. Запоріжжя. 21 с.  

6. Шестопалова Л. (2019). Поняття «зловживання»  в законодавстві України : 

автореф. дис. канд. юрид. наук : Київ, 7 с. 

 

 

 

ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ДИТИНИ АЛКОЗАЛЕЖНИХ БАТЬКІВ  

Катерина Верба 

студентка 2 курсу факультету української філології та соціальних наук 

Ізмаїльський державний гуманітарний університет  

Науковий керівник – доц. Замашкіна О.Д. 

 

Актуальність порушеної проблеми обумовлена не тільки грубою соціальною 

дезадаптацією і віктимністю даної когорти, а й значною поширеністю цього явища у 

суспільстві. За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я у 2018 році, Україна 

займає перше місце у світі за рівнем дитячого алкоголізму: 87% українських школярів 

хоча б раз пили алкогольні напої, 26% вживають алкоголь кілька разів на місяць. Також, 

згідно з показниками Європейської бази даних «Здоров’я для всіх», стандартизований 

коефіцієнт смертності від причин, пов’язаних з алкоголем, в Україні є одним з 

найбільших у Європі. У цьому рейтингу Україна поступається місцем лише Казахстану 

та Білорусі [8]. 

У різноманітних дослідженнях доказано, що ризик захворіти алкоголізмом у дітей 

алкозалежних батьків значно вище, ніж у їхніх однолітків з статистичних родин. 

Причому при наявності залежного від алкоголю батька залежність у дітей вище у чотири 

рази, а у матері – у три рази [9]. 

Особливістю зазначеної проблеми стає те, що алкозалежні особи не можуть, або 

не хочуть пройти лікування від цієї залежності, тому що не визнають себе хворими, а 

тому і не бачать в цьому необхідності. 

Різними аспектами проблеми алкоголізму займалися такі вчені, як 

А. Карачевський, В. Сорочинська, О. Удалова, В. Штифурак, наслідками зловживання 

алкоголізму та його проявами в сім’ї у соціономічній науці займаються науковці: 

О. Балакірєва, П. Дупленко, В. Комаров Н. Максимова та інші, звертаючи основну увагу 

на питання профілактики адиктивної поведінки дітей і молоді. 

Згідно з Фармацевтичною енциклопедією алкоголізм – це захворювання, 

зумовлене систематичним вживанням спиртних напоїв, що згубно впливає на здоров’я, 

поведінку у побуті, працездатність населення, шкодить добробуту та руйнує моральні 

засади суспільства [6, с. 253]. 
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Вчена Б. Воронович зазначає: «Алкоголізм як хвороба розвивається поступово і 

чинить дисфункційний вплив на життя всієї родини, члени якої з величезними 

труднощами прагнуть побороти це явище або хоча б якимось чином до нього 

пристосуватися» [2, с. 53]. 

Необхідно зауважити, що цікавою є гипотеза про наслідування алкозалежності від 

батьків до дітей, що реалізується двома шляхами:  

- через генетичний шлях передачі інформації. Від народження у дитини є 

дисфункція поведінки, яка   проявляється спочатку у синдромі дифициту уваги з 

гіперактивністю, потім перетікає в антисоціальний особистісний розлад і закінчується 

аддикцією; 

-  епігенетичий, при якому дитина бере від батьків залежність як варіант 

неадаптивного регресивного мехаізму, при кому алкогольга адикція, як спосіб 

відходження від вирішення життєвих проблем, що приводить до ще більшої соціальної 

дезадаптації [9]. 

В залежності від того як складаються взаємовідносини й спілкування, який 

виховний потренціал має родина (її структура, загальний освітньо-культурний рівень 

батьків, соціально-побутові умови життя, психологічний мікроклімат, функціональні та 

трудові обов’язки її членів, організація дозвілля), формується й особистість дитини.  

Проаналізувавши літературу з даної проблематики, ми можемо виділити 

характерні проблеми у вихованні дітей в родинах, в яких проживають алкозалежні 

члени:  

- бездоглядність дитини (діти не ночують вдома, часто їх доглядають сусіди, 

бабусі, діти не нагодовані, не мають необхідного приладдя для навчання, не відвідують 

шкільних закладів чи дитячих садків);  

- використання дитини та державної допомоги, що отримується на дитину, для 

придбання алкогольних напоїв;  

-  бідність, постійний нестаток у чомусь;  

- безробіття через низький рівень професійної кваліфікації та пасивності клієнтів 

щодо пошуку роботи, небажання взагалі працювати;  

- неприйнятні житлові умови для дитини (бруд, антисанітарія);  

- напружений психологічний клімат внаслідок соціальної деградації батьків 

(сварки, скандали, депресії, як результат – втеча дитини з дому);  

- безладні статеві зносини, в які вступають члени родини, що зловживають 

алкоголем; 

- тенденція щодо поширення дитячого алкоголізму, токсикоманії, що, зокрема, є 

наслідком не доглянутості дітей батьками та спадкоємності алкогольної, наркотичної 

залежності від старших родичів [1,с. 67]. 

Нестабільний і конфліктний стиль відношень у родинах з алкозалежними 

батьками спотворює умови соціалізації дітей та стає причиною їх нервово-психічних 

розладів, фактором риску виникнення асоціальної поведінки, особистісної деформації, а 

відтак сприяє виникненню проблем взаємовідношень дитини з соціальним оточенням. 

Усі перераховані умови виховання зазначеної категорії дітей утруднюють 

вирішення завдань її соціалізації в алкозалежній родині. 

Важливим компонентом професійної діяльності фахівців соціальної сфери є 

робота з сім’ями алкозалежних. Підтримка таких сімей, допомога у їх реабілітації 

полягає у неперервному створенні комплексу супутніх методик, методів, засобів, форм і 

контролю їх життєдіяльності фахівцем з соціальної роботи. Розробка технології адаптації 

сімей алкозалежних є сукупністю методів і прийомів практичної соціальної роботи як 

діяльності, що характеризується застосуванням різноманітних інструментів соціальним 

працівнком.  
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Фахівці соціальної сфери мають надати дітям алкозалежних психотерапевтичну 

допомогу, яка надається одразу, як тільки розкриється ситуація у родини дитини, не 

чекаючи на те, аби батько перестав пити. Ця допомога має служити:  

- адекватному розумінню власної життєвої ситуації та її зв’язку з алкогольною 

хворобою батьків;  

- звільненню дитини від почуття провини за алкоголізм батьків, а також почуття 

кривди і самотності;  

-  формуванню почуття власної гідності;  

- звільненню від відігравання фальшивих ролей, спричинених дисфункційною 

сімейною системою, і відкриттю власних можливостей і прагнень;  

 відновленню контролю над власною долею [3, с.37]. 

Допомога дітям алкоголіків надається також у групах самодопомоги, прикладом 

якої є група Al-Ateen (спільнота дітей з родин алкозалежних), яка призначена для дітей і 

молоді віком до 18 років і базується на відомій методиці 12 кроків. Це суспільство 

молоді, чиє життя було порушено алкозалежністю одного з батьків  або іншої близької 

людини [4, с. 4]. 

У тих випадках, коли батьки не признають своє хвороби і не бажають пройти 

лікування, близькі, сусіди можуть звернутися до соціальної служби, яка оцінює життєво-

побутові,  економічні умови та виховні можливості родини і вирішує долю дитини: 

залишити дитину у родині при виконанні нею певних умов; вилучення дитини з родини і 

позбавлення батьківських прав батьків  і подальше виховання в спеціалізованому закладі 

або виховання у сім’ї родичів. 

Соціальний працівник у роботі з дитиною алкозалежних батьків із здійснення її 

успішної соціалізації застосовує технології соціальної реабілітації, повертаючи 

соціальну гідність, здатності їх до дій, поведінки і спілкування в суспільстві. Вчена Е. 

Мастюкова вважає, робота з дітьми зазначеної категорії має носити комплексний 

характер з урахуванням психічних особливостей дітей. Корекція нервово-психічних 

порушень у дітей з алкозалежних родин передбачає проведення лікувально-оздоровчих і 

психолого-педагогічних заходів. 

Неперервність лікувально-корекційного процесу забезпечується наступність у 

роботі різноманітних служб і установ, у яких знаходиться дитина. 

Особлива роль належить спеціалізованому догляду і лікуванню у ранньому віці, 

коли відбувається найбільш інтенсивний психічний розвиток дитини. У цьому віці 

ведучу роль у становленні психіки дитини відіграє спілкування з дорослими, тому 

організація емоційно позитивного оточення, в якому виховується дитина, є основою, на 

якій здійснюється увесь лікувально-корекційний і виховний процеси.  

Комплексна лікувально-корекційна робота включає організацію правильного 

режиму, повноцінного харчування, фізичного виховання, стимуляцію психічного 

розвитку, логопедичну роботу, медикаментозне лікування і психотерапію. Звісно ж, ці 

заходи мають відбуватися з індивідуалізацією підходу, врахуванням віку, фізичного та 

нервово-психічного стану дитини. 

Основним завданням психолого-педагогічних заходів є попередження труднощів 

навчання і порушень поведінки, а також патологічного розвитку особистості у дітей 

зазначеної категорії. Усі психолого-педагогічні впливи мають не тільки профілактичну, 

але й лікувально-профілактичну спрямованість. 

Необхідними умовами успішності всієї психолого-педагогічної роботи є її 

системність і регулярність проведення. 

Отже, можна зробити висновок, що питання про проблеми соціального виховання 

дітей батьків алкозалежних є дуже серйозним. Ця проблема є актуальною і тому 

потребує великої уваги та нагального вирішення на державному рівні. 
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Вивчення ономастичної майстерності письменників значно просунулося вперед за 

останні десятиліття. Розроблено важливі науково-теоретичні питання, з’явилися 

фундаментальні праці Л. Белея, В. Калінкіна, О. Карпенко, проаналізовано поетонімію 

знакових українських письменників у дисертаційних дослідженнях Т. Крупеньової, 

Г. Лукаш, І. Мариненко, М. Мельник, Л. Кричун, Л. Селіверстової, А. Соколової, 

Л. Науменко, Л. Тихої та ін. 

Дослідження функціонування ономастичної лексики в мові художньої літератури 

–велика й складна тема. На думку Ю. Карпенка, «без аналізу власних імен – центральних 

вузлів художнього твору, справжнє розуміння тексту, його глибинних, підтекстових 

змістових шарів просто неможливе» [2, с. 170]. 

Актуальність нашої наукової розвідки визначається посиленням інтресу 

ономапоетики до проблем літературної ономастики, до індивідуальної ономатворчості 

митців художнього слова, потребою ґрунтовного вивчення поетонімії прозопису 

М. Матіос як важливої складової у розвитку сучасної української літературної 

ономастики. 

Мета дослідження – семантико-стилістичний аналіз ономапростору роману 

М. Матіос «Солодка Даруся». 

Роман М. Матіос «Солодка Даруся» репрезентує ретельний добір онімів 

письменницею для своїх персонажів, що великою мірою сприяє осмисленню художнього 

задуму твору. Прикметно, що кожна змістова частина трилогії має має ономастичні 

маркери: «Даруся» (драма щоденна), «Іван Цвичок» (драма попередня), «Михайлове 

чудо» (драма найголовніша»). Здебільшого у романі переважають як українські 

загальновживані антропоніми, так і архаїчні імена, суфіксальні утворення, оніми з 

емоційним забарвленням, андроніми, патроніми й прізвиська. 
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У системі загальновживаної антропонімії чільне місце посідає антропомодель 

«прізвище» : Ілащук, Яків’юк, Рибачук, Максим’юк, Василащук, Крильчук, Дячук, 

Пилип’юк, Петрюк, Грицюк, Ковальчук та ін. В основі прізвищевих номінацій лежать 

особові імена, назви рослин, тварин, ремесел, вад характеру, фізичних якостей тощо. 

Так, прізвищеві назви характеризуються прихованим підтекстом: Угрин – секретар 

(вугром в’ється, слизький); Дідушенко – представник КДБ (від душити, витискати). В 

етимологію таких прізвищ, письменниця закладає негативне ставлення до носіїв цих 

онімів, що налаштовує читачів на негативне сприймання персонажів. 

Друга група антропонімів – особові імена, які відображають описувані в творі 

часи, а отже, створюють реальний часопростір. Пор. чоловічі (Андрій, Дмитро, Василь, 

Віктор, Іван, Ігор, Леонід, Микола, Михайло, Танасій, Віталя, Славко, Юрко) та 

жіночі (Анна, Василина, Гафія, Ірина, Дуся, Марія, Матронка, Параска, Сара, ) імена: 

«..сільський філософ Танасій Максим’юк…» [3, с. 83], «А під сливами живе Василь» [3, 

с. 103], «… секретарка сільради Дуся» [3, с. 71]. 

Чимало імен М. Матіос запозичує зі Святого Письма. Поміж жіночих 

загальновживаних імен переважає наймення Марія, як символ Богоматері, в кількох 

варіантах: «Ви, Марійо, у кого георгіни брали, що такі дуже веселі та пишні?» [3, с. 4], 

«Чуєте, Марусько, щось таке ся робить з нашими людьми у цему світі» [3, с. 24].  

Головну героїню твору авторка роману наділяє ім’ям Даруся, що має символічне 

поєднання із детермінативом солодка : «А то мені солодка Даруся дала» [3, с. 4]. 

Увиразненню такого характеристичного поетоніма сприяє авторське графічне 

виокремлення, зміст якого читач зрозуміє лише наприкінці твору: «… А СОЛОДКА 

Даруся сидить у квітнику між айстрами, у трьох кроках від Марії з Василиною, 

заплітає-розплітає давно поріділу сиву косу, слухає незлобну розмову про себе, і лиш 

тихо усміхається» [3, с. 5]. 

Спосіб словотвору оніма Даруся вказує на те, що такий онім позначає молоду за 

віком особу. Та досить незвичне називання вже сивої жінки лагідно-пестливим іменем 

М. Матіос, гадаємо, використала з метою вказівки на відставання у розумовому розвитку 

Дарусі ще з дитинства, що не може не виявити співчуття читача до героїні: « Чому вона 

дурна, коли вона все розуміє, знає, що і як називається, який сьогодні день, скільки 

яблунь вродило в Маріїнім саду…» [3, с. 5].  

«Художній універсум роману, на думку А. Соколової, пронизаний культом 

світових стихій – землі, води, вогню, повітря, які існують у творі не безвідносно до людини, а 

як потужна впливова на неї сила» [5, с. 33]. Так, головна героїня роману Даруся, нещасна й 

хвора, у тяжкі години недуги рятує себе водою: «… після кількаденних нападів болю 

щось сказало Дарусі, що треба шукати холодної води…» [3, с. 9]. Про ці уявлення 

предків на рівні підсвідомого пам’ятає і Даруся, яка знайшла порятунок у холодних 

водах річки: «…Ось і тепер стоїть Даруся у холодній купелі осені – і бореться із 

цвяхами, забитими в голову чиїмось важким, безсердечним молотом. Та минає якийсь 

час – чорне залізо болю остаточно осідає на дно ріки…» [3, с. 11]. 

Приязне ставлення читача до Дарусі формується завдяки авторському порівнянню 

персонажа з образом української національної давньопоетичної стихії: «Даруся завжди 

збиралася до тата з самого ранечку. Довго вмивалася. Ще довше чесалася. Виклала 

короною косу. Зав’язалася двома хустками: білою і чорною. …До тата Даруся йде 

тільки серединою вулиці. Їдуть машини, йдуть фіри, тягнуться люди – Даруся знає 

своє: вона по дорозі до тата – княжна» [3, с. 21-22]. 

Особливу майстерність М. Матіос виявляє, згадуючи казкову прозу, а саме 

чарівну та побутову-казку, де персонаж – позірний дурень, нерідко – молодший син. У 

творі М. Матіос «Солодка Даруся» таким героєм є Іван Цвичок – мандрівний музика, 

невдатливий, нефортунний чоловік, який проходить важкий шлях ініціації. Т. Дзюба 

зауважує, що «образ Івана Цвичка потрактовується як образ юродивого, який оскаржує 

наявний стан речей, безкомпромісно висловлює власні судження. Статус юродивого ризикує 



Науковий пошук студентів ХХІ ст.: актуальні питання гуманітарних та соціально-економічних наук. Вип. 6 

385 

отримати кожен, хто насмілиться захитати встановлений несправедливий порядок, 

оскільки це дає можливість узяти під сумнів достовірність сказаного, понизити чи 

знівелювати його значення» [3, с. 177].  

З тексту «Солодкої Дарусі» довідуємось, що «Іван Цвичок – чудний та 

дурнуватий, як вважали в селі, чоловік-зайда» [3, с. 35]. Творячи неординарний образ 

Івана Цвичка М. Матіос з метою пояснення етимології прізвища героя подає розлогий 

коментар у тексті твору: « Ніхто не знав, та й не допитував ніколи, Іванового прізвища, 

лише відколи світ та сонце люди і діти в Черемошнім призвішкувалися йому Цвичком, 

бо дуже любив Іван збирати по довколишніх селах залізяччя, а найбільше – цвяхи, по-

тутешньому «цвики»…» [3, с. 36]. До такого промовистого прізвища добре пасує 

поширене у сільському середовищі ім’я Іван, а закріпленість за персонажем повної 

форми імені та прізвища, їх паралельне уживання свідчить про відбиття авторкою твору 

глибоких традицій використання таких антропоформул у сучасній неофіційній 

антропосистемі. 

У третій частині драми «на три життя» найбільш частотними є імена батьків 

Дарусі – Михайла й Мотронки. Щодо імені Михайло, то воно виповнене такого 

семантичного значення, як «рівний Богові» [4, с. 79]. У тексті твору звертаємо увагу на 

прихильність до Михайла не лише його дружини Мотронки, а й інших образів-

персонажів : «Михайлюню, чи я вас не просила допізна не колоти тоті дрова? – питає з 

докором, допомагаючи чоловікові роздягатися» [3, с. 81]; « Але ви, срібний Михайлику, 

без пояса дрова кололи, а вівтер був великий, можете поперек застудити» [3, с. 81]. 

Навіть інонаціональні персонажі виявляють доброзичливе ставлення до Михайла, 

називаючи його на свій манер: «Бери, любчику Мойшо, два, а то й три міхи крупи…» [3, 

с. 114]; « Тяжкі часи нас чекають, Міську» [3, с. 116]; «Мігаю, зараз у нас дуже 

тривожно» [3, с. 99]. 

Найголовніша драма роману «Михайлове чудо» яскраво ілюструє трагедійний 

часопростір, у якому письменниця на перше місце виводить причини лихої долі – 

Михайла й Матронки. Наявні у романі містичні знаки, широкий арсенал фольклорної 

образності, ономастичні алюзії прояснюють неперебутню трагедію.  

Характеристичним сенсом виповнюється онім Матронка, що є варіантом імені 

Мотрона (Мотря) – «поважна заміжня жінка» [4, с. 163]. Власне, М. Матіос і описує 

трагедію Матронки, яка сталася з нею після одруження: « … МАТРОНКУ в селі 

називають Михайловим чудом. Точніше, Михайло сам її так призвав» [3, с. 84]; « – 

Гості! Дорогі мої набутливі гості, дивіться на Михайлове чудо, любуйтеся 

Михайловим чудом, набувайтеся коло Михайлового чуда! На Михайлове чудо 

дивіться!...» [3, с. 85].  

Розмовна форма імені Матронка у контексті твору має нейтральне забарвлення, і 

вказує на сільську сферу його побутування: « П’яний від радості, Михайло легким рухом 

висадив на долоню дрібненьку – ростом хіба що йому до пупа – молоду з незвичним для 

їхнього села іменем Матронка…» [3, с. 85].  

Зустрічаємо у творі М. Матіос також і застарілі імена, що сьогодні уживаються 

більше у сільському середовищі. Таким є жіноче наймення Василина, утворене від 

чоловічого Василь, і яке має варіанти: «Але тоді ця сорочка була не на Васюті Калинич, 

а на комусь іншому…» [3, с. 151]. Якщо Василина переважно позитивний персонаж, то її 

антипод – Варвара («чужа» [4, с. 123]): «А солодка Даруся уже що поза Юрчихою 

заговорить, гріх на каліку грішити, Варварко» [3, с. 34].  

Як бачимо, М. Матіос створює специфічний антропонімікон, беручи за основу 

прозору етимологію та яскраво відтворюючи буковинські традиції іменування. Це 

яскраво засвідчує уживання андронімів (називання жінки за чоловіком): Йорчиха, 

Данилиха, Данилючка, Дмитрючка, Онуфрійчучка тощо. Такі неофіційні іменування 

виконують не лише номінативну та експресивну функції, а й передовсім 

культурологічну. 
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Процес спонтанної антропонімізації відіграють прізвиська, які в ономастичному 

просторі твору М. Матіос є невід’ємною частиною лексикону персонажів, мають ознаки 

неофіційності та характеристичності. Авторкою використано імена-прізвиська задля 

індивідуалізації образів-персонажів: Німий, Хромий, Вдовиця. Як бачимо, вони є 

фамільярними, дещо принизливими, і виражають характерні особливості зовнішності 

носія такого найменування, підкреслюють якусь його ваду.  

Найбільш часто в ролі об’єктних синтаксем М. Матіос використовує двочленні 

антропоформули, що складаються з імені і прізвища: «– Про солодку Дарусю і про Івана 

Цвичка» [3, с. 67]; «Закладав Михайло того літа вориння в полонині черемошнянського 

двірника Іллі Джуряка» [3, с. 96]. Багато таких онімів є діалектними формами: «– Ні 

Фулячку не кликав, ні сусіду Марійку»; «А хоча би згадай нашого двірника Їлашка» [3, с. 

98]. 

У романі «Солодка Даруся» досить частотними є топоніми з локативним 

значенням переважно з регіональним забарвленням, наприклад: «Михайло обтискався 

роботами , як обручами бочка, маючи намір купити у млинаря Заремби пару фальчів лісу 

у Дідьковій Ямі» [3, с. 96]; «– Сходив цими днями Онуфрій з Околени та розказував, що 

всю Околену окопами зрили...» [3, с. 137]. 

Отже, ономастичний простір роману М. Матіос «Солодка Даруся» семантично 

мотивований репрезентативно-номінативним характером твору. Вдало дібрані 

письменницею антропоніми наповнені інформаційно-емоційним змістом та 

демонструють широку варіативність. Майстерно використовуючи усі спроможності 

буковинського іменника М. Матіос засвідчила свою винахідливість у створенні 

неповторних образів-персонажів. Дослідження виразових потенцій поетонімії роману є 

перспективним та необхідним для дослідження ономапоетики художнього твору. 
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Кардинальні зміни, що відбуваються в країні, помітно позначаються на морально-

психологічному кліматі нашого суспільства. Існує потреба у вихованні особистості, що 

орієнтується на норми і цінності сучасного світу. Найчастіше, прагнення соціуму до 

встановлення певних правил поведінки базується на бажанні побудувати гармонійну 

структуру суспільства. Однак, саме молодь показує тенденцію до заперечення 

встановлених культурних норм і порядків.  

На сьогоднішній день, особливу тривогу викликає алкогольна девіація у 

молодіжному середовищі. Об'єктивною причиною першого вживання молодих людей 
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алкогольних напоїв виступають алкогольні звичаї (які є результатом виховання окремої 

частини народу протягом багатьох століть), спрямовані на збереження обрядових норм 

поведінки, що відживають. Субʼєктивною причиною є первинні алкогольні установки. 

На думку Бандурка О.М. [4], автора праць з девіантності, відхиляюча поведінка 

проявляється в проступку, що не відповідає фактично сформованим або офіційно 

встановленим в даному суспільстві нормам. Бандурка О. М. розглядав як індивідуальні, 

так і масові девіації. Разом з тим, говорячи про вплив девіацій на суспільство в цілому, 

Бандурка пропонував поділ на позитивні, службовці засобом прогресивного розвитку, і 

негативні, що дезорганізують систему суспільства [4, c. 243]. 

Причини девіантної поведінки пояснюються декількома факторами, основними з 

яких є: вплив соціуму, клімат в сім'ї, неорганізованість дозвілля. Разом з тим, до 

виникнення девіантної поведінки призводить протиріччя між цінностями, набутими в 

батьківській родині і нормами, встановленими соціальною групою або субкультурами [4, 

с. 243]. 

Існують і інші точки зору, що пояснюють виникнення девіацій. За однією з них, 

що належала Ч. Ломброзо, причини девіації визначаються анатомічними ознаками. З 

іншого боку, існує теорія аномії, основоположником якої є Е. Дюркгейм, говорячи про 

дезорганізації суспільства, як про причину девіацій: в цьому випадку цінності і норми 

слабшають, або суперечать один одному, а особистість, в свою чергу, реагує на ці зміни 

асоціальною поведінкою. Продовжує дану теорію Р. Мертон, який побачив причину 

виникнення девіантної поведінки в різниці між культурними цілями суспільства і 

соціально схвалювані засобами їх досягнення [5, c. 66]. 

Крім перерахованих вище теорій, існує безліч пояснень виникнення девіантної 

поведінки. Згідно з одними джерелами, на молодь, що демонструє девіантну поведінку, 

впливає найближчий соціум і кримінальна референтна група (теорія культурного 

перенесення девіації). Згідно з іншими – оцінка зовнішньої групи, ситуація, коли 

поведінка зумовлюється стереотипним ставленням соціуму (теорія стигматизації). 

Проблема алкогольної девіації стала особливо привертати увагу вітчизняних 

клініцистів і дослідників ХХІ століття. У цей період опубліковано ряд робіт, 

присвячених клініці та діагностиці алкоголізму у молодіжному середовищі (В. С. 

Бітенський, Б. С. Братусь, М. Г. Гулямов, В. Т. Кондратенко, А. Є. Личко, А. В. 

Мітюхляєв, Н. Г. Найдьонова, А. В. Погосов, П. І. Сидоров та ін.) [4; 5]. 

Проблемі зміни особистості хворого на алкоголізм присвячено безліч робіт. 

Дослідженням психічних і поведінкових розладів, повʼязаних з вживанням молодими 

людьми психоактивних речовин, займалися А.Л. Арефʼєв, Н.Н. Іванець, Н.А. Сирота, 

Ф. Е. Шереги, В. М. Ялтонський та інші. Про зростання числа молоді, яка страждала 

залежністю від психоактивних речовин, свідчать дослідження багатьох авторів 

(Е. А. Кошкіна, В. В. Киржанова та ін.) [1; 6]. 

Проблема алкогольної девіації у молодіжному середовищі вимагає особливої 

уваги, що обумовлює необхідність профілактичної роботи з ними, спрямованої на 

профілактику причин і наслідків алкогольної девіації; організацію вільного часу молоді, 

оскільки беззмістовне дозвілля є провідним фактором ризику в розвитку зловживання 

молодою людиною алкоголю; формування у них твердих антиалкогольних переконань: 

про необхідність тверезого способу життя, про неприпустимість вживання алкоголю в 

період формування організму, про аморальність пияцтва і алкоголізму, про формування 

антисоціальної особистості особистості яка зловживає алкоголь [7, c. 23]. 

Отже, алкоголізм – це глобальна проблема сучасної реальності, яка досягла 

катастрофічних масштабів [7, с. 23 ].Пияцтво і алкоголізм відносяться до числа 

найгостріших соціальних проблем, за якими за останні 200 років зібрана багата 

статистика, виявлені певні тенденції. Виявлено звʼязок пияцтва з різними видами 

поведінки, що відхиляється – вбивствами, самогубствами, хуліганствами, дорожньо – 

транспортними пригодами, пожежами [5, с. 60]. 
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У нашій країні лише третина дорослого населення і менше третини молоді 

вважають алкоголь наркотиком. Виробники пива змагаються один з одним в просуванні 

своєї продукції в маси. Тому немає нічого дивного в тому, що така мала частина 

населення бачить в алкоголі і зловживанні ним проблему. Більшість же бачить явну 

загрозу нації в інших наркотиках – марихуані, героїні і кокаїні, але ніяк не може 

розгледіти цього в алкоголі [5, с. 62]. 

За даними Всесвітньої організації охорони здоровʼя в 2017 році споживання 

алкоголю в нашій країні становило 15,1 літрів на душу населення. За цим показником 

наша країна знаходиться на четвертому місці рейтингу ВООЗ [3, с. 33]. 

Розмежуємо поняття «пияцтво»  і «алкоголізм». Під пияцтвом розуміється таке 

вживання алкоголю, при якому поведінка питущого вступає в протиріччя з 

загальноприйнятими нормами і правилами гуртожитку, зачіпає, ущемляє інтереси 

оточуючих (сімʼї, колективу, суспільства), тобто носить антигромадський характер. 

У спеціальній літературі при визначенні ступеня алкоголізації використовують в 

основному три поняття [1, с. 14]: 

 побутове пияцтво (систематичне вживання алкоголю без ознак виникнення 

психічної та фізіологічної залежності від неї); 

 алкоголізм (систематичне вживання алкоголю з виникненням фізіологічної та 

психічної залежності від нього); 

 алкогольний психоз (психічне захворювання, що пустувало на ґрунті 

алкоголізму). 

І хоча ґрунтом для алкоголізму є пияцтво, алкоголізм має свої особливості, що 

обумовлюють інші засоби і методи його подолання [1, с. 14-15]. 

Відзначимо, що у дослідників алкоголізму та алкогольної девіації немає єдиної 

думки з приводу даної проблеми. Одні вказують на проблемне зловживання алкоголю, 

інші вважають алкоголізм хворобою, частина дослідників ні відносять алкоголь, ні до 

того, ні до іншого. 

Американський приватно практикуючий лікар Мішель Келлер вважає алкоголізм 

хворобою і дає йому наступне визначення: «алкоголізм – хронічна хвороба, психічна, 

соматична або психосоматична, що саме по собі говорить про деяку безладність 

поведінки. Це характеризується безперервним вживанням спиртних напоїв до такої міри, 

що це стає проблемою не тільки для нього, його здоровʼя, його соціальної та економічної 

функцій, а й для оточуючих» [5, с. 67]. 

Таким чином, в медичному аспекті алкоголізм – це хронічне захворювання, що 

характеризується патологічною потребою людини в алкоголі, фізичною залежністю від 

алкоголю, психічною і соціальною деградацією, патологією внутрішніх органів, обміну 

речовин, центральної і периферичної нервової системи [1, с. 16]. 

Частина вчених вважають, що алкоголізм – це не хвороба, вони використовують 

термін «проблемне вживання алкоголю», під яким розуміють безперервне вживання 

спиртних напоїв, яке може завдати шкоди фізичному, психологічному чи соціальному 

станом оточуючих його людей [7, с. 24]. 

За класифікацією захворювань ВООЗ, алкоголізм відрізняється вимушеним 

споживанням алкоголю в межах фізіологічної та психологічної залежності людини, яке 

виражається в постійному або періодичному його прийнятті з поступовим порушенням 

функцій організму при скасуванні [7]. 

Хоча думки вчених в питанні визначення явища і людини, схильної до неї 

розходяться, але їх описи практично ідентичні [7, с. 25]. 

У генезі алкогольної девіації субʼєкта можна виділити ряд етапів або фаз. 

1) на першій фазі людину не залишають думки про алкоголь, іноді вона пʼє про 

запас. При спʼянінні у неї спостерігається подальше випадання памʼяті або так зване 

«затемнення». На початковій стадії все ще зберігається усвідомлення власної провини, 

вона уникає розмов про властиву її алкогольної залежності. Алкогольна залежність 
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переживається як потяг до випивки. Іноді індивід намагається боротися з цим бажанням, 

змушує себе повернутися до роботи або чимось відволіктися, але всі її думки 

зосереджені на спиртному – такий потяг характеризується «боротьбою мотивів». Іноді 

боротьба мотивів відсутня: алкоголік йде назустріч своєму бажанню, не усвідомлюючи 

формується алкогольну залежність [7, с. 42-46]. 

2) критична стадія характеризується втратою самоконтролю практично з самого 

початку прийняття алкоголю. Людина прагне знайти собі виправдання, чинить опір 

спробам інших людей запобігти її тягу до спиртного. Людина стає агресивною, 

звинувачує інших у своїх бідах. На критичній фазі можливі запої. Нерідко людина кидає 

свою роботу, прогулює навчання. 

3) хронічна стадія супроводжується вираженими психічними відхиленнями 

(страхами, психозами та ін.). Зловживаючи спиртними напоями у людини на цій стадії 

спостерігається щоденне похмілля і розпад особистості. Вона не нехтує вже й 

сурогатами алкоголю, в якості яких виступають технічні рідини або одеколон [7, с. 47 - 

48]. 

У своєму класичному дослідженні алкоголізму, соціолог Р. Бейлз зробив 

висновок, що існує три основні чинники, що відповідають за розвиток алкогольної 

девіації: 

 конфлікт індивідуума і культури; 

 переконання в тому, що вживання алкоголю може вирішити емоційні 

проблеми; 

 відсутність альтернатив спиртному – культура не може запропонувати 

людині іншого способу зняти напругу [5, с.80]. 

Алкоголь – наркотик, оскільки він впливає на нашу розумову і психічну 

активність. Більшість фахівців вважає, що алкоголь – заспокійливий засіб, що 

відноситься до класу анестезуючих і знеболюючих наркотиків. Виступаючи в ролі 

заспокійливого, алкоголь знижує розумову і фізичну активність. Алкоголь уповільнює 

реакцію на те, що відбувається і змушує чинити так, як чинити не слід було б зовсім. 

Ефект, що надається алкоголем на рівновагу, може виразитися в тому, що людина почне 

спотикатися, падати, кидати все, що стоїть у неї на шляху та ін. У неї пропадає відчуття 

простору і часу, вона не може протистояти тому, що з нею може статися. Вплив 

алкоголю змінює сенсорну і моторну функції людського організму, психічний і 

розумовий стан людини [5, с.70]. 

Тривале зловживання спиртним може стати причиною порушення діяльності 

мозку. Два-три стаканчика спиртного перед сном може привести до порушення здатності 

запамʼятовувати: алкоголь перешкоджає виробленню клітинами мозку РНК 

(рибонуклеїнових кислот), необхідних для нормальної розумової активності. Було також 

виявлено, що у алкоголіків відсутні перцепційні можливості, можливість мислити 

абстрактно, погіршується моторна діяльність. Все це стають причиною передчасного 

старіння алкоголіків. Нейропсихологічні процеси у алкоголіків відповідають тим же 

процесам у непитущих, які старше їх на 10 років. Це дало можливість науковцям 

порівнювати алкоголіків з людьми з хронічним пошкодженням мозку. Деякі з цих 

захворювань можуть передаватися і наступним поколінням шляхом «зародкового 

алкогольного синдрому», Якщо жінка пʼє під час вагітності [5, с.71]. 

Алкоголь згубно впливає на здоровʼя людини. Більшою мірою від алкоголю 

страждає печінка. Фактично, цироз печінки – четверта причина смерті людей у віці від 

22 до 45 років в країні. Епідеміологічні та клінічні дослідження показали, що вживання 

алкоголю у великих кількостях – особливо, коли це посилюється постійним курінням – 

підвищує ризик розвитку раку рота, горла і стравоходу, які стикаються з алкоголем. 

Вживання алкоголю може стати причиною хвороби серця і судин. 

На додаток до перерахованих вище проблем зі здоровʼям, надмірне вживання 

алкоголю несе з собою і негативні соціальні наслідки. 
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Як мінімум, половина всіх аварій і смертей на дорозі повʼязана з вживанням 

алкоголю. Ризик того, що водій або пішохід стане учасником аварії, збільшується прямо 

пропорційно кількості алкоголю в організмі того й іншого. Рівень алкоголю в крові 

більшості людей, які вбили в аварії людину, як і більшості тих, хто сів за кермо в 

нетверезому стані, становив більше 0,10 відсотка. Багато з заарештованих водіїв скоїли 

злочини в стані алкогольного спʼяніння не вперше [5, с.72]. 

Алкоголізація країни супроводжує наркоманію, проституцію, а в кінцевому 

рахунку і злочинність. Вживання алкоголю прямо або побічно веде до злочинів. 

Безпосередньо повʼязані з вживанням алкоголю – знаходження в громадському місці в 

нетверезому стані, водіння в стані алкогольного спʼяніння, порушення громадського 

порядку, бродяжництво. На сьогоднішній день, арешти за правопорушення, вчинені в 

стані алкогольного спʼяніння, складають найбільшу категорію арештів. Порушники 

кидають виклик небезпеці, їм чужі норми моралі і спокій зовнішнього світу. 

Алкогольна девіація – фактор демографічної та соціальної кризи країни, вона 

стала загальнонаціональною загрозою на рівні особистості, сімʼї, суспільства, держави. 

Зростання алкоголізму підриває сімейні підвалини і веде до народження дітей з різними 

вродженими дефектами і аномаліями [5, с. 74]. 

Пияцтво призводить до розпаду сімей. Небезпека алкогольної девіації полягає в 

зниженні рівня культури суспільства і окремих громадян, аж до їх соціальної та 

психологічної деградації, негативному впливі на моральну атмосферу, трудову 

дисципліну, професійні якості працівників, їх здоровʼя і працездатність. Людина, що 

зловживає спиртним, часто відчуває депресію і тривогу, має маніакальні зміни 

особистості [7, с. 88-90]. 

Наукове співтовариство з тривогою констатує, що демографічні наслідки 

зловживання алкоголем носять катастрофічний характер. Перш за все, це передчасні 

смерті близько півмільйона громадян щорічно. Згідно з розрахунками 26% від усіх 

смертей в різному ступені повʼязані з алкоголем (30% у чоловіків і 17% у жінок в 

середньому по країні). 

Зловживання алкоголем – причина катастрофічного зниження тривалості життя 

(особливо серед чоловіків) і величезного розриву в тривалості життя чоловіків і жінок. 

Важкі алкогольні проблеми нашого суспільства вносять свій внесок у зниження 

народжуваності і погіршення здоровʼя дітей [5, с. 63]. 

Таким чином, алкогольну девіацію по праву відносять до однієї з найсерйозніших 

проблем сучасного суспільства. Наслідки алкоголізму страшні не тільки для самої 

людини. Вони зачіпають суспільство і погіршують генотип всієї нації. Алкоголізм – це 

багато в чому неспецифічний маркер соціально-психологічної неспроможності 

особистості і індикатор порочності мікросередовища. 
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Південна Бессарабія має великий туристичний потенціал. Його різноманітність 

зумовлена багатими природними, культурними та історичними чинниками. Тому владі, 

науковцям, громадськості слід приділяти необхідну увагу стану історичних пам’ятників, 

організовувати належну охорону, проводити за потребою реконструкцію або ремонт. 

Проте часом це не вдається ефективно виконувати.  

Дана стаття присвячена історії  будівель колишнього маєтку міського голови 

Ізмаїла Федора Павловича Тульчіанова у селі Миколаївка Кілійського району Одеської 

області. Впродовж свого існування село називалось Козачим, Миколаївкою (Микулешт) 

та Режеле Фердинанд І. На землях, які у майбутньому стануть Миколаївкою, поселились 

козаки  розформованого Усть-Дунайського війська, які перейшли до стану державних 

селян, але продовжували називати себе козаками. На деяких румунських картах ХХ ст. 

село називалося Козачим. Переважна більшість козаків були українцями. Козацькі 

кам’яні хрести, що вказують на могили засновників та перших мешканців Миколаївки 

досі можна побачити на місцевому кладовищі. Після підписання Паризького мирного 

договору в 1856 р. частина земель Південної Бессарабії, включаючи Миколаївку, 

перейшли до складу Об’єднаного князівства Волощини та Молдови. Через це частина 

козаків втекла до Росії, а звільнені землі перейшли у власність до родини Тульчіанових 

[3, c.362]. 

Активний розвиток Миколаївки розпочався у 1870 р., коли спадковий громадянин 

м. Ізмаїл, землевласник Павло Феодорович Тульчіанов (1825-1889) заснував конеферму з 

розведення коней орловської та американської породи у своєму маєтку. Згодом ця 

сімейна справа перейшла до його сина, Федора Тульчіанова (1851-1912),  який був 

міським головою Ізмаїла в цілому 18 років (1880-1892, 1900-1906), а потім до сина 

Федора – Димитра Тульчіанова (1878-1953), який також був ізмаїльським міським 

головою з 1911 по 1917 р. [1, с. 97, 101]. Ф. П. Тульчіанов купував породистих коней 

спеціально в Росії, цілеспрямовано та організовано розводив їх на конюшнях й продавав 

до сусідньої Румунії й інших країн Європи. Зазвичай ці породисті коні користувалися 

великим попитом за кордоном та показували відмінні результати на змаганнях [1, с. 101-

102]. У бурхливих подіях революції 1917 р. постраждали будівлі конюшні у маєтку в 

Миколаївці: вони були пограбовані, спалені або зовсім знищені. Зберегти шляхетних 

коней у власності Д. Ф. Тульчіанову не вдалося, бо багато з них (у той час їх 

нараховувалось більше 100) було вкрадено [1, с. 106]. 

Маєток у Миколаївці мав розарій та величезний сад, де росли фруктові дерева і 

бузок. Вечорами сад освітлювався ліхтарями. Невідомо як виглядала будівля маєтку 

землевласника: живих очевидців не залишилось. Серед небагатьох будівель у 

колишньому маєтку залишилися двоярусні арочні підвали з заваленими входами, 

колодязь та руїни школи [1, с. 111]. 

Родина купців Тульчіанових відома своїми благочинними справами. Вона 

вкладала кошти у розвиток села. Так, біля маєтку в Миколаївці у 1907 р. було 

побудовано невелику каплицю, до якої жителям села дозволялося вільно приходити та 

виконувати релігійні обряди. У середині каплиця мала іконостас, який складався з 
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багатьох ікон та був прикрашений срібними лампадами. На вулиці вона була оточена 

кам’яним парканом. Радянська влада зруйнувала каплицю у 1957 р. Сімейна 

усипальниця поруч з каплицею, де було поховано 6 осіб, за деякою інформацією й 

дружину Ф. П. Тульчіанова Олену Дмитрівну, була знищена у 1941 р. Тульчіанови не 

пошкодували грошей на будівництво чотирирічної школи у селі. За спогадами мешканця 

Ізмаїлу, уродженця Миколаївки Миколи Реу, побудована школа була якісно, мала добрі 

приміщення та власну кухню, де годували школярів. Завдяки поміщикам діти місцевих 

селян мали змогу отримувати початкову освіту [5]. 

Особливої уваги в історії Миколаївки заслуговує унікальна будівля 

двоповерхового кам’яного млину. Займаючи пост міського голови Ізмаїла та володіючи 

великими площами землі у Миколаївці, Федір Павлович Тульчіанов побудував поблизу 

свого маєтку млин. Приводила його в рух парова машина, яка працювала на соломі та 

очереті. Для освітлення млину і маєтку використовувався генератор постійного струму 

потужністю у 6,7 кВт [5].  

Далі історія млину буде тісно пов’язана з німецькими колоністами. 

Переселившись з колонії Гофнунгсфельд (зараз с. Надеждівка Болградського р-н.) у 1911 

р., сім’ї німецьких колоністів Шляпс, Мюллери, Фослери та Келлери викупили у Федора 

Тульчіанова 1600 га родючих земель у заплаві річки Бакшалія (Баштанівка) трохи 

північніше с. Карячка (Мирне) та Галілешти (Десантне). Тут було засновано с. 

Фрідріхсдорф (названо на честь Федора Тульчіанова), яке з часом багатіло, процвітало та 

збільшувалось, а за румунською градацією стало зразковим селом (сат-модел) не тільки у 

Кілійській волості, а й усьому Ізмаїльському повіті. Зараз це село називається 

Новомиколаївкою. У 1926 р. мешканці села Фрідріхсдорф Якуб Келлер, Фрідріх 

Фосслер, Вільгельм Вітт, Самуїл Шлапс купили у Ф. П. Тульчіанова млин [3, с. 311-312]. 

Нові господарі побудували другий поверх, повністю модернізували застаріле обладнання 

та замінили його новим, доставленим з Англії, Німеччини, Австрії, Швейцарії. На 

модернізацію і розбудову не шкодували коштів. Дизельний двигун фірми «Растон» 

привезли на млин з Англії у 1932 р. За свідченнями Миколи Шаргородського, жителя с. 

Нерушай Татарбунарського району, який працював на млині з 1948 р. до його зупинки у 

2009 р., двигун був тихохідним (220 об/хв), довговічним та витривалим, який дуже 

підходив для млину. Серйозна аварія трапилась лише одного разу в 50-ті рр. минулого 

сторіччя, коли вийшов з ладу колінчастий вал. Відливати новий довелося на 

машинобудівному заводі в Миколаєві, а вже потім з відкриттям ливарного цеху в Кілії, 

необхідні деталі виготовлялися там [5]. Млин в Миколаївці був відомий далеко за 

межами Кілійського району: люди здалеку привозили сюди зерно на переробку. 

Особливо багато клієнтів було перед Різдвом та Великоднем. Продуктивність механізмів 

була низькою (1,5 т зерна/год), проте борошно виходило якісне. Секрет полягав у тому, 

що на млині використовувалась не тільки нарізна система переробки, але й гладка, коли 

зерно роздавлювалося. Завдяки цьому мука виходила м’якою та шовковистою. До речі, 

це борошно у свій час дуже цінувалося на одеському ринку «Привоз» [5]. 

Двигун «Растон» зупинився весною 2009 р., а млин, який вже не витримував 

конкуренції з міні-млинами, був закритий. З моменту припинення роботи та до весни 

2020 р. ця будівля перебувала у занедбаному стані, лише якийсь орендар зберігав у 

одному з приміщень солому [4]. В ніч з 11 на 12 квітня 2020 р. будівля млину повністю 

згоріла. За повідомленням Дмитра Мазурака, сільського голови с. Трудове, до якого 

приписана Миколаївка, прибулі пожежники зробили висновок, що причиною став 

підпал. Самозаймання було не можливе, бо до млину не було підключено електричного 

живлення. Журналісти з видання «Думська», посилаючись на свідчення місцевих 

жителів, зазначають, що металеве обладнання почали вивозити ще задовго до пожежі. 

Першою жертвою стала динамо-машина, що генерувала електрострум. До підпалу від неї 

залишалася тільки щитова. Декілька років до цього невідомі вкрали дизельний двигун 

фірми «Растон», що працював з 1932 до 2009 р. За словами Д. Мазурака, двигун був 
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знайдений правоохоронцями у сусідньому селі Мирному Кілійського району. Цей 

потужний двигун вони тягнули туди трактором, щоб здати на металобрухт [4].  

Отже, свого часу родина купців Тульчіанових зробила вагомий внесок у розвиток 

не тільки Ізмаїла, але й Миколаївки. Сімейна справа з розведення породистих коней 

зробила Південь Бессарабії відомим далеко за його межами. Значна увага приділялась 

розвитку культури та освіти у Миколаївці. Унікальним прикладом промислової 

архітектури кінця ХIX – початку XX ст. з багатим та добре збереженим обладнанням, що 

існувало протягом різних епох, був кам’яний млин у селі Миколаївка. На жаль, наш край 

назавжди втратив цінну архітектурно-історичну пам’ятку, яка мала великий музейний 

потенціал.  
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На сьогоднішній день для позначення такого поняття, як осіб не громадян 

відповідної держави можна використовувати різні терміни такі, як іноземці, іноземні 

громадяни, особи без громадянства. Під поняттям особа без громадянства зазвичай 

розуміють, особу, що жодна держава згідно із власним законодавства не визнає своїм 

громадянином. В свою чергу, під особою іноземцем розуміють особу, що не є 

громадянином певної країни (в нашому випадку – України). 

Україна має певний досвід в роботі з іноземцями та особами без громадянства, 

адже впродовж 2005-2007 років прибуло 1/6 мільйонів осіб різних національностей. 

Серед них майже 2000 іноземців одержали робочі візи та дозвіл на постійне проживання. 

Ще кілька тисяч іноземців щорічно одержують статус біженця. 

Актуальність роботи полягає в тому, що питання визначення правового статусу 

іноземців, а також осіб без громадянства на території України є дуже важливим, однак не 

менш важливим є питання, щодо характеристики їх прав, основних свобод та обовʼязків 

власне на території України. 

Метою дослідження є визначення основного спектру прав та свобод осіб без 

громадянства та іноземців, а також визначення їх правового статусу. 

Дослідженням питання прав та обов’язків іноземців на теренах України 

займалися наступні вчені: А.Н. Макаров,  Т.Н. Кирилова, О.П. Васильченко, О.В. 

Пушкіна,     Т.С. Чебикіна та інші. 

Об’єктом дослідження є власне правові відносини, які виникають з приводу 

реалізації власного правового статусу іноземцями та особами без громадянства на 

теренах України. 
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Предметом дослідження є внутрішнє законодавство України, яке визначає статус 

іноземців та осіб без громадянства.  

Питання про права і свободи громадянина є невід’ємною частиною проблем 

фактичного становища людини в суспільстві та державі. Як правило, воно визначається 

не тільки правовими нормами, а й іншими соціальними нормами і називається 

соціальним статусом людини. Відповідно, правовий статус людини є лише частиною її 

соціального статусу і поширюється лише на її відносини з державою.  

Загалом обсяг прав та обовʼязків іноземця та осіб без громадянства визначається 

міжнародними договорами та національним законодавством держави. Визначення цього 

обсягу є питанням внутрішньої компетенції кожної держави. Однак держава повинна 

орієнтуватися на міжнародні стандарти, які у свою чергу є загальноприйнятими 

правилами поведінки з юридично обов'язковим характером. Перш за все ці стандарти 

закріплені в Міжнародному пакті про цивільні і політичні права 1966 р. і в 

Міжнародному пакті про економічні, соціальні і культурні права 1966 р. В першому 

Пакті прямо декларується, про обовʼязок поважати та забезпечувати права всіх хто 

знаходиться в межах території певної держави та під її юрисдикцією. Варто звернути 

увагу на те, що в обох пактах наявна велика кількість статей, що здебільшого стосуються 

прав і свобод осіб, які зазвичай починаються зі слів: «кожна людина...». Виходячи із 

цього можна вважати, що будь-яка особа, що перебуває у межах території конкретної 

держави, у тому числі іноземець та апатрид, володіє вказаними в пактах правами та 

свободами. Загалом, міжнародно-правові стандарти в області прав людини мають 

універсальне значення [5].  

Разом з тим кожна держава, спираючись на ці принципи та виходячи зі свого 

суверенітету, встановлює правила перебування іноземців на своїй території. Завдяки 

тому, що держава поширює свою юрисдикцію на іноземців, що перебувають на її 

території, вона зобов’язує іноземців та осіб без громадянства, додержуватися 

установлених нею правил. Варто зазначити, що невиконання правил в результаті 

викликає появу відповідальності, з якої звільняється досить вузьке коло іноземців 

(дипломатичні та консульські представники, посадові особи міжнародних організацій 

тощо). Водночас держава, в межах якої перебуває іноземний громадянин, несе обовʼязок 

забезпечити абсолютний захист його прав, в першу чергу тих, що стосуються 

безпосередньо іноземця, особи без громадянства та його майна.  

Права та обовʼязки визначають правовий режим іноземців, але цей режим не є 

однаковим для всіх іноземних громадян. За цим так званим статусом, іноземців можна 

розділити на декілька категорій таких як, іноземці в яких є імунітет від юрисдикції 

певної держави та іноземці які не мають імунітету від юрисдикції. Також при постійному 

перебуванні іноземців на території України, існує декілька видів правових режимів, ці 

режими є юридичним рішенням питань про загальний обʼєм прав, якими володіє 

іноземець. До них можна віднести національний режим, режим найбільшого сприяння та 

спеціальний режим.  

Національний режим для іноземних громадян має дію загального принципу 

права, даний принцип закріплений в статті 26 Конституції України: «іноземці та особи 

без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах, користуються тими 

самими правами і свободами, а також несуть такі самі обовʼязки, як і громадяни України, 

за винятками встановленими Конституцією, законами чи міжнародними договорами 

України» [1]. Режим найбільшого сприяння означає, що держава надає іноземним 

громадянам такі ж права, якими користуються чи будуть користуватися громадяни будь-

якої третьої держави на його території. Спеціальний режим у свою чергу характерний 

тим, що надає іноземцям у певній сфері певних прав і встановлює для них певні 

обовʼязки, що відрізняються від тих, які передбачені в даній сфері власним громадянам 

[5]. 
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Закон України дав чітке визначення, яке чітко розʼяснює, що іноземні громадяни 

та особи без громадянства, що перебувають на території України на законних підставах, 

мають ті ж самі права і зобов’язані нести ті ж обовʼязки, що і громадяни України, якщо 

інше не передбачено Конституцією України [1]. Але законодавство України визначає, що  

наступні права доступні лише громадянам України: право обирати і бути обраним в 

державні органи, право приймати участь у виборах та референдумах. Іноземці та особи 

без громадянства нарівні з громадянами України мають право вільно користуватися 

своїми правами і свободами, які є невідʼємними. До таких прав можна віднести право на 

життя, право на повагу гідності, право на вільний розвиток своєї особистості. Не менш 

важливим є право на працю, тобто існує можливість офіційного працевлаштування 

іноземців або осіб без громадянства на території України. Також кожний іноземець має 

право захищати свої права в будь-який законний спосіб [5]. 

До основних обовʼязків кожної людини незалежно від громадянської 

приналежності, раси або національності відноситься обовʼязок дотримуватися законів. 

Тому іноземці або особи без громадянства, які знаходяться на території України, 

зобовʼязані дотримуватися саме її законодавства, навіть якщо ці закони відрізняються 

тих, до яких вони звикли знаходячись на території іншої держави. Також іноземці 

зобовʼязані платити податки передбачені нормами законодавства України. Відповідно до 

статті 29 закону «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» іноземні 

громадяни та особи без громадянства можуть нести відповідальність за порушення 

законів України нарівні з громадянами України.  

Спираючись на нині діючі Закони України «Про правовий статус іноземців та 

осіб без громадянства» [4], «Про громадянство України» [2], «Про біженців» [4] та 

беручи до уваги положення міжнародно-правових актів, можна зробити висновок, що по 

суті іноземець – це та особа, що має підданство іншої держави, і це має бути офіційно 

підтверджено належними документами, не є громадянином Української держави, але 

через тимчасове або постійне проживання на території України, а також при наявності 

будь-яких інших вагомих умов, перебуває у правовому звʼязку з Україною. А особи без 

громадянства визначаються, як ті, що не мають правового звʼязку із жодною з держав.  

Приходячи до висновку можна сказати, що обсяг можливих прав та обовʼязків 

іноземних громадян на території України не дуже сильно різниться від того обсягу прав і 

обовʼязків, який покладено на громадян України. Певні відмінності повʼязані з 

відсутністю громадянства, яке є важливим компонентом адміністративно-правового 

статусу особи. Для іноземних громадян так як і для громадян України є обовʼязковим 

норми Конституції України [1] та інших законів України, але не зважаючи на це іноземні 

громадяни не можуть користуватися частиною прав, які становлять групи виключних 

прав громадян України (виборче право, право мати паспорт громадянина України).  

На сьогоднішній день чинне законодавство України, яке займається 

регулюванням статусу іноземних громадян та осіб без громадянства, у повній мірі 

знаходиться у відповідності до положень певних міжнародно-правових актів, що 

поширюють свою дію на дану сферу, а також усім демократичним канонам, що мають 

силу  у багатьох розвинутих країн, в яких існує громадянське суспільство, для якого 

найбільшою соціальною цінністю є тільки людина та її права і свободи. Загалом можна 

зробити висновок, що реалізація іноземцями та особами без громадянства свого 

правового статусу в Україні відбувається згідно з відповідними міжнародно-правовими 

зобов’язаннями України. 
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ОСОБЛИВОСТІ ПОТРЕБОВОЇ СФЕРИ ОСОБИСТОСТІ ШКОЛЯРІВ ТА 

СТУДЕНТІВ 

Дар’я Канцир  

магістрантка факультету української філології та соціальних наук 

Ізмаїльський державний гуманітарний університет  

Науковий керівник – доц. Мазоха І.С. 

 

Однією з найважливіших проблем педагогіки та психології є проблема формування 

мотивів навчальної деятельності. Проблема формування потреб актуальна і була 

предметом дослідження Ю.Е.Заятдінової, С.Ю. Іванової, К.В. Мамонтова, С.П. Рощина 

та ін. Існує кілька базових концепцій формування потреб, скрізь призму яких 

пропонується рішення проблеми в цілому, і в навчальній діяльності, зокрема. 

Багатьма психологами досліджувалися мотиви навчальної діяльності як значущі в 

цей період психічного розвитку, тому що вчення є основним видом діяльності школярів. 

А. Н. Леонтьєв у своїй концепції під мотивом розуміє предмет задоволення потреб, а 

також вважає, що мотив немає необхідності формувати, оскільки його слід просто 

актуалізувати. Навчальна мотивація – прагнення до поліпшення результатів, 

наполегливість в досягненні своїх цілей, прагнення досягти успіху – є одним з головних 

властивостей особистості, що впливають на життєдіяльність школярів. Л. І. Божович і 

А. Н. Леонтьєв поділяють всі мотиви навчання на дві великі категорії. В одну групу 

входять мотиви, повʼязані зі змістом навчальної діяльності, процесом пізнання 

(пізнавальні мотиви); інші – з взаємодією дитини з навколишнім середовищем 

(соціальні). Також вчені виділяють власні, внутрішні мотиви навчальної діяльності 

учнів, які повʼязані з процесом пізнання і соціальної взаємодії, і зовнішні мотиви, 

використанням системи заохочень, покарань . 

До пізнавальних мотивів належать такі, як бажання пізнавати нове, самостійно 

вирішувати задачі і проблеми, інтерес до навчального предмету, радість від самого 

процесу навчання, бажання отримувати хороші оцінки. Вища ступінь прояву 

пізнавальних мотивів – це захоплення. Заняття при захопленні породжують сильні 

позитивні емоції, а неможливість займатися сприймається як позбавлення. Можна 

зробити висновок, що для успішного навчання школярів необхідно викликати в учнів 

інтерес до оволодіння знаннями.  

До соціальних мотивів належать такі, як усвідомлення школярем корисності для 

суспільства, доставлення радості своїм навчанням батькам, вчителям, завоювання поваги 

з боку однокласників і друзів, усвідомлення учнем необхідності навчання. Самий 

небажаний соціальний мотив – примус до навчання з боку батьків і вчителів, який часто 

підтримується страхом покарання і в більшості випадків не дає позитивних результатів. 

У концепції виховання І. М. Іллінського  робиться наголос на тому, що молода 

людина повинна володіти такими особистісними і цивільними якостями: 
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- мати потребу в життєвих досягненнях і успіху, здатності до самостійного 

прийняття рішень, постійного саморозвитку свого інтелекту і професійних якостей; 

- мати в розумній мірі індивідуалістичні установки, орієнтацію на себе, свої 

інтереси і потреби, мати раціональне, альтернативне мислення і прагматичне ставлення 

до життя  [3]. 

Окремі аспекти мотиваційно-потребностной сфери знайшли своє відображення в 

працях А. Г. Власкіна, А. Н. Малюкова, Д. І. Фельдштейна. На думку А. Г. Власкіна, 

«підліток хоче і повинен стати дорослим». З одного боку, він прагне стати незалежним, 

самостійним, знайти себе. З іншого боку, знайти себе – це значить знайти своє місце в 

суспільстві, що повʼязано з прийняттям (ідентифікацією) цілей, норм суспільства, 

соціальних ролей». Зрозуміло, що реалізація цілей, поставлених неповнолітнім перед 

собою неможлива без ототожнення його з навколишнім соціумом, прийняттям правил і 

закономірностей людського співжиття. 

Поділяє цю думку і Д.І. Фельдштейн, який констатує, що прагнення індивіда, що 

знаходиться на межі юнацтва і дорослості затвердити себе в соціумі є домінантою, яка 

визначає його вітальну активність [7]. 

Л. І. Божович було виявлено розбіжність між складністю спонукальних мотивів до 

діяльності і вузькістю їх усвідомлення як у молодших школярів, так і у підлітків. Тільки 

в юнацькому віці вперше мотиви стають усвідомленими, значно зростає їх вплив на 

поведінку особистості. З цього віку набагато менш значущими стають зовнішні, 

неспецифічні для навчальної діяльності мотиви. Л. І. Божович зазначає характерну 

особливість юнацтва: звані ними мотиви набагато узагальнені і менше числом, ніж звані 

мотиви підлітків. В юнацькому віці відбувається ієрархизація мотивів, пояснюється 

стабілізація всієї духовної сфери – велика стійкість відносин, оцінок, самоставлення, 

намірів. 

Стійкість – та межа, за якою юнацтво сильно відрізняється від підлітків. 

Л. І. Божович пише про те, що специфіка юнацького віку полягає в тому, що юнак 

набуває здатності в своїх роздумах виходити далеко за рамки конкретної ситуації і 

навколишнього матеріального і соціального середовища [1, С. 305.]. 

Потребово-мотиваційна сфера є одним з найбільш гнучких елементів особистості. 

Саме впливаючи на неї і сприяючи формуванню потреб і мотивів, можна впливати на 

особистість. 

Цінності, сформовані в юнацькому віці, визначають особливості і характер 

відносин особистості з навколишньою дійсністю, тим самим певною мірою 

детермінують її поведінку і сприяють успішної соціалізації. Людина «соціалізована» – 

значить «повністю інтерналізовала норми і цінності даної групи» [6 , С. 51]. 

Дуже цікавою видається позиція О.М. Малюкова, який описує процес метаморфози 

світогляду підлітка в такий спосіб: «хрестоматійним стало положення про те, що 

дошкільник грає в дорослого, молодший школяр наслідує йому, а підліток ставить себе в 

ситуацію дорослого в системі реальних відносин, вимагаючи визнання своєї рівності, 

самостійності. Але ці відносини можуть бути різними, а їх рівень має конкретно-

історичний характер і залежить від системи цінностей, що прийняті в тій чи іншій 

соціальній спільності» [5].  

В учнів 5-6-х класів (молодшого підліткового віку), як зазначають психологи 

Н.В. Клюєва, В.Н. Петрова, В.А. Петровський, М.А. Холодна, на перший план виходить 

потреба в спілкуванні з однолітками, прагнення відповідати вимогам вчителів. За 

словами психологів, у наявності феномен «роздвоєння потребово-мотиваційної сфери», 

згідно з яким в учнів 5-6-х класів, з одного боку, зростає вікова потреба в спілкуванні з 

однолітками, зʼявляються нові «виклики» самооцінці, з іншого – зростає обсяг 

навчального навантаження, підвищуються вимоги до навчальної діяльності, 

ускладнюється її характер. Внаслідок чого дитина не в змозі використати свій наявний 
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інтелектуальний потенціал. В результаті цього слабшає мотивація і успішність 

навчальної діяльності. 

У кожному віковому періоді у дітей виявляється провідна потреба і відповідне їй 

протиріччя. Дозвіл протиріч і задоволення провідної потреби сприяють розвитку 

різноманіття потреб, інтересів, підготовці до повноцінної життєдіяльності в наступному 

віковому циклі. Формування розумних потреб, інтересів, мотивів, поглядів дітей в різні 

вікові періоди має здійснюватися в тісній взаємодії звичної поведінки, емоцій, 

свідомості.  

Насущні потреби сильно залежать від ціннісної орієнтації окремого індивіда і 

суспільства в цілому. Цінності – це матеріальні предмети або ідеї, на які спрямовані 

потреби людини. Як і потреби цінності можуть бути матеріальними і духовними, 

особистими і громадськими, пріоритетними і другорядними. Потреби діляться на 

розумні і нерозумні на основі уявлення про цінності. Розумними визнаються потреби, 

пов'язані з практичною реалізацією цінності людського життя і вільного розвитку 

особистості, з розкриттям всіх здібностей особистості, забезпеченням можливості її 

творчого розвитку. Потреби, задоволення яких збіднює і вкорочує життя окремої 

людини (вживання наркотиків, алкоголю ) визнаються шкідливими і нерозумними [2]. 

На основі системи цінностей встановлюється черговість задоволення потреб, їх 

градація за рівнем значущості і способи їх задоволення. Діяльність щодо 

цілеспрямованого формування і зміни потреб також будується з урахуванням системи 

цінностей особистості. У В. П. Созонова суть розглянутої проблеми відображена в назві 

авторської концепції «Виховання на основі потреб людини». На його думку, у вихованні 

слід спиратися на самосвідомість індивіда, виходити з його потреб та внутрішніх 

проблем. Вихованням при цьому, є діяльність педагога, спрямована на створення 

психолого-педагогічних умов для задоволення базових потреб особистості, до яких він 

відносить потреби: у творчій діяльності; здоровий спосіб життя; захищеності, безпеці; 

повазі, визнання, необхідного соціального статусу; сенс життя; самореалізації; 

задоволенні, насолоді. Для цього педагог повинен довіряти людській природі й 

цілісності, повинен  враховувати вікові особливості. 

Дослідження ролі емоційного відторгнення дитини батьками показало його 

деструктивний вплив на становлення особистості молодшого школяра, що проявилося в 

низькій пізнавальної мотивації, мотивації навчання, заснованої на уникненні невдач, 

заниженої самооцінки в категоріях «щастя», «розум», емоційному дискомфорті у 

відносинах з батьками, домінуванні агресивних типів реагування на ситуацію фрустрації, 

тенденції до розвитку нестійких емоційних станів. Дослідження виявило і проблемні 

області в розвитку молодших школярів, емоційно прийнятих батьками. Так у цих дітей 

відзначається слабка критичність до себе і до результатів своєї діяльності. Зайва 

самовпевненість, відсутність почуття міри, на думку психологів, є наслідком виховання 

за принципом «кумир сімʼї», про що додатково попереджає позначення проблем в сфері 

міжособистісних відносин з однолітками. Стимулювання досягнень у навчальній 

діяльності за всяку ціну, орієнтування на результат, а не на спосіб його досягнення також 

характерно сьогодні для багатьох батьків.  

Таким чином, виходячи з виявлених потреб і тенденцій мотиваційної структури, 

можна припустити, що підліткам важливі цінності спілкування, цінність соціальної 

приналежності до суспільства і встановлених в ньому норм і правил, при цьому 

залишається високо значущими цінності матеріального забезпечення свого життя, 

переваги і авторитету серед інших людей, які досягаються за рахунок відповідального і 

усвідомленого підходу до свого життя, але при цьому якоїсь пасивності в подоланні 

труднощів, бажанні оминути складності. 

Найбільш яскраво смислова сфера особистості актуалізується в юнацькому віці, на 

який припадає основний криза ідентічності. У цей період перед молодою людиною 
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постає необхідність знайти своє професійне покликання, з урахуванням не тільки його 

умінь, здібностей, але і вимог суспільства. 

Мотиваційною структурою, що детермінує поведінку людини, є ціннісно-

потребова сфера особистості, яка представлена громадською та родовою 

подструктурами. Ця сфера в основному формується до підліткового віку, проходячи 

стадії переважання біологічних потреб в дошкільному віці, соціальних – в молодшому 

шкільному віці та орієнтації на власне «Я» – в підлітковому віці. Згодом вона змістовно 

змінюється протягом усього життя людини під впливом родових архетипів колективного 

несвідомого і системи суспільних цінностей. 

Серед молоді особливу увагу заслуговує студентське середовище. Студентство як 

соціальна група виступає обʼєднанням молодих людей з певними соціально значущими 

завданнями, планами, надіями. Відмінною рисою студентства є трудова діяльність, яка 

полягає в засвоєнні знань. Заслуга постановки проблеми студентства як особливої 

соціальної групи належить психологічній школі Б.Г. Ананьєва, що відзначила 

студентський вік найважливішим в процесі становлення особистості на завершальному 

етапі освіти і на основній стадії спеціалізації (професіоналізації) [4]. 

Мотивація досягнення, згідно X. Хекхаузену, може бути визначена як спроба 

збільшити або зберегти максимально високими здібності людини до всіх видів 

діяльності, до яких можуть бути застосовані критерії успішності і де виконання подібної 

діяльності може привести до успіху або до невдачі. 

Мотивація досягнення по суті своїй орієнтована на мету, причому характерний 

постійний перегляд цілей. Так, успішний студент ставить такі цілі, які максимально 

залежать від його власних умінь. Процес цілепокладання виступає основним обʼєктом 

при вивченні структурують функції мотиву досягнення в навчальній діяльності. 

Навчальна група, в яку обʼєднані студенти в процесі навчання, має великий вплив 

на процес професійного самовизначення (О. А. Кожурова), на формування певної 

структури життєвих цінностей (А. В. Капцов, Л. В. Карпушіна). В процесі соціалізації у 

ВНЗ відзначається наступна зміна цінностей і потреб студентів в результаті їх спільної 

діяльності: підвищуються рівень цінностей гуманістичної і прагматичної спрямованості і 

ступінь вираженості потреб соціального і вищого рівней. Серед явищ, що стосуються 

взаємодії особистості і групи, відомі феномени групової поляризації (С. Московичи) та 

ідентифікації-уподобнення (Дж. Мид, В. С. Агеев, Н. Н. Обозов, Б. Ф. Поршнев і ін.). 

Незважаючи на те, що дослідники аналізують різні грані смислової сфери 

особистості (А. Маслоу і ієрархічна теорія потреб, А. Адлер і інтереси суспільства, 

К. Роджерс та тенденція до самоактуалізації, А. Н. Леонтьєв й концепція смислових 

утворень, А. Г. Асмолов і динаміка трансформації смислових утворень, Д. А. Леонтьєв і 

психологія сенсу ), в науковій літературі відсутнє цілісне уявлення про цей феномен. 

Слід зазначити, що в сучасній науці накопичений багатий досвід досліджень в області 

проблем формування і розвитку особистісних цінностей, мотивів студентської молоді 

вищої школи (Г.В.Акопов, Б.С.Алішев, Н.А.Журавльова, А.В.Капцов, Л.В.Карпушіна, 

В.Т.Лісовський, З.Н.Присягіна, М.Г.Рогов, Е.Н.Фаустова, О.А.Чаденкова, Р.Х.Шакуров і 

ін.). Разом з тим, незважаючи на багатство емпіричних і теоретичних досліджень в 

області проблем цінностей в смисловій сфері особистості, необхідно констатувати малу 

представленість в психології досліджень, які вивчають проблему самореалізації 

особистості школяра та студента, а також співвідношення їх потреб  та рівня 

самореалізаці. 

Таким чином, аналіз психологічної літератури виявив, що підліткам важливі 

цінності спілкування, цінність соціальної приналежності до суспільства і встановлених в 

ньому норм і правил, при цьому залишається високо значущими цінності матеріального 

забезпечення свого життя, переваги і авторитету серед інших людей. Серед студентів 

спостерігається зміна структури цінностей і мотивів особистості, включеної в соціальну 
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групу, що предʼявляє свої вимоги щодо життєвих цінностей, професійне становлення, 

трудова діяльність, яка полягає в засвоєнні знань.  
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Наукове вивчення відхилень здійснюється в різних науках. Пояснення причин, 

умов и факторів – це соціальне явище стало головним завданням. Важливо цікавими 

симптомами є ріст числа підлітків с девіантною поведінкою, що виявляється в 

асоціальних, конфліктних і агресивних вчинках, деструктивних і аутодеструктивних 

діях, відсутності інтересу до навчання, аддиктивних тенденціях. 

Проблеми девіації розглядало багато вчених. Є. І. Холостова характеризує 

девіантну поведінку «як поведінку яка відхиляється від цінностей, норм, установ і 

очікувань суспільства або соціальних груп». В.В. Ковальов розглядає девіантну 

поведінку як «поведінку відхилену від моральних норм даного суспільства». Я. І. 

Гілінський під відхиленою поведінкою розуміє «вчинок, дію людини, не відповідну 

офіційно встановленим або фактично сформованим в даному суспільстві нормам» [2, 

с.5]. 

Таким чином, при різноманітності визначень і характеристик, девіантну поведінку 

можна трактувати як поведінку, дія якої виходить за межі прийнятих в навколишньому 

суспільстві норм і правил. 

В своєму розумінні природи девіантної поведінки, зокрема, девіантної поведінки 

підлітків, основним є те, що в розвитку дитини відбувається спотворення, яке виявлене 

через поведінку. Розвиток – процес закономірної зміни, переходу з одного стану до 

іншого, більш досконалого; перехід від старого якісного стану до нового, віл простого до 

складного, від нижчого до вищого. 
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Підлітковий вік як кризовий період розвитку людини навіть в нормі 

характеризується рядком обставин, ускладнюючих процес соціалізації. Через це він 

висувається в якості додаткового фактору девіантної поведінки. 

  Межі підліткового віку достатньо умовні. У різних дослідників існують незначні 

суперечки у визначені вікових меж підліткового періоду розвитку людини. 

Т. Д Молодцова вважає що підлітковий вік обмежується 10-14 роками. 

Девіантна поведінка підлітків обумовлюється соціальними нормами. Соціальні 

норми – кількісна і якісна характеристика вимог суспільства, пропонованих для процесів 

і умов життєдіяльності людей й соціальних груп; ефективний механізм організації 

справедливих відношень між колективами і окремими особистостями. Вони слугують 

засобом орієнтації соціальної поведінки кожної особистості чи групи людей в конкретній 

ситуації і засобом контролю за їх поведінкою зі сторони суспільства. Соціальні норми (у 

відмінності від інших регуляторів суспільної поведінки) характеризується: єдністю 

розпорядчого та оціночного моментів, наявністю засобів соціальної оцінки і контролю; 

наявністю визначених соціальних санкцій; зовнішньою формою вираження [3, с.129]. 

В даному дослідженні в розумінні терміну «соціальна норма» ми дотримуємося 

визначення, запропоноване Л. В. Мардахаєвим: «Соціальні норми – офіційно встановлені 

або сформовані під впливом соціальної практики норми і правила суспільної поведінки і 

проява людини в конкретних історичних умовах життя суспільства. Вони випереджають 

сформовані або встановленні стандарти поведінки особистості у групі, дотримання 

котрих виступає для індивіда необхідною умовою взаємодії». 

Для морального становлення в підлітковім віці характерно формування нових 

переконань та ідеалів. Особливе значення в моральному розвитку мають ціннісні 

орієнтації [1, с.76]. 

Соціальні проблеми в суспільстві виникають у девіантних підлітків через 

неправильну самооцінку. Самооцінка на ряду з самосвідомістю, уявленням про себе як 

про субʼєкта діяльності і спілкування є центральною освітою підліткового віку. 

Функціональна самосвідомість представляє єдність трьох сторін: самосвідомості, 

емоційного ціннісного відношення до себе і саморегуляції. Уявлення о собі формується 

на основі оцінок різних сторін своєї особистості, тому загальна самооцінка складається з 

безлічі приватних: оцінки своїх моральних якостей, здібностей і можливостей в різних 

видах діяльності, зовнішності, положення в колективі та інше. 

У більшості девіантних підлітків виявляється неадекватна самооцінка: вона може 

бути заниженою чи завищеною. При цьому слід розділяти занижену самооцінку в 

значній області діяльності і не в значній області. Наприклад, відомо, що провідною 

потребою підліткового віку є потреба в спілкуванні з однолітками. Тому неприйняття 

підлітка колективом одноліток стає для нього справжньою трагедією. Це може призвести 

до того, що в підлітка встановлюється занижена самооцінка, іноді перетворена в 

різноманітні комплекси. У той же час підліток може не сильно страждати через невдачі у 

спорті, якщо не відноситься до нього серйозно. Тож ці невдачі не можуть суттєво 

вплинути на рівень адекватності його самооцінки [4, с.24]. 

У підлітків з відхиленою поведінкою, як правило, в результаті невдалих умов 

виховання формується занижена значима самооцінка, яка викликає неадекватні, гострі 

переживання, невпевненість, відчуття неповноцінності, незадоволеність своїм 

положенням в колективі. Неадекватні переживання сприяють формуванню негативних 

якостей. Щоб запобігти негативної оцінки їх особистості і здібностей, вони починають 

брехати, пристосувавшись, видавати бажане за дійсне. 

Соціальні проблеми виникають так само з підлітками з вираженою агресивною 

поведінкою, аффективними переживаннями. В останній час у зв’язку зі змінами вимог 

суспільства до особистості людини увага суб’єктів профілактики також загостряється на 

пасивних дітях. Пасивна позиція, займана підлітком, приводить до пасивному 

відношення к своїм недолікам. Подібне відношення має негативні наслідки, як для 
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самого підлітка, так і для оточуючих. Так, наприклад, підліток перестає визнавати свої 

недоліки, не прагне їх виправити, втрачає «відчуття реальності» в оцінюванні своїх 

здібностей, стає нездатним аналізувати свою поведінку й визначити справжню причину 

своїх невдач. Стає звичкою такий нераціональний спосіб рішення  проблеми, як піти від 

них – соціально пасивна форма відхиленої поведінки (замкнутість, обмеження кола 

спілкування, вживання алкоголю, наркотиків і т. п.). 

Представляють  інтерес дослідження, посвячені вивченню причин і проявів 

девіантної поведінки підлітків. Підлітковий вік як кризовий період розвитку людини 

навіть в нормі характеризується рядком обставин, ускладнюючих процес соціалізації. 

Через це він висувається в якості додаткового фактору девіантної поведінки. 

Слід підкреслити, що одне з найскладніших питань дослідження є питання про 

причини девіантної поведінки, та його детермінізмі. Детерміністичне пояснення означає 

виявлення всього комплексу подій, явищ або процесів, діючих на досліджуване явище. 

Причинність відповідає на питання: чому сталась така подія? При вивчені причин 

девіантної поведінки доводиться вивчати механізм дій соціальних законів. Як вважають 

Г. А. Аванесова та А. І. Долговой, девіантність як соціальне явище «намертво» зв’язане з 

життєдіяльністю реального, конкретного, існуючого  суспільного організму, відображає 

економічні і соціально політичні процеси. 

Ця позиція відображає соціологізаторський підхід до пояснення причин до 

відхиленої девіантної поведінки, згідно з яким відхилення в поведінці мають пряму 

залежність від соціальних умов існування людей. 

 Соціологічна теорія в якості основних причин, що викликають девіантну 

поведінку, виділяє наступне [5, с.113]:  

- розрив між цінностями культури і існуючою в суспільстві соціальною 

структурою; 

- поглиблення протиріч між домінуючою в суспільстві культурою і різними 

субкультурами; 

- розрив між соціальним статусом особистості і її соціальними очікуваннями; 

- відчуження особистості від ціннісно нормативної регуляції, існуючої в 

суспільстві; 

- втрата особистістю морально ціннісних орієнтирів. 

Практика показує, що зовнішні і внутрішні сторони однієї і тієї ж поведінки 

можуть не співпадати. За зовнішнім лоском і уявим вихованням може хватись цинічна, 

глибоко аморальна натура людини. І навпаки, що дуже часто спостерігається в підлітків, 

за зовнішньою бравадою, удаваній розбещеністю ховається бажання виглядати 

оригінальним, виглядати особистістю, якій відомі всі сторони життя – і погані, і хороші. 

І якщо в останньому випадку достатньо звичайних мір морального корегування 

особистості, то в першому належить складна, трудомістка робота, на правлена на 

перевиховання підлітка. 

 Біологічний компонент включає генетичну основу людини, особливості обмінних 

процесів, специфіку вищої нервової діяльності відхилення або патології в соматичному 

або нервово психічному розвитку і інше. 

З цієї позиції інтерес представляє градація відхилень в поведінці, запропонована 

дослідником Н. Вайзманом. Він виділив наступні групи даного компонента: 

1 група – психічно не стійкі підлітки, які по фізичному і статевому розвитку 

відстають від одноліток. «Вони схильні до навіювань, безвідповідальні, їх інтереси не 

стійкі, емоції поверхневі»; 

2 група – підлітки з прискореним статевим розвитком і з підвищеною 

аффективнистю, збудженістю, агресивністю. «Вони бурно реагують на будь-які заборони 

батьків чи вихователя»; 

3 група – підлітки з преважною расторможеністю потягів: сексуальність, 

бродяжництво, вживання наркотиків. «Частіше всього вони із сімей, в яких батьки 
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ведуть асоціальний спосіб життя, в якій вони постійно конфліктні. Вони злісні, жорстокі, 

агресивні, дратівливі». 

В рамках педагогічного процесу використовують різні трактовки типології 

поведінки особистості з відхиленнями в поведінці. 

В загальноосвітній школі однією з найпоширеніших форм девіантної поведінки є 

педагогічна занедбаність. Педагогічна занедбаність учнів дуже часто поєднується зі 

шкільною дезадаптацією. 

К. Роджерс трактує дезадаптацію як «стан внутрішнього дисонансу який полягає в 

потенціальному конфлікті між установами «Я» і безпосереднім досвідом людини». В 

цьому визначені дезадаптація розглядається автором як внутрішньо-особистісний 

конфлікт самої особистості. Вона зумовлена тим, що в найбільш значимі періоди 

особистісного розвитку дитина не зуміла використати механізми адаптації, відповідні 

характеру соціальних впливів і відносин. Результат дезадаптації – порушення рівноваги 

у відносинах з соціумом, спотворення змісту цілей, мотивів, ціннісних орієнтацій, 

дифузія соціальних ролей аж до прийняття тих із них, які не дозволяють без конфліктів 

вирішувати проблеми, задовольняти потреби («злодій», «хуліган», «бродяга» і т. п.). 

Серед найбільш поширених відхилень поведінки, поєднаною зі шкільною 

дезадаптацією, можна відмітити дисциплінарні порушення, прогули, гіперактивна 

поведінка, агресивна поведінка, опозиційна поведінка, паління, хуліганство, злочинність, 

брехня. 

Ознаками більш масштабної соціальної дезадаптації в шкільному віці можуть 

виступати: регулярне вживання психоактивних речовин, сексуальні девіації, 

проституція, бродяжництво, здійснення злочинів. В останній час спостерігається поява 

відносно нових форм відхиленої поведінки школярів, зв’язаниз з залежністю від 

відеофільмів, комп’ютерних ігор, релігіозних сект. 

Таким чином, під девіантною поведінкою слід розуміти систему, вчинків, 

відхильних від прийнятих в суспільстві правових, моральних, естетичних норм, 

проявлених у вигляді незбалансованості психічних процесів, неадаптації, порушені 

процесу самоактуалізації, у вигляді відхилення від морального контролю над власною 

поведінкою. Це в наслідок може призвести до соціальних проблем з підлітками и також 

розвитку девіантної поведінки. 
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ВИВЧЕННЯ СТИЛІСТИЧНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ ЛЕКСИКИ ТА ФРАЗЕОЛОГІЇ 

НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ В 10 КЛАСІ 

Надія Кравченко  
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Стилістика – одна з наук про мову, яка вивчає способи використання засобів 

літературної мови в різних її типах і жанрах в усіх видах мовленнєвої діяльності 

(аудіювання, читання, говоріння, письмо), різних умовах мовного спілкування, сферах 

суспільного життя. Саме стилістика покликана навчити як висловити думку, грамотно 

використовувати мову в життєво необхідних ситуаціях, виховувати мовне чуття. На 

думку О. О. Леонтьєва, щоб повноцінно спілкуватися, людина повинна володіти такими 

вміннями: а) швидко і правильно орієнтуватися в умовах спілкування; б) спланувати 

своє мовлення і вибрати зміст акту спілкування; в) знайти адекватні засоби для подачі 

цього змісту; г) забезпечити зворотний звʼязок. Якщо якась з ланок акту спілкування 

буде порушена, то мовцеві не вдасться домогтися бажаних результатів спілкування – 

воно буде неефективним [4, с. 33]. 

 Стилістика є найвищим рівнем культури мови, на якому правильність 

літературного мовлення в поєднанні з доцільністю і довершеністю стає мистецтвом 

мовлення. Лексика виступає одним із мовних засобів, що характеризує функціональний 

мовний стиль. Вибір і вживання лексичних елементів залежать від сфери і ситуації, у 

яких відбувається комунікативний процес [1, с. 291-292]. Лексична стилістика вивчає 

функціонально-стильову диференціацію лексичного складу мови, особливості вживання 

лексичних одиниць у різних функціональних стилях, виражальні можливості різних груп 

лексики, способи і прийоми використання функціональних властивостей лексичних 

одиниць для досягнення певного стилістичного забарвлення [3, с. 25]. 

Програмою з української мови в 10 класі передбачений розгляд стилістичного 

використання багатозначності слова. Серед багатьох значень полісемічного слова тільки 

одне буде основним (шепочуть дівчата). Воно називається прямим значенням. 

Переносне значення – неосновне. Так його називають тому, що людина свідомо 

переносить назву одного предмета чи явища на інший (шепочуть хвилі). 

В 10 класі також вивчаються стилістичні функції синонімів. Ідеографічні синоніми 

розрізняються відтінками значення, стилістичні – сферою вживання (приналежністю до 

різних функціональних стилів) і експресивним забарвленням (експресивними відтінками 

у порівнянні з нейтральним основним словом синонімічного ряду).  

Синоніми розрізняються один від одного відтінками значення. Так у словах 

працювати і трудитися є суттєва різниця у відтінках значень: трудитися – означає не 

просто працювати, а працювати наполегливо, сумлінно. Поняття труда як доцільної 

діяльності пов’язане тільки з людиною.  

Синоніми можуть відрізнятися один від одного особливостями стилістичного 

вживання. Наприклад, будувати – нейтральне слово, а зводити – книжне, тому будувати 

можна майже все, а зводити лише монументальне, масштабне.  

Сильним стилістичним засобом є нанизування синонімів: А яке потім було 

сум’яття, ви, напевне, догадуєтесь: спершу з мене вибивали дурування й примовляли, 

який я бузувір, опришок, урвиголова, харциз, каламут і навіть химород… (М.Стельмах) 

Синоніми використовуються в усіх стилях (з метою уникнення невмотивованих 

повторів), але їхні функції не однакові. За допомогою синонімів реалізується функція 

точності передачі змісту висловлювання. Особливо виникає потреба якнайточнішого 

вияву відтінку думки в науковому, офіційно-діловому та публіцистичному стилях. 

Емоційно-експресивна, уточнювально-увиразнювальна функції синонімів характерні для 
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розмовного, художнього, публіцистичного й не властиві офіційно-діловому і науковому 

стилям.  

У 10 класі вводяться поняття контекстуальний синонім, перифраза. Перифраза як 

стилістична фігура активно функціонує у художньому і публіцистичному стилях і 

дозволяє в емоційно-експресивній формі висловити ставлення до зображуваного [2, с. 

45]. 

Окрім синонімів, в 10 класі розглядаються й стилістичні функції антонімів, що 

ґрунтуються на контрастній характеристиці предметів, явищ, дій. Антоніми є одним із 

найяскравіших засобів мовної виразності й використовуються в усіх функціональних 

стилях: у науковому та офіційно-діловому стилях їх уживають для чіткого розрізнення 

понять, уявлень, точного висловлення думки, підкреслення непоєднуваності описуваних 

реалій; у художньому і публіцистичному стилях антоніми виступають засобом створення 

образності, експресії.  

Стилістичні функції паронімів також розглядаються в розділі «Лексикологія» в 10 

класі. Це важливий стилістичний засіб, що допомагає увиразнити думку, створити 

самобутній, яскравий образ: Шкода, Марино, перебулих літ! Приснилися, проснилися і 

зникли (М. Рильський). Використовуються пароніми для створення іронічного, а то й 

гостросатиричного мовлення: Прийомний син барона був баран (Л. Костенко). Звукова 

подібність паронімів може призводити до помилкового вживання одного слова замість 

іншого чи перекручення слів літературної мови: факт (подія, явище) і фактор (умова, 

причина). У публіцистичному стилі пароніми використовуються з метою створення 

іронічного, сатиричного, гумористичного колориту. 

Наступною темою вивчення розділу є стилістичне використання запозичених слів. 

Запозичені слова мають різне стилістичне забарвлення й особливості функціонування. У 

науковому й офіційно-діловому стилях іншомовні слова переважно виступають у ролі 

термінів, у публіцистичному й художньому – засобом створення образності, 

експресивного тексту. Вони вносять у мовлення офіційність, урочистість, пафосність, 

колорит книжності, іноді створюють гумористичний чи сатиричний ефект: Тільки ж 

Проня й погана, як жаба… Та якби запустить пазури у її скриню, то ми при боці 

заведемо таке монпансьє, що тільки пальці облизуй! (М. Старицький).  

Стилістичне використання термінологічної лексики є важливим у вивченні 

української мови в 10 класі.  

Великим шаром наукової лексики є лексика термінологічна, тобто лексика, 

уживана в різних сферах науки, техніки, мистецтва, виробництва: в галузі суспільно-

економічних наук – суспільство, продуктивні сили, додаткова вартість; в 

електротехніці – напруга, коливання, хвиля, контакт; у медицині – розтин, ендокардит, 

переливання крові. Наукові слова, терміни використовуються для точного й лаконічного 

визначення понять. Ці слова функціонують у науковому та офіційно-діловому стилях, де 

виконують номінативну функцію.  

Професійно-виробнича лексика, на відміну від термінів, не становить замкненої 

системи, вона неоднорідна за своїм складом. Основною сферою функціонування 

професійно-виробничої лексики є усне неофіційне мовлення людей певної професії 

(розмовно-побутовий стиль), але вона може зазнавати термінологізації і 

використовуватись у науковому стилі.  

До професійно-виробничої лексики належать також професіоналізми: науково-

технічні, професійно-виробничі, які належать до наукового стилю, і просторічно-

жаргонні, що використовуються у розмовному стилі мовлення. 

Жаргонізми відрізняються від експресивно нейтральних професіоналізмів тим, що 

використовуються у розмовному мовленні певного професійного середовища, їх ще 

називають професійними жаргонізмами, і мають відповідники в загальновживаній 

лексиці: бублик – кермо, тачка – таксі, ляп – груба помилка. 
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Важливим компонентом вивчення лексики української мови є територіально-

обмежена лексика – діалектна. Виділяють лексичні (поняття певного наріччя, які мають 

відповідники у загальновживаній лексиці: ляскавиця – грім, бараболя – картопля, когут – 

півень, веселуха – райдуга), етнографічні (невідомі або не використовуються за межами 

регіону: черес – широкий шкіряний пояс, жур – страва з вівсяного борошна, каварма – 

страва з баранини) та семантичні (в певному регіоні відрізняються значенням: вино – 

виноград, ноша – одяг, масть – жир) діалектизми. Як усний засіб спілкування певного 

регіону, діалектизми належать до розмовного стилю мовлення. 

Неологізми, або нові слова, теж відокремлені лексикою сучасної української 

літературної мови. Вони з’являються унаслідок безперервного розвитку економіки, 

науки, культури, щоб надавати назви новим предметам, явищам, поняттям: біонавт, 

гідропоніка, мультимедійний, нанотехнології. Зазвичай використовуються у науковому 

стилі.   

Застарілі слова є важливою сферою вивчення пасивної лексики мови. Їх поділяють 

на дві групи: слова, що вийшли з ужитку разом із предметами, явищами, які вони 

називали – історизми (князь, кошовий, земство, магістрат) та застарілі синоніми до слів 

сучасної мови – архаїзми (десниця – права рука, ликувати – радіти, перст –  палець). 

Вживаються застарілі слова у публіцистичному стилі. 

Важливою темою вивчення української мови в 10 класі є стилістичні засоби 

фразеологізмів.  

Фразеологізми, як сполучення, завжди є одним членом речення (ідіомою), на 

відміну від звичайних словосполучень, або становлять ціле речення – просте чи складне: 

Чесне діло роби сміло (Нар. творчість); Чуття єдиної родини (П. Тичина). В ролі ідіоми 

фразеологізм виконує функцію одного члена речення: клювати носом (дрімати), 

попасти пальцем в небо (не вгадати), правити теревені (базікати), робити з мухи слона 

(перебільшувати). 

Окрім ідіом, розрізняють і менш стійкі фразеологічні одиниці, що є в основному 

цілим реченням, – це прислів’я, приказки та влучні, або «крилаті» вислови. Їх зазвичай 

складають письменники, вчені і т. д. Наприклад, Що посієш, те пожнеш (Народна 

творчість); Всякому городу нрав і права (Г. Сковорода); чистити авгієві стайні 

(знищувати бруд, наводити порядок у чомусь занехаяному) та ін. 

Отже, стилістика української мови дуже різноманітна та насичена багатьма 

особливостями лексики і фразеології. Їй властиве використання багатозначності слова, 

синонімів, паронімів та антонімів, запозичених слів, термінів, професіоналізмів, 

жаргонізмів, діалектизмів, неологізмів, застарілих слів та фразеологізмів, які 

використовуються у різних стилях мовлення. 
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Феміністична соціальна робота є одним із сучасних напрямів соціальної роботи. Її 

концепція ґрунтується на цінності гендерної рівності й визнанні специфічного досвіду 

жінок, пов’язаного з несправедливим розподілом владних відносин. Соціальна робота – 

динамічний фах, що має постійно оновлюваний репертуар концептуалізацій та технік.  

Зумовлено це як внутрішнім розвитком професії, у якій зараз вважають 

стандартом ретельне вивчення дієвості втручань та поширення тих із них, які виявилися 

здатними ефективніше розв’язувати професійні завдання, так і суспільно-політичними 

змінами, що формують нові очікування від соціальної роботи як суспільного інституту.  

Динамічності цього роду діяльності сприяє і розвій гуманітарного знання, яке 

закладає світоглядні підвалини фаху. Такий складний характер сучасної соціальної 

роботи сповна віддзеркалений у її новому глобальному визначенні та в нових етичних 

принципах соціальної роботи, які поціновують досягнення соціальної справедливості в 

суспільстві в цілому й емпауермент (наснаження) конкретних клієнтів. 

 З-поміж тих напрямів соціальної роботи, які вже достатньо утвердилися в 

багатьох країнах світу, але ще не надто активно практикуються в Україні, відзначимо 

феміністичну соціальну роботу (англ. feminist social work). Ця сучасна концепція 

соціальної роботи почала набирати обертів у країнах Західної Європи, США й Канаді 

починаючи з 1970-х років. Її підхід базується на твердженні, що нерівний гендерний 

розподіл прав і можливостей зумовлює соціальні й особисті проблеми, з якими 

стикаються жінки і дівчата, включно з різними формами гноблення й утисків. 

Феміністична соціальна робота керується новим розумінням соціальної нерівності, 

соціальних норм та соціальних наслідків глобалізації, і являє собою багатовимірний, 

динамічний, складний організм [67, с. 86]. 

 Наразі в Україні, попри наявність численних гендерних проблем (зокрема, 

епідемія ВІЛ серед жінок, високий рівень домашнього насильства тощо), теорія та 

практика феміністичної соціальної роботи недостатньо представлені у фаховій науковій 

літературі. Ця розвідка має на меті проаналізувати деякі аспекти феміністичної 

соціальної роботи та їхню реалізацію в практичній діяльності на прикладі інтервенцій із 

жінками, які отримують плату за надавані сексуальні послуги.   

Аналіз наукової літератури за ключовим словом «фемінізм» засвідчує, що за 

останніх десять років розвідки, які формують феміністичний науковий дискурс, 

писалися здебільшого в царинах філології (О. Бажан, К. Козлова, Т. Кононенко, І. 

Матковська, В. Панченко, Ю.Писаренко, Л. Штохман), філософії (М. Бега, Л. Буланова-

Дувалко, Н. Мікулак Е. Скиба, В. Суковата), політології (Г. Конціцка), 

мистецтвознавства (О. Шабаліна). Предмет їх дослідження безпосередньо не охоплює 

розв’язання різноманітних проблем людей, які потрапили в складні життєві обставини. 

Так само можна спостерігати, що коли доробки соціально-гуманітарних дисциплін, 

дотичних до соціальної роботи як відкритої системи, торкаються гендерних вимірів 

практичної соціальної діяльності, то вони, як правило, не включають феміністичну 

компоненту. Адже дослідники гендерних питань не завжди позиціонують себе як 

симпатики фемінізму, тоді як останні, навпаки, спираються на гендерний аналіз як 

необхідну складову.  

Однією з перших особливості феміністичної соціальної роботи окреслила у 1980-

х роках Б. Коллінз (1986), яка наголошувала на спільних цінностях фемінізму як напряму 

постмодерністської філософії й суспільно-політичного активізму та соціальної роботи. 
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На її думку, як фемінізм, так і соціальна робота орієнтовані на емансипацію людей та 

досягнення рівності в суспільстві [1,  с. 5].  

Майже одночасно Д. Ханмер та Д. Стетхем (1989) проаналізували практику 

соціальної роботи, зосереджену на жінках, і дійшли висновку, що такі інтервенції 

сприяють розумінню спільного та відмінного між жінками.  

За твердженням Д. Орме (1998) ще з 1970-х років соціальна робота вивчала те, що 

означає бути жінкою, та специфічний досвід жінок, який можна вважати складовою 

феміністичного аналізу.  

Феміністична практика в соціальній роботі розглядалася іншими дослідниками як 

«консультування жінок жінками для жінок» [2, с. 59], яке відповідає таким 

характеристикам: рівноправне, активне, відкрите, орієнтоване назовні, фокусоване на 

сьогоденні, включає поведінкові зміни. 

Вагомий внесок у розвиток феміністичної соціальної роботи зробила Л. Домінеллі 

(1989, 2002), чиї публікації сприяли інституціоналізації цієї структурної парадигми 

соціальних інтервенцій і відповідному теоретизуванню, включенню її до наукового 

дискурсу [2, с. 60]. 

На переконання Л. Домінеллі (2002), феміністична соціальна робота визначає 

жіночий досвід як вихідну точку аналізу, фокусується на зв’язку між положенням жінки 

в суспільстві та життєвими труднощами, з якими вона стикається, відповідає на 

конкретні потреби жінки, вибудовує егалітарні стосунки у взаємодії «клієнт – соціальний 

працівник» та звертається до структурних нерівностей [4, с. 92].  

Системно-структурні моделі феміністичної соціальної роботи (включно із 

екологічною, холістичною перспективою) підтримують спільні стратегії клієнта й 

соціального працівника для досягнення системних змін, що робить їх відмінними від 

підходів, зорієнтованих більше на особистісні перетворення (трансформацію власних 

почуттів, думок, поведінки та способу життя). Попри співіснування двох ключових течій 

сучасної феміністичної соціальної роботи – ліберальної та радикальної – в цілому ця 

парадигма зосереджена на розподілі владних стосунків між чоловіками та жінками. Вона 

узгоджується з мультисистемним структуралістським підходом, що доповнює й 

розширює соціальну роботу, орієнтовану на сильні сторони клієнтів, та передбачає 

здійснення гендерного аналізу. Наприклад, гендерний аналіз вважають сьогодні 

вихідною точкою в розробці заходів у відповідь на епідемію ВІЛ, які якнайкраще 

сприяють усуненню нерівності та задоволенню потреб різних груп населення. Його 

розглядають як необхідну основу для побудови всіх видів комунікації (зокрема 

стратегічної) у програмах профілактики, догляду та лікування у зв’язку з ВІЛ [5, с. 8]. 

 За твердженням ЮНЕЙДС, до керівних принципів гендерного аналізу програм і 

політик відносять: представницьку участь жінок і дівчат, реалізацію етичних заходів на 

основі рівності та справедливості, доказовий підхід, неупередженість і прозорість, 

сильне й сміливе лідерство тощо. Гендерний аналіз також забезпечує фокусування на так 

званих «жіночих питаннях», що дає змогу виявити витоки інтерналізованих стереотипів. 

При цьому соціальні працівники мають демонструвати сприйняття поведінки клієнтів як 

такої, що спричинена соціальним контекстом, а не особистою «патологією». Практичне 

застосування гендерного аналізу уможливлює посилення феміністичної свідомості як 

терапевтичного інструменту та активності при визначенні потреб та розвитку послуг [5, 

с. 12].  

Ще один вимір феміністичної соціальної роботи – це робота через владні зв’язки, 

що передбачає аналіз владних відносин між соціальними групами та у площині 

міжособистісної взаємодії. Така робота спрямована на 1. збільшення автономії 

користувачів послуг, що відрізняє її від традиційних практик ведення груп (працівник – 

клієнт), 2 розкриття почуттів та емоцій, коли соціальний працівник є учасником 

терапевтичного процесу зі своїм досвідом та емоціями (працівник – клієнт), 3. 

упровадження спільного, неієрархічного, відкритого колегіального управління (колега – 
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колега). Феміністична соціальна робота розглядає послуги соціального забезпечення як 

структури пригноблення, що має вияв у бюрократії та довготривалих і неефективних 

процедурах надання послуг. Відтак зусилля соціальних працівників мають 

спрямовуватися на мінімізацію організаційних і бюрократичних перешкод в отриманні 

належних соціальних послуг.  

У цьому контексті важливою видається й протидія явищу «набутої безпорадності» 

жінок, яка формується завдяки патерналістським підходам у соціальних закладах. 

Використання феміністичної мови, яка є гендерно-чутливою й позбавленою гендерних 

стереотипів, також вважають невід’ємною складовою феміністичної соціальної роботи 

[1; 12].  

Така мова покликана зменшувати наявний чи потенційний ризик стигматизації 

клієнтів соціальної роботи та уразливих груп суспільства. Для відокремлення 

феміністичної соціальної роботи від такої, що не вважається феміністичною, але може 

включати її елементи, наведемо основні, з нашої точки зору, атрибути, які становлять її 

підґрунтя, водночас розкриваючи переваги такого підходу. Феміністичні парадигми 

знаходять застосування не лише в практиці, а й у дослідженнях із соціальної роботи та в 

підготовці соціальних працівників. 

Практикування феміністичного підходу в соціальній роботі вимагає від фахівця 

ґрунтовної теоретичної підготовки, адже термін «фемінізм» є парасольковим і покриває 

широке розмаїття течій жіночого політичного руху. Кожна з ідеологічних гілок 

сучасного фемінізму по-своєму пояснює та інтерпретує події; до того ж бачення шляхів 

розв’язання проблем, реалізації соціальної політики й упровадження соціальних програм 

можуть суттєво різнитися. Тож незбіги в судженнях про поняття рівності жінок і щодо 

того, які саме зміни в їхньому житті мають бути досягнуті, стають предметом дискусій у 

феміністичних колах.  

З-поміж наявних підходів феміністичного континууму в соціальній роботі 

найпоширенішими вважають радикальний і ліберальний. Вказані феміністичні напрями 

спираються на майже однакові методи (розробка та лобіювання законів, організація груп 

підтримки, створення кризових центрів, притулків, консультування тощо), проте 

розходяться в базових твердженнях, оцінці причин проблем і фокусах інтервенцій. 

 Соціальні працівники різних феміністичних течій під час розробки інтервенцій 

керуються підходами, які можуть мати принципові відмінності в розумінні ефективності 

втручання і того, які зміни в результаті повинні статися. Розгляньмо на прикладі 

ставлення радикальних і ліберальних феміністок до комерційного сексу, як саме 

теоретичні «лінзи» фахівців впливають на судження й послуги, які вони надають. 

Послуги й інтервенції із вразливими групами жінок у соціальній роботі різних 

феміністичних спрямувань можуть суттєво різнитися за змістом, проте бути дотичними 

на рівні ключових тверджень. Дослідниці С. Кемп, Р. Брандвейн (2010) окреслили п’ять 

переконань стосовно феміністичної теорії та активності у соціальній роботі, які 

з’являлися поступово, у різні хвилі фемінізму під впливом соціальних змін і можуть 

розглядатися як наріжні: зобов’язання щодо інклюзії та емпауерменту жінок; особисте й 

професійне інвестування в жіночу солідарність; увага до розподілу влади та 

релевантності жіночого досвіду; відмова від бінарності (наприклад, між особистим і 

політичним, коли особисте є політичним); наголос на практиці, взаємозв’язку між 

щоденними діями, критичною рефлексією та соціальними змінами. Таким чином, 

феміністичну соціальну роботу можна розглядати як професійний внесок у сестринство і 

процес викорінення сексизму. 

Упровадження і розвиток феміністичної соціальної роботи в Україні 

перетинається з траєкторіями соціальної роботи, фемінізму та жіночого руху, а відтак 

важливо розрізняти фемінізм і жіночий рух. Р. Брандвейн (1985) вбачає такі точки 

дотику між ними. Фемінізм являє собою теоретичні конструкти, які репрезентують 

альтернативні структури мислення, що кидають виклик панівній у суспільстві гендерній 
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ідеології. Жіночий рух – це колективна спроба здійснити соціальні зміни, яка спирається 

на певну ідеологію та систему переконань. При цьому жіночий рух включає різноманіття 

організацій із відмінними цілями та стратегіями або навіть такими, що конфліктують [3, 

с. 117]. Тому громадські організації з феміністичною ідеологією зазвичай беруть активну 

участь у жіночому русі, проте інші жіночі організації можуть бути в опозиції до 

феміністичних гасел або шукати точки дотику.  

Феміністична практика вимагає від соціального працівника бути відкритим та 

реляційним до інших способів пізнання та бачення, узгоджується з мультисистемним 

підходом у соціальній роботі, який доповнює та розширює перспективу сильних сторін 

[3, с. 139]. Однак у багатьох випадках феміністична соціальна робота подібна до підходу 

резілієнс, за якого вона являє собою скоріше світогляд і політичну позицію соціального 

працівника по відношенню до клієнтських систем, аніж конкретний практичний 

інструмент для певного втручання.  

Феміністична соціальна робота є сучасним напрямом теорії і практики соціальної 

роботи, який спирається на такі наріжні камені: етика соціальної роботи, жіночий рух, 

феміністичні теорії, гендерний аналіз, жіночі питання. Незважаючи на наявність 

різноманітних відгалужень теорії фемінізму, що по-різному інтерпретують проблеми 

жінок та впровадження соціальних інтервенцій, можна окреслити твердження, які 

об’єднують фахівців різних спря мувань феміністичної соціальної роботи. Це урахування 

специфічного досвіду жінок; емпауермент, збільшення автономності й інклюзивності в 

ухваленні рішень («нічого про нас без нас»); трансформація гендерного дисбалансу у 

владних повноваженнях; підтримка рівноправних спільних стратегій на рівні фахівець – 

клієнт, колега – колега тощо. 

Наразі в Україні бракує соціальних працівників, які б упроваджували 

феміністичну соціальну роботу. Відсутні також ґрунтовні наукові дослідження в галузі, 

хоча в окремих вишах викладаються навчальні курси з цього предмета. Українські 

дослідники, які відкрито позиціонують себе як феміністки/ти, як правило, представляють 

галузі знань, безпосередньо не пов’язані з наданням соціальних послуг уразливим 

групам жінок.  

Саме поняття «фемінізм» до сьогодні наводить острах і не звучить у проектах із 

втручань, навіть якщо аналіз свідчить про профеміністичну ліберальну спрямованість 

описаних інтервенцій. Тому доцільним є підвищення рівня обізнаності соціальних 

працівників щодо різних підходів феміністичної соціальної роботи. Це дозволить їм 

обрати на феміністичному континуумі таке відгалуження, яке не суперечить їхньому 

світогляду й цінностям, що потягне за собою підвищення ефективності надання послуг 

уразливим групам із урахуванням їхніх специфічних проблем і потреб. 
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Часто, досліджуючи всесвіт людини, ми стикаємось із великою різноманітністю. 

Діти, які переступають поріг дитячого садка, ставлять нас у ситуацію постійного пошуку 

нових вирішень проблем, що наближаються. Ми часто знаходимо найкращі рішення для 

дітей, але іноді нам заважає складність проблем. Одну з цих проблем представляють діти 

з особливими освітніми потребами, зокрема – ті, що мають інвалідність. Ці діти самі по 

собі не особливі. Їм просто необхідний персоналізований підхід, з точки зору яких 

підходів ми беремо їх на навчання. Особливістю цих дітей, яким «загрожує 

відторгнення», є той факт, що вони не відповідають звичному рівню очікувань щодо 

дітей, вони не легко адаптуються. 

Звичайно, за цими проблемами стоїть той факт, що ні в сім’ї, ні в суспільстві вони 

не отримують адекватного стимулювання. Однак дефіцит неадекватної освіти є 

оборотним і може бути компенсований навіть у випадку органічних розладів за умови 

належного активізації потенціалу дитини. 

Крізь призму педагогіки, психології, соціології відбувається теоретичне 

осмислення головних концептуальних ліній проблеми інклюзивної освіти, а 

також апробуються універсальні технології з метою емпіричного дослідження цього 

феномена (С. Болтівець, Г. Бондаренко, О. Хохліна, Т. Шульга, А. Венгер, З. Зайцева, 

І. Іванова, А. Капська, Г. Марченко, М. Николаєв, О. Нікольська, М. Сварник та ін.). 

Багато праць присвячено проблемі навчання дітей з особливими освітніми 

потребами в умовах інклюзивної освіти та підготовки вчителя (В. Бондар, Т. 

Ілляшенко, Т. Євтухова, А. Колупаєва, І. Луценко, О. Столяренко, О. Савченко). Проблему 

реабілітації та соціалізації дітей з особливими потребами обґрунтовано О. Безпалько, 

Є. Мартиновою, О. Поляковою, Т. Самсоновою, Е. Столяренко, О. Шевцовою. 

Інклюзивна освіта вимагає, щоб діти з обмеженими можливостями та ті, хто не 

має проблем, навчались разом у навчальних закладах за відповідної підтримки. Ранній 

початок роботи в ігрових групах або звичайних садочках – найкраща підготовка до 

інтегрованого життя.Кожна людина повинна звертати особливу увагу на соціальну 

групу, частиною якої вона є, тому вона не може існувати поза груповим досвідом [1, 

с.47]. Освіта, навчання, виховання, забезпечення щоденного маршруту, роботи тощо. є 

кілька етапів догляду за третьою людиною при спуску із старої зали. 

Крім того, для особистості (дитини, дорослого, колеги) йому вдалося потрапити в 

соціальне середовище, він повинен поважати норми і норми суспільства. Ці правила, 

якими керується людина у соціальному житті, також несуть соціальний тягар, саме тому 

соціологія робить акцент на соціалізації. 

Кожна дитина різна і особлива і має свої потреби, незалежно від того, є вона 

дитиною з обмеженими можливостями. Усі діти мають право на освіту відповідно до 

своїх потреб. Різні діти також мають рівні права з іншими, і окрема освіта призведе до 

маргіналізації та дискримінації, запобігаючи формуванню, самореалізації та 

утвердженню особистості. Переваги інклюзії взаємні, але більшість з нас ще не 

усвідомлюють цього. Розлука обмежує наше взаєморозуміння. Знайомство та 

толерантність зменшують страх і неприйняття, розвиваючи спілкування та співпрацю на 

благо всіх. Скільки з нас готові (батьки, вчителі, діти) до різноманітності, яка існує в 

кожній групі / класі та дитячому садку / школі, і наскільки ми готові це прийняти? 

Основним аргументом цього посібника є саме ідея про те, що інклюзія може і є 

чимсь більше, ніж демагогічним, декларативним дискурсом. Це може бути застосовано 
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на практиці за допомогою конкретних методів навчання / навчання та індивідуальної 

адаптації навчальних програм, шляхом навчання та розвитку свідомості всіх дітей 

сприймати різноманітність будь-якого виду. За допомогою дидактичних стратегій, 

заснованих на співпраці, вихователь може сприяти деяким процесам соціальної 

взаємодії, відмінності між дітьми сприймаються як способи збагачення педагогічної 

практики, а навчальні стратегії – як способи наближення різноманітності [2, с. 153]. 

Соціалізація – це не граничний процес і час, щоб людина брала участь у 

соціальному житті, і вона повинна постійно пристосовуватися до змін у суспільстві, 

знаходити час, щоб провокувати та провокувати. 

Навички з обмеженими можливостями слід вважати частиною суспільства. Ми не 

самотні на шляху, ми не за свою любов, ми наш друг, ми завжди зможемо звести кінці з 

кінцями, як невід’ємна частина спільноти. 

Для соціалізації інваліда важливо: 

• Вигода від індивідуального втручання; 

• Брати участь у груповій роботі. 

Навчання повинно бути можливим для будь-якої дитини, для будь-якої людини з 

обмеженими можливостями як у сім’ї, так і в дитячому садку, школі, соціальних групах 

та місцевій громаді. 

Теоретично кожна дитина повинна мати рівні шанси на освіту. В основному 

значна частина дітей залишається поза школами та садочками. З часом вони будуть 

маргіналізовані суспільством і ніколи не можуть бути соціалізованими [3, с. 48]. 

Що стосується дітей-інвалідів, дуже важливою є співпраця фахівців у галузі 

спеціальної освіти, з конкретними особливостями, з колегами з регулярної освіти. 

Відмітимо, що термін соціалізація по суті стосується інтеграції. Шкільна 

інтеграція – це процес включення до загальноосвітніх шкіл / звичайних класів до 

формальної та неформальної діяльності дітей, які, як вважають, мають особливі освітні 

потреби. 

Розглядаючи школу як головний інститут соціалізації дитини, шкільна інтеграція 

є деталізацією процесу соціальної інтеграції цієї категорії дітей, процесом, який має 

фундаментальне значення для сприяння подальшій інтеграції у життя громади шляхом 

формування поведінки та ставлення, навичок та сприятливі якості для цього процесу. 

Взаємозвʼязок між нормалізацією та інтеграцією, у свою чергу, є складним. Точка 

зору, на яку часто посилаються, полягає в тому, що якщо нормалізація є загальною 

метою, інтеграція у різних її формах, рівнях або режимах є засобом досягнення 

нормалізації. 

Аналіз психологічної перспективи соціалізації дітей-інвалідів вимагає, з одного 

боку, підходу з точки зору індивідуальної психології, а з іншого боку, підходу з точки 

зору колективної (групової) психології [4, с. 53]. 

Якщо ми розглядаємо проблему з точки зору індивідуальної психології, то ми 

повинні виділити знання про домінантні риси особистості дитини, її реакції та поведінку 

в різних ситуаціях, усвідомлення дітьми власних потреб, визначення способів 

задоволення цих потреб. Також буде враховано сукупність інтересів та прагнень дитини, 

що мотивує вибіркову та стійку орієнтацію на певні види діяльності, та сукупність 

установок, що виявляються в контексті особливих стосунків. 

Якщо ми дивимось на проблему з точки зору групової психології, ми повинні 

пройти стадію міжособистісних знань та міжособистісної оцінки між членами 

студентської групи, стадію соціально-афективної згуртованості, що впливає на групову 

динаміку, стадію самосвідомості групи в результаті відносин та інтерналізації [5, с. 62]. 

У житті соціальних та шкільних груп є також моменти дисфункції, які можна 

запобігти або усунути за допомогою втручань, зосереджених на: 

• Зміна невідповідного ставлення чи думок; 

• обізнаність членів групи з певними проблемами; 
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• Задоволення деяких вимог групи або висловлення думок щодо реорганізації 

групи. 

Ретельне виховання цих дітей забезпечує швидший розвиток, ніж спочатку 

вважалося можливим, освіта, отримана вдома та в школі / садку, має вирішальну роль у 

розвитку та соціалізації цих дітей. 

Ми можемо соціалізувати дітей-інвалідів незалежно від того, чи знаємо ми 

причину її труднощів (порушення розвитку, неврологічні травми). Найголовніше – це 

рання допомога, яка надається дитині (в сім’ї, дитячому садку, школі). 

Щоденне позитивне ставлення дорослого до дитини з обмеженими можливостями 

може ефективно допомогти їй у розвитку комунікативних навичок. Дитина буде легше 

спілкуватися, якщо вона хоче це робити, якщо вона хоче висловити те, що вона 

переживає.Ефективно використовуючи наші навички спілкування, ми зможемо 

стимулювати спосіб спілкування дитини. 

Дуже важливо, щоб дитині-інваліду допомогли стати якомога незалежнішою у 

всіх діях, які вони здійснюють. 

Однак будь-який підхід до підходу до стратегій впровадження інтегративної 

освіти, сучасна система освіти повинна починатись як з аналізу на макросоціальному 

рівні, так і з аналізу на мікросоціальному рівні цього питання. 

Мікросоціальний аналіз враховує [6, с. 78]: 

• доступність та зацікавленість вчителів підтримувати інтегровану освіту через 

діяльність, що проводиться з групою класів, які вони отримують; 

• прийняття батьків, які мають дітей, до класів, де практикується інтеграція - це 

дозволяє уникнути можливих станів напруженості або конфліктів, які можуть виникнути 

на цьому шляху; 

• чи дозволяє чисельна структура масових навчальних класів інтеграцію? 

• чи може вчитель мати диференційований підхід до категорій дітей у класі? 

Однак будь-який вихователь, який зосереджує свою діяльність на дитині, не 

повинен забувати, що: 

• Кожна дитина важлива для суспільства. 

• Кожна дитина має особливі потреби. 

• Кожна дитина має свої особливості. 

• Кожна дитина унікальна. 

• Хоча вони різні, всі діти рівні в правах. 

Висновки. Підбиваючи підсумки вищесказаного, можна прийти до висновку, що 

реальна освіта і виховання діють далеко за межами шкільного рівня, охоплюючи 

тим самим весь процес життя людини. В таких умовах, керівна філософія в освіті і 

вихованні є не тільки зосередженням на навчальний процес, але і на підготовку 

людини до змістовного життя поряд з іншими. Інклюзивна освіта є процесом, в якому 

загальноосвітня школа повинна бути змінена таким чином, щоб усі діти інваліди та 

діти, які опинилися без уваги з різних причин навчалися зі своїми однолітками і 

отримали якісну освіту. 

 

Література: 

1. Ілляшенко Т.О. (2011). Яка вона – інтеграція дітей з особливими освітніми 

потребами у загальноосвітній школі. Початкова школа. № 5.  С. 47-49 

2. Колупаєва А.В. (2019). Інклюзивна освіта: реалії та перспективи. Київ. 

«Самміт-Книга», 272 с.  

3. Колупаєва А.В. (2015). Інклюзія – соціальна модель устрою суспільства.  

Початкова школа. № 6. С. 47-50. 

4. Луценко І.Ф. (2017). Правові аспекти запровадження інклюзивної освіти в 

Україні, Початкова школа. № 3. С. 53-57. 

5. Маланчій В.Д. (2014). Організація роботи з дітьми з особливими освітніми 



Науковий пошук студентів ХХІ ст.: актуальні питання гуманітарних та соціально-економічних наук. Вип. 6 

414 

потребами. Початкова школа. №4. С. 62-63. 

6. Садова І.Я.(2018). Проблеми та перспективи впровадження інклюзивної 

освіти в Україні. Молодь і ринок. №9 (128)  вересень, С. 77-82. 

 

 

ФОРМУВАННЯ ПРАВОВОЇ СВІДОМОСТІ СТУДЕНТІВ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ 

ОСВІТИ 

Анастасія Метіль 

магістрантка факультету української філології та соціальних наук 

Ізмаїльський державний гуманітарний університет  

Науковий керівник – доц. Мазоха І.С. 

 

Зміни в політичному, економічному та культурному житті країни, нові погляди на 

сутність держави і права вимагають звернення до проблеми формування правосвідомості 

сучасного суспільства в умовах формування української незалежної, правової держави. В 

даний час існує багато питань, які потребують оперативного вирішення в процесі 

формування правосвідомості. Це, перш за все, правова неписьменність населення, часто 

суперечність нормативно-правових актів дійсності, нерозвиненість ідеології 

верховенства права і, як наслідок, заперечення правових принципів. У зв’язку з цим 

вища освіта повинна бути зосереджена на вихованні особистості шляхом укорінення 

твердих правових переконань, ціннісних орієнтацій у правосвідомості та прийняття 

стандартів правомірної поведінки на основі деталізації та глибини правових знань та 

ідей. 

Значна кількість дослідницьких робіт філософів, психологів, науковців, соціологів 

присвячена проблемі правосвідомості. Філософи представляють правосвідомість як 

специфічний спосіб духовного пізнання дійсності, вказують на зв’язок правосвідомості 

та моралі, описують генезис правосвідомості як теоретичний об’єкт філософського 

аналізу (А. А. Логунов, В. Р. Петров, А. А. Чупров, Ю.В. Шумова та ін.). Психологи 

визначають детермінанти правосвідомості на різних етапах особистісного та 

професійного розвитку людини (Л.М. Гайсіна, Ю.Л. Івлєв, Р.Р. Муслумов, Ю.В. 

Старшинов та ін.). Соціологи досліджують соціально-структурний аспект 

правосвідомості, розкривають роль правосвідомості у формуванні громадянського 

суспільства в Україні, виявляють його духовні та ідеологічні основи (О. Ю. Казурова, А. 

Б. Рачіпа, С. А. Рослов, Г. А. Шегорцов та ін.) [5]. 

У психології проблема правосвідомості вивчена мало і недостатньо. Л. М. Гайсіна 

вивчала зміну емпіричної правосвідомості студентів у процесі здобуття середньої 

спеціалізованої освіти [2]. Під час згаданого дослідження було виявлено, що розвиток 

емпіричного рівня правосвідомості студентів відбувається внаслідок змін самооцінки 

студентів, під впливом правової освіти та відповідно до властивостей особистості, а 

також рівня її інтелектуального розвитку . 

Р.Р. Муслумов розглянув психологічні умови підвищення рівня правової 

обізнаності студентів різних спеціальностей у процесі навчання в університеті. Також 

об’єктом дослідження стала правова свідомість здобувачів як складна системна освіта. 

Р.Р. Муслумов робить висновок, що формування та розвиток правосвідомості студентів – 

це складний, суперечливий процес, що вимагає подальшого серйозного, глибокого 

аналізу та компетентного управління. Причини існування негативних артефактів у 

правосвідомості студентів слід шукати не лише у недоліках юридичної освітньої 

діяльності в стінах університету, але і в прорахунках, у реальних проблемах та 

труднощах соціального розвитку, в їх несвоєчасному вирішенні. Для поліпшення 

правосвідомості студентів необхідні як постійні освітні та виховні зусилля, так і заходи 

соціально-економічного, організаційного та правового порядку на рівні всього 

суспільства [4]. 
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Формування правосвідомості особистості, її здатності оцінювати та захищати свої 

права [5] є, на думку переважної більшості вчених, найефективнішим способом 

побудови правового суспільства. 

Формування правосвідомості найбільш безпосередньо пов’язане з концепцією 

отримання вищої освіти, а саме здобуття знань у сфері юридичної освіти. Концепція 

освіти є багатогранною, і тому її слід розглядати з різних точок зору в багатьох аспектах. 

З одного боку, це поняття включає багатоманітний процес формування правосвідомості 

особистості та її правової культури під впливом різних соціальних, політичних, 

економічних та інших факторів. З іншого боку, це систематичний, цілеспрямований, 

контрольований процес будь-якої діяльності, який має вплив на свідомість людей, з 

метою формування їх глибоких і стійких правових ідей, знань та переконань [1]. 

Під правовою свідомістю студентів вищих навчальних закладів ми маємо на увазі 

динамічну особисту освіту, яка забезпечує здатність орієнтуватися та самостійно 

визначатись у правовому просторі на основі юридичних знань, умінь та навичок; 

оціночне ставлення до права, правові установки та ціннісні орієнтації. Розглядаючи 

правосвідомість здобувачів як динамічну особисту освіту, ми представляємо її структуру 

як комплекс із наступних взаємопов’язаних компонентів, що забезпечують її цілісність: 

1) когнітивний компонент (соціально-правові знання, знання основних 

нормативних документів, що регулюють професійну діяльність у будь-якій сфері 

суспільного життя); 

2) афективний компонент (емоційні стани здобувача, що виражають його 

ставлення до права, ціннісний показник усвідомлення студентом необхідності соціально-

правової діяльності); 

3) ціннісна складова (пріоритет права як загальнолюдської цінності в структурі 

ціннісно-смислової сфери студента, повага як соціально-правова цінність, легітимність 

чинного законодавства, ціннісне ставлення до людини, нетерпимість до порушень 

українського законодавства, юридична відповідальність); 

4) поведінковий компонент (соціальна та правова поведінка майбутнього 

спеціаліста, навички прийняття рішень у професійних та особистих ситуаціях, захист 

прав, свобод та інтересів суспільства). 

В даний час студентська молодь виділяється в Україні як особлива соціально-

демографічна група і навіть не за віком чи властивими їй психофізіологічними 

особливостями, а за існуванням єдиної мети і конкретно-виконуваної соціальної ролі. 

Можна встановити той факт, що рівень володіння правовими знаннями та 

виявлення правосвідомості студентів прямо залежить від тих підходів та методик, що 

застосовуються до них з боку представників закладів вищої освіти, а саме науково-

педагогічного складу та діяльності адміністрації.  

Для встановлення важливості та рівня реалізації правосвідомості здобувачами 

вищої освіти у закладах, що надають освітні послуги, встановлюється процес 

емпіричного дослідження даного явища. Особливістю цього дослідження є оцінка 

правосвідомості крізь призму складових її елементів, що відображає структурну та 

змістовну сторону правосвідомості (правові знання, ставлення до права, правові 

установки), характеризуючи мотиваційний бік правової поведінки (зменшення 

конфліктів, соціально зріла поведінка), розкриваючи функціональну та поведінкову 

сторону (рівень самоуправління поведінкою, рівень соціальної активності) [3]. 

Емпіричне дослідження формування правосвідомості здобувачів дає змогу 

констатувати той факт, що всі складові правосвідомості: знання права, ставлення до 

права, правові установки, юридична діяльність мають значний взаємовплив, вони діють 

як єдиний комплекс у розвитку правосвідомості студентів як невід’ємна частина даного 

психологічного явища. 
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Важливою умовою ефективного формування правосвідомості студентів є 

організація та проведення психологічного тренінгу на основі комплексу методів 

когнітивно – поведінкового підходу. 

Емпіричне дослідження формування правосвідомості студентів підтверджує 

думку про те, що якщо організувати зі студентами психологічні тренінги для загального 

розвитку правосвідомості та направити його на формування соціально активного рівня 

правосвідомості, то результат буде значним у поступових змінах рівня правової 

свідомості серед студентів. Іншими словами, можливим є досягнення нового якісного 

рівня формування правосвідомості. 

Підводячи підсумки роботи, присвяченої правосвідомості студентської молоді, 

можна сказати, що питання пошуку оптимальних механізмів формування 

правосвідомості особистості залишається суперечливим. Тим не менше, можна сказати, 

що проведення різноманітних психологічних тренінгів допоможе досягти задовільного 

результату у вивченні даного питання. 

Звичайно, розвиток правосвідомості учнів складний і суперечливий процес, що 

вимагає подальшого серйозного і глибокого аналізу. Аналізуючи ефективність процесу 

правової соціалізації, потрібно спиратися не тільки на вивчення форм освітньої роботи, 

але враховувати багато інших факторів, як зовнішнього (сім'я, умови в конкретному 

університеті, друзі тощо), але також внутрішнього (риси характеру, риси особистості 

тощо) характеру. Для покращення правової свідомості здобувачів вимагаються як 

постійні освітні та виховні зусилля, так і заходи соціально-економічного, 

організаційного та правового порядку на рівні всього суспільства. 
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ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ МЕШКАНЦІВ СІЛ У ПЕРІОД «ВІДЛИГИ»: 

ЗА МАТЕРІАЛАМИ ПІВНОЧІ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Тетяна Михайліна 
магістрантка факультету української філології та соціальних наук  

Ізмаїльський державний гуманітарний університет  

Науковий керівник – доц. Татаринов І.Є. 

 

Важливою складовою структури повсякденного життя людини є господарська 

діяльність та працевлаштування. Господарська сфера являє собою особливу область 

боротьби за життя. Саме виробництво матеріальних благ є невідʼємним атрибутом 

творчої праці людини. В період гострих соціальних катаклізмів, революцій і воєн саме 

господарські практики виступають найважливішою умовою збереження життя людей, а 

їх діяльність в громадському і особистому господарстві виконує не тільки економічну 

функцію задоволення потреб, а й стає найважливішим соціокультурним каналом, які 

реалізують соціальну інтеграцію. У період «відлиги» працевлаштування відігравало 

надзвичайно важливу частину повсякденності сільського мешканця. 

У період свого правління Хрущов почав реформувати сільське господарство, яке 

перебувало у стані хронічної кризи. Він домігся  для колгоспів підвищення 

закупівельних цін на мʼясо, молоко, зерно; списували борги; знизили податки; зменшили 

обсяг обов’язкових поставок державі сільськогосподарської продукції. Усе це дещо 

оживило немічне сільське господарство, підвищило прибутки колгоспників. Беручи за 

зразок аграрний сектор села, Хрущов вирішив запровадити окремі досягнення 

американських фермерів у СРСР. Колгоспам і радгоспам було наказано збільшити посіви 

кукурудзи, гороху та деяких інших культур. Все це мало підняти рівень кормової бази 

тваринництва, а отже, забезпечити потреби споживачів у молоці, м’ясі, маслі. 

Васильєва Надія Семенівна (1950 р.н.) з с. Крижанівки згадує, що коли вона була 

маленька, керував тоді відомий «кукурузник» – Микита Хрущов. Батьки її працювали в 

колгоспі. Батько був шофером, а мати працювала на полях. Коли була малою, то 

допомагала, сапала кукурудзу. Мати працювала дуже тяжко. Старший брат – Олександр, 

працював рибаком на баркасах, ловив бичків, сардельки, іноді камбали [2].  

До праці в харчовій області також залучали селян. Зокрема наявність в цій 

місцевості Чорного моря дозволило розгорнути тут рибні господарства. Журавльова 

Катерина Євгенівна (1945 р. н.) з с. Крижанівка згадує: «Коли я в 1959 році закінчила 

школу, мені було чотирнадцять років, більше нікуди вчитися не пішла і почала 

працювати в рибколхоз» [6].  

В селах Крижанівка та Нова Дофінівка був організований рибколгосп 

Чорноморець. Мешканка с Нова Дофінівка Мазурцова Тамара Григорівна (1937 р. н.) 

згадує, що її чоловік, Мазурцов Іван Васильович був бригадиром ставного неводу. 

Ловили бички, кефаль, короб, навіть червона риба осетер була. Мешканці Дофінівки 

знали коли приходив баркас з уловом. Приходили на причал і рибалки їм давали рибу. 

Риби  було дуже багато, вони навіть возили в місто відрами продавали на Новому ринку. 

У них, в Дофінівці був ливарний цех, виготовляли водопровідні крани. Вона там 

працювала. Пропрацювала там все своє трудове життя. Звідти  і на пенсію пішла [9]. 

Шатайло Олена Гаврилівна (1935 р. н) згадує: «Пам’ятаю  мама працювала  в 

рільничій бригаді і я тако ж там працювала, трудодні були, вранці машина забирала, а то 

і підводами, і ввечері по закінченню роботи поверталися, так їдемо і пісні співаємо, тоді 

дружно жили, допомагали одне одному. З 1956 року я працювала трактористкою 

культивувала поля  була комсомолкою» [12]. 

Зарічанський Давид Миколайович (1942 р. н.) з с. Вапнярка зазначив, що його 

мама також  працювала в колгоспі в польовій бригаді. Він закінчив 7 класів і одразу 

пішов в колгосп працювати. Спочатку був столяром, тесляром, виготовляв вікна, двері, а 

потім послали в автошколу «ДОСАФ» (Добровільне товариство автофлоту) [7]. Дубовик 
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Тетяна Іванівна (1938 р. н.) розповіла: «Батько мій рибалкою був, а також в колгоспі 

працював, мама також в колгоспі на полі працювала. Я також після школи пішла на поле 

працювати, сапала кукурудзу, соняшник, буряк. На поле нас машина вранці забирала 

відвозила і ввечері назад привозила» [4]. Звєрєва Наталія Іванівна (1946 р. н.) з с. 

Вапнярка ділиться спогадами, як восени їх, старшокласників посилали збирати буряки.  

Між рядами їде трактор з прицепом, а вони рвуть і одразу на прицеп кидають буряк. 

Возили буряк до силосної ями, чистили і в кагати складали на зиму для корів. Вони з 

задоволенням це робили. Тому що в цей період не потрібно було ходити до школи [8].  

Шевченко Людмила Йосипівна (1942 р. н.) з с. Сербка почала роботу на 

птахофабриці, але  прагнула вивчитись та отримати більш престижну роботу:  «Я 

закінчила сім класів і пішла працювати  спочатку на пташник, пташницею, тоді у нас 

відгодовували індиків, а потім дояркою в колгоспі. Невдовзі я пішла вчитися в 

Петрівський технікум і по його закінченню пішла працювати обліковцем, потім 

меліоратором, потім стала завідуюючою складом в бугалтерській конторі» [13]. 

Незважаючи на активний розвиток важкої індустрії, у сільськогосподарській 

галузі регіону гостро відчувався брак техніки: тракторів, комбайнів, сівалок, автомашин і 

т.д. Технічний рівень ведення господарства в перші повоєнні роки залишався порівняно 

примітивним, обладнання для обробки врожаю не було, тому навіть віяти зерно тоді 

доводилось вручну. Праця на селі залишалася фізично важкою, основні роботи в 

рослинництві і тваринництві виконувалися вручну, незважаючи на існування великої 

системи машинно-тракторних станцій, завдання яких полягали саме в полегшенні праці 

селян і виконанні основних польових робіт: підйом зябу, весняна оранка, збирання 

врожаю і т. д. Вже пізніше почали з’являтися машини. Дубовик Іван Васильович (1932 р. 

н.) згадує: «Після школи я поступив в ПТУ на вул. Богатого в місті, називали тоді бурса 

Вертелецького вивчився на слюсаря і пішов працювати в ремонтну майстерню. А в 1960 

році мені довірили трактор. Пам’ятаю з якою гордістю я сідав на свій перший Т-25» [3].  

У післявоєнній колгоспному селі вкоренилася несправедлива практика 

розрахунку колгоспів з селянами за виконану роботу в суспільному виробництві. Чинне 

радянське законодавство передбачало, що колгоспники отримують за свою працю натур 

продукцію і грошові виплати пропорційно своїй трудовій участі в 

сільськогосподарському виробництві після виконання колгоспом всіх обовʼязкових 

поставок державі. Але на ділі досить часто ще до виконання всіх держпостачань голови 

«за записками» в рахунок авансу видавали колгоспникам різну продукцію і при цьому не 

завжди враховувалося кількість вироблених конкретними колгоспниками трудоднів, 

тобто виходило «кому багато, а кому мало».  

В 1961 році був прийнятий указ Президією Верховної Ради СРСР «Про посилення 

боротьби з особами, які ухиляються від суспільно-корисної праці і ведуть 

антигромадський паразитичний спосіб життя». Відповідно до цього указу, люди, які не 

працювали більш як чотири місяці на рік, притягувалися до кримінальної 

відповідальності. Не працювати дозволялося лише домогосподаркам, які мали маленьких 

діток. 

Дискримінація й нужденне становище колгоспного селянства поступово почали 

долатися. «Залишковий принцип» оплати праці колгоспників було зроблено спробу 

подолати. Цей принцип  утвердився ще в часи колективізації, коли основна частина 

заробленого видавалася після закінчення господарського року. На рівні матеріального 

життя колгоспників згубно позначилася така практика. Вона не створювала стимулів для 

підвищення продуктивності праці. Для розподілу за трудоднями в кінці року у колгоспів 

нерідко траплялося, що не залишалося ресурсів. Окремі колгоспи в середині 1950-х рр. 

почали переходити до іншої системи розподілу доходів: щомісячного авансування 

працівників колективних господарств. Економічно найміцніші колгоспи запровадили 

гарантовану оплату трудодня. Інші гарантували оплату грошима без нарахування 
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трудоднів. Нерегулярним було грошове і натуральне авансування колгоспників. 

Спочатку поширювалося на тих, хто займався вирощуванням технічних культур [1].  

Поширеність подібної практики в колгоспах вело до знецінення значущості 

трудодня, до зменшення доходів колгоспів і селян, а в довгостроковій перспективі і до 

зменшення зацікавленості колгоспників в колгоспній праці, розкладання трудової 

дисципліни. Таким чином, це було однією з найгостріших проблем повсякденного життя 

колгоспного села. 

Зважаючи на брак коштів, доводилось шукати додаткові засоби заробітку. 

Незважаючи на переважання в країні командно-адміністративної економіки, приватні 

торгівельне операції все ж проводились. З приміських сіл таких як Крижанівка, 

Фонтанка, Вапнярка, Нова Дофінівка люди їздили в місто Одесу продавати городину, 

молоко, сир. Згадками Мазурцової Галини Захарівни (1942 р. н.) її мати, майже кожну 

неділю їздила на Новий базар продавати городину та молоко [9].  Мазурцова Тамара 

Григорівна (1937 р. н) згадує, що чоловік її був  рибалкою, привозив додому рибу, вона 

відрами продавала в місті Одесі [10].  

Від селян вимагалася повна віддача у роботі. Те, що зараз є логічним і звичним в 

організації праці – відпустки та декрети – шістдесят років тому було чимось 

неймовірним. При цьому влаштувати дитину в державний виховний заклад не завжди 

було можливим. Шатайло Олена Гаврилівна (1935 р. н.) зазначає з цього приводу, що в 

колгоспі декретних відпусток не було, дітей здавали в садочки навіть в вісім місяців, бо 

треба було йти працювати. Так одного разу, коли вона хотіла здати свою  доньку до 

садка, їй відмовили, а на роботу треба і тоді вона просто залишила її – на столі у 

завідуючої і все, так їй і місце знайшли в садку [12]. Схожа ситуація була і в родині 

Звєрєвої Наталії Іванівни (1946 р. н.) – «Після війни робили совхози, ферми будували і 

люди повинні були вже працювати в них. Так і мама моя вже коли був мені один рік 

віддала мене в садок, деякі діти були там і в п’ять-шість місяців, а сама пішла 

працювати. Сестра моя також працювала з мамою дояркою» [8]. Їй вторить Дюговська 

Ніна Іванівна (1936 р. н): «Я закінчила десять класів і пішла працювати на поле в 

«звено», потім в 1956 році одружилася, в 1960 році народила сина Андрія. Виплачували 

мені зарплатню за два місяці до родів і два після, потім потрібно працювати і для 

догляду за сином я наймала няньок, а сама пішла працювати. В рік його відправила в 

садочок, працювала в бухгалтерії начисляла гроші, книгу розрахункову вела, а потім 

працювала завідуючою промислової бази» [5]. 

Режим роботи в селян-колгоспників  був напружений і тривав з ранку до вечора. 

Але і після роботи чекав не відпочинок, а нова робота – тепер вже домашня. Ось, як про 

це згадує Матяш Віктор Сергійович (1940 р. н.): «Влітку, коли була робота на полі і 

вдома, то допізна працювали, а зимою, коли день менший, темніло рано, то засвічували 

лампи і вишивали,  пісні співали. Чоловіки меблі самі робили, тато мій Сергій столяром 

був, то сам столи, стільці, сундуки, шафи, все сам робив. Навіть дверні, віконні рами, 

вікна, двері, бочки, все вмів» [11]. Дубовик Тетяна Іванівна  (1938 р. н.) зазначає, що в 

турботах дні пролітали непомітно: хто працював в польових бригадах, то взимку був 

вдома, взимку день короткий, піч натопили, їсти зварили, біля тварин попоралися, і день 

закінчився [3]. 

Нерідко, через ментальність сільських мешканців, що вже звикли до важкої 

фізичної праці і не бачили іншого шляху життя, а також скрутні фінансові можливості, 

на думках про інше майбутнє в їх дітей ставився хрест. Наприклад, Мазурцова Галина 

Захарівна (1942 р. н.) з сумом згадує про свої мрії та реальний трудовий шлях так: 

«Закінчила десять класів, хотіла бути вчителькою, а мама не пустила» [9]. Та не 

зважаючи на всі складнощі та поневіряння, люди, що вже були навчені війною та 

голодом, терпляче переносили все. Як зазначила одна з наших респонденток : «Важко 

тоді було працювати, але і жили нормально, і дітей підняли». І навіть жили весело, з 

піснею: «На роботу нас возили повозками, помню їдемо зранку співаємо пісень і так 
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саме і ввечері, назад з піснями» [5]. Остафійчук Микола Федорович(1939 р. н.) працював 

на подводі развозчиком, згадує, що перевозив ланку з дівчатами,  жінками на поле. 

Пам’ятає  їдуть, а вони пісні співають, хоч на роботу їдуть, але весело було [14]. 

Отже, сільське населення в досліджуваний період в основному працювало в 

колгоспах. Для сільського господарства були характерні такі явища та процеси, як 

необгрунтоване розширення посівів кукурудзи, перехід на нову систему оплати праці 

колгоспників, реорганізація МТС в РТС, продаж їхньої техніки колгоспам. І хоч як 

важко не працювали в 1960-х роках серед населення був високий оптимізм щодо 

здатності наздогнати Захід за рівнем життя. Вади радянської економіки населення не 

сприймало тоді так гостро. 
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Школа – це осередок навчання та виховання, де здійснюється процес формування 

загальноосвітніх компетентностей. У навчальних закладах відбувається становлення 

особистості, її соціалізація та адаптація, що дає підстави до ґрунтовного вивчення 

значущості цих закладів як явища локальної історії. Дослідження історії шкіл надає 

можливість оцінити педагогічний досвід попередніх поколінь з метою втілення його 

найкращих взірців у сучасну практику. Саме цим був обумовлений вибір теми цієї статті. 

Метою наукової розвідки є розгляд становлення та розвитку шкільної освіти в с. 

Виноградівка Болградського району. Слід зазначити, що публікації з цієї тематики 

представлені фрагментарними, довідковими виданнями. До цих питань зверталися С.С. 

Булгар та П.Г. Кочмар у своїх роботах відповідно «История и культура гагаузов» [1], 

«Виноградовка (Курчи). История села (1811-2011 гг.)» [2], «След в истории села. 

Страницы жизни Виноградовской школы (с. Виноградовка-Куртчу)» [4]. С.С. Булгар у 

праці, присвяченій історії села Виноградівка, «Виноградовка (Курчи). История села 

(1811-2011 гг.)» розглядає становище місцевої школи у XIX – на початку XX ст. Історія 

освітнього закладу цього села у різні періоди стала об’єктом дослідження  П.Г. Кочмара 

у краєзнавчому виданні «След в истории села. Страницы жизни Виноградовской школы 

(с. Виноградовка-Куртчу)».  

Перші відомості про школу в с. Виноградівка представлені в архівних джерелах, а 

саме у  «Ведомостях об учебных заведениях в колониях Бессарабского водворения за 

1846 год». За цим документом навчальний заклад з’явився 26 жовтня 1841 р. [1, с. 445].  

Він утримувався коштом сільських громад [3, c. 62]. У школі навчалось  34 учні, яких 

навчав єдиний вчитель – Степан Татарченко. Школярам викладалися такі предмети: 

читання, чистописання, Закон божий, коротка священна історія і основи арифметики» [1, 

с. 445]. На жаль, про стан освіти у цьому населеному пункті впродовж 1850-1900 рр. 

відомостей не зберіглося. 

Після окупації Бессарабії Румунією в 1918 р., шкільне навчання здійснювалося 

румунською мовою. Також було запроваджено обов’язкову початкову освіту. На той час 

у селі діяла початкова чотирирічна школа, яку відвідували близько 100 дітей. У 1924-

1925 навчальному році відкрили ще один клас – п’ятий. Тривалий час там працювали 

вчителями Михайло Дрига і його дружина Єфросинія. За свідченнями очевидців у школі 

практикували фізичні покарання. Ухилення від навчання каралося законодавством 

різними «штрафними санкціями» [7]. Велика увага у закладі приділялася вивченню 

румунської мови. У початковій школі викладали загальні засади з усіх наук, історії та  

мистецтва, особливу увагу приділяли арифметиці, а також вивчали Закон Божий. У 

неділю учні обов’язково мали відвідувати православну церкву [2, c. 246-247].  

Після закінчення початкової школи її випускники отримували право вступу до 

середнього закладу освіти. Вони здавали вступні іспити з румунської мови та 

арифметики.  

Після звільнення села Червоною Армією від румунських окупантів у 1940 р. 

постала проблема організації роботи школи, обладнання будівлі під класи. Довелося 

переобладнати окремі селянські будинки під школу і навіть орендувати деякі 

приміщення у жителів села. 1 вересня 1940 р. у навчальному закладі працювало вже 

більше 30 вчителів. Першим директором став Кирило Іванович Кіосев, вчителями 

працювали – Д.І. Дікіджи, М.М. Іванов, О.М. Манолова, А.П. Мумжіев та інші [6]. 

Одним із важливих напрямів роботи освітнього закладу була ліквідація неписемності 

серед дорослого населення, 90% яких були безграмотними.  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D2%90
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Під час Другої світової війни 17 липня 1941 р. у село увійшли німецько-румунські 

війська. Впродовж трьох років школа не працювала. Болградський район був звільнений 

радянськими військами 25 серпня 1944 р. Під час відступу німецько-румунські війська 

підпалили найбільшу будівлю школи, знищили всю документацію. Директором школи 

впродовж 1945 – 1960 рр. працював Павло Алексійович Коссаковський. У цей період 

були відкриті 6 і 7 класи вечірньої школи, в яких підлітки та молодь отримали 

можливість продовжити свою освіту. На початку 1946-1947 навчального року заклад 

відвідувало 703 учні 1-5 класів. На кінець навчального року залишилося 556 учнів, 

оскільки 48 виїхали із села, а 99 – померли. Стрімке скорочення чисельності школярів 

було пов’язано з голодом 1946-1947 рр.  

Новий етап у розвитку школи почався у 1948 р., вона стала семирічною, а через 10 

років, у 1958 р., вона перетворилася у Виноградівську восьмирічну школу. Також у селі 

діяла вечірня середня школа сільської молоді, в якій навчалося 506 учнів, був відкритий 

підготовчий клас, створено книжковий фонд з 410 книг. Впродовж 1949-1950 рр. 

збільшилася чисельність учнів, оскільки в село поверталися сім’ї, які тікали від голоду. В 

підготовчих класах навчалося 35 учнів, була введена посада піонеровожатої [4, c. 62-65].  

Впродовж 1964-1962 рр. посаду директора Виноградівської школи обіймав 

Олександр Олексійович Банєв. На той час заклад розміщувався у двох спорудах. 

Найстаріша шкільна будова знаходилась у центрі села біля примарії. Згодом було 

зведено ще одну шкільну будівлю, яка містила чотири класні кімнати, бібліотеку і 

квартиру директора школи.  

Виноградівська школа набула статусу середньої у 1973 р. В освітньому закладі 

навчалося 705 учнів, вчительський колектив налічував понад 60 вчителів. Творчими 

уміннями і педагогічною майстерністю відрізнялися вчителі П.В. Арабаджи, 

О.Г. Ангелова, Є.С. Безворотнева, О.І. Галкіна, В.М. Горобченко, А.Ф. Вачів, 

М.Г. Дімова, М.Д.  Зехірова,  В.В.  Кіпер,  А.Н.  Константинов,  Є.І.  Колвакчі,  Н.В.  

Манолова, М.А. Молчанова, В.І. Радова, С.Т. Семішан, Н.І.  Таушажі, М.В.  Щербан. 

Шкільні педагоги, окрім своїх професійних обов’язків, проводили активну громадську 

роботу в селі. Незважаючи на розпорошеність і віддаленість одна від одної шкільних 

будівель, школа повністю перейшла на кабінетну систему навчання. У 1973-1975 рр. у 

Виноградівській школі плідно працював комітет комсомолу, що було обов’язковою 

вимогою радянської дійсності [6]. 

У 80-ті роки XX ст. Виноградівська середня школа була однією з найкращих у 

Болградському районі. В цей період було розпочато будівництво нової споруди 

освітнього закладу на 1 176 учнів. Нова школа введена в дію 1 жовтня 1985 р. До занять 

приступили 780 учнів і педагогічний колектив у кількості 60 вчителів. У новій будівлі 

були обладнані навчальні кабінети з усіх предметів, методичний кабінет, бібліотека, 

спортивна та актова зала, їдальня. У своєму розпорядженні навчальний заклад мав 

стадіон, спортивні майданчики й слюсарні майстерні [2, c. 258].  

Згодом класний фонд школи був доповнений двома кабінетами інформатики, а у 

2011 р. відкрито історико-краєзнавчий музей, кабінет гагаузької мови і літератури з 

музейної кімнатою, спортивну залу для початкових класів, гімнастичну залу для 

старшокласників [4, c. 67]. Починаючи з 1975 р. цей осередок освіти у селі закінчили 

2885 випускників, 46 з яких отримали із золоту та срібну медалі [5]. Сьогодні 

вчительський колектив нараховує 34 педагога. Більшість із них мають вищу освіту – 31, 

неповну вищу – 3, вищу кваліфікаційну категорію – 11. У стінах  школи здобувають  

знання  359  учнів [8]. 

Доленосним в історії цього закладу освіти став 2016 р., коли рішенням загальних 

зборів за участю вчителів, учнів, батьків Виноградівській школі було присвоєно ім’я 

Олександра Олексійовича Банєва, директора школи, завдяки якому освіта в с. 

Виноградівка вийшла на новий рівень. Олександр Олексійович був випускником цієї 

школи 1925 р. У 1940 р. його було обрано головою Виноградівської сільської Ради, 
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впродовж 1954-1962 рр. він очолював колгосп, працював директором школи, а згодом 

став завідуючим Болградського районного відділу народної освіти [6]. 

Таким чином, Виноградівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів ім. О.О. Банєва 

Болградської районної ради Одеської області має цікаву і багату подіями історію. 

Дореволюційний період був часом становлення закладу, навчання здійснювалось за 

всіма принципами  ланкастичних шкіл, було дворічним і надавало початкову базову 

освіту.  Румунський період в історії школи характеризується запровадженням 

румунської мови в освітнє середовище та жорстким контролем за навчальною діяльністю 

учнів.  У воєнний період діяльність навчального закладу на три роки була призупинена. 

Після закінчення війни Виноградівська школа, незважаючи на фінансові та матеріальні 

проблеми, продовжувала працювати, з’явилася вечірня форма навчання. В цей період 

вона спочатку стає семирічною, а згодом і восьмирічною, значно зростає  якість 

навчального процесу, збільшується кількість кваліфікованих педагогів. Впродовж 1970-

1990 рр. збільшився учнівський контингент, ефективність роботи всього педагогічного 

колективу, про що свідчать численні учнівські нагороди. Сьогодні Виноградівська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів ім. О.О. Банєва Болградської районної ради 

Одеської області продовжує залишатися осередком освіти і культури у громаді. 
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БУЛІНГ: ПОРАДИ БАТЬКАМ ПОСТРАЖДАЛИХ 

Настя Моток 

магістрантка факультету української філології  та соціальних наук    

Ізмаїльський державний гуманітарний університет 

Науковий керівник – доц. Фурдуй С.Б.  

 

  Булінг (залякування, переслідування, знущання) – це зверхня, образлива 

поведінка, пов’язана з дисбалансом влади, або силових якостей [4, с. 16]. Вчителі 

відіграють вирішальну роль в боротьбі зі знущаннями в школі. Однак вони можуть 

впоратися з цією проблемою тільки за підтримки керівництва школи, батьків та місцевої 

влади. Для успішної боротьби з насильством в школі: всі члени шкільної спільноти 

повинні погодитися з тим, що насильство, домагання, дискримінація за будь-якою 

ознакою, сексуальні домагання й нетерпимість в школі неприпустимі. 

Кожен має знати, які форми насильства та домагань можуть приймати та від чого 

страждають люди. Вивчення прав людини та виховання в дусі миру повинно бути 

включено в шкільну програму. З учнями повинні бути розроблені правила поведінки в 

класі, а також шкільні правила. Правила повинні бути написані в позитивному ключі «як 

повинно бути», а не як «не потрібно». Правила повинні бути ясними, точними й 
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короткими. Дисциплінарні заходи мають бути виховними, а не каральними. Засудження, 

зауваження, догани спрямовуватися на дії дитини й їх можливі наслідки, а не на 

особистість порушника. Жоден випадок насильства або домагання, жодна скарга не 

можуть бути проігноровані. Учням важливо пояснити, що будь-яке насильство, 

образливі слова неприпустимі. Реакція повинна бути негайною (припинити бійку, 

припинити знущання) та більш жорсткою при повторних випадках агресії. При аналізі 

ситуації необхідно з’ясувати, що сталося, вислухати обидві сторони, підтримати 

потерпілого й обов’язково поговорити з тим, хто скоює булінг, щоб зрозуміти, чому він 

або вона зробили це. У такій бесіді повинен бути знаходитися шкільний психолог. 

Залежно від тяжкості вчинку учень може вибачитися, написати записку батькам 

потерпілого або зателефонувати їм [3, с. 22].  

Слід пояснити, що навіть пасивне спостереження за знущаннями й бійками 

надихає кривдника продовжувати. Свідки повинні захищати жертву насильства й, при 

необхідності, звертатися за допомогою до дорослих. Необхідно створити механізми 

повідомлення про випадки насильства, щоб учні не боялися це робити. Ці механізми 

мають забезпечувати учням підтримку і конфіденційність, бути тактовними. Успішне 

запобігання насильству та боротьба з ним вимагають навчання навичкам ефективного 

спілкування та мирного вирішення конфліктів. 

Для опису типів поведінки дитини у конфліктних ситуаціях К. Томас 

використовує двомірну модель регулювання конфліктів, основними чинниками якої є 

кооперація, пов’язана з увагою дитини до інтересів інших людей, втягнутих у конфлікт, 

та наполегливість, для якої характерний акцент на захисті власних інтересів. Відповідно 

до цих чинників К. Томас виділяє такі способи регулювання конфліктів:  

1) суперництво (конкуренція) як прагнення задовольнити свої інтереси на шкоду 

іншому;  

2) пристосування – принесення в жертву власних інтересів заради іншого;  

3) компроміс – коли обидва учасники змушені йти на певні поступки;  

4) уникнення, для якого характерна як відсутність прагнення до кооперації, так і 

відсутність тенденції до досягнення власних цілей;  

5) співробітництво – учасники конфліктної ситуації приходять до альтернативи, яка 

повністю задовольняє інтереси обох сторін. 

Підліткове середовище поділене на певні групи з різним соціальним статусом, 

тому гарним прикладом може бути те, як жертву змушують виконувати певні дії для 

«приєднання» до групи. Це ритуали посвячення до групи, які часто означають перехід 

від дитинства до дорослості, для якого сучасна підліткова культура ще не виробила 

відповідних не принизливих правил поведінки. 

Існують також міфи про жертви знущань: жертвою часто вважають беззахисну, 

слабку дитину з проблемами в спілкуванні з однолітками, з фізичними та психічними 

розладами [1, с. 109]. Однак дослідження підтверджують наступні твердження:  

 невідомо, наскільки фізичні, психологічні проблеми, мова, зріст, колір шкіри, 

вага, одяг, є факторами вибору жертви;  

 тільки одна зовнішня характеристика, пов’язана з приниженням, веде до того, що 

дитина буде вважатися більше слабкою і вразливою, ніж однолітки;  

 невпевнена в собі, соціально некомпетентна молодь, більш схильна до 

віктимізації;  

 факт наявності друзів, особливо тих, хто буде захищати від кривдників, значно 

знижує ймовірність стати жертвою. 

Виділяють різні типи жертв залежно від реакції на знущання. По-перше – пасивна 

жертва схвильована і незахищена, на знущання відповідає плачем, відступаючи, 

уникаючи злочинця, замовчуючи, і ця реакція насправді є винагородою для винного, щоб 

цикл насильства продовжувався. Вважається, що переважна більшість жертв саме цього 

типу. По-друге – «провокаційна» жертва: вона викликає роздратування, привертає увагу 
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правопорушників та однолітків, отримує певний контроль над ситуацією, реагує 

проявами агресії та страху, хвилювання, більш схильна протистояти знущанням. Обидва 

типи менш здатні контролювати свої емоції та інформують правопорушників, що це 

легка мішень. Дослідники також виявляють хронічних жертв, над якими знущаються 

кілька разів на тиждень. Вони, як правило, повертаються до злочинця, щоб продовжити 

існуючий зв’язок, який починає новий цикл насильства. Хронічні жертви залишаються 

незмінними, навіть якщо вони переїжджають в іншу школу чи місце проживання і часто 

покінчують життя самогубством як єдине можливе рішення поточної ситуації.  

Спостерігачі, незалежно від їх положення, фактично беруть участь в процесі 

залякування і підпадають під вплив. Активна підтримка або заохочення злочинця з боку 

спостерігачів призводить до ще більших страждань і приниження жертви, сприяє 

антигромадській поведінці злочинця і несе в собі ризик того, що спостерігачі втратять 

чутливість до жорстокості, оскільки це може перетворити їх в повноцінних злочинців. 

Залежно від ступеня залученості злочинець виділяє наступні типи груп спостерігачів 

(починаючи з найближчої до нього):  

1) група, близька до злочинця: послідовники (які беруть активну участь в 

знущаннях, але не почали) – прихильники, пасивні правопорушники (підтримують 

знущання, але не грають активної ролі) – пасивні прихильники, потенційні кривдники 

(люблять знущання, але не проявляють відкритої підтримки);  

2) група спостерігачів («це не моя справа») не залучена ні в одну зі сторін, не 

проявляє ні підтримки, ні схвалення;  

3) спостерігачам булінгу це не подобається, й вони думають, що повинні зупинити 

це, але нічого не роблять;  

4) група захисників жертви обурена знущанням та допомагає або намагається 

допомогти жертві. 

Хоча адміністрації шкіл багато роблять для запобігання знущань і своєчасно з 

ними борються, та батьки можуть краще навчити своїх дітей попереджати і припиняти 

таку поведінку заздалегідь. Ось декілька порад про те, як боротися з чотирма найбільш 

поширеними типами знущань [2, с. 9]. 

1. Словесне (вербальне) залякування. 

Словесне знущання або залякування проявляється образливими словами, та часто  

постійними погрозами і неповажними коментарями на адресу кого-небудь, щоб 

зацькувати за індивідуальні особливості (про зовнішність, релігію, етнічної 

приналежності, інвалідності, стилю одягу і т. д.).  

Діти, які зазнали словесне знущання, часто замикаються в собі, стають 

вередливими або мають проблеми з апетитом. Вони можуть розповісти вам про лайливі 

слова, які хтось сказав їм, і запитати, чи правда вони є такими.  

 Батьки таких дітей мають їх навчити поважати себе. За допомогою власної 

моделі поведінки допомогти дитині зміцнити свою думку про те, що всі заслуговують 

доброго ставлення, що треба дякувати вчителям, хвалити друзів, показати добре 

ставлення до співробітників магазину та інших. Необхідно розвивати у дітей почуття 

власної гідності і вчити їх цінувати свої сильні сторони. Найкращий захист, який можуть 

запропонувати батьки – це зміцнити у дитини почуття власної гідності та незалежності, а 

також її готовність діяти, коли це необхідно. Обговорювати та відпрацьовувати безпечні, 

конструктивні способи реагування дитини на слова і дії кривдника. Разом придумати 

основні фрази, які дитина може сказати своєму кривдникові переконливим, але не 

ворожим тоном, наприклад: «Твої слова неприємні», «Дай мені спокій».  

            2. Фізичне залякування. 

Фізичне залякування або залякування з агресивними фізичними діями - це 

повторювані удари, стусани, блоки, поштовхи, небажані дотики, які є відповідною 

формою булінгу.  
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Коли це відбувається, багато дітей не розповідають своїм батькам про цей 

інцидент, тому необхідно стежити за можливими попереджувальними сигналами і 

непрямими ознаками, такими як нечіткі порізи, подряпини, удари, синці, відсутність або 

порваний одяг, часті скарги на головний біль і біль в животі.  

Якщо батьки підозрюють, що їхня дитина піддається фізичному насильству, вони 

мають почати невимушену розмову – запитати, як справи в школі, що сталося під час 

обіду або під час перерви, по дорозі додому. Грунтуюючись на відповідях, дізнайтеся у 

дитини, не проявляв хтось жорстокість до неї. Батькам треба постаратися контролювати 

свої емоції від почутого. Підкреслити важливість відкритого і постійного зв’язку дитини 

з батьками та вчителем або шкільним психологом. Інвентаризувати дату й час випадків 

прояву булінгу, реакцію учасників та їхні дії. Якщо фізичне насильство щодо дитини 

триває і батькам потрібна додаткова допомога поза школою, вони мають звернутися в 

місцеві правоохоронні органи. Існують закони про боротьбу з залякуванням й 

переслідуванням, які передбачають негайних коригувальних дій [5, с. 180].  

3. Соціальне залякування. 

 Соціальне залякування або залякування з використанням тактики ізоляції 

особистості має на увазі, що людині  навмисно не дозволяють брати участь в роботі 

групи, будь то обід, за обіднім столом, гра, спорт або громадські заходи.  

Батьки мають спостерігати за змінами в настрої своєї дитини, її опору,  

приєднатися до спільноти однолітків й, більш ніж звичайно, прагненню до самотності. 

Дівчата частіше, ніж хлопчики, відчувають соціальну ізоляцію, невербальне або 

емоційний залякування. Емоційна біль при такому знущанні може бути такою ж 

сильною, як і при фізичному насильстві, та тривати набагато довше.  

Батьки кожного вечора мають витрачати деякий час, щоб поговорити з дітьми про 

те, як пройшов їх день. Допомагати їм у всьому, шукати позитивні моменти, звертати 

увагу на позитивні якості дітей, які намагаються скривдити і переконайтеся, що вони 

знають, що є люди, які їх люблять й завжди готові про них подбати. Зосередьтеся на 

розвитку своїх талантів та інтересів в музиці, мистецтві, спорті, читанні та позакласних 

заняттях, щоб ваші діти могли будувати відносини поза школою.  

Таким чином, існує досить чіткий поділ учасників залякування злочинця, жертви і 

спостерігачів, а також визначені певні типи поведінки під час цькування кожного з них. 

Різноманітність типів поведінки хуліганів відображає велику кількість варіантів 

приниження і залякування через різноманітність міжособистісної та міжгрупової 

взаємодії у дітей і підлітків. 
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ГОЛОДОМОР 1946-1947 РР. В УКРАЇНІ І РОСІЇ: ЗАГАЛЬНІ РИСИ І 

РЕГІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ 

Костянтин Ніколаєв  

магістрант факультету української філології та соціальних наук 
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В історії народів Росії і України однією з трагічних і маловивчених сторінок є 

голод 1946-1947 рр. Його осмислення на основі достовірних і доступних широкому 

загалу джерел є актуальним в контексті  активної і непростої дискусії, що ведеться в 

останні роки в Росії та Україні про долі народів в радянський період їх історії, загалом і в 

особливому в ході найважливіших його подій, до числа яких, на мій погляд, відноситься 

і розглянута проблема. 

Вона актуальна і в світлі розгорнутої дискусії про ціну за створення і розвиток 

СРСР, заплаченої його народами в період його існування, яка виводить на більш 

глобальну проблему – про історичне значення радянського періоду для Росії і України. 

Тема голоду 1946-1947 рр. в Росії і Україні замовчувалася в СРСР, оскільки 

сталінське керівництво, а слідом за ним і наступні лідери не визнавали його факт. 

Лише в 1988 році в четвертому томі колективної праці з історії радянського 

селянства про нього вперше було сказано авторами, але дуже коротко, без належного 

глибокого і всебічного аналізу. [1] 

Ситуація змінилася після розпаду СРСР і краху радянської системи. Тема голоду 

1946-1947 років привернула увагу дослідників як в Росії, так і Україні. 

В останні десятиліття в Росії сформувалися дві позиції з даного питання, 

засновані на вивченні значного комплексу раніше недоступних дослідникам джерел. 

Прихильники першої вважають, що голод 1946-1947 рр. принципово відрізняється від 

першого сталінського голоду 1932-1933 рр., оскільки в комплексі обʼєктивних і 

субʼєктивних його причин головними були посуха і наслідки війни, тобто обʼєктивні 

чинники, а лише потім дії влади (тобто субʼєктивний фактор). У 1932-1933 рр., як 

відомо, ситуація була принципово іншою. [2] 

Тут же свою роль зіграв і фактор початку холодної війни, який враховувався 

сталінським керівництвом СРСР при формуванні державних резервів зерна і їх 

заощадженні на випадок війни в умовах голодної кризи 1946-1947 років. У перші 

повоєнні роки серед комплексу причин голоду була відсутня найважливіша причина 

великих голодовок 1891-1892 і 1932-1933 рр. – індустріальна модернізація країни. У 

порівнянні з ситуацією в роки колективізації у існуючого режиму не було необхідності 

будь-яку ціну руйнувати старе і створювати нове сільське господарство, придушувати 

опір селянства. Отримавши перемоги в страшній війні СРСР не потрібні були ніякі 

потрясіння. Перед країною стояли важкі завдання відбудови народного господарства і 

протистояння Заходу в умовах розпочатої «холодної війни». [3] 

Прихильники іншої точки зору на причини голоду 1946-1947 рр. в СРСР 

доводять, що цей голод став прямим наслідком дій влади, які спровокували його 

політикою надмірних хлібозаготівель, яка не враховувала посуху і положення 

голодуючого населення і ставила геополітичні інтереси країни і положення правлячої 

бюрократії на перше місце. Звідси голодний експорт в країни Східної Європи, 

збереження значних держрезервів зерна в умовах голоду, привілейоване становище 

владних еліт. Фактично прихильники цієї точки зору прирівнюють голод 1946-1947 рр. 

до голоду 1932-1933 рр., розглядають їх як ланки одного ланцюга в тсталінської 

політиці. [4] 

Українські дослідники, також як і їх тросійські колеги, звернулися до вивчення 

трагедії 1946-1947 рр. в УРСР лише в останні десятиліття, в нових історичних умовах. 

Серед численних публікацій, присвячених і які зачіпають цю тему, на мій погляд, 
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особливої уваги і позитивної оцінки заслуговують збірники документів, опубліковані в 

Україні в даний період. У них на обласному та республіканському рівнях представлена 

достовірна інформація про масштаби голоду, негативні наслідки хлібозаготівель і витрат 

колгоспно-радгоспної системи для сільського населення України. [5] 

При поясненні причин трагедії і її демографічних наслідків автори поділяють і 

розвивають на матеріалах УРСР позицію російських істориків про вирішальне значення 

субʼєктивного фактора в комплексі причин голоду, не заперечуючи при цьому і 

обʼєктивні причини (посуху, наслідки війни). При цьому висувається ідея про явну 

подібність голоду 1946-1947 рр. з голодом 1932-1933 рр., другий «Голодомор» 

українського народу. [6] 

В контексті окреслених в російсько-українській історіографії проблеми підходів, 

на мій погляд, представляється доцільним зробити спробу порівняльного аналізу голоду 

1946-1947 рр. в Росії (РРФСР) і Україні (УРСР) і виділити загальне і особливе в 

причинах, масштабах і наслідках цієї трагедії. 

При наявності принципових відмінностей в тлумаченні пріоритетів в ієрархії 

причин голоду всі дослідники, як в Росії, так і Україні, не заперечують вкрай 

негативного впливу на врожай 1946 року посухи, які вразили тоді величезну територію 

країни. 

За силою і масштабами охоплення території посуха 1946 року була більше, ніж в 

1921 р, і нагадувала посуху 1891 р. В посушливому 1921 р. за травень-червень випало в 

два рази більше опадів, ніж в 1946 р. В РРФСР в епіцентрі посухи виявилися всі області 

Центрального Чорноземʼя (Воронезька, Курська, Орловська, Тамбовська), а також 

Ростовська область, Правобережжі Нижньої і Середньої Волги, в УРСР – 

Ворошиловоградська, Харківська, Херсонська, Запорізька, Ізмаїльська, Одеська, 

Полтавська області. [7] 

Слід зазначити, що, незважаючи на силу і масштабність, посуха 1946 р 

торкнулися не всіх регіонів СРСР, в тому числі Росії та України. Наприклад, в Сибірі, на 

Кубані, в Казахстані і Киргизії в 1946 р. її не було. там, навпаки, йшли проливні дожді. 

[8] 

.В УРСР в меншій мірі нею виявилися вражені західні області, куди з 

довколишніх регіонів РРФСР і України прямували тисячі голодуючих селян і городян за 

продуктами і роботою. Про це свідчить, наприклад, інформаційна записка Львівського 

обкому КП (б) У, спрямована в ЦК КП (б) У 11 червня 1946 р. У ній повідомлялося: «За 

останній час значно збільшився приплив колгоспників в райони Львівської області з 

Харківської, Дніпропетровської, Полтавської, Вінницької, Тамбовської, Орловської, 

Курської, Брянської, Калінінської та інших областей із закупівлі у селян хліба та інших 

сільськогосподарських продуктів. Прибулі особи мають на руках документи, видані 

правліннями колгоспів, які засвідчують, що вони є колгоспниками. 

Прибулі в села району колгоспники купують за гроші або обмінюють за носильні 

речі хліб, крупи, картоплю та інші продукти і, пробувши по 2-3 місяці, повертаються 

назад за місцем проживання ... 

В с. Дубляни Львівського сільського району 3 червня 1946 р 12 жінок з 

Тамбовської області ходили і просили у місцевих селян прийняти їх на роботу за хліб, 

причому заявили, що в колгоспі на протязі двох років неврожай, а тому вони змушені 

їхати в західні області за хлібом ». [9] 

Проте, в 1946 р в колгоспах України через посуху загинуло майже 350 тис. га 

зернових посівів, в тому числі в західних її областях. Наприклад, в Ізмаїльській області 

загинуло 54% посівів озимих, а ті площі, з яких збирали зернові, давали такий мізерний 

врожай, що він не повернув витрачений на посів. Аналогічна ситуація склалася і в 

уражених посухою регіонах Росії. [10] 

В результаті в 1946 р врожайність зернових культур в епіцентрах посухи 

виявилася вкрай низькою. Зокрема, урожай зернових в УРСР в 1946 р склав 3,8 ц з 
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гектара, а в колгоспах Одеської, Харківської областей – 2,3-2,9 ц з гектара, 

Миколаївській – від 1,9 до 3 ц, Ізмаїльської – 1 ц. У республіці 

загинули або дали дуже низький урожай картопля і овочі. Те ж саме сталося і в 

російських регіонах. Наприклад, видова врожайність в колгоспах Воронезької області 

була визначена госинспекторами в 2,7 ц з гектара, Курської – 3, Орловської – 2,8, 

Тамбовської – 2,4. Валовий збір зернових в СРСР в 1946 р склав 39,6 млн. тонн, на 7,7 

млн. Тонн менше 1945 року і в 2,4 рази менше рівня 1940 р. [11] 

Таким чином, саме посуха в найважливіших зернових районах України і Росії 

зробила вирішальний вплив на зниження врожаю зернових хлібів, а, отже, і на їх дефіцит 

при розподілі населенню. Подібної ситуації не було в 1932-1933 рр., коли падіння 

врожайності було обумовлено не погодними умовами (хоча і вони зробили певний 

вплив), а, перш за все, негативними наслідками колективізації, хлібозаготівель і 

селянського опору сталінській аграрній політиці. [12] 

Дані фактори також були актуальні в 1946-1947 рр., Але їх роль, на мій погляд, не 

була визначальною у виникненні голоду. Детально описаний в російсько-українській 

історіографії адміністративно-примусовий механізм хлібозаготівель 1946 р здійснювався 

в умовах викликаної війною господарської розрухи. Саме наслідки війни посилили 

репресивну складову, оскільки у влади просто не було іншого способу отримати хліб для 

його перерозподілу серед і так вже живучого впроголодь населення країни, особливо в 

районах, які зазнали окупації. Наприклад, в Пензенській області, яка не піддалася 

окупації, в 1945 році на душу сільського населення припадало лише 82,5 кг хліба, тобто 

226 г в день. [13]  

Аналогічна ситуація була і в інших регіонах Росії. У цьому сенсі наступив голод, 

на наш погляд, є прямим відлунням війни. 

Війна суттєво підірвала матеріально-виробничу базу сільського господарства 

Росії і України. різко скоротилися трудові ресурси села. Наприклад, сукупні – військові і 

цивільні – жертви війни на території України склали 8 млн. чоловік. [14].  

До початку 1946 р працездатне населення колгоспів СРСР зменшилася в 

порівнянні з 1941 р майже на третину (з 35 448 тис. осіб до 21 976 тис.), А число 

працездатних чоловіків становило лише дві пʼятих довоєнного рівня. Набагато менше 

стало тракторів, комбайнів та іншої сільськогосподарської техніки, що ускладнювало 

проведення основних сільськогосподарських робіт.    [15]  

У 1945 р всі посівні площі України склали 75,4% від довоєнних, в 22 областях, 

краях і автономних республіках РРФСР, які зазнали окупації, – 64,6%. [16] 

Обсяг продукції сільського господарства України в 1945 р дорівнював 48,4% від 

довоєнного рівня. [17] 

Нічого подібного не було на початку 1930-х рр., коли саме влада в умовах 

мирного часу і відсутності серйозних природних катаклізмів своєю політикою 

форсованої індустріалізації, її завищених темпів зруйнувала сільське господарство і 

привела країну до голоду. Як відомо, головна помилка полягала в авантюрному 

плануванні хлібозаготівель заради отримання коштів для потреб індустріалізації. [18] 

У 1946 р планування хлібозаготівель і самі примусові хлібозаготівлі 

переслідували зовсім іншу мету. В першу чергу хліб був потрібен для того, щоб знизити 

гостроту голодної кризи, яка вже існувала в країні в 1945 р і різко посилилася в 1946 році 

через посуху в найважливіших зернових регіонах. Необхідно було за всяку ціну взяти під 

контроль всі його наявні запаси. 

Саме наслідком гострого дефіциту продовольчих ресурсів в країні стало зняття з 

централізованого постачання за хлібним картками в 1946-1947 рр. порядку 24 млн. 

чоловік. Наприклад, тільки в УРСР з централізованого постачання було знято понад 3,5 

млн. чоловік, в тому числі близько 

2,9 млн. сільських жітелей. [19] 
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У цій ситуації планування хлібозаготівель 1946 р здійснювалося таким чином, 

щоб компенсувати виниклий в силу обʼєктивних причин недобір зернових ресурсів в 

неврожайних районах СРСР за рахунок тих районів, де посухи не було або її згубний 

вплив виявився меншим. Для областей, охоплених посухою, плани хлібозаготівель 

зменшувалися, для інших (37 областей, країв і республік), навпаки, були збільшені. І цей 

принцип в рівній ступені був застосований владою і в російських, і українських регіонах. 

Наприклад, відповідно до постанови Ради Міністрів УРСР і ЦК КП (б) У від 27 

липня 1946 р підвищені завдання по хлібозаготівлях (на 50% більше запланованих) були 

накладені на західні області України, як такі, що мали «хороший врожай» (Волинську, 

Дрогобицьку, Львівську, Рівненську, Станіславську, Тернопільську, Чернівецьку, 

Ізмаїльську, Закарпатську). 

Іншою постановою Радміну УРСР і ЦК КП (б) У від 17 серпня 1946 р плани 

хлібозаготівель збільшилися на 100% для інших колгоспів України, які, за оцінками 

влади, «мали високий врожай». [20] 

Серед російських та інших регіонів основний тягар надпланових хлібозаготівель 

впав на Урал, Західний Сибір, Краснодарський край, а також Казахстан. За їх рахунок 

уряд розраховував отримати ще 36 180 тис. пудів хліба. Найбільше повинні були здати 

Казахстан – 9 млн. пудів, Алтайський край – 8 млн. пудів і Новосибірська область – 2,5 

млн. пудів. [21]  

Саме російські регіони і Казахстан і компенсували недобір зерна в неврожайних 

районах країни, в тому числі України. 

На практиці все вилилося в конфіскаційні примусові хлібозаготівлі за типом 

продрозкладки, здійснювані методами хлібозаготівель початку 1930-х рр., про 

них справедливо і всебічно розказано в численних публікаціях російських і 

українських істориків. За своїм характером вони мало відрізнялися один від 

одного в РРФСР і Радянської Україні. Хліб забирали всюди, де він був, не рахуючись з 

національними або будь-якими іншими особливостями. [22] 

Безперечним і доведеним в історіографії фактом є ураження голодом величезних 

територій СРСР, в тому числі Росії та України, які опинилися в епіцентрі посухи, так і 

перебували за її межами. Загальна чисельність голодуючих досягала 50 млн. чоловік, 

серйозні продовольчі труднощі в тій чи іншій формі відчували близько 100 млн. чоловік. 

На мій погляд, наявні в розпорядженні істориків матеріали демографічної 

статистики, а також дані про кількість хворих на дистрофію в 1946-1947 рр. по регіонах 

СРСР дають підставу для висновку про те, що в уражених голодом областях Росії і 

України відбувалися приблизно однакові процеси. У РРФСР, наприклад, чисельність 

сільського населення в епіцентрах голоду в період з 1 грудня 1946 по 1 квітня 1947 

скоротилася на 500 тис. осіб, з них в районах, що зазнали окупації, – на 200 тис. осіб. В 

УРСР, відповідно, населення скоротилося на 408 тис. чоловік. 

На території України смертний голод охопив, перш за все, південні області 

республіки, як найбільш уражені посухою: Херсонську, Миколаївську, Запорізьку, 

Дніпропетровську, своїми страшними лещатами він стискав населення Подніпров'я - 

Полтавської, Київської, Чернігівської, Кіровоградської областей. Важко страждали від 

голоду жителі селищ Вінницької, Кам'янець-Подільської, Сталінської, 

Ворошиловградської, Харківської, Сумської, Житомирської областей. [23] 

У РРФСР, як свідчать дані про захворювання аліментарної дистрофією в кінці 

1946 – початку 1947 р епіцентрами голоду стали райони Воронезької, Горьківської, 

Костромської, Курської, Ленінградської, Ростовської, Рязанської, Саратовської, 

Тамбовської, Ульяновської областей, а також 

Краснодарського краю, Башкирської і Татарській автономних республік. [24]  

У розглянутий період в зазначених російських регіонах було поставлено на 

медичний облік 614 тис. дистрофіків. В УРСР на 10 квітня 1947 р 23 областям України і 
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Києву їх налічувалося 819 тисяч. 80% дистрофіків в РРФСР і УРСР припадало на село. 

[25] 

Про приблизно однакову картину голоду в російських і українських регіонах 

свідчать і дані про рівень смертності населення в його пік. Так, наприклад, в Орловській, 

Курській, Воронезькій, Тамбовської, Ульяновської і Ростовської областях рівень 

зареєстрованої смертності в 1947 р вдвічі перевершив рівень 1946 р в інших областях 

РРФСР він збільшився на 70-80%. [26] 

В УРСР відповідно рівень смертності виріс в середньому по республіці в 1,7 раза. 

[27] 

На відміну від недородних областей України в Росії смертний голод вразив і 

врожайні області, з яких зерно в рахунок заготівок вигребли під мітлу. Тому бичем 

сибірських селян стала септическая ангіна – захворювання, що реєструється тільки у час 

катастрофічного голоду. Тисячі виснажених жителів села і невеликих міст виходили на 

поля і збирали лежачі під снігом колоски. Голодні люди не знали, що в лежачому під 

снігом зерні проростає особливий вид отруйних грибків, що викликає цю страшну 

хворобу. Її ознаками були 

Горлова кровотеча, розпад мʼяких тканин, судоми, після чого наступала смерть. 

Подібної хвороби українське село не знало. 

У 1946-1947 рр. голодувало не тільки сільське, а й міське населення Росії і 

України. І в УРСР, і в РРФСР в лещатах голоду виявилися робочі залізниці, які 

проживали в сільській місцевості, у яких в 1946 р зняли з централізованого постачання 

дітей та утриманців, а також робітники радгоспів, МТС, підсобних господарств 

промислових підприємств. [28] 

Голод вразив населення промислових центрів з гарантованим картковим 

забезпеченням продовольством, в тому числі 

Москву, Ленінград і інші великі міста РРФСР і УРСР. Наприклад, у лютому 1947 

р в Сталінграді було зареєстровано 998 захворювань на грунті голоду у дорослих і 1370 у 

дітей. У тому 1947 р при медичному обстеженні робітників підприємств Ленінграда були 

встановлені захворюваність аліментарної дистрофією і авітаміноз у 30%. У РРФСР 

міські робітники не тільки голодували, а й вмирали від голоду [29]. Подібні факти мали 

широке поширення і в містах Украіни [30]. 

Поряд із загальними явищами, в голодуючих областях Росії і України були і 

відмінності, що визначаються регіональними особливостями і політикою центру. Також 

був ряд інших моментів, що відрізняють голод 1946-1947 рр. від голоду 1932-1933 рр. в 

Росії і Україні. 

Так, наприклад, на території УРСР ситуація не скрізь була однаковою. У більш 

сприятливому становищі опинилися західні області України, зокрема Львівська область. 

Гірші справи йшли в Ізмаїльській і Чернівецькій областях, де в більшій мірі позначилися 

негативні наслідки колективізації, яка проходила там після закінчення війни. 

Решта західних областей стали об'єктом тяжіння голодуючого населення самої 

України і сусідніх з нею російських областей. Склалася парадоксальна ситуація з точки 

зору її порівняння з голодом 1932-1933 рр. Тоді селяни бігли з України в Росію і 

Білорусію за хлібом і продуктами. У 1946-1947 рр. все було навпаки. У прикордонних 

областях Росії було гірше, ніж в Західній Україні, тому туди бігли голодуючі російські 

селяни так само, як і українське населення інших областей України, які опинилися в 

епіцентрі посухи. 

Характерним документом на цю тему є доповідна записка сільгоспвідділу ЦК КП 

(б) У, датований 21 серпня 1946 р. У ній зазначалося: «З часу дозволу урядом вільного 

продажу хліба на ринку колгоспами, колгоспниками і одноосібниками, в звʼязку з 

виконанням плану хлібозаготівель з врожаю 1944-1945 рр., в західні області України з 

лютого 1946 р почався масовий наплив сільського населення Брянської, Калузької, 
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Орловської, Одеської, Полтавській, Київській, Камʼянець-Подільської, Вінницької та 

інших областей за хлібом. 

Улiтку 1946 р потік сільського населення зазначених областей в західні області 

УРСР не зменшився. У червні органами транспортної міліції УРСР було знято 

тільки з товарних потягів 62 тис. 400 осіб, а за дві останніх декади липня – 97 тис. 

633 людини. 

Для боротьби з незаконним перевезенням хліба селянами по залізницях органи 

транспортної міліції УРСР в звʼязку з постановою Ради Міністрів Союзу РСР від 31 

липня 1946 р № 1703 організували на великих залізничних станціях України спеціальні 

оперативні заслони з працівників транспортної міліції, які вели боротьбу з незаконним 

продажем і купівлею зерна і борошна на ринку [31]. 

Причини більш сприятливого становища населення західних областей України, на 

мій погляд, були наступними. По-перше, менш посушлива погода в 1946 р і відповідно 

більш високий врожай в зазначеному регіоні. По-друге, незначна його частка в 

республіканських хлібозаготівлях (8,5%) [32], що кілька мінімізувало їх негативний 

вплив на сільську економіку. По-третє, особлива політична ситуація в областях Західної 

України у розглянутий період: активні антирадянські дії загонів ОУН-УПА, що 

ускладнюють проведення державних заготовок продовольства в повному обсязі. У цьому 

сенсі ситуація була схожою з ситуацією Громадянської війни в Росії і Україні, коли 

селянські повстанські загони (Н. Махно на півдні України, А.С. Антонова в Тамбовській 

губернії) зривали продовольчу розверстку Радянської влади і таким чином зберігали в 

селі певні запаси продовольства. [33] 

Так само, як і під час голоду 1932-1933 рр., В 1946-1947 рр. реакцією влади на 

кризу стало виділення ураженим голодом регіонах країни зернових позик (Насіннєвих та 

продовольчих), хоча і з запізненням, в недостатній кількості для повної його ліквідації і в 

основному на проведення посівної кампанії, а не для порятунку всіх категорій 

голодуючого населення. Всього республікам і областям СРСР, постраждалим від посухи, 

на весняну сівбу 1947 року було відпущено 2558 тис. тонн зерна (приблизно 15% всього 

заготовленого зерна) [34].   

Слід нагадати, що під час страшного «голодомору» 1933 р радянським урядом 

було виділено голодуючому сільському населенню країни набагато менше зернових 

позик – 1604 тис. тонн, що становить 63% від позик 1946-1947 гг. [35] 

Зернові позики дозволили не допустити скорочення посівних площ, провести 

посівну і збиральну кампанії 1947 р зібрати новий урожай і тим самим послабити 

гостроту голоду. Але він не був остаточно переможений і в більш слабкій формі тривав в 

1948-1949 рр. [36] 

Для постраждалих від посухи районів ЦЧО, Поволжя, України і Молдавії з 

державного резерву були виділені продовольчі позики. Наприклад, тільки згідно з 

постановою Ради Міністрів СРСР від 3 липня 1947 р з держрезерву в порядку 

одноразової продовольчої позики було направлено 61620 тонн зерна. Більша частина 

хліба пішла на громадське харчування працюючих колгоспників. В Україні, наприклад, 

на час весняних польових робіт 1947 року було організовано громадське харчування для 

3,4 млн. чоловік. Зайнятим на сівбі видавалося 300-400 г хліба на день. частина 

продовольства була направлена для організації поживних пунктів в епіцентрах голоду, 

які призначалися в основному для дітей. [37] 

На перший погляд, ситуація нагадувала час першого сталінського голоду початку 

1930-х рр. Але в дійсності вона значно відрізнялася від неї. Відмінності визначалися 

новими елементами в політиці центру по відношенню до населення голодуючих регіонів 

країни; ці нововведення перешкоджали повторення жахливих жертв 1932-1933 рр. як в 

Росії, так і Україні. При всі жахи голоду 1946-1947 рр. його жертви, по самим завищеним 

оцінкам фахівців, не перевищували 1-1,5 млн. чолівік [38], тобто були значно меншими, 

ніж під час голоду 1932-1933 років (7 млн. Чоловік). 
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На наш погляд, пояснення цьому феномену повʼязано з двома найважливішими 

заходами влади, здійсненими в голодуючих регіонах країни в 1946-1947 рр. 

По-перше, це організація медичної допомоги. Хоча і з запізненням і недостатнім 

матеріальним забезпеченням, але все ж урядом СРСР був прийнятий і здійснювався план 

медичної та продовольчої допомоги хворим на дистрофію, чого не було в 1932-1933 рр. 

Наприклад, до початку червня 1947 р тільки за офіційними даними кількість 

госпіталізованих дистрофіків склало 24,5 тис. осіб. На місцях діяли медичні пункти, в 

яких були ліки, які дозволяли не допустити поширення епідемій на грунті голоду [39]. Ці 

заходи знизили смертність населення в епіцентрах голоду. 

Другим найважливішим заходом влади по ослабленню голоду стало залучення 

Радянським урядом, нехай і в обмежених розмірах, коштів зарубіжних організацій 

для потреб населення країни. 

Хоча воно так само, як і в 1932-1933 рр. не визнавало факт голоду, воно не 

відмовлялося від допомоги, запропонованої СРСР міжнародними громадськими 

організаціями. Ця допомога була прийнята, оскільки виходила від колишніх союзників 

по антигітлерівській коаліції. Її отримали Україна та Білорусія, як найбільш постраждалі 

від окупації райони. Російські регіони виявилися обділені цієї допомогою. 

Так, наприклад, по лінії Адміністрації Допомоги Відновлення (ЮНРРА) 

Радянський уряд закупив для України товарів на суму 189 млн. американських долларів 

[40]. Це були продукти харчування, насіння, сировина для миловаріння, промтовари, 

промислове та медичне обладнання. Про їх ролі у порятунку від голоду населення 

України вельми красномовно, на мій погляд, сказав один з авторів концепції 

«голодомору» в Україні в 1932-1933 рр. Роберт Конквест: «У нас немає можливості 

оцінити число жертв, але земля ця була врятована від загибелі Комітетом Допомоги 

ОНН та Управлінням по справах порятунку, в основному, американським, які поставили 

до січня 1947 р тільки одній Україні продовольства на 100 млн. доларів (288000 

метричних тонн) » [41]. 

За свідченням історика В.Ф. Зими, відомий російський демограф В.М. Кабузан, 

проживав в 1946-1947 рр. з батьками  в Західній Україні, згадував, що саме допомога 

ЮННРА врятувала його сімʼю від голодної смерті [42]. 

Значна допомога голодуючим в СРСР в 1946-1947 рр. була надана і по лінії 

Міжнародної Ради Товариств Червоного Хреста, в першу чергу від Американського 

Червоного Хреста, благодійної організації Рашен Реліф (США). Вони направили в СРСР 

вантажів на суму 31 млн. доларів. 

Також в СРСР надійшли сотні тисяч посилок для дитячих домів [43]. Нічого 

подібного не було в російських і українських регіонах у час голоду 1932-1933 рр. 

На мій погляд, абсолютно іншу мету переслідував експорт зерна з СРСР під час 

голоду 1946-1947 рр. Але сам цей факт не слід драматизувати так, як це роблять деякі 

російські та українські історики. На відміну від початку 1930-х рр. експорт зерна з 

житниць України і Росії в Європу в 1946-1947 рр. переслідував не тільки комерційну 

мету (забезпечення потреб індустріалізації), а політичну – збереження в Східній Європі 

прорадянських режимів. У ситуації, що міжнародній ситуації СРСР не міг кинути 

напризволяще голодуючого населення Східної Європи, в тому числі повержену 

Німеччину (Східну Німеччину). Інакше там просто запанував би голодний мор і хаос. 

Слід нагадати, що у СРСР в цьому регіоні були вельми важливі інтереси. Від Східної 

Німеччини він ще повинен був отримати значні репарації, і для цього слід було 

врятувати від вимирання німецьке населення. 

Аналогічним чином надходили і США, що зробили значну продовольчу допомогу 

підконтрольним їй країнам Європи, які переживали в 1945-1947 р. голод і серйозні 

продовольчі труднощі [44]. 

Розміри зернового експорту в 1946-1947 рр. були в 4 рази менше, ніж в 1930-1933 

рр. (2,5 млн. тонн зерна, в тому числі 1,7 млн. Тонн в 1946 р – 10% від усього обсягу, 
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заготовленого в тому році) [45]. Якби хліб, вивезений з СРСР в 1946 р, був розподілений 

серед населення країни, надбавка до 

щоденного пайку становила б усього лише 27 г на людину (1,7 млрд. кг на 170 

млн. населення – 10 кг на рік). Тобто вона не змінила б принципово продовольчу 

ситуацію в країні, яка перебувала в напівголодному стані вже багато років. 

Голодний експорт міг би бути рішуче засуджений, якби сталінське керівництво 

так само, як і в 1932-1933 рр., обмежилося їм в своїх політичних інтересах і відмовилося 

від міжнародної допомоги голодуючим. Але, як вже зазначалося нами, цього не 

відбулося. Тому безсумнівні негативні наслідки зернового експорту в 1946-1947 рр. були 

помʼякшені цим актом. Про що і свідчать значно менші жертви голоду, в порівнянні з 

1932-1933 рр. 

В даному контексті слід розглядати і відмову сталінського керівництва витрачати 

накопичений державний резерв зерна (10 млн. тонн) на потреби голодуючого населення. 

У нестабільній міжнародної ситуації і потенційній небезпеці війни з колишніми 

союзниками цей резерв був необхідний. І відмовитися від нього не зміг би жоден 

розсудливий уряд. На жаль, це був ще один відгомін Другої світової війни, яка створила 

новий геополітичний простір в Європі і в усьому світі. 
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Палестино-ізраїльський конфлікт – протистояння між арабським і єврейським 

населенням, що стосується приналежності Палестини і Єрусалима, які кожна зі сторін 

вважає своєю історичною Батьківщиною. Спочатку конфлікт був локальним, але після 

створення в 1948 році держави Ізраїль до нього приєднався ряд арабських держав 

Близького Сходу – Сирія, Ліван та Палестина. В останні роки саме цей конфлікт є 

джерелом політичної напруженості і відкритих збройних зіткнень на Близькому Сході. 

У 2013 р було розпочато черговий раунд переговорів, які знову зайшли в глухий кут 

через непримиренність сторін. Ситуація ускладнюється ще й тим, що Близькосхідний 

регіон є ареною політичного протистояння між провідними світовими державами 

В останні роки українськими дослідниками було отримано чимало цікавих 

результатів, що мають велике значення для розуміння теоретичних питань аналізу 

відносин між Ізраїлем і Палестиною. В цей процес внесли свій внесок такі автори, як 

М.І. Козюбра., О.Л. Копиленко, Л.М. Рабінович та ін. Етапи розвитку палестіно-

ізраільского конфлікту вивчали в своїх роботах А.І. Нікітін, Г.М. Поволоцький, Б.М. 

Ягудін, А.С. Бакланов. Класифікацію конфліктів між палестинськими арабами і 

євреями вивчали Ш. Даюб, І.В. Масюкова. 

Під час війни Ізраїль захопив 6,7 тисячі км території Палестини. Після закінчення 

війни за рішенням Генеральної Асамблеї ООН від 29.11.1947 призначалася для 

Арабської держави і західна частина Єрусалима. «Частина Палестини, відведена 

Арабському державі, і східна частина Єрусалима були приєднані Йорданією. Таким 

чином, внаслідок війни, палестинські араби не змогли скористатися своїм правом на 

створення власної держави, яке стало жертвою екстремізму євреїв». Війна тільки 

поклала початок подальшим конфліктам в регіоні. Після закінчення, першої арабо-

ізраїльської війни пройшло сім років за цей час під контроль Єгипту увійшов 

Синайський півострів. Єгипет позбавив ізраїльтян можливості здійснювати 

судноплавство через Акабську затоку. Так розгорілися протиріччя між арабами і євреями 

в 50 роки XX століття. Війна закінчилася через кілька днів через втручання СРСР і 

США. У обох, наддержав були причини для того щоб перешкодити війні. Наприклад, 

СРСР не хотів втратити свого союзника – Єгипет, а США мали намір раз і назавжди 

«відучити» союзників по НАТО діяти, всупереч волі Вашингтона [1, с. 33]. Дослідники 

підкреслювали, що «спроби підняти питання на Раді Безпеки ООН були відкинуті 

правом вето Великобританії і Франції, була скликана надзвичайна сесія Генеральної 

Асамблеї, на якій було ухвалено вивести всі іноземні війська з Єгипту і ввести 

миротворчий контингент в зону каналу» [2]. 

У 60-ті рр. єврейську державу, твердо ставши на ноги, як у своєму внутрішньому 

устрої, так і на світовій політичній авансцені, проголосило свою нову мету – «створення 

Великого єврейського народу», який повинен був включити території ряду арабських 

країн, включаючи північну частину Єгипту »[2]. 

22 листопада Рада Безпеки ООН одноголосно прийняла резолюцію №242, що 

вимагає «встановлення справедливого і тривалого миру на Близькому Сході, який 

повинен включати застосування обох нижченаведених принципів: 1) виведення 

ізраїльських збройних сил з територій, окупованих під час цього конфлікту. 

2) припинення всіх претензій або станів війни повагу і визнання суверенітету, 

територіальної цілісності і політичної незалежності кожної держави в даному районі і їх 
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права жити в світі в безпечних і визнаних кордонах, не наражаючись загрозам силою або 

її застосування» [1]. 

Деякі спостерігачі вказують, що палестинські араби відчували себе залишеними 

напризволяще своїми арабськими союзниками, в той час як ООП не спромоглась 

знищити Ізраїль і створити палестинську державу». У той же час ООП, починаючи з 

1974 р перешкоджала ізраїльським спробам провести вибори на контрольованих 

територіях, так що, на думку багатьох людей, їм треба було прожити все своє життя в 

якості другосортних громадян, які не мають політичних прав [4, с. 117]. 

Палестино-ізраїльський конфлікт слід назвати міжетнічним, так як йому 

характерні такі ознаки, як затяжний характер, етнополітичний характер, масовість, 

гострота, залученість державних структур, а також розвиток протиріч, застосування 

насильства і протиставлення етнічних інтересів. Також слід зазначити, що конфлікт між 

арабами і євреями почався ще до нашої ери, коли на територію сучасної Палестини стали 

проникати єврейські племена, які створювали свої держави. Пізніше Палестина втратила 

самостійність, і довгий час входила до складу різних держав, аж до середини XX 

століття. За часів присутності Великобританії в Палестині відбувалися періодичні 

повстання арабів протии чинної влади. Після закінчення терміну Британського мандата в 

Палестині в 1948 році булла проголошена держава Ізраїль, що викликало різке 

невдоволення серед арабського населення, в результаті чого почалася перша арабо-

ізраїльська війна, яка згодом стала прологом палестино-ізраїльського конфлікту. 

За розв’язання надскладного питання бралися багаточисленні  посередники з 

міжнародної спільноти, а щодо Вашингтона – з часів президентства Дж. Картера ця 

проблематика є найгарячішою темою у Білому домі. Не останню роль відіграє те, що 

Ізраїль є союзником США на Близькому Сході а ще, його іноді, називають 51 штатом 

США. Американська дослідниця Мартін Ротблатт у своїй книжці «Дві зірки для миру», 

яку присвятила палестино-ізраїльському мирному процесу,  висунула думку, що: «з 

огляду на обсяги фінансової та військової допомоги, Ізраїль та палестинські території 

можна вважати 51-м та 52-м американськими штатами» [4, с. 156] 

З-поміж інших американських президентів Д. Трамп не є винятком щодо 

близькосхідних відносин, він доклав значних зусиль, щоб вирішити конфлікт. У 2017 

Трамп визнає Єрусалим столицею Ізраїлю, через що палестинці розірвали контакти з 

американською Адміністрацією. 

У 2018 відбувається переїзд американського посольства до нової столиці Ізраїлю 

на тлі того, що США зменшують підтримку Близькосхідного агентства ООН для 

допомоги палестинським біженцям та організації робіт і закривають офіс Руху 

визволення Палестини на своїй території. 

У 2019 Адміністрація Трампа заявила, що ізраїльські поселення на Західному 

березі річки Йордан «у чистому вигляді» не суперечать міжнародному праву. 

Розпочавши 2020 рік, президент Трамп робить черговий крок у близькосхідному 

напрямку, запропонувавши свій мирний план вирішення палестинсько-ізраїльського 

конфлікту під назвою «Мир заради процвітання» (Peace to Prosperity), що одразу отримав 

кліше – «угода століття». 

Олександр Мішин в своїй статті ««Угода століття» між Ізраїлем та Палестиною» в 

газеті «Тиждень» від 2 березня 2020 року цитує текст плану, який містить дві частини: 

політичну та економічну. Отже, ключові положення цього плану: 

« -  Єрусалим – неподільна столиця Ізраїлю, а статус-кво щодо Храмової гори – 

незмінний, йорданці виступатимуть посередниками в цих питаннях; – столиця 

палестинської держави буде на околицях Східного Єрусалима – місті Абу-Діс, де ще 

2000-го було розпочато будівництво приміщення палестинського законодавчого органу; 

– будівництво ізраїльських поселень на території Західного берега річки Йордан буде 

заморожене на чотири роки, проте ті ізраїльські поселення, що вже існують, лишаються 

під його контролем. Фактично пропонують додати їх до складу Ізраїлю; – такий самий 
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час – чотири роки – відведено на проведення палестинсько-ізраїльських переговорів 

щодо всеохопної мирної угоди; – палестинська держава буде демілітаризованою, завдяки 

чому вдасться забезпечити мирне співіснування. Водночас Ізраїль гарантуватиме безпеку 

Йорданської долини, тобто фактично введе до свого складу прикордонні з Йорданією 

території. Проте палестинці отримають право й далі реалізовувати там свої 

сільськогосподарські проекти; – територію Сектора Гази, що лишається незмінною за 

розмірами, та Західного берега річки Йордан (під контролем палестинців будуть міста 

Джанін, Тулькарм, Наблус, Калькілія, Рамалла, Єрихон, Вифлеєм та Хеврон) з’єднає 

підземний тунель. Крім того, два мости вестимуть із Західного берега до Йорданії; – 

палестинці отримають змогу створити курорт на узбережжі Мертвого моря, а також 

матимуть доступ до об’єктів у портах Хайфи та Ашдода; – план економічного розвитку 

палестинських земель передбачає виділення країні 30 млрд долларів що має допомогти 

створити 1 млн.  робочих місць та подвоїти ВВП; – палестинські біженці не зможуть 

селитися в Ізраїлі, натомість їм запропонують право вибору місця проживання: або в 

палестинській державі, або в третіх країнах» [5] 

З огляду на те, що «угода століття» від Д. Трампа розвиває концепцію «двох 

держав» і справді дає обом сторонам конфлікту відчутні економічні зиски, для 

палестинців це буде дуже гірка пігулка, одужання після якої триватиме довго. Чи 

вистачить політичної мудрості та волі сторонам конфлікту, щоб досягти згоди щодо 

вирішення надскладної міждержавної проблеми, засвідчить лише їхня подальша 

практика творення миру [5]. 

Отже, палестинсько – ізраїльський конфлікт хоч і  відноситься до числа 

локальних, тим не менш, важко назвати державу в світі, інтереси якої він би прямо або 

опосередковано не зачіпав. А інтереси великих держав зачіпаються в силу ключового 

характеру цього виключно багатого ресурсами регіону, на якому великі світові  гравці 

відпрацьовують методи, за допомогою яких можна контролювати невеликі держави. 
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Щоб все правильно зрозуміти, проаналізувати та дослідити таке явище, як вихід 

Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії з Європейського Союзу 

потрібно чітко встановити певну впорядковану структуру даного явища. На мій погляд 

оптимальним варіантом елементів які утворюватимуть цю структуру, будуть такі 
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елементи: 1) поняття даного явища 2) порядок утворення цього явища 3) процеси які 

породжуються цим явищем 4) наслідки цього явища для світу та для України. Метод 

використаний мною для дослідження даного явища заснований на історичних фактах, 

аналізі подій, соціології, статистичних даних та прогнозуванні. 

Вихід Великої Британії із Європейського Союзу називають одним влучним 

словом – Brexit, це слово утворилося від злиття слів Britain(Британія) та Exit(вихід), так 

назва даного явища говорить сама за себе, й означає те, що Великобританія 

використовуючи статтю 50 Договору Про Європейський Союз де йдеться, що кожна 

держава яка є членом ЄС відповідно до своєї конституції може прийняти рішення про 

вихід з ЄС, вийшла зі складу Євросоюзу, залишивши всі інститути ЄС, основними з них 

це Митний союз ЄС та Європейський Єдиний Ринок. Британія була членом ЄС з 1 січня 

1973 року тобто 47 років аж поки 23 червня 2016 року 51,9% британців проголосували за 

вихід з Євросоюзу на консультативному референдумі. Відсоток розриву між 

прихильниками та противниками членства в Союзі виявився мінімальним, а явка склала 

72,2% громадян, загальна кількість громадян які проголосували склала 33 551 983 особи. 

Великобританія є першою та єдиною країною, яка офіційно залишила Європейський 

Союз. Дану подію можна вважати як певний досвід для інших країн або ж 

безпрецедентний випадок у світовій історії який має залишитися першим та останнім [2].  

Згідно з соціологією, головними причинами виходу із Європейського Союзу 

стали: невдоволення суспільства міграційною політикою, непогодження зі значними 

внесками до спільної скарбниці ЄС, складнощі розвитку бізнесу, прагнення 

самостійності, відчуття зверхності над іншими націями. Що до внесків Великобританії 

до спільної скарбниці ЄС то вони складали 16 млрд. євро на рік, при цьому вона 

отримувала 10 млрд. євро, тому недивна була політтехнологія писати на червоних 

автобусах, що “краще ми будемо кожного тижня витрачати свої 350 млн фунтів 

стерлінгів на національну службу охорони здоров’я ніж витратимо їх на проблеми ЄС». 

Британські чини та суспільство бажають контролювати всі міграційні процеси в країні 

самостійно, незалежно від ЄС, суспільству Британії не подобається м’яка політика ЄС у 

цій сфері, Британці наполягають не тільки на зменшення потоку іммігрантів із країн 

«третього світу», а й на скорочення потоку громадян ЄС та створення нових умов 

проживання та працевлаштування громадян ЄС. Насправді ці причини є логічними, тому 

що Британія є однією з найпотужніших, найрозвинутіших та найстабільніших країн не 

тільки в Європі, а й в усьому світі, тому все це є в якійсь мірі виправданим, але потрібно 

також розуміти, що на процес Brexit також вплинули політтехнології та популістські дії 

вищих чинів [4].  

Цілеспрямований процес Brexit розпочався, коли у 2016 році тодішній Прем’єр 

Міністр Великобританії Девід Камерон, який був членом консервативної партії 

Великобританії, яка у свою чергу мала великий градус в напруги та розкололась на дві 

сторони, одна була за вихід з ЄС, інша ж докладала зусиль, щоб виходу з ЄС не 

відбулося, Девід Камерон був впевнений в тому, що більшість народу проголосує проти 

виходу з Європейського Союзу і тому дозволив провести обіцяний перед виборами 

референдум, але помилився бо хоч із не значною перевагою, але все ж більшість, 

проголосувала за Вихід з ЄС, Девід Камерон не очікувавши такого результату та 

зрозумівши що зробив велику помилку яка змінить історію світу, пішов у відставку. 

Посаду Прем’єр-міністра зайняла Тереза Мей і після цього 29 травня 2017 року уряд 

Великобританії розпочав процедуру виходу із ЄС, запустивши в дію незворотний 

механізм Brexit, який можливо було тільки відстрочувати в часі, але попри надії 

європейських лідерів, та всіх прихильників залишитися в складі Союзу, було зрозуміло 

що Brexit має неминуче настати. У листопаді 2018 року було досягнуто угоди з ЄС за 

якою Великобританія в порядку домовленостей, країна мала покинути ЄС до 2021 року, 

але депутати палати громад декілька разів поспіль проголосували проти цієї угоди, і не 

було запропоновано альтернативи угоди і тому дата Brexitбула відстрочена, в наслідок 
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цього 24 липня 2019 року Тереза Мей пішла у відставку на тлі нереалізації виходу з ЄС. 

Після внутрішньопартійного голосування її змінив Борис Джонсон, заступивши на 

посаду 24 липня. Посили Бориса Джонсона будь-якою ціною та при будь-яких 

обставинах домогтися Brexit підтвердилися, коли він незаконно призупинив роботу 

парламенту, щоб лобіювати необхідні йому рішення, це неодмінно вплинуло на 

відношення Європейського суспільства до уряду, та змусило піти на поступки в 

переговорах про вихід, а саме поступки в питаннях митного кордону з Ірландією. 12 

грудня Консервативна партія здобула більшість в парламенті отримавши 365 місць, тому 

9 січня 2020 року, був проголосований закон за яким Великобританія 31 січня 

увійшовши в перехідний період повинна залишити склад ЄС. 31 січня 2020 року о 23:00 

за лондонським часом Сполучене Королівство Великобританії та Північної Ірландії 

офіційно залишила склад Європейського Союзу, ставши безпрецедентним випадком у 

світовій історії. Саме завдяки наполегливості Бориса Джонсона було досягнуто угоди 

про вихід, і посприяли йому в цьому популістські слогани та висловлювання, особливо 

слоган «Get Brexit Done, Unleash Britainʼs Potential» (завершимо Брекзит, розкриємо 

потенціал Британії) [1].  

Говорячи про таку подію як Вихід Великобританії з Європейського Союзу, 

важливо розуміти, що ця подія є значущою для світового порядку, та безумовно вплине 

на процеси у всьому світі, і в тому числі й на процеси в Україні. Багато хто не розуміє 

наскільки це глобально, які наслідки будуть, та до чого це призведе. Угода про вихід 

набула чинності 1 лютого 2020 року, але до кінця 2020 року ще триватиме перехідний 

період, і тому такі наслідки, як, зниження рівня економіки, певне знецінення фунту 

стерлінгу, зниження рівня ВВП, зниження цін на облігації та акції тощо, вони не є 

наслідками саме Brexit, а є певним незнанням і насторогою суспільства, що ж 

відбуватиметься далі та як все розвиватиметься, та ще й під час пандемії Covid-19 

викликаною корона вірусом SARS-Cov-2 коли економіка майже всіх країн світу увійшла 

в рецесію в тому числі й економіка Британії рівень ВВП упав на 20,4% це найбільше з 

моменту початку рекордів в 1955 році і приблизно вдвічі більше, ніж в Німеччині і 

США, що також підштовхнуло Великобританію до першої рецесію з 2009 року, тому 

неможливо зробити об’єктивного аналізу подій, і тому на мою думку справжні маштабні 

наслідки Brexit настануть приблизно через 5 - 7 років. 2016 року, коли проходив 

референдум можна було спостерігати те, що до закриття виборчих дільниць 1 

американський долар коштував 1 фунт 50 центів, а вже після закриття дільниць, курс 

фунту впав до рекордних 1 фунт 32 центи за 1 долар, це рекордне падіння за останні 30 

років, також на ранок після референдуму ціни на акції найбільших банків Британії впали 

на 21% тобто певні зміни почали відбувалися в перші ж години референдуму, але 

повторюсь що це не є тими глобальними наслідками, це показало реакцію суспільства на 

можливі неочікувані зміни. Ще триває перехідний період, і укладаються нові угоди та 

договори між Британією та ЄС так що все може змінитись в будь-якому напрямку і в 

будь-який момент як наприклад можна навести новий тарифний режим торгівлі 

UKGlobalTariff (Міжнародні тарифи Сполученого Королівства Великої Британії та 

Північної Ірландії) опублікований 19 травня 2020 року, він повинен замінити Спільний 

Зовнішній Тариф з ЄС коли завершиться перехідний період, завданням цього тарифного 

режиму є зменшення цінового навантаження на торгівельні бар’єри між сторонами та 

впорядкування товарообігу. Також існують й певні непорозуміння наприклад, щодо 

фінансових забов’язань перед ЄС, сторони не змогли домовитись, тому що Європейські 

лідери вимагають виплати приблизно 113 млрд. євро забов’язань та відмовляються від 

запропонованої угоди про вільну торгівлю, в свою чергу уряд Британії не згоден з такою 

цифрою та невдоволений відмовою від угоди про вільну торгівлю і це підвищує градус 

напруги між сторонами. Можна побачити пошук Британією нових потужних ринків, 

альтернативу ринку ЄС та бажання уряду на чолі з Борисом Джонсоном по завершенню 

перехідного періоду миттєво перейти до укладення широкого спектра торгівельних угод, 
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в першу чергу з такими країнами як США, Канада та Мексика, це може створити новий 

безпрецедентний, економічно потужний ринок з колосальним товарообігом і це призведе 

до великих проблем для кордонів ЄС. Є побоювання Британського суспільства що до 

кордонів, статусу Шотландії та Північної Ірландії на території яких більшість народу на 

референдумі проголосував за те щоб залишитися в складі Євросоюзу, Шотландія 62,2% 

проти 38,0% Північна Ірландія 55,8% проти 44,2%, тому є можливість виходу цих країн 

із складу Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії та зміни 

статусу цих країн [3].  

 Наслідком Brexit для України стало підписання 8 жовтня 2020 року угоди про 

політичну співпрацю, вільну торгівлю та стратегічне партнерство. Угода передбачає 

отримання сторонами нових умов торгівлі, збільшення квот на безмитну продукцію та 

проведення засідань Торгового комітету кожного року та діалогу про стратегічне 

партнерство. Британське експортно-кредитне агентство UK Export Finance (UKEF) 

надало Україні кредитні гарантії в розмірі до 2,5 млрд. фунтів стерлінгів під ставку 3,5% 

на 10 років для британсько-українських торговельних контрактів. В цю суму входить 

1,25 млрд фунтів стерлінгів, які повинні спрямувати на виробництво ракетних катерів 

для Військово Морських Сил України. Насправді, хоч і попри популістські доводи 

Української влади, що ця угода є історичною і це заміна угоди про асоціацію з ЄС яка 

принесе колосальний економічний ефект, потрібно розуміти, що Британія шукає нові 

ринки збуту для своєї продукції та шукає такі країни як Україна, яка нажаль є 

найбіднішою і найменш розвинутою державою Європи, щоб отримати максимальну 

вигоду для себе, так квоти на безмитний експорт піднімуться приблизно на 13-20%, але 

Український ринок стане практично відкритим для Британського імпорту, який завалить 

ринки України. Україна поставлятиме тільки сировину за мізерними для Британії цінами, 

сировина буде перероблятися, будуть надаватися робочі місця і виготовлятися 

продукція, потім ця продукція буде імпортуватися до України за в декілька разів 

більшими цінами. Щодо виробництва військових кораблів на 1,25 млрд фунтів, ці гроші 

не є наданою допомогою, а є кредитом, тобто за угодою Україна буде платити тій же 

Британії кредитні гроші, щоб вона виготовляла для неї військові кораблі, в Британії 

будуть надаватися робочі місця для будівництва цих кораблів та оплачуватися робота, а 

потім Україна повинна буде повернути кредит Британії з відсотками, тому економічний 

ефект буде саме для Британської, а не Української сторони [5]. 

Висновок можна зробити такий, що явище Brexit єдине у світовій історії яке 

показало, як вдало підібрані стратегія та політтехнології для впливу на маси, 

безпрецедентний випадок коли це використано не для парламентських, місцевих чи 

виборів президента, а щоб отримати необхідний результат специфічного референдуму. 

Використання соціології та он-лайн реклами стало ключовим методом для отримання 

результату референдуму, правильно підібрані політичні слогани, вигуки, та інші засоби 

політтехнології, також показали, як за допомогою лише правильно підібраних слів, 

можна керувати суспільством. Сторона, яка лобіювала Brexit домоглася необхідних їй 

результатів, створила певні наслідки, які впливають на безліч світових процесів. Україна 

також стала стороною впливу даного явища, були укладені угоди про торгівлю, ефект на 

економіку та на зв’язки з Британією та ЄС важко не помітити. 
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У нашому житті тварини відіграють дуже важливу роль, вони є основою 

продуктів харчування, створення сировини для промислу, а також є джерелом 

морального та духовного виховання. Але нажаль питання жорстокого поводження з 

тваринами й надалі залишається дуже поширеним, та є одним з найбільш не вивчених 

питань у кримінальному праві. 

Дослідженням питань, щодо жорстокого поводження із тваринами займалися 

видатні філософи, такі як Піфагор, Леонардо да Вінчі, а також зарубіжні та національні 

науковці та дослідники сучасності: О. Кузьменко, А. Гілярова, І. Головко, С. Денисов, 

А. Фелтхаус, Дж. Одендалл, С. Келлерт, С. Фішер та інші. 

Актуальність роботи полягає у тому, що проблема жорстокого поводження з 

тваринами існувала здавна і дотепер залишається однією із наскрізних проблем 

сучасності, яка не врегульована на достатньому рівні. 

Метою роботи є дослідження питань жорстокого поводження із тваринами, а 

також життя та здоров’я тварин, як окремого об’єкта права. 

Завданнями дослідження є: 

- розкрити зміст жорстокого поводження із тваринами; 

- визначити етапи відношення людини до тварини; 

- визначити нормативні документи, в яких закріплені основні права і 

свободи тварин. 

Під жорстоким поводження з тваринами розуміють усвідомлене нанесення 

тваринам шкоди в результаті якої вони зазнають морального та фізичного страждання. 

Під цим поняттям розуміється не тільки фізичні тортури, а й залякування, залишання їх у 

небезпеці та повне позбавлення нагляду, що призводить до морального страждання 

тварини. 

В перше ми дізнаємось про нерівність між людьми і тваринами у Біблії, де ця 

нерівність обумовлена божественною ієрархією. Одним із факторів нерівності людей і 

тварин є розум, тобто люди – розумні істоти які можуть висловлювати свої думки, і тому 

вони заслуговують більше поваги, ніж тварини, які цього позбавлені. Люди задля 

задоволення своїх потреб не вагаючись знищували повністю окремі види тварин. 

Одним з перших розглянув питання щодо жорстокого поводження з тваринами 

Піфагор. Він виніс питання про необхідність поваги до тварин, а також питання 

жорстокого поводження з тваринами на поверхню. Також питання жорстокості в бік 

тварин підіймав Леонардо да Вінчі, який сказав, що колись настане час коли вбивцю 

тварини осудять так само, як вбивцю людини. 
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Можна зазначити, що ставлення людини до тварини пройшло не аби який шлях, 

який С. Фішер розподілив на 4 етапи, до яких слід віднести наступні:  

1) час коли тварини були привілейованими або культ тварин;  

2) рівність між тваринами і людьми; 

3) експлуатація тварин у людських потребах;  

4) сучасне одержання тваринами окремих прав та повне зняття з них 

відповідальності [7]. 

Згідно статті А. Гілярова «Людина і тварина: етика взаємовідносин» 

запропоновується дуже правильна класифікація причин цінності тварин для людей [6]: 

- велика кількість диких тварин – харчовий фундамент людства, наприклад: 

риби, ракоподібні, дикі тварини які є об’єктом промислу; 

- великі запаси нехарчових продуктів таких як пір’я, рога, хутро є похідними 

від тварин; 

- деякі тварини є священними у релігіях, тобто не можуть бути жертвами 

насилля; 

- з плином часу людина може приручити дику тварину, тим самим 

одомашнити її, і використовувати задля промислу; 

- використовуються у медицині як модельні об’єкти; 

- деякі тварини відіграються важливу роль в харчовому ланцюгу, тобто 

регулюють численність деяких інших видів рослин та тварин; 

- небажання вбивати тварин, відчуття жалю до них [6]. 

Тобто, підсумовуючи цю класифікацію можна чітко зрозуміти, що тварини 

несуть дуже велику матеріальну цінність, а також є великою моральною складовою в 

житті людей, особливо в релігійному плані. 

Першим у світі законом, який захищав права тварин став «Акт про 

попередження жорстокого й негідного поводження з худобою», який з’явився у 1822 у 

Великій Британії. У цьому ж році й відбувся перший судовий процес з цього питання 

який був дуже ярко висвітлений у пресі. Також, незабаром в 1824 році у Великій 

Британії було створено першу організацію з питань захисту тварин, під назвою 

«Товариство з запобігання жорстокого поводження з тваринами», а з часом такі 

товариства почали створюватися в різних країнах Європи, таких  як: Німеччина та 

Швейцарія.  Згодом у другій половині XX ст. правам тварин почали приділяти більше 

уваги, більш масово почали вирішуватись питання щодо неналежного утримання тварин, 

а також розглядалися питання щодо утримання диких тварин у неволі [7]. 

Першою міжнародною організацією в 1958 році стало Міжнародне товариство 

захисту тварин, яка в 1981 об’єдналась з Всесвітньою федерацією захисту тварин і 

перетворилася на Світове товариство захисту тварин.  

З часом у 1977 році була прийнята Всесвітня декларація добробуту тварин, у 

якій травини отримали наступні свободи: від спраги та голоду; від травм або хвороб; від 

дискомфорту; від страху та стресу. 

Також права травин були прописані в таких документах: 

- Конвенція про охорону дикої флори та фауни в Європі (1979р.) [3]; 

- Європейська конвенція про захист домашніх тварин (1987р.) [2]; 

- Всесвітня Декларація прав тварин (1977р.); 

- Європейська конвенція щодо захисту хребетних тварин, що 

використовуються для дослідних та інших наукових цілей (1986р.) [4]. 

Україна ратифікувала Конвенцію про захист домашніх тварин у 2013 році. 

Значну роль в розвиток питання  юридичної відповідальності за жорстоке 

поводження із тваринами зробив І. А. Головко  захистивши свою дисертацію на тему 

«Кримінальна відповідальність за жорстоке поводження з тваринами» [5]. Ця праця 

стала першою, в якій було здійснено комплексний аналіз порівняльно-правових аспектів 

відповідальності за жорстокість відносно тварин. 
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Нажаль, у сучасному світі жорстке поводження з тваринами залишається досить 

великою проблемою. Дуже часто тварини, які знаходяться у мандруючих цирках 

перебувають у жалюгідному становищі. Вони піддаються щоденному побиттю, їх дуже 

рідко годують, а також іноді доводять тварин до смерті. 

Також знущання над тваринами дуже розповсюджене серед молоді. Вони 

знімають відео у якому знущаються над кошенятами та цуценятами задля того, щоб про 

них говорили, і їх не цікавлять життя та здоров’я постраждалих тварин. 

Згідно із статтею 299 Кримінального кодексу України жорстоке поводження з 

тваринами що вчинене умисно караються арештом до шести місяців або обмеженням 

волі на строк до трьох років. Якщо дії передбачені у першій частині вчинені з особливою 

жорстокістю, то вони караються позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років 

[1]. 

Всім відомо, шо у країнах колишнього Радянського Союзу, люди часто 

відносяться до жорсткого поводження з тваринами халатно. У разі, якщо ви стали 

свідком жорстокого поводження з тваринами, ніколи не залишайтеся байдужими. 

Зателефонуйте в поліцію та повідомте про знущання над тваринами, тому що саме ваш 

дзвінок може врятувати життя беззахисній тварині, а людина, яка знущалася над нею – 

буде покарана. Також не забувайте про фіксацію скоєного, знімайте на відео або 

фотографуйте, адже від вас залежить майбутнє цієї тварини. Пам’ятайте, що більшість 

злочинців, вбивць починали свою злочинну діяльність із тварин, а продовжували 

людьми. 

Отже, для застереження знущання над тваринами, потрібно приділити більше 

уваги у вивченні цього питання, а також слід частіше перевіряти стан тварин у 

зоопарках, цирках задля збереження забезпечення їх повноцінного життя та гідних, 

належних умов. Адже, якщо ми своїми руками знищимо те, що для нас є не тільки 

продуктами харчування, а й джерелом нашого духовного виховання – ми втратимо не 

лише нашу сировину, а й нашу людяність. 
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Науковий керівник – доц. Метіль А.С 

 

Із розвитком медицини та розвитком людства з’являються нові, невідомі раніше 

хвороби, і все частіше постає питання звернення за медичною допомогою осіб, які її 

потребують. Однак, нажаль, доволі часто зустрічаються випадки службового 

недбальства з боку лікарів або їх непрофесійність і через ці фактори збільшується 

кількість випадків професійних злочинів, вчинених медичними працівниками. В умовах 

сьогодення здебільше потребує уваги питання відповідальності медичних працівників за 

вчинення професійних злочинів.  

Дослідженням питання відповідальності медичних працівників за вчинення 

професійних злочинів займаються національні та зарубіжні вчені, і результати їх 

досліджень висвітлені в наступних працях: В.В. Сташиса, П.Й. Кузьмінського,                      

О.С. Щукінського, Ю.В. Бауліна, І. Я. Сенюта, О.Х. Поркшеян, М.В. Радченко та інших. 

Актуальність роботи обумовлена тим, що кількість професійних злочинів, 

вчинених медичними працівниками невпинно зростає, разом із тим збільшуючи кількість 

постраждалих осіб та летальних випадків. 

Метою дослідження є визначення міри відповідальності медичного працівника 

за вчинення ним професійних злочинів згідно із чинним законодавством.  

Завданнями даної роботи є: 

- визначити поняття відповідальності медичного працівника за вчинення 

професійного злочину; 

- дослідити поняття професійного злочину у медичній сфері; 

- надати перелік можливих медичних злочинів та встановити міри покарання  

за них; 

- надати характеристику кримінальної відповідальності за вчинення 

медичними працівниками професійних злочинів. 

Відомий той факт, що згідно із змістом ч. 1 ст. 3 Конституції України Людина, її 

життя і здоровʼя, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні 

найвищою соціальною цінністю [1]. Саме тому, лікарське недбальство, помилка або інша 

варіація ненадання медичної допомоги особі, що її потребує є першочергово 

порушенням конституційного права особи, що звертається по допомогу. Однак, не менш 

поширеним видом вчинення професійних злочинів медичними працівниками є 

корумпованість сфери охорони здоров’я та надання медичних послуг в цілому. 

Останнім часом стрімко збільшується кількість позовних заяв громадян, 

відносно лікарського недбальства, а також неналежного надання медичної допомоги, 

однак даній проблемі, нажаль, приділено досить мало уваги. 

В теорії права багато уваги приділено питанню юридичної відповідальності, яку 

зазвичай розуміють як процес застосування заходів примусу державними органами 

особам, що вчинили дії, передбачені чинним законодавством як злочини, проступки або 

правопорушення [4].  

 Посилаючись на зміст ст. 80 Закону України «Основи законодавства про 

охорону здоров’я» слід визначити, що особи, які винні в порушенні законодавства про 

охорону здоров’я підлягають цивільній, адміністративній або кримінальній 

відповідальності відповідно до чинного законодавства України [3].  
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Під поняттям професійного злочину, вчиненого медичним працівником варто 

розуміти необережне чи умисне діяння, яке вчинене ним під час виконання професійних 

обов’язків, що є забороненим відповідно до кримінального законодавства України [5]. 

Кримінальна відповідальність є одним із найбільш жорстких різновидів 

відповідальності медичних працівників у разі вчинення ними професійних злочинів і 

покладається на них у тому випадку, якщо:  

- ним було вчинено суспільно небезпечне діяння;  

- наявний прямий зв’язок дії із медичною практикою, а також виконанням 

професійних функцій;  

- наявні ознаки порушення встановлених стандартів надання медичної 

допомоги;  

- особа зазнала негативних наслідків в результаті надання їй медичних 

послуг, тощо. 

Злочини, вчинені медичними працівниками, відповідно до класифікації 

науковців умовно можна поділити наступним чином [4] (див. рис. 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 Класифікація професійних злочинів, вчинених медичними працівниками 

 

Попри запропонованої науковцями класифікації професійних злочинів, 

вчинених медичними працівниками, слід виокремити більш нормативний поділ злочинів 

в медичній сфері, що відповідає діючому законодавству України. Вичерпний перелік 

професійних злочинів, вчинених медичними працівниками міститься в Особливій 

частині Кримінального кодексу України (ККУ), у Розділі ІІ «Кримінальні 

правопорушення проти життя та здоров’я особи» [2]. 

Першочергово до злочинів, вчинених медичним працівниками відповідно до 

Кримінального кодексу України слід віднести: 

- вбивство через необережність (ст. 119 ККУ) – даний вид злочину є 

загальним, про те безпосередньо стосується медичних злочинів. У випадку професійних 

злочинів, вчинених медичним працівником, дана норма в певній мірі заміщає відсутню у 

нашому законодавстві норму щодо лікарської помилки (вчиненої по необережності). 

Карається даний злочин обмеженням чи позбавленням волі на строк від трьох до п’яти 

років [2]; 

- зараження особи ВІЛ або іншою інфекційною невиліковною хворобою (ст. 

130 ККУ). За даний злочин, відповідно до ККУ, передбачається покарання у вигляді 

обмеження чи позбавлення волі до п’яти років. У випадку, якщо дії медичного 

працівника призвели до зараження двох або більше осіб – карається позбавленням волі 

від двох до восьми років. Як окремий випадок, використовують також додаткове 
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покарання, у вигляді позбавлення права обіймати посаду повʼязану із медичною 

діяльністю строком на три роки [2]; 

- порушення лікарської таємниці відносно результатів медичного огляду на 

виявлення зараження ВІЛ та інших інфекційних хвороб (ст. 132 ККУ) – під даним 

злочином прийнято розуміти розголошення медичним працівником відомостей відносно 

огляду на виявлення зараження особи ВІЛ або іншої інфекційної невиліковної хвороби. 

У випадку вчинення даного виду злочину можуть настати наступні санкції: штраф (50-

100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян); виправні роботи (2 роки); 

громадські роботи (240 год.); обмеження волі (до 3-х років), з позбавленням права 

займати певні посади або займатися певною діяльністю (до 3-х років) [2]; 

- незаконне проведення аборту чи стерилізації (ст. 134 ККУ) – даний вид 

злочину містить у собі ряд підвидів, таких як: проведення аборту тією особою, що не має 

належної медично освіти (санкція – альтернативна: штраф – 50-100 неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян; виправні роботи – до 2-х р.; громадські роботи – до 240 

год.; позбавлення або обмеження волі – до 2-х р.); незаконне проведення аборту, яке 

призвело до розладів здоров’я, безплідності або смерті (санкція: обмеження або 

позбавлення – до 5 р. із позбавленням права обіймати певну посаду або займатися 

певною діяльністю – до 3-х р., чи  без такого); без добровільної згоди примушення 

потерпілої до стерилізації (санкція: обмеження волі – до 5-х р. із позбавленням права 

обіймати певну посаду або займатися певною діяльністю – до 3-х р., чи  без такого) [2];  

- ненадання медичної допомоги особі, яка її потребує (ст. 139 ККУ) – даний 

злочин має на меті умисне ненадання медичної допомоги без поважної причини 

медичним працівником, якому було відомо, про можливість появи тяжких наслідків 

(санкція: штраф – до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян із позбавленням 

права обіймати певну посаду або займатися певною діяльністю – до 3-х р.; громадські 

роботи – до 200 год.; виправні роботи – до 2-х р.), про те у випадку, якщо бездіяльність 

лікаря призве до смерті або інших тяжких наслідків санкції дещо жорсткіші (обмеження 

волі – до 4-х р.; позбавлення волі – до 3-х р. із позбавленням права обіймати певну 

посаду або займатися певною діяльністю – до 3-х р., чи  без такого) [2]. 

Окреслений вище перелік професійних злочинів медичних працівників не є 

повним і виокремлювати дані злочини, як найбільш небезпечні або найбільш поширені 

не є доцільним, однак, вони складають вагому кількість серед кримінальних злочинів 

вчинених медичними працівниками. Посилаючись на Кримінальний кодекс України до 

цього переліку можна також додати: 

- неналежне виконання медичними працівниками професійних обов’язків;  

- незаконне проведення над людиною дослідів; 

- насильницьке донорство; 

- незаконне розголошення лікарської таємниці, тощо [2].  

Отже, незважаючи на дуже занедбаний стан даного питання і на безкарність 

злочинів, вчинених медичними працівниками національне законодавство на доволі 

високому рівні займається питаннями нормативного врегулювання цих злочинів. 

Проблема професійних злочинів зустрічається у кожній сфері життєдіяльності і 

медицина не є виключенням, саме тому злочини у цій сфері врегульовані майже всіма 

галузями права. І для того аби зменшити кількість випадків злочинів, вчинених 

медичними працівниками необхідно належним чином інформувати медичних 

працівників про перелік тих діянь, які підпадають до сфери відання кримінального права, 

а також, про можливі покарання за вчинення злочинів у медичній сфері відповідно до 

Кримінального кодексу України.  
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Надання допомоги дітям, які з різних причин залишилися без піклування батьків – 

найважливіший напрям соціальної політики держави. Сирітство, як соціальне явище 

існує стільки ж, скільки і людське суспільство, будучи, на жаль, невідʼємним елементом 

цивілізації. В якості «причин і джерел сирітства завжди були і є обʼєктивні чинники, це: 

стихійні лиха, аварії, катастрофи, нещасні випадки, теракти, хвороби і передчасна смерть 

батьків. Ускладнюють ситуацію і прогресуюча тенденція до руйнування моральних 

цінностей сімʼї, бездуховність, втрата життєво-важливих людських цінностей» [ 1, c. 40]. 

Дослідженням впливу соціального середовища на формування особистості 

дитини займало центральну позицію у роботі Г. Андреевої, С. Белічевої, Ю. Мануілової, 

І. Федоніної, А. Щербакової та ін. Аналіз процесу дивергенції соціального середовища, 

скорочення шансів сироти на ефективну адаптацію в громадськості, присвячені 

дослідження І. Дементьевої, Т. Сафонової. Висновки дослідів М. Айнсворз, 

Й. Лангмеєра, З. Матейчека, М. Мид, М. Лісіної, В. Мухіної, А. Руської заклали 

підґрунтя для аргументації на користь сімейних форм турботи про дітей-сиріт.  

Основною причиною соціально-психологічних проблем дітей-сиріт є – соціальна 

дезадаптація. Оскільки соціальна адаптація – це включення індивіда чи групи в 

соціальне середовище, пристосування їх до відповідних правил, системи норм і 

цінностей, то соціальна дезадаптація – це порушення процесу соціального розвитку, 

соціалізації індивіда. Ознаками соціальної дезадаптації є: порушення норм моралі та 

права, деформація системи ціннісних орієнтацій, втрата соціальних зв’язків із сім’єю та 

школою, різке погіршення нервово-психічного здоров’я тощо.  

Найбільш характерними виявами соціальної й психолого-педагогічної 

дезадаптації дітей є їхня агресивна поведінка, конфлікти з учителями й однолітками, 

уживання алкоголю й наркотиків, здійснення правопорушень (бійки, крадіжки), 

невідвідування школи, бродяжництво, спроби суїциду й т. ін. [2, с. 90]. Серед 

дослідників які займалися цією проблемою можна виділити А.В. Петровського. 

Дезадаптація формується під впливом як зовнішніх, так і внутрішніх факторів:  

- занедбаність (наслідок несприятливих ззовні умов життя і виховання, 

недостатня увага до дитини),  

- депривація (результат відсутності у батьків теплих, близьких стосунків з 

дитиною для її повноцінного розвитку),  
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- розчарування (через те, що дуже часто життєві потреби дитини перешкоджають 

непереборним труднощам),  

- внутрішні конфлікти та формування комплексу особистих проблем, створення 

перешкод у сфері спілкування та діяльності, взаємин із навколишнім середовищем.  

Ці фактори спрямовують на формування відчуження дитини від соціального 

середовища, яке потім переростає у конфронтацію. Як результат, існує постійна 

готовність підлітка до зіткнення. [3, с. 311]. 

Єтапами подолання дезадаптації дітей є: 

- виявлення і діагностика дезадаптованих дітей 

- проведення бесід, консультацій, тренінгів для подолання дезадаптації 

- дослідження психофізіологічних факторів, які сприяли дазадаптації 

- ставлення друзів та оточуючих до цієї дитини 

Дослідження показують, що осиротіла молодь стикається з більш негативними 

психосоціальними проблемами, ніж їх молоді колеги. Крім того, ці виклики 

посилюються для тих, хто рано закінчує школу. Психічні порушення різного ступеня 

зустрічаються у більшості соціально неблагополучних дітей. Прояви психічних 

порушень в значній мірі розрізняються на різних вікових етапах розвитку цих дітей. У 

дошкільнят і молодших школярів більш виражена затримка психічного розвитку.  

У підлітків переважають залишкові явища раннього органічного ураження 

головного мозку, які виражаються в різноманітних психопато-подібних порушеннях 

поведінки. А. Капська зауважує, що «більшість дітей, що надходять в стаціонари 

соціальних центрів, мають різного ступеня вираженості емоційні розлади, для них 

характерні невротичні реакції, неврозо-подібні стани і тому подібне. У цих дітей 

відзначається наявність виражених страхів, тривожність, порушення сну, замкнутість, 

агресивність, низька самооцінка, порушення довіри до оточуючих людей» [4, c. 111]. 

Сьогодні в контексті соціальної проблематики розглядається питання соціальної 

інтеграції дітей-сиріт в суспільстві. Виділяємо два підходи: перший підхід передбачає 

пристосування дитини до входження в суспільство, його адаптацію до наявних 

навколишніх умов. Дитина в цьому процесі підготовки повинна бути не тільки об’єктом 

інтеграції, але й обов’язково суб’єктом, активним учасником процесу. Другий підхід 

припускає, крім підготовки дитини до входження в суспільство, підготовку суспільства 

до прийняття дитини-сироти. 

Для забезпечення успішної соціалізації випускників дитячих будинків та 

інтернатних закладів, їх інтеграції в суспільство є багато шляхів, наприклад привести у 

відповідність нормативно-правову базу, налагодити професійну підготовку кадрів з 

роботи з даною категорією, налагодити взаємодію випускників з різними установами. В 

основу реалізації державної соціальної політики в напрямку дітей-сиріт і дітей, які 

залишилися без піклування батьків, а також випускників інтернатних закладів треба 

закласти не роботу з подолання причин самого явища - сирітства, а систему злагоджених 

і добре відпрацьованих механізмів з соціалізації дітей-сиріт та дітей, які залишилися без 

піклування батьків. 

У дітей-сиріт порушення соціалізації виявляється у найрізноманітніших формах з 

різним ступенем вираженості в залежності від особистих особливостей дитини, від 

психологічних факторів, від того, як довго дитина жила в скрутних умовах. Це 

проявляється в невмінні вести себе в громадських місцях, нездатності адаптуватися до 

незнайомих людей, до нової обстановки, в різних проявах девіантної (що відхиляється) 

поведінки, що ведуть до делінквентних дій. Негативна поведінка дітей-сиріт переслідує 

наступні цілі: у будь-який спосіб привернути до себе увагу, не має значення, яким воно 

буде (заохочення або покарання); продемонструвати свою силу; помститися за те, що з 

нею сталося, зокрема зігнати на слабших своє негативне ставлення до ситуації, що 

склалася; компенсувати свою неповноцінність і неспроможність [5, c. 200]. 
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Актуальною і серйозною проблемою у дітей-сиріт, що має як психологічний, 

педагогічний, так і соціальний аспекти, є взаємини однолітків і дорослих. Перш за все, 

це стосується взаємин з педагогами, класними керівниками та вихователями. 

Нереалізована потреба в любові і визнанні, емоційна нестабільність вихованців 

інтернатних закладів відкриває їм «право до правопорушення».  

Діти-сироти інтуїтивно розуміють: покладатися можна тільки на себе і тому 

стверджують себе всіма доступними засобами: порушують морально-етичні норми,  

грублять, брешуть, лінуються і т. д. Діти-сироти частіше схильні до різних форм 

девіантної поведінки. Девіантна поведінка дітей-сиріт – поширений феномен, який 

супроводжує процес соціалізації, який зростає на протязі підліткового періоду і 

знижується після 18 років [3, c. 259]. 

Смерть батьків з великою силою впливає на дітей і є причиною відхилень у їх 

психологічному та соціальному розвитку. Діти-сироти мають слабкий розвиток 

емоційного інтелекту і життєвих навичок, таких як: комунікативні навички, навички 

прийняття рішень, навички ведення переговорів і т. д. Крім того, вони часто втрачають 

віру в майбутнє і мають низьку самооцінку. 

У дітей, які залишилися без піклування батьків, можуть спостерігатися такі 

психологічні проблеми: комунікативні труднощі;  деструктивні тенденції особистості; 

схильність до маніпулювання; брехливість; страх бути покинутим; труднощі при 

прийнятті рішень; агресивність схильність до боротьби за владу і відстоювання своїх 

прав. 

Психологічне відчуття «сирітства» і «покинутості» не закінчується в дитинстві. 

При нестачі уваги і турботи вони будуть переслідувати  їх і в зрілому віці. Так само це є 

однією з причин, через яку діти сироти часто відмовляються від своїх дітей. 

Ось деякі з проблем, з якими можуть зіткнутися діти у зрілому віці: 

- труднощі у відносинах; 

- правові проблеми; 

- професійні проблеми; 

- бездомність; 

- депресивні і тривожні стани; 

- відмова від власних дітей; 

- сексуальна розбещеність; 

- наркоманія та алкоголізм. 

Специфічні особливості, які притаманні дітям-сиротам, обумовлені у першу чергу 

відсутністю сімʼї, нормальних сімейних відносин. Це і є визначальними чинниками, які 

впливають на розвиток даної категорії дітей та сутність технологій соціальної роботи з 

ними. Організація соціальної роботи з цими категоріями дітей здійснюється на основі 

певних принципів: соціально-політичних, психолого-педагогічних, організаційних, 

специфічних [6, c. 194]. 

Отже, у соціальній роботі з дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими 

батьківського піклування, соціальні працівники також повинні дотримуватися таких 

цінностей: визначати цінність кожної дитини, дотримуватися конфіденційності, 

ставитися до дитини як до особистості, уникати «ярликування», не давати обіцянок, які 

неможливо виконати, демонструвати позитивні моделі поведінки, не підтримувати 

виявів небажаних якостей (ревнощів, споживацького ставлення, агресивності), 

демонструвати позитивне ставлення до всіх дітей, поважати думку, почуття та 

добровільний вибір дитини, акцентувати увагу дитини на власних позитивних 

характеристиках і здобутках, не знецінювати роботу працівників школи-інтернату в очах 

дітей та інших працівників школи, враховувати їхній досвід та побажання щодо роботи з 

дітьми цієї категорії. 
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Нелегкі часи переживала Україна до XVІІ століття, майже не існувало її як єдиної 

держави. Це було пов’язано із тим, що землі нашої країни були безжалісно розділені між 

державами-загарбниками, а саме: Московським князівством, Великим князівством 

Литовським, князівством Молдови, Османською імперією, королівською Польщею та 

Кримським ханством. В умовах соціального, національного та релігійного протистоянь 

постійних утисків зазнавали і українська культура, і освіта. Але якісно новими 

зрушеннями у всіх життєвих сферах українського народу, у тому числі і в освіті, 

позначився радикальний поворот України до Заходу.  

Незважаючи на те, що більшість представників української еліти таки 

орієнтувалися, на чужу мову і культуру, а ні на свою, все ж знайшлися багаті і 

патріотично налаштовані феодали, які стали ініціаторами створення таких православних 

шкіл, які не поступалися б єзуїтським.  

Провідна роль у розвитку української освіти належала містам. Так, осердям 

культури у Києві стали Київське братство та Печерська лавра.  

Виникнення у Києві Братської школи, яка започаткувала перший в Україні і всій 

Східній Європі вищий православний навчальний заклад – Могилянську Академію, було 

прямим наслідком культурно-освітнього руху, центром якого була Києва-Печерська 

лавра. Як вважають, саме Печерському архімандритові Єлисею Плетенецькому, який 

започаткував київське друкарство і печерський культурно-освітній гурток, належала 

роль ідейного натхненника організації в Києві церковного братства і школи при ньому.  

Наступник Єлисея Плетенецького Петро Могила свідомо робив ставку на 

високоосвічене і стійке у відстоюванні православної віри чернецтво, яке мало гідно 

представляти православ’я в християнському світі і виконувати функцію ідеологічного 

пропагування Києва і Лаври. З цією метою у Троїцькому Больницькому монастирі при 

Києво-Печерській лаврі у 1631 році відкривається Гімназіум за прикладом 

західноєвропейських шкіл. У ньому викладали високоосвічені лаврські ченці з 

закордонною освітою.  

Принципи діяльності Лаврської школи були викладені Петром Могилою в 

обітниці, яку він уклав в 1630 році у Львівській братській церкві Успіння Пресвятої 
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Богородиці: «Я, П.Могила, милостію Божіею Архімандрит Кіевопечерський, видя 

великую потерю для душ человеческих от неучености духовенства…, вознамерился 

основать школу для того, чтобы юношество наставляемо было во всяком благочесті, в 

добрых нравах и в свободных науках; и сіе не для какой либо пользы или славы моей, но 

в славу и честь живоначальной, нераздельной, святой Троицы, Отца и Сына и Святого 

Духа, в пользу и утененіе правовірного народа» [4, с. 83].     

З перших днів свого існування Лаврська школа склала конкуренцію вже існуючій 

Братській школі: у новоствореному закладі було відкрито класи поетики, риторики й 

філософії, це стало причиною переходу частини учнів останньої в лаврський Гімназіум. 

Тому заходи Петра Могили щодо створення в Лаврі за прикладом західноєвропейських 

шкіл навчального закладу, який мав отримати в майбутньому статус вищої школи, 

викликали незадоволення київських братчиків і консервативної частини печерського 

духовенства.   

Під тиском братства, від імені якого виступили українські шляхтичі Київщини, 

духівництва на чолі з митрополитом Ісайєю Копинським та запорозьких козаків Петро 

Могила змушений був погодитися на злиття лаврської школи з братською, причому 

об’єднана школа 1632 р. стала функціонувати на Подолі, на місці колишньої школи 

братства. Братство визнало Петра Могилу фундатором школи і погодилося 

підпорядковуватися йому як старшому братові і покровителеві. Таким чином, справа 

скінчилася компромісом. Щодо місця школи було виконано побажання міщан, козаків, 

але фактично це був тріумф засад Петра Могили, який надалі визначав характер і напрям 

об’єднаної школи . Цю школу пізніше часто називали Києво-братською школою 

(колегіумом), згодом – Києво-Могилянським колегіумом, ще пізніше, з 1701 р. – 

Київською академією (за традицією її називали ще Києво-Могилянською академією). 

Зустрічається в літературі другої половини XVII ст. і образне окреслення 

«Могилянський Атеней».  

Хоча Київський колегіум та пізніша академія і не можуть вважатися братськими 

школами, вони зберегли чимало з традицій своєї попередниці – братської школи, яка 

існувала протягом 1615 – 1632 рр. Серед студентів академії значний відсоток становили 

вихідці з міст усіх частин України. Вона стала загальноукраїнським всестановим вищим 

навчальним закладом і згуртувала навколо себе найвідоміших культурно-освітніх діячів, 

вчених, літераторів.  

Саме завдяки діяльності академії та Києво-Печерської друкарні Київ знову став 

найвизначнішим культурним осередком України. 

Структура Києво-Могилянського колегіуму була подібною до структури 

братської і лаврської шкіл. Після закінчення класів («шкіл») інфіми, граматики, 

синтаксими, поетики, риторики, учні вивчали філософію. Наприкінці 30-х рр. курс її був 

трирічним, але пізніше викладання філософії обмежувалося двома роками. В курсах 

філософії, зокрема при викладі фізики й метафізики, розглядались і богословські 

питання, в тому числі про походження душі, її безсмертя, про Бога й ангелів. Окремий 

клас «школа» богословів був зорганізований наприкінці XVII ст. 

Внаслідок діяльності Києво-Могилянського колегіуму в Україні зростала 

кількість освічених людей, учителів.  

Сирієць Павло Алеппський, який проїздив у 1654 і 1657 рр. через Україну, 

зазначав у своїх подорожніх записах, що тут було чимало чоловіків і навіть жінок 

письменними. За його словами, у країні козаків всі діти вміли читати, навіть сироти. Це, 

безумовно, перебільшення, але воно засвідчує, що кількість письменних людей в Україні 

була помітно більшою, ніж у інших країнах.  

Як і тогочасні європейські університети, Києво-Могилянський колегіум брав 

участь в організації філіальних шкіл, де викладання велося за програмою Київської 

колегії. Зокрема, філією Київської колегії були засновані в 1634 р. школи при 

Вознесенському монастирі у Вінниці і при Богоявленському монастирі у Крем’янці.  
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За своєю ідеологічною спрямованістю Києво-Могилянський колегіум, як і 

Львівська братська школа, сприйняв засади тримовності, успадковані від Острозької 

греко-слов’яно-латинської школи. Проте, на відміну від своїх попередників, Києво-

Могилянський колегіум був стабільним, юридично забезпеченим і матеріально 

незалежним навчальним закладом, і це стало запорукою його тривалості.  

Здавна вихідці з України виїжджали для продовження освіти у Краків, у 

протестантські університети Гейдельберга, Кенігсберга, Лейпцига та в Італію. Студенти 

з України бували також в Римі, Парижі, Відні. Деякі з них здобували за кордоном 

наукові ступені. Навчання в Києво-Могилянському колегіумі давало добру підготовку 

для продовження освіти в європейських університетах, в тому числі і в найкращих з них.  

Таким чином, Києво-Могилянський колегіум включався в загальноєвропейську 

освітню систему, сприяв інтеграції України в культуру регіону і всієї Європи.  

Значення Київської братської школи та Києво-Могилянського колегіуму виходило 

за межі України. Так, за зразком Київської була реорганізована школа Могильовського 

братства у Білорусі. 1640 р. вихованець Київської братської школи, а пізніше викладач і 

ректор колегіуму Софоній Почаський був посланий до столиці Молдавського князівства 

Ясс для організації там школи за київським зразком. Професура з Київського колегіуму 

взяла участь також у налагодженні освіти й перекладанні богословських творів у Москві. 

Як влучно зауважив австрійський дослідник Йосиф Матль, діячі Києво-

Могилянського колегіуму «прагнули засвоїти здобутки західноєвропейської освіти й 

культури, освоїти гуманізм і Відродження, Реформацію і Контрреформацію, але вони 

поєднували освоєння цих здобутків з полемікою проти них, яку вели із завзятістю, 

характерною для сили, що йде з глибин народності» [6, с. 179]. 

Вважаючи створення Колегіуму своїм найбільшим здобутком, Петро Могила 

заповів йому усе своє майно, кошти і цінності, зокрема сімдесят п’ять тисяч золотих, 

бібліотеку і хутір Позняковщину. На знак його особливих заслуг для Академії та Лаври, 

досить довго день пам’яті Петра Могили – 31 грудня – відзначали урочистим 

богослужінням.  

Тісні зв’язки між Києво-Могилянським колегіумом і Киево-Печерською лаврою 

продовжувалися і після смерті П.Могили. Відносини між ними підсилювала та 

обставина, що упродовж другої половини XVII – початку XVIIІ ст. Печерськими 

архімандритами майже безперервно були вихованці Колегіуму. У свою чергу, 

викладачами Колегіуму, згодом Академії, часто були її вихованці, які пройшли моральне 

і чесне загартування в Лаврі.   

У 60-х рр. XVIII ст. в Україні вже не уявляли справжнього характеру колишнього 

Київського братства, забулось і те, що Могила заснував не братську школу, а лаврську, 

тобто монастирську. Проте в пам’яті залишилося головне – те, що найстарша школа 

вищого типу в Києві, яка дала початок пізнішій академії, була братським навчальним 

закладом. 

Висновки. Ознайомившись з даним питанням та вивчивши історичний матеріал, 

вважаю за доцільне стверджувати, що Києво-Могилянська академія є одним з вагомих 

вищих учбових закладів на території не тільки України, а і всієї Європи. Шлях 

становлення академії був важким адже її відкриття припало на часи руїни, але завдяки 

вагомим внескам Петра Могили та його вірі в світле майбутнє української освіти і науки, 

діяльність колегіуму послужила яскравим прикладом основного напряму розвитку 

тогочасної української культури і освіти. Києво-Могилянська академія готувала 

визначних людей, які несли в маси ідеї культури й просвітництва, формувала духовну 

національну еліту, якій була притаманна висока освіченість і стійкість в обороні віри і 

національної справи. За часів сьогодення Києво-Могилянська академія залишається 

однією з найстаріших та найвідоміших академій світу, в якій викладають на високому 

сучасному рівні. На мій погляд, Києво-Могилянська академія, яка через століття 
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пронесла знання поколінь, назавжди залишиться одним із яскравіших символів освіти та 

соборності нашої держави.  
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Дослідження особливостей розвитку війська в Речі Посполитій у ранньомодерний 

час в показує, що вона безумовно, але з невеликим запізненням проти провідних держав 

Західної Європи вступила на перший етап військової революції і успішно просувалася по 

шляху накопичення кількісних змін у військовій справі і створення удосконаленої з 

урахуванням останніх новинок тактики і військових технологій традиційної військової 

машини. Не останню роль у цьому процесі відіграли реформи короля Стефана Баторія 

(1576-1586 рр.). 

В середині ХVІ ст. армія Польщі та Литви мала ще багато рис феодального 

середньовічного війська і розвивалося відповідно до задач, які стояли перед нею. 

Головним завдання війська протягом тривалого періоду залишався захист кордонів. 

Однак ситуація сильно змінилася в другій половині ХVІ ст., коли потужну експансію в 

регіон розгорнула Османська імперія, а Московське царство намагалося вийти до 

Балтійського моря, розв’язавши тим самим затяжну Лівонську війну. Саме в таких 

умовах Стефан Баторій отримав корону Речі Посполитої. Було зрозуміло, що без 

потужного війська в такій ситуації годі було думати про збереження домінуючого 

становища у Східній Європі. 

З огляду на особливості польсько-литовської військової традиції, характер 

найбільш ймовірних супротивників, Баторій як зробив ставку на розвиток кінноти. 

Однак вона зазнала серйозних змін. Вловивши тенденцію поступового поділу кінноти на 

важку і легку, він зробив успішну спробу впорядкувати і врегулювати цей процес. 

Примітно, що новий польський король і його радники вирішили посилити ударний 

потенціал кінноти за рахунок уніфікації складу кінних підрозділів (хоругв) і їх 
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спеціалізації. Кіннота була остаточно розділена на легку і важку, і різні її види були 

розведені по однотипних хоругвам. Мабуть, чи не найважливіший крок в ході реформи 

кінноти Речі Посполитої – це створення «важкої», генерації польсько-литовської гусарії, 

тих самих «крилатих гусарів», добре відомих по історичним, художнім і літературним 

творам. 23 червня 1576 р. вийшов королівський універсал, який виділив гусарів в 

окремий рід важкої кінноти. Тепер гусари призначалися практично виключно для 

таранних атак в зімкнутих бойових порядках на великих аллюрах. Цим вони різко 

відрізнялися як від сучасної їм європейської кавалерії, яка все більше і більше схилялася 

до ведення дистанційного бою з використанням вогнепальної зброї, так і від 

московської, татарської та турецької кінноти, як і раніше віддавала перевагу луку і 

дротику перед усіма іншими видами вогнепальної і холодної зброї [7, с. 23]. 

Відповідно до зміни тактичних завдань нова гусарія отримала більш-менш 

стандартизований комплект обладунків і набір древкового, клинкової і вогнепальної 

зброї. Опис гусарів Баторія залишив, наприклад, Р. Гейденштейн. Описуючи 

влаштований у 1579 р. огляд гусарських хоругов, він писав: «У Дисні Мелецькій показав 

королю кінноту і польське військо майже в повному зборі, прекрасним чином на вигляд 

влаштоване і розділене на ескадрони і полки, які проходили перед королем під 

прапорами. Вершники, покриті залізними панцирами і шоломами, крім списів, всі були 

озброєні шаблею, дротиком і двома пістолетами, котрі буро розміщено при сідлах, так 

що і вершники під час маневрів робили такий же тріск і грім, як і піхотинці, 

приналежністю яких були рушниці ... » [2, с. 10]. У виданому 1577 р. королем «Листі 

пшіповедному» на набір гусарської надвірної хоругви було відзначено, що  кожен 

ротмістр повинен намагатися, щоб коні солдатів, внесених до реєстру хоругви, були 

добрі і сильні, а вони самі озброєні по-угорськи, мали хороший обладунок, шишак, 

наручі, спис, мізерікордію (тонкий кинджал-стилет), меч, званий кончаром, пістолет при 

сідлі [1, с. 2].  

Добре захищені обладунком та озброєні довгим списом-древом, нові гусари 

представляли грізну силу на полі бою, якій насилу протистояли навіть німецькі 

ландскнехти, не кажучи вже про легку московської, татарської чи турецької кінноті, що 

не любила рукопашного бою [3, с. 35]. 

З виділенням гусарів була впорядкована і служба легкої кінноти, зведеної в 

«козацькі» (переважно коронні, які не слід плутати з запорозькими та реєстровими) і 

«п’ятигорскі» (головним чином литовські) хоругви і відрізнялися від гусар полегшеним 

захисним і стрілецьким озброєнням. При цьому, що характерно, на перших порах як 

кількість гусарських хоругов, так і чисельність їх особового складу становили більшість 

нової польської кінноти. За Баторія вони складали до 85-90% кінних хоругв, тоді як легкі 

козацькі і п’ятигорські – близько 10% [6, с. 12]. 

Спробував Баторій, хоча і з меншим успіхом, реформувати і польську піхоту. В 

кінці 60-х рр. XVI ст. піхота, набрана з простолюдинів, погано оплачувалася і була 

вельми нечисленна, в цілому придатна тільки для несення обозної або гарнізонної 

служби. Так чи інакше, але для великої війни потрібна була піхота, здатна не тільки 

підтримувати дії кінноти на поле бою, але і вести облогу, штурмувати стіни і вали 

ворожих фортець (а їх у османів і московитів було чимало). Тому, готуючись до наступу 

на Московію і, в перспективі, до війни з турками, Баторій спробував упорядкувати 

службу піхоти. Небоєздатне піхотне ополчення він спробував замінити інший піхотою, 

більш підготовленою і краще спорядженої. За пропозицією короля сейм 1578 р. 

затвердив створення в коронних землях так званої «піхоти вибранецької» (piechota 

wybraniecka, виборна піхота – у наявності аналогія зі стрільцями Івана Грозного. Вони 

також на перших порах відрізнялися від земських піщальніков своїм статусом добірної, 

«виборної» піхоти). Кожні 20 ланів мали виставити в разі потреби для хоругви свого 

воєводства 1 піхотинця, повністю екіпірованого. Записані в «вибранецьку піхоту» 

рекрути звільнялися від повинностей і податків, повинні були проходити протягом року 
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3-місячні військові збори. У 1595 р. набір вибранецької піхоти був поширений і на 

Велике князівство Литовське. Правда, чисельність її ніколи не була великою. 

Теоретично, коронні землі могли виставити до 3 тис. піхотинців, а литовські – до 1 тис., 

але на практиці цих цифр досягти практично ніколи не вдавалося. Та й боєздатність 

вибранецької піхоти, як показав досвід її застосування, виявилася далекою від бажаної, 

тому вона досить швидко стала використовуватися для гарнізонної служби та виконання 

будь-якого роду «брудної» роботи – риття траншей, ремонту доріг тощо [5, с. 162]. 

Природно, що, відчуваючи брак доброї піхоти, Стефан Баторій спробував, і не без 

успіху, компенсувати недолік національної піхоти наймом в більш широких, ніж раніше, 

масштабах, іноземних найманців, особливо німців та угорців. Причому, що характерно, 

найманці наймалися тепер цілими «региментами» – полками в кілька сот чи навіть тисяч 

чоловік в кожному. Найманців можна було зустріти і в кінноті, і в піхоті, але, 

підкреслимо це ще раз, більше все-таки в останній. Причина була цілком очевидна, тому 

що королівство, маючи гарну кінноту, яка могла не тільки порівнятися з іншими 

державами, але навіть перевершити їх, не мала достойну піхотою. Перший німецький 

піший регімент чисельністю в 600 солдатів був набраний 1576 р. Надалі ця практика 

набула широкого поширення, незважаючи на те, що, наймана армія негативно 

сприймалася більшістю шляхти і аристократії. Вони бачили в ній, і не без підстав, засіб 

посилення королівської влади і насадження абсолютизму. До того ж послуги найманої 

іноземної піхоти обходилися польської скарбниці надзвичайно дорого, а без своєчасної 

оплати найманці воювали мляво і неохоче. Однак обійтися без набору іноземних 

найманців було неможливо хоча б тому, що без піхоти вести повномасштабну війну було 

неможливо, а власне польсько-литовська піхота поступалася за своїми якостями 

найманій німецькій [4, с. 79]. 

Прагнучи отримати досить боєздатні і в той же час незалежні від позиції сейму 

військові контингенти, Баторій продовжив розпочату ще Сигізмундом II практику 

залучення до служби короні українських козаків. Вперше 300 кінних козаків були 

прийняті на службу до короля коронним гетьманом Ю. Язловецьким ще у вересні 1571 р. 

проте після 3-річного існування загін був розпущений, оскільки платити обіцяну платню 

було нічим. Баторій вирішив відновити цю практику і тут спробував надати козакам 

більш-менш правильну організацію, ввівши їх службу в певні рамки. У 1578 р. за 

дорученням короля князь М. Вишневецький сформував перший козацький полк в 500 

чол. (і ще 30 козаків склали пошт поручика). По завершенню Лівонської війни і цей загін 

був також розпущений, однак Баторій не залишив надії використовувати низових козаків 

на користь корони, тим більше що через козацькі набіги постійно виникали тертя між 

Річчю Посполитою, Кримом і Туреччиною. Приблизно в 1583 р. король спробував 

реформувати низове військо. «Суть цієї реформи, – писав історик Д.І. Яворницький, – 

полягала в тому, що король запровадив на Україні так званий реєстровий список і в цей 

список наказав внести лише 6000 чоловік козаків; за цими шістьма тисячами уряд тільки 

й визнавав право на існування козаків як вільного стану .... Внесені до реєстру 6000 

чоловік розділилися на шість полків ...; кожен полк поділявся на сотні, сотні на околиці, 

околиці на роти ... Всі реєстровим козакам визначено було платню грошима і сукном; їм 

були видані особливі військові клейноди (бунчук, булаву, військову печатку і прапор) 

...» [8, с. 47]. Начальство над козаками було покладено на коронного «козацького 

старшого», якого козаки називали гетьманом, полкових же полковників, сотників і 

осавулів козаки обирали собі самі. Резиденцією гетьмана було визначено м. Трахтемирів, 

де знаходився постійний гарнізон в 600 козаків і, крім того, ще кілька сотень козаків 

повинні були нести постійний караул за дніпровськими порогами. Незважаючи на 

збережені тертя між козацькою старшиною і рядовим козацтвом і коронними владою, 

Баторій зміг певною мірою «приручити» непокірне і свавільне низове запорізьке 

козацтво і поставити його на службу короні. Це було тим більше важливо, що козацька 

кіннота і особливо піхота, за згадками сучасників, відзначалися високою боєздатністю. 
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У реформованої Стефаном Баторієм армії озброєна в значній мірі вогнепальною 

зброєю піхота і артилерія відігравала більшу, ніж раніше, роль. І якщо в першій половині 

XVI ст. піхота, як правило, займала позиції в обозі або вагенбурзі (табір з возів) і рідко 

коли виходила в поле, то тепер в піхота вибудовувалася в першій лінії в проміжках між 

кінними хоругвами. Секрет успіхів військ Речі Посполитої полягав тепер у 

відпрацьованій польсько-литовськими воєначальниками ефективній тактиці тісної 

взаємодії піхоти, артилерії, важкої і легкої кінноти. Уміло поєднавши найкращі елементи 

європейської та східної традицій, гетьмани Речі Посполитої сформулювали свого роду 

рецепт непереможності. Піхота і артилерія своїм вогнем послаблювала ворога та 

готувала нищівну атаку блискучою гусарією, встояти проти таранного удару якої не 

могли ні татарські і московські вершники, ні шведські або імперські рейтари та 

піхотинці. Перекинутий гусарами ворог добивався легкими козацькими, татарськими і 

п’ятигорськими хоругвами, які до того успішно несли розвідувальну і охоронну службу 

та спустошували володіння ворога своїми рейдами. Протистояти такій армії на полі бою, 

у відкритому полі було вкрай складно, і досвід боїв на рубежі XVI-XVII ст. тільки 

підтверджував це [5, с. 162]. 

Таким чином, в результаті «нового курсу» в сфері військового будівництва армія 

за Стефана Баторія практично набула завершеного вигляду. У Речі Посполитої у другій 

половині XVI ст. військова справа, як і у всіх інших країнах, затягнутих у вир військової 

революції, розвивалася по одній і тій же схемі. На першому етапі традиційна модель 

розвитку збройних сил піддавалася коректуванню і вдосконалення з урахуванням 

новітніх досягнень військової технології, і, перш за все, стосовно появи і швидкого 

розвитку вогнепальної зброї. 
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ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СФЕРИ В УКРАЇНІ 

Тетяна Урсакі 

студентка факультету управління, адміністрування  

та інформаційної діяльності 

Ізмаїльський державний гуманітарний університет 

Науковий керівник – доц. Метіль А.С. 

 

З розвитком інформаційних технологій та зростання ролі інформації у суспільстві, 

постало питання вирішення проблеми захисту чинним законодавством інформаційних 

потреб та адаптацією його до сучасних реалій в суспільстві України. 

Роль інформації в ХХІ ст., як в Україні, так і за її межами стає надзвичайно 

актуальною темою, що потребує ретельного дослідження та вирішення важливих питань, 

що виникли в умовах суспільного розвитку.  

Дослідженням цієї теми займалися: Почепцов Г. Г., Чукут С. А., Кормич Б. А., 

Аверочкіна Т. В., Федотов О. П., Бєляков К. І. та ін. 

Мета нашої наукової статті розкрити основні види інформації, що потребують 

законодавчого регулювання та захисту; розкрити основні закони, які забезпечують 

захист та регулювання різних категорій суспільно-необхідної інформації; перелічити 

недоліки інформаційного законодавства України та способи їх вирішення. Для цього нам 

необхідно виділити такі завдання: 

‒ виокремити основну інформацію, що потребує законодавчого регулювання та 

захисту;    

‒ виявити основні закони, що захищають суспільно важливу інформацію; 

‒ розкрити недоліки інформаційного законодавства та перспективи їх подолання. 

Конституція України в статті 32 наголошує, що не дозволяється збирати, 

використовувати, поширювати та зберігати інформацію, яка є конфіденційною без згоди 

особи, крім випадків, які визначає законодавство, окрім цього, лише в інтересах 

національної безпеки, прав людини та економічного добробуту [1]. 

Згідно Закону України «Про інформацію» кожен має право доступу до інформації, 

вільно розпоряджатися нею, якщо ця інформація не є обмеженою та суспільно 

небезпечною [3]. Яка ж інформація має обмежений доступ, яка без дозволу не 

розкривається? Ми вирішили класифікувати основні види інформації, щоб розкрити це 

питання: 

- конфіденційна інформація; 

- державна таємниця; 

- службова інформація; 

- персональна інформація; 

- комерційна інформація. 

З наведеного переліку можна зрозуміти, що розкриття такої інформації може 

завдати шкоди не тільки особі, а й самій державі.  

Давайте розглянемо основні Закони України, які регулюють інформаційну сферу. 

До цих Законів також входять вище зазначенні. 

В перше чергу, розглянемо Закон України «Про державну таємницю». Вона 

охороняється державою для захисту національної безпеки. Містить відомості у сфері 

оборони, науки і техніки, економіки, відносин з іншими державами, розголошення цих 

даних може завдати великої шкоди державі та безпеці її громадян. Під категорію цих 

відомостей не підпадає інформація про: стан довкілля, аварії, катастрофи, небезпечні 

катаклізми, стан здоров’я населення, дії органів державної влади, які є незаконні та ін. 

Ця інформація обов’язково має бути у відкритому доступі. Для захисту вищезазначеної 

інформації держава повинна встановлювати єдині вимоги щодо користування 

інформацією. Якщо брати підприємства, вони мають мати спеціальну ліцензію, що 

захищають від викрадання інформації [2]. 
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Далі розглянемо два Закони «Про Національну систему конфіденційного зв’язку» 

та «Про захист інформації в автоматизованих системах», які, на наш погляд, є дещо 

схожі. Перший закон захищає обмін конфіденційної інформації, яка шифрується за 

допомогою технічних та криптографічних засобів, яка є важливою для державних 

органів влади та місцевого самоврядування. Другий регулює правові відносини щодо 

захисту інформації в автоматизованих системах, де власник має право на захист своєї 

інформації. Чинним законодавством встановлюється обмеження до її доступу. 

Ще одним важливим елементом в регулюванні інформаційної сфери є Закон 

України «Про інформаційні агентства». Згідно з ним інформаційні агентства є юридичні 

особи, діяльність яких пов’язана з наданням інформаційних послуг. Серед прав, якими 

може керуватися агентства можна виділити такі: заборона цензури інформації, яке 

поширюють агентства, і яке не завдає шкоди державі та суспільству [4]. Якщо виділити 

заборони, то інформаційні агентства не мають права розголошувати таку інформацію, 

що є державною таємницею, яка несе в собі пропаганду війни, жорстокості та насилля, 

розпалює релігійну, расову та національну ворожнечу, принижує честь та гідність, 

шкодить моралі в суспільстві та ін. 

Наступним Законом, який ми розглянемо, «Про науково-технічну інформацію». Він 

регулює основи державної політики в сфері науково-технічної інформації, її одержання 

та використання. Закон поширюється на установи, організації, підприємства з різними 

формами власності, а також на громадян, які мають право користуватися нею [10]. Як 

вже зазначалось в інших Законах, використовувати таку інформацію можна тільки в 

тому випадку, якщо вона не є державною таємницею, і якщо її не охороняє закон. 

Науково-технічною інформацією є: досягнення у вітчизняній та зарубіжній науці, техніці 

та виробництві зроблені різноманітними видами досліджень. 

Не менш важливим є Закон України «Про друковані засоби масової інформації в 

Україні». Під друкованими засобами інформації в цьому Законі розуміється видання 

періодичні та такі, що продовжуються, які друкуються під постійною назвою. Такі 

видання повідомляють відомості з різних галузей державного життя. Держава повинна 

забезпечувати свободу слова і вільного вираження, у формі друку, поглядів та 

переконань. Як вже зазначалося в інших Законах, друковані засоби масової інформації не 

мають права пропагувати насилля, жорстокість; розпалювати ворожнечі; посягати на 

честь і гідність та ін. Серед незазначених можна також виділити: втручання в особисте 

життя громадян. Журналіст або сама редакція не несе відповідальність за публікацію 

інформації офіційних виступів, які є дослівно відтворенні, також за дослівне відтворення 

матеріалів, які опублікували інші друковані засоби з посиланням на них. 

За допомогою цього переліку ми розкрили основні Закони, які регулюють 

інформаційну сферу. Окрім даного переліку, хочемо виділити ще декілька основних 

Законів, що регулюють різні аспекти інформаційної діяльності. До цього переліку 

входять наступні Закони. 

Перший Закон, який ми оглянемо «Про видавничу справу». Цей Закон регулює 

порядок введення та розповсюдження видавничої справи [13]. Він спрямований на 

задоволення потреб споживачів та отримання прибутку. Кожен має право на видавничу 

діяльність незалежно від расової приналежності, поглядів, релігійних та політичних 

переконань та ін. Політика держави спрямована на дотримання принципах свободи у 

видавничій діяльності, гарантії захисту її працівників. 

Наступний є Закон України «Про бібліотеки та бібліотечну справу», який визначає 

в бібліотечній діяльності загальні засади, встановлює вимоги щодо збереження 

бібліотечних фондів та їх формування, а також бібліотечного обслуговування з метою 

задоволення інформаційних та інших потреб, що виникають у суспільстві. Цей Закон 

визначає напрямки бібліотечної справи такі, як формування та зберігання ресурсів; 

бібліотечне обслуговування та ін. [7]. Основні принципи цього Закону в галузі 

бібліотечної діяльності є: науковість, загальнодоступність, надання основних безплатних 
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послуг, а напрямами є: створення умов для роботою з бібліотечними фондами, сприяння 

дослідженням для розвитку бібліотечної справи та ін. 

Далі розглянемо Закон України «Про музеї та музейну справу», що регулює 

відносини в музейній справі. Встановлює такі засади, як соціальні, правові та економічні 

для вивчення використання та збереження пам’яток природи, духовної та матеріальної 

культури [8]. Основними напрямами музейної справи є: реставраційна, експозиційна, 

видавнича, фондова та пам’яткоохоронна.  

Ще один Закон, який доволі тісно пов’язаний з минулими, є Закон України «Про 

Національний архівний фонд та архівні установи». В Законі національний архівний фонд 

розглядається складової частиною світової та вітчизняної спадщини, який охороняється 

державою та призначений для задоволення потреб в інформації держави та суспільства 

[6]. Документи, що охороняються цим фондом є культурними цінностями, які 

зберігаються, на постійній основі, на території України. Забороняється дозвіл до 

інформації, яка є державною таємницею та розповсюджувати інформацію про місце 

зберігання таких документів. Громадяни можуть користуватися документами фонду або 

копіями документів тільки на підставі особистої заяви та документа, який ідентифікує 

особу.  

Закон України «Про кінематографію» регулює суспільні відносини, які пов’язані з 

виробництвом, зберіганням, демонструванням та розповсюдженням фільмів, а також 

визначає в галузі кінематографії правові основи [5].  

Наступним ми розглянемо Закон України «Про телебачення та радіомовлення», 

який регулює телерадіоорганізаційну діяльність та визначає умови, які спрямовані на 

реалізацію прав громадян, свободи слова на отримання достовірної, повної інформації, а 

також на вільне та відкрите обговорення важливих для суспільства питань. Основними в 

телерадіоорганізації, згідно з цим Законом, принципами є достовірність, об’єктивність 

інформації, права всіх громадян на вільне висловлювання своїх думок та поглядів, на 

доступ до інформації. Суб’єкти телерадіоорганізації у своїх програмах не мають права 

розголошувати дані, які є державною  таємницею або охороняються законодавством, 

вести пропаганду насилля та війни, закликати до повалення державного ладу, 

розпалювати національну, релігійну, расову ворожнечу та ін. 

Розглянемо далі Закон України «Про рекламу». Закон регулює правові відносини, 

які виникають при створенні, одержанні та розповсюдженні реклами. Рекламу 

розглядають, як інформацію про продукцію або осіб, яка розповсюджується незалежно 

від її форми, метою якої є одержання прибутку. Принципами, якими керується рекламна 

діяльність є: точність, достовірність, законність, при цьому використовується державна 

та інші мови, які відповідають законодавству України [11]. Важливим є те, що в рекламі 

під забороною знаходяться публікація тверджень, які мають дискримінаційний характер, 

подавати відомості, що можуть спричинити порушення законодавства, завдати шкоди 

життю та здоров’ю людей або навколишньому середовищі та ін. 

Останній Закон, який ми розглянемо – це Закон України «Про електроні документи 

та документообіг», який встановлює для електронного документообігу та використання 

електронних документів, основні організаційно-правові засади. Закон поширюється на 

відносини, які виникають при створенні, зберіганні, обробленні, передаванні, 

використанні та знищенні електронних документів. Електронним називається документ з 

інформацією у вигляді електронних даних і включає в себе обов’язкові реквізити 

документа [12]. Обов’язковим реквізитом такого документа є електронний підпис за 

допомогою якого ідентифікується особа, яка підписала документ. Якщо документ 

надсилається кільком адресатам або він зберігається на кількох носіях кожний з 

електронних примірників вважається оригіналом цього документа. 

Держава, як ми можемо бачити з переліку, захищає інформаційну сферу України, 

проте є значні недоліки, що заважають нам з упевненістю стверджувати про 

досконалість інформаційного законодавства. 
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По-перше, недотримання всіма суб’єктами встановлених норм, зокрема це 

стосується органів державної влади всіх рівнів. 

По-друге, несистемність  в інформаційній сфері державної політики. Ухвалюється 

значна кількість законодавчих актів, які вирішують певні завдання і задовольняють певні 

інтереси без урахування реальних українських умов. 

По-третє, значна некоректність та розмитість у формулюваннях вимог. 

По-четверте, відсутність правового регулювання в міжнародних інформаційних 

системах, а також Інтернеті та ЗМІ 

По-п’яте, значними є проблеми в регулюванні інформаційної безпеки. 

Щоб розв’язати вище перелічені проблеми необхідно узгодити роботу 

законодавчих та виконавчих гілок влади. Для покращення в майбутньому регулювання 

інформаційної сфери мають бути закладенні основи на законодавчому рівні для 

вирішення таких завдань, як: забезпечення інформаційної безпеки; закладення єдиного 

інформаційного простору і входження його у світовий рівень; правова інформатизація; 

формування демократичної свідомості громадян в інформаційній сфері. 

Щодо напрямків державної інформаційної політики, вони повинні бути такими: 

інформаційна відвертість влади, більш активне використання у державному секторі 

інформаційних технологій, інформаційний обмін між керівниками та підлеглими має 

бути заснований на пріоритеті інформаційних прав та свобод особи. 

На підставі викладеного матеріалу можна зробити висновок, що правове 

регулювання інформаційної сфери має як позитивні, так і негативні риси. Вона охороняє 

інформаційну сферу Законами, проте вони, в повній мірі, не контролюють та не 

захищають інформацію, особливо це стосується ЗМІ. Пріоритетом має бути подолання 

технологічного відставання на міжнародному рівні; подолання неграмотності у 

комп’ютерній сфері населення; комп’ютеризація; розвиток інформаційно-

телекомункаційних мереж та ін. Подальша розробка інформаційної політики має 

подолати бар’єри, які виникли в нашій інформаційній сфері. 
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Випадки відкритого прояву антинімецьких настроїв у Російській імперії частіше 

починають простежуватись вже у 80-х рр. XIX ст. Однак рішучий крок у наступі на 

громадянські та економічні права німецького населення в сфері законодавства був 

зроблений з початком Першої світової війни. Вперше за багаторічну історію 

перебування німців-колоністів у Бессарабії вони зазнали таких утисків і переслідувань.  

Війна призвела до того, що все частіше стали звучати вимоги обмежити іноземців 

у правах на заняття підприємницькою діяльністю і розробку надр у Росії. Саме тоді через 

напружену внутрішньополітичну ситуацію в країні гасло ліквідації «німецького засилля» 

в економічному житті набуло особливої актуальності. Першим заходом розпочатої 

кампанії був Найвищий указ Урядового Сенату від 28 липня 1914 р.: «Про правила, 

якими Росія буде керуватися під час війни 1914 року». Піддані воюючих з Росією держав 

позбавлялися всяких пільг і переваг, наданих попередніми договорами [4, с. 70]. Однак, 

антинімецькі заходи спрямовані саме на російських підданих всієї імперії почалися з 

наступу на гуманітарному «фронті». Від серпня 1914 р. відбувалося примусове 

перейменування на державну (російську) мову назв усіх колишніх німецьких колоній. 

Цей процес, що почався ще в 90-х рр. XIX ст., набув з початком війни обов’язкового 

характеру, включаючи столицю імперії, яка перетворилася з Санкт-Петербурга на 

Петроград. 

Разом з тим хід антинімецької кампанії в регіонах головним чином залежав від 

місцевих чиновників. У цьому плані на Півдні своєю винятковою активністю виділялася 

одна фігура – командувач Одеським військовим округом і генерал-губернатор Михайло 

Ісаєвич Ебелов (1855-1919). Бессарабська губернія входила до складу Одеського 

військового округу тому, підпадала під юрисдикцію командувача. 

З початком війни М.І. Ебелов розгорнув вельми бурхливу діяльність. У своїй 

боротьбі з «німецьким засиллям» він нерідко виступав з відповідними ініціативами. 24 

жовтня 1914 р. генерал-губернатор своєю обов’язковою постановою ввів «Правила про 

місцевості, котрі оголошені на військовому положенні» (до числа яких входила і 

Бессарабська губернія) [1, с. 37]. Зокрема, німцям заборонялося використовувати 

німецьку мову поза своїх осель (на вулицях, площах, у клубах, ресторанах тощо), мати 

німецькою мовою вивіски, плакати, картки, а наявні необхідно було знищити. За 
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порушення постанови були передбачені такі покарання як арешт, ув’язнення у фортецю 

до 3 місяців або штраф до 3 тис. руб. [8, арк. 46]. Крім того, на наступний день, 25 

жовтня, М. І. Ебелов постановою № 616 заборонив використання німецької мови в 

громадських місцях [10, арк. 18]. 

Мовний тиск ще більше посилився після 20 листопада 1914 р., бо були заборонені 

навіть церковні проповіді німецькою мовою на території Одеського військового округу 

(постанова № 1312, скасована лише 24 січня 1915 р.). 8 березня 1915 р. обов’язковою 

директивою № 265/5207 було також заборонено розмовляти телефоном німецькою, 

угорською, турецькою та єврейською мовами. Порушників мовного режиму штрафували 

[9, арк. 83]. 

Крім того, розгорнулася діяльність щодо ліквідації «німецького засилля» в 

релігійній області. Центральна влада особливу увагу звернула на представників так 

званих «німецьких сповідань». До них були віднесені всі протестанти, а також католики, 

чиїми послідовниками в Південній Бессарабії були саме етнічні німці. Тому 11 жовтня 

1914 р. Департамент духовних справ Міністерства внутрішніх справ розіслав усім 

губернаторам через Окремий корпус жандармів секретний циркуляр № 8383, в якому 

наказувалося встановити суворий нагляд за діяльністю пасторів. Таким чином, під 

щільне і недоброзичливе спостереження відразу потрапили католики, лютерани і 

реформати, а також меноніти, баптисти, адвентисти і євангельські християни всіх 

національностей. На додаток, уряд планував почати дебати в Думі щодо подальшого 

обмеження релігійних прав усіх пацифістів, зокрема менонітів [5, с. 359]. 

Департаментом поліції 5 березня 1915 р. начальникам жандармських управлінь 

був розісланий новий секретний циркуляр № 167126, в якому зазначалося: «… 

псевдовчення адвентистів і штунду-баптистів, які виникли в Західній Європі і 

поширилися в Росії німецькими проповідниками, настільки сильно позначається вплив 

Німеччини, що вказані секти, особливо баптистська, є, по суті, розсадником германізму в 

Росії». Тому пропонувалося встановити суворий нагляд за баптистами і адвентистами [3, 

с.199-200]. 

Пропозиції  «репресивних» заходів щодо земель, котрі належали німцям, 

підданим Німеччини або Росії, обговорювалися Радою міністрів з жовтня 1914 р. 

Дискусії отримали завершення у вигляді трьох законів. 2 лютого 1915 р. розроблені 

документи були затверджені Миколою II. 

Перший закон «Про землеволодіння та землекористування в державі Російській 

австрійських, угорських, німецьких і турецьких підданих» повинен був припинити 

землеволодіння та землекористування осіб, які були підданими воюючих з Росією 

держав. Впродовж шести місяців з дня публікації списків землевласники мали продати 

своє майно. Після закінчення цього терміну воно мало продаватися з публічних торгів. У 

Бессарабії списки осіб, що мали продати свої землі, затверджувались губернатором та 

розміщувались у «Бессарабських губернських відомостях» [7, арк. 143]. 

Другим законом «Про землеволодіння та землекористування деяких розрядів 

австрійських, угорських чи німецьких вихідців, що перебувають в російському 

підданстві» волосні, сільські, поселенські та мирські громади, утворені з колишніх 

австрійських, угорських або німецьких підданих поселян-власників та інших іноземних 

вихідців німецького походження, позбавлялися права купівлі власності, застави, 

володіння і користування нерухомими майном, а також участі в публічних торгах 

подібного майна. 

Зазначені правила не поширювалися на осіб, які могли довести: приналежність до 

православного віросповідання від народження або перехід у православ’я до 1 січня 1914 

р.; належність до слов’янської народності; свою участь або участь одного зі своїх 

родичів у бойових діях російської армії або флоту проти ворога в званні офіцера або 

добровольця. Крім того, закон не порушував придбання прав на нерухоме майно в 

порядку спадкування [6, с. 196]. 
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Третім законом «Про припинення землеволодіння та землекористування 

австрійських, угорських чи німецьких вихідців у прикордонних місцевостях» були 

вказані губернії й області, в яких було заборонено проживати ворожим підданим. 

Головні положення цього закону полягали в наступному: в західних і південних 

прикордонних територіях російським підданим з німецьких, австрійських чи угорських 

вихідців надавалося право добровільно продавати нерухоме майно, що знаходилось поза 

міськими поселеннями: в межах 150-верстної смуги уздовж державного кордону з 

Німеччиною і Австро-Угорщиною та в межах 100-верстної смуги у Фінляндії і 

балтійських губерніях, по берегам Чорного і Азовського морів, включаючи весь Крим, і 

Закавказзя до Каспійського моря. Саме в останню категорію потрапляли землі німецьких 

колоністів у Південній Бессарабії. 

Дія третього закону поширювалася на майно сільських громад і окремих осіб, які 

прийняли російське підданство після 1 січня 1880 р. Однак цей закон не зачіпав: 

відведені громадам і окремим особам надільні землі; осіб «інославного» сповідання; осіб 

які прийняли православ’я до 1 січня 1914 р. або православних за народженням; слов’ян; 

учасників бойових дій російської армії і флоту у званні офіцера або в якості 

добровольця, а також членів їх сімей по чоловічій лінії; вдів цих осіб. Ця стаття була 

значно змінена указами 13 грудня 1915 р, 10 червня і 19 серпня 1916 г. 

Для 150-верстної смуги термін добровільного продажу нерухомості становив до 

десяти місяців, для 100-верстної смуги – до одного року і чотирьох місяців з дня 

оприлюднення списків володінь, що підлягали відчуженню. Після закінчення цього 

строку майно мало продавалося з публічних торгів [4, с. 72]. 

Канцелярія Ради міністрів Російської імперії підготувала в листопаді довідку про 

обмежувальні закони в 1914-1915 рр. та прийняла рішення про внесення змін в окремі 

законодавчі акти. 13 грудня 1915 р. було затверджено закон «Про деякі зміни та 

доповнення законів 2 лютого 1915 року про землеволодіння та землекористування 

підданих воюючих з Росією держав, а також австрійських, угорських чи німецьких 

вихідців». На підставі цього закону примусовому відчуженню підлягало нерухоме майно 

австрійських, угорських і німецьких вихідців на теренах усіх губерній, що входили до 

100-верстної (і 150-верстної) прикордонної межі. Тобто це безпосередньо стосувалось 

земель німецьких колоністів у Південній Бессарабії. При цьому, на території всієї 

держави їм заборонялося набувати або орендувати нерухому власність. 

10 липня 1916 р. уряд затвердив указ для подальшого розвитку і роз’яснення 

законів 2 лютого і 13 грудня 1915 р. за представленням «Комітету по боротьбі з 

німецьким засиллям». Цей комітет було затверджено 1 червня 1916 р. Миколою II, на 

нього покладалося завдання координувати діяльність державних і громадських установ 

для проведення заходів щодо звільнення країни від німецького впливу в усіх областях 

народного життя. В результаті Селянський Поземельний банк отримав можливість 

утримувати 5% від покупної ціни під час купівлі сільськогосподарського живого і 

мертвого інвентарю (аж до посуду). Те ж саме стосувалося і запасів хліба, сіна та 

соломи. До того ж банк міг залишати на придбаних землях їх колишніх власників для 

здійснення посівів та інших робіт на строк до одного року [11, с. 589-590]. Тому 

відділення Селянського банку поспішили використовувати цей указ. 

Згодом, 19 серпня 1916 р. були підписані ще два укази, які роз’яснювали 

положення 2 лютого і 13 грудня 1915 р. Згідно указу «Про зміну, доповнення та 

пояснення Височайше затвердженого 13 грудня 1915 р., положення Ради Міністрів про 

деякі зміни та доповнення закону 2 лютого 1915 р. про землеволодіння та 

землекористування підданих воюючих з Росією держав, а також австрійських, угорських 

і німецьких вихідців» нерухоме майно, що складало предмет спадкового або родового 

фідеікомісу (в німецькому праві – заповідальне розпорядження, за яким нерухоме майно 

повинно залишитися у володінні сім’ї), у випадку визнання недійсності прав їх 
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власників, переходило під управління місцевих установ Міністерства землеробства до 

з’ясування прав спадкоємців цього майна. 

Указ «Про деякі зміни та доповнення закону 2 лютого і 13 грудня 1915 р. про 

заходи щодо скорочення іноземного землеволодіння та землекористування в державі 

Російській» пояснював порядок відчуження земельних наділів, громадських будівель, 

різних громадських і благодійних капіталів, поточних грошових надходжень, а також 

порядок грошових розрахунків з окремими членами сільських та інших товариств і 

порядок витрачання суспільних коштів згідно їх первинного призначення. 

Також в указі містилися положення про передачу відчужених громадських 

будівель у володіння інших установ. Вказувалося, що дія законів 2 лютого і 13 грудня 

1915 р. може бути призупинена на термін не більше двох років з часу справжнього 

узаконення у випадках, коли на зазначених ділянках знаходяться діючі промислові 

підприємства, що виконують переважно замовлення для потреб оборони та пов’язані з 

воєнними обставинами. У Південній Бессарабії у цю категорію потрапляли млини. Крім 

того, обговорювався порядок застосування цієї преференції. Рада міністрів могла навіть 

подовжувати вказаний дворічний пільговий термін. Однак через два місяці відбулося 

скасування послаблень, що надавалися особам, на чиїх землях розташовувались 

промислові підприємства. 

Рада міністрів 25 жовтня 1916 р. затвердила положення «Про порядок ліквідації 

промислових підприємств, розташованих на землях ворожих підданих і вихідців, які 

підлягають відчуженню».  Цим документом були встановлені нові правила ліквідації 

земельних ділянок, на яких були розташовані найбільш значущі промислові 

підприємства. 

Губернські правління повинні були через місяць після оприлюднення узаконення 

подати міністру торгівлі і промисловості та в Селянський поземельний банк списки 

землеволодінь, на яких були розташовані промислові підприємства перших шести 

розрядів відповідно платежів основного промислового податку. Для обов’язкового 

відчуження акціонерних компаній засновувалися ліквідаційні управління, до складу яких 

призначалися представники від міністерств торгівлі та промисловості, внутрішніх справ, 

землеробства і фінансів. 

Особливе місце в цьому законі відводилося Селянському поземельному банку. У 

двомісячний термін після одержання списків банк повинен був повідомити ліквідаційне 

управління про своє бажання придбати земельну ділянку разом з промисловим 

підприємством, яке перебувало на ньому чи окремо від такого підприємства, або ж про 

свою відмову від даної земельної ділянки [12, с.124-133]. 

Міністерство торгівлі і промисловості за погодженням з міністрами внутрішніх 

справ, землеробства, фінансів і юстиції визначало порядок дій ліквідаційних управлінь 

щодо відведення землі, управління та завідування промисловими підприємствами та їх 

продажу, а також винагороду членів управлінь. Крім того, була скасована відстрочка 

ліквідації земельних ділянок відповідно положення від 19 серпня 1916 р. 

Становище іноземних підданих змінилося після Лютневої революції 1917 р. 

Тимчасовий уряд 11 березня прийняв постанову «Про зупинення виконання законів про 

землеволодіння і землекористуванні австрійських, угорських і німецьких вихідців» [2, 

с.63-69]. 

Таким чином, загалом прояви крайнього націоналізму і жорстокості щодо 

німецьких колоністів були результатом пропагандистської роботи царського уряду в 

останньому десятилітті XIX і на початку ХХ століття. Прес недовіри, ворожості та злоби 

торкнувся не лише німецького населення. Він калічив душі всіх, хто жив в його 

атмосфері, породжуючи гіркоту й біль в серцях одних, зловтіху і ворожість – в інших. 

Усі проблеми в економіці, що виникли в роки війни: брак продовольства та його 

дорожнеча, поразки на фронтах, розвал і плутанина в тилу – уряд безпосередньо пов’язав 

з наявністю іноземних промислових і торгових підприємств і землеволодіння, в тому 
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числі й німців. Тому закони 1915-1916 рр. повинні були не лише обмежити діяльність 

ворожих підданих Російської імперії, а й убезпечити від невдоволення народних мас 

через поразки на фронтах Першої світової війни та продовольчої кризи в тилу. Під дію 

«ліквідаційних» законів підпадали, головним чином, дрібні власники, такі як німці-

колоністи Південної Бессарабії, для яких вони не передбачали жодних пом’якшувальних 

обставин. Під час проведення експропріації нерухомого майна постраждала в першу 

чергу економіка регіону. В результаті Бессарабська губернія, яка до війни була однією з 

житниць імперії, сама почала відчувати брак продовольства.  
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Оксана Чолак  

студентка IV курсу факультету української філології та соціальних наук 

Ізмаїльський державний гуманітарний університет 

Науковий керівник – Єрич Т. Г. 

  

Професійна підготовка майбутнього вчителя історії сьогодні стає предметом 

багатьох досліджень різних галузей знань. Підвищення інтересу дослідників до даного 

питання пов’язано з особливими вимогами до якості професійної підготовки в 

педагогічному вузі, що обумовлено ускладненням професійної діяльності вчителя, 
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різноманіттям її контекстів, зміною принципів комунікації, невизначеністю її ціннісно-

смислових основ в сучасних умовах. 

Багато вітчизняних і зарубіжних експертів в галузі освіти відповідально 

заявляють, що на сьогоднішній момент складніше професії, ніж учитель немає і це видно 

навіть за формальними документами. Від того як процес професійної підготовки у вузі 

буде залежати початок професійного шляху майбутнього вчителя історії, його подальша 

педагогічна діяльність. Професійну підготовку в педагогічному вузі можна розглядати як 

початок професійної кар’єри і початок процесу стійкої самоідентифікації в професії за 

допомогою систематизації отриманих знань і вибудовування картини професійної 

реальності, що відкриває можливості майбутнього професійного розвитку [6, с. 57]. 

На даний момент в педагогічній науці немає однозначного розуміння того, що 

являє собою професійна підготовка в педагогічному вузі і це вимагає, на наш погляд, 

більш ретельного вивчення даного поняття і цілісного розгляду основних його аспектів. 

Традиційно в гуманітарних науках під аспектом розуміється певна точка зору на 

який-небудь предмет, поняття, певну сторону явища або предмета. Аспектний аналіз – 

це інтерпретація отриманих даних про досліджувану сторону того чи іншого предмета, 

явища, поняття через призму певної теорії, ідеї, вчення. 

В даному дослідженні, аспектний аналіз поняття професійної підготовки в 

педагогічному вузі – це логічна форма подання знань, що володіє певним змістом 

(сутнісні характеристики предмета, явища) і обсягом (клас предметів, які позначає 

поняття). 

Дотримуючись даної логіки, далі будемо розглядати наступне: 

−  сутнісний аспект поняття професійної підготовки в педагогічному вузі, який 

включає знання та уявлення про його зміст, будову, етапах, т. п. з позицій різних 

методологічних підходів; 

−  структурний аспект поняття  який містить знання і уявлення про професійну 

підготовку в педагогічному вузі в багатосмуговому конструкті, що об’єднує цілий ряд 

суміжних понять професійного розвитку вчителя, його професійного становлення, 

професійної зрілості, професійної готовності, професійної компетентності, компетенції 

та ін [8, с. 286]. 

Обидва аспекти аналізованого поняття відображають об’єктивну реальність і 

розкриваються за допомогою опису практики професійної підготовки в педагогічному 

вузі.  

Поняття підготовки в тлумачному словнику трактується як запас знань, 

отриманих у процесі навчання. В «Енциклопедії професійної освіти» даний термін 

вживають у двох значеннях:  

− по-перше, як навчання – формування готовності до виконання майбутніх 

завдань (навчання і вчення);  

− по-друге, як готовність – наявність компетентності для виконання поставлених 

задач. 

За змістом підготовка тісно пов’язана з процесом спорядження, приготування до 

чого-небудь. Поняття професійної підготовки має на увазі якусь сукупність спеціальних 

знань, умінь і навичок, що дозволяють виконувати роботу в певній галузі професійної 

діяльності. 

Таким чином, використання предикату «професійна» пов’язане зі специфікою 

завдань розвитку людини в міру становлення її як професіонала, тобто з досягненням 

професійності як реалізованої здатності людини взаємодіяти в світі професії з 

урахуванням норм, вимог, які пред’являє цей професійний світ, реалізуючи при цьому 

суб’єктність у професійному самовизначенні [9, с. 104]. 

У вітчизняній психолого-педагогічній літературі склалося наступне розуміння 

професійної підготовки: 
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− система професійного навчання, метою якої є придбання студентами навичок, 

необхідних для виконання певної роботи; 

− процес повідомлення студентів знаннями, уміннями і відповідними 

результатами у вигляді сукупності спеціальних знань, умінь, навичок, якостей, трудового 

досвіду, що забезпечують можливість успішної роботи за певною професією; 

− результат навчання в освітньому закладі системи професійної освіти [9, с. 104]. 

Є. І. Бражник більш детально розкриває поняття професійної підготовки, яку по 

відношенню до особистості можна розглядати [3, с. 128]: 

− як готовність фахівця до професійної діяльності в відповідності до державних 

стандартів;  

− як «процес збагачення діяльних здібностей особистості» (В. Г. Онушкін); 

− як «процес постановки, розгортання» адаптації та «вживлення» професійного 

контексту в суб’єктивну реальність з подальшим запуском його професійного 

вдосконалення і розвитку» (А. І. Вовк); 

− як навчальну діяльність, пов’язану з виконанням певних «спеціалізованих 

функцій в системі технологічного поділу праці», що включає розширення і поглиблення 

знань теоретичних основ професії; прирощення професійних знань; освоєння ноу-хау; 

вдосконалення трудових навичок; 

− як установа, де здійснюється підвищення професійної кваліфікації та 

перепідготовки кадрів; 

− як наявні у людини розуміння суті справи, знання, вміння, навички, 

компетенції, що дозволяють виконувати професійні функції [3, с. 128-129]. 

Становлення поняття професійної підготовки вчителя історії відбувалося в 

контексті розвитку теорії професійної освіти і стосовно до середньої професійної освіти. 

Так, А. П. Бєляєва призводить наступне визначення професійної підготовки: 

− об’єктивна підготовленість людини до вирішення різноманітних складнощів 

професійних завдань; 

− формування особистості фахівця, готового до оволодіння професійною 

майстерністю, що є і метою, і засобом, необхідним для самоствердження людини як 

соціально-орієнтованої особистості [9, с. 89]. 

Важливим доповненням до даного формулювання є те, що характер професійної 

підготовки на різних рівнях професійної освіти обумовлений видами діяльності 

майбутнього фахівця [5, с. 47]: 

− рівень поча ткової професійної освіти: професійна підготовка до операційно-

діяльнісного характера, що передбачає освоєння певних способів виконання дій 

відповідно до характеристики предмета і засобів праці; 

− рівень середньої професійної освіти: професійна підготовка носить 

функціонально-предметний характер, обумовлений необхідністю освоєння певних 

функцій професійної діяльності; 

− рівень вищої професійної освіти: професійна підготовка носить об’єктно-

діяльнісний характер, функція професійної діяльності – однорідна за змістом група 

стійко повторюваних видів діяльності [5, с. 47]. 

А. П. Бєляєва підкреслює, що професійна підготовка вчителя історії повинна 

забезпечити людину таким рівнем професіоналізму і соціально-культурного статусу, 

який би оптимально відповідав як її власним інтересам, так і кадровим потребам ринку 

праці. 

Різні аспекти професійної підготовки студентів педагогічного вузу є об’єктом 

багатьох психолого-педагогічних дослідження. В даний час склалося кілька напрямків 

таких дослідження. 

Перший напрямок досліджень розкриває поняття професійної підготовки 

студентів педагогічного вузу виходячи з структури професійно-педагогічної діяльності 

(А. Високодворський, В.І. Гіневицький, Є. Ф. Єсарєва, А. М. Колесова, Н. В. Кузьміна, 
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І.А. Урклін). Дослідники стверджують, що професійна підготовка студентів 

педагогічного вузу повинна здійснюватися в логіці освоєння основних видів майбутньої 

професійної діяльності [9]. Другий напрямок досліджень присвячено змісту, формам і 

методам професійної підготовки студентів педагогічного вузу (Є.І. Антипова, Г. А. 

Арутюнова, Н. Ф. Белокур, М. І. Волошина, Р. А. Єрьоміна, Н. Ю. Крутогорська, О.Н. 

Соловйова, В. І. Спіріна, Н. А. Томін, Н.Я. Яковлєв та ін) [9]. Третій напрямок 

досліджень характеризується розробкою професіограми, в якій визначаються основні 

характеристики фахівця сфери освіти (А. І. Піскунов, В. А. Сластенін і А. І. Щербаков та 

ін.) [9]. 

Дослідники розглядають професійну підготовку студентів педагогічного вузу з 

позицій різних підходів. Широкий поширення в дослідженнях отримали два основних 

підходи [2, с. 6]: 

 Діяльнісний – концепції функціонального (В. І. Гинецинський, В.А. 

Крутецький, Н. В. Кузьміна, І. М. Машаров, А. І. Щербаков та ін.) і компетентнісного (І. 

С. Батракова, Є. С. Заїр-Бек, В. А. Козирєв, С.А. Писарєва, Є. В. Піскунова, Н. Ф. 

Радіонова, А. П. Тряпіцина та ін.) підходів; 

 Особистісний – концепції особистісно-діяльнісного (О. Абдулліна, 

Ю. К. Бабанський, Ф. Н. Гоноблін, В. А. Сластенін та ін.) і аксіологічного (А. А. Деркач, 

Є. Н. Дмитрієва, І. С. Ломакіна та ін.) підходів [2, с. 6]. 

Для педагогіки вищої школи на сучасному етапі характерно формування нової 

шкали цінностей, серед яких антропологізація та індивідуалізація освіти є символом 

нового підходу до розв’язання завдань вищої освіти, що сприяє появі освіченої людини і 

передбачає поєднання професійної підготовки та формування об’ємного уявлення про 

світ з високим рівнем індивідуальної культури [9, с. 103]. 

Крім цього, дуже часто професійна підготовка студентів в педагогічному вузі 

розглядається з позицій: 

 системного підходу, що дозволяє представити її як сукупність пов’язаних, 

взаємообумовлених і взаємодіючих один з інші елементи (О. А. Абдулліна, 

В. П. Беспалько, І. Б. Дедяєва, Н.В. Кузьміна, В. Оконь та ін.). Системний підхід в 

даному випадку передбачає виділення складових системи і зв’язків між ними; 

визначення функцій цієї системи по відношенню до самої системі і системам, зовнішнім 

по відношенню до неї; 

 системи в її розвитку, тобто як єдність «справжнього», «минулого» і 

«майбутнього» (М.С. Каган).  

І. А. Юрловська описує професійну підготовку як складну багатосторонню 

динамічну систему, яка функціонує відповідно до кваліфікаційними вимогами, що 

пред’являються до фахівців у певний історичний період розвитку суспільства [9].  

І. Ф. Ісаєв і Г. Н. Соколова вважають, що при проектуванні системи професійної 

підготовки необхідно враховувати структуру, функції професійної діяльності фахівця з 

метою відображення їх у структурі та змісті професійної підготовки. Виходячи з цього, у 

багатьох дослідженнях інваріантна [9] 

В останні два десятиліття професійна підготовка студентів педагогічного ВНЗ все 

частіше розглядається в рамках концепції соціокультурного підходу (А.П. Булкін, 

Н. Д. Кондратьєв, П. Н. Сорокін та ін.), який представляє його як явище в історичній 

ретроспективі, зумовлене соціокультурними та соціоекономічними процесами, що 

відбуваються в суспільстві. Відповідно до точки зору Е. Дюркгейма, педагогічні 

феномени можуть бути зрозумілі тільки в контексті процесу їх становлення та розвитку, 

історичними результатами яких вони є [7, с. 61]. 

В. А. Юрловская наголошує на важливості взаємозв’язку не лише етапів 

вузівської професійної підготовки, а й довузівського, післявузівського її етап. Етапи 

професійної підготовки студентів у вузі, в тому числі і педагогічному, співвідносять з 

етапами його професійного становлення і розвиток. В. Г. Воронцова вважає, що процес 



Науковий пошук студентів ХХІ ст.: актуальні питання гуманітарних та соціально-економічних наук. Вип. 6 

469 

становлення педагога – це результат зусиль індивіда і соціопрофесійного середовища; 

вона виділяє наступні етапи навчання у вузі:  адаптацію (індентифікація індивіда з 

професією, освоєння її норм, цінностей) і стабілізацію (набуття професійної компетенції) 

[4, с. 19]. 

Говорячи про цільову складову процесу професійної підготовки студентів у вузі, в 

тому числі і педагогічному, дослідники розглядають її як [8, с. 286]: 

 процес повідомлення студентам відповідних знань і умінь, які забезпечують їм 

можливість успішної роботи з обраної професії; 

 процес і результат освоєння ними системи професійних знань, усвідомлення 

особистісного сенсу цих знань; 

 процес освоєння професійних умінь; 

 процес розвитку найважливіших професійно-особистісних якостей; 

 процес становлення особистісного досвіду професійної діяльності через 

спільну діяльність студентів та викладачів; 

 процес становлення суб’єктної позиції студента в процесі вирішення їм 

навчально-професійних завдань, які відповідають за своїм змістом основним типам 

професійних завдань сучасного педагога; 

 процес становлення суб’єктного досвіду освоєння цілісної професійної 

діяльності. 

Таким чином, процес професійної підготовки майбутнього вчителя історії, в 

педагогічному вузі являє собою логічно завершений ланцюжок взаємопов’язаних і 

повторюваних видів діяльності, здійснюваних з використанням ресурсів вузу, 

результатом якого є дидактично перероблений соціокультурний досвід (існуючий до і 

незалежно від процесу навчання у вигляді навчально-програмних матеріалів); досвід, 

який здобувається студентами педагогічного вузу на основі суб’єкт-суб’єктного 

спілкування (і обумовлених ним ситуацій), що виявляється в формі переживання, 

смислотворчості, саморозвитку. 
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СОЦІАЛЬНЕ СИРІТСТВО ЯК ПРОБЛЕМА  

СУЧАСНОГО СУСПІЛЬСТВА 

Олександра Шатських 

студентка 3 курсу факультету української філології та соціальних наук 

Ізмаїльського державногогуманітарного університету 

Науковий керівник  –  доц. Замашкіна О.Д. 

 

Сирітство як соціальне явище, існує в будь-якому суспільстві: завжди були, є і 

будуть діти, які з різних причин залишаються без батьків, а їхній розвиток відбувається 

або в іншій сім’ї, або в спеціально створених для цього установах.  

Розкриваючи історичний аспект сирітства, можна зазначити, що «сирітство» – це 

соціальне явище, невід’ємний елемент людської цивілізації. В усі часи війни, епідемії, 

стихійні лиха й інші причини призводили до загибелі батьків, внаслідок чого діти 

становилися сиротами [4, с. 86].  

Сьогодні особливо гострою стала проблема соціальногосирітства, оскільки, 98 % 

дітей-сиріт – цесоціальні сироти та лише 2 % – біологічні. За даними Державного 

комітету статистики України, на 01.01.2018 на первинному обліку кількість сиріт 

становила 71566 дітей, 21587 – дітей-сиріт, 49979 – дітей, позбавлених батьківського 

піклування [1]. Причини, через які діти залишаються без батьківського піклування та 

виховання, різні, але наслідок один – дитина позбувається права на сімейне виховання, 

тому доля дітей залежить відставлення до цієї проблеми як суспільства, так і держави. 

Проблему соціального сирітства та різні його аспекти у своїх наукових доробках 

розглядали вченіЛ.Артюшкіна, О. Безпалько, М. Галагузова, Н. Грачова,М. Воронцова, 

Т. Дубровська, Л.Кальченко, В. Макаров, Л. Мардахаєв, А. Поляничко,І. Тернова, В. 

Яремчук. 

Термін «соціальна сирота вживається у вузькому і широкому значенні: у вузькому 

– відносно категорії дітей-сиріт і дітей, що залишилися без батьківського піклування, 

безпритульних; у широкому – відносновсіх тих дітей, які залишилися без догляду батьків 

внаслідок їх байдужості, безпечності, надмірної занятості, асоціалього способу життя, 

емоційного відчуження, недієздатності, внаслідок позбавлення батьків батьківських прав 

чи їхної смерті»[6, с. 415]. 

Соцільне сирітство як явище, на нашу думку, це наслідки кризисних процесів у 

життєдіяльності будь-якого суспільства. Більш того, якщо проаналізувати питання 

стосовно до зарубіжних країн, то виявиться, що соціальне сирітство – феномен, що 

притаманний у сучасних умовах й іншим країнам. Так, питання соціального сирітства 

висвітлюють науковці Казахстана, Білорусі, Росії. Наприклад, у Білорусі до 95% дітей-

сиріт відносяться до категорії соціальних сиріт, уРосії  - 83%, у Казахстані – 78 % 

У своїх працях дослідники І. В. Пєша та Н. М. Комарова до поняття «соціальні 

сироти» відносять такі групи неповнолітніх :безпритульні діти, бездоглядні діти,діти-

втікачіі з виховних установ, діти-втікачі із зовні благополучних сімей, аутсайдери 

шкільних колективів, 

діти з яскраво вираженими ознаками важко виховуваності і з діагнозом дромоманія[3, 

с.40-51]. 

До числа несприятливих чинників виникнення «соціального» сирітства вчені 

додають наступі:  

1. Зростання числа розлучень. В Україні через розлучення більше 613 тис.дітей до 

18 років залишилися без одного з батьків.  

2. Особливу группу складають відмовні діти. Найпоширенішою причиною 

відмови від дитини – її важка хвороба.  

3. Дезорганізація сім'ї, матеріальні і житлові проблеми батьків, нездорові 

відносини вт сім'ї, алкоголізм батьків та інші залежності; соціальні, економічні і 

морально-психологічні причини [7, с.102-103].  
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До вище перелічених причин соціального сирітства в Україні О.В. Безпалько 

додає наступні: 

- зайнятість батьків бізнесом, тобто довго тривала відсутність батьків;  

- відсутність постійного житла;  

- участь батьківу протизаконній діяльності;  

- примушення дітей до жебрацтва з боку дорослих членів родини;  

Різноманітні форми насильства щодо дітей у сімʼї [7, с.102-103]. 

Галатир І. А. додає до цієї класифікації ще декілька пунктів: послаблення функцій 

держаних установ, покликаних займатися вихованням та навчанням дітей; погіршення 

умов утримання дітей у державних закладах [8, с. 10]. 

Волобуєва Н. А. визначає наступні причини:збільшення позашлюбної 

народжуваності;педагогічна неспроможність родин;материнська смертність; урбанізація 

населення; послаблення релігійних традицій;неоднозначний вплив ЗМІ, масової 

культури на субкультуру молодого покоління, пропаганда форм та цінностей, що не 

відповідають соціальним ідеалам [5, с. 5]. 

Таким чином,сирітство стало соціальним феноменом, що охопило увесь світ. 

Кожен з вчених трактує його по різному, але загальна суть – сирота – це дитина, яка 

пережила втрату, розлуку, розрив відношень у ранньому віці або в дитячому чи 

підлітковому віці. 

Правова база соціальногозахистудитинствавзагалі та соціального сирітства 

зокрема,будується на трьох рівнях: міжнародному, загально державному та 

регіональному й місцевому.  

Міжнародний рівень представлений документами міжнародногорівня: Конвенція 

ООН «Про права дитини» (1989), Конвенція про захистдітей та співробітництво з 

питаньміждержавногоусиновлення (1993),Європейськаконвенція про усиновлення 

(переглянута) (2008), міжнароднихорганізацій (ООН, ЮНІСЕФ, ВООЗ), а 

такожміждержавні угоди та програми з охорони материнства і дитинства [2]. 

Загальнодержавний рівень спирається на Конституцію України, Сімейний кодекс, 

Постанову Кабінету Міністрів України «Про поліпшення виховання, навчання, 

соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт та дітей, які залишилися 

без піклування батьків» (1994), Указ Президента України «Заходи щодо поліпшення 

становища дітей-сиріт і дітей, які залишилися без піклування батьків» (1997),Закон 

України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-

сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування» (2005) та ін. 

Регіональний та місцевий рівні спираються на загальнодержавну правову базу, 

конкретизуючи умови, цілі і завдання виконання законів і указів Президента України; 

містить регіональні програми, документи органів місцевого самоврядування, 

громадськихорганізацій. 

Для подолання різних видів сирітства в Україні необхідно активніше 

впроваджувати державні програми сімейного виховання дітей-сиріт, до яких 

відносяться: прийомна сімʼя, опікунство, усиновлення, дитячий будинок сімейного типу. 

Пріоритетними формами влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського,  в Україні є сімейні форми виховання. Однією з таких форм є прийомна 

сім`я, мета якої – є забезпечення належних умов для зростання в сімейному оточенні 

дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, шляхом влаштування їх у сімʼї 

на виховання та спільне проживання. Прийомні діти виховуються у таких сім’ях до 18 

років, а якщо вони навчаються у середніх та вищих навчальних закладах – до 23 років. 

Опікунство над дитиною-сиротою застосовується, якщо вона залишається у 

кровній родині і виховується близькими родичами. Усиновлення / удочеріння є однією з 

найбільш пріоритетних форм устрою дітей-сиріт, так як вона схожа з загальним 

уявлення про родину, в якій живуть та розвиваються, виховуються діти.  
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Дитячий будинок сімейного типу в Україні набирають швидких темпів росту: за 

статистикою у 2015 році їх нараховувалося 900, а у 2020 році – 1180. Кількість дітей, які 

проживають у таких будинках – більше ніж 8 тисяч. Популярності набувають й прийомні 

сім’ї – на сьогодні іх в Україні – 3200 і проживають у них 6 тисяч дітей. 

Україна традиційно належала до країн із високим рівнем шлюбності, проте 

останнім часом відмічається загальна тенденція до зменшення реєстрації шлюбів. При 

цьому кількість дітей, народжених поза шлюбом, зростає – кожен пʼятий малюк в 

Україні є позашлюбним. 

Для подолання цієї соціальної проблеми необхідно: 

-  вдосконалити роботу запобігання сирітства, посилити соціальну підтримку 

сімей, які опинилися в складних умовах;  

- формувати більш високий культурний та духовний рівень в суспільстві, 

приділити увагу сімейним цінностям у першу чергу;  

- активно пропагувати сімейні форми влаштування дітей-сиріт серед населення.  

Цідії сприятимуть підтримці та розвитку сімейних форм влаштування сиріт як 

основи для їх успішної адаптації та соціалізації. 

У цілому, очевидно, що проблеми, повʼязані з положенням дітей-сиріт і дітей, які 

залишилися без піклування батьків, вимагають для їх вирішення цілеспрямованих, 

скоординованих зусиль державних та громадських інститутів; головним 

завданнямсоціальної політики держави є вироблення пропозицій та необхідних заходів 

для вирішення існуючих проблем та покращення ситуаціїта закріплення їх у 

законодавчих актах, а також сприяння розвитку системи альтернативних рішень, що 

стосуються виховання і розвитку зазначеної категорії дітей: виховання у рідній сім’ї, 

усиновлення всередині країни, передача на виховання у сім’ю, що заміщає рідну, 

передача у державні виховні установи та ін. 
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СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ БУЛІНГУ 

Емма Швець  
студентка І курсу факультету української філології та соціальних наук 

Ізмаїльський державний гуманітарний університет 

Науковий керівник – Ільїн О.І. 

 

Дослідження булінгу та його видів є актуальним в сучасному шкільному 

середовищі, адже вона є основою соціалізації дитини. Якщо шкільний досвід соціалізації 

буде не вдалим, тобто якщо дитина буде об’єктом знущання чи сама буде агресором, то 

це може погано або навіть трагічно позначитись на її подальшому житті.  

Булінг – це свідома та систематична агресивна поведінка щодо особи, яка слабша 

за агресора. Також, булінг – це намагання підпорядкувати собі людину шляхом 

залякування. Тобто, агресор намагається викликати у жертви страх різними видами 

насильства. Кривдник робить це заради самоствердження, а деяким спостерігачам 

подобається думати, що вони не найгірші, адже є ще хтось гірший за них. Також, 

булінгом є бездіяльність однолітків та дорослих, саме тому вони теж причасні до його 

наслідків [1, с. 2-3]. 

Дослідники зазначили [1, с. 3], що найчастіше булінг відбувається в тих місцях, де 

немає дорослих, наприклад роздягальні, вбиральні, подвір’я. Також, бувають випадки 

коли агресори переслідують свою жертву за межами школи, наприклад по дорозі додому 

або в соціальних мережах. 

Зазвичай, структура булінгу включає до себе: жертву, агресора (або декілька 

агресорів) та спостерігачів. У навчальних закладах, якщо агресор являється лідером, то 

інші приєднуються до нього та групою цькують обрану жертву. 

За даними досліджень, агресор та жертва мають певні типові характеристики [2, 

с. 79-80]. 

Типовою характеристикою агресора є не повага до оточуючих, нарцисизм, 

ставлення себе та своїх інтересів вище за інших, імпульсивність, його легко розізлити,  

зухвалість, агресивність, жага до влади над іншою людиною. Часто агресор фізично 

сильніший за своїх однолітків. 

Типові характеристики жертви включають до себе невпевненість у собі, 

депресивність, самоненависть, сором’язливість, вразливість. Крім того, зазвичай жертва 

є слабкою за однолітків. Вона не звертається за допомогою, бо соромиться, або немає до 

кого звернутись. 

Жертвою булінгу зазвичай стають діти, які відрізняються від інших зовнішнім 

виглядом, національністю або навіть станом здоров’я.   

Аналізуючи причини булінгу, дослідники зробили висновок [3, с. 58-61], що 

кривдник та жертва повторюють модель вирішення конфліктів у сім’ї. Тобто, можна 

припустити, що підґрунтям для булінгу, є відносини у сім’ї. За результатами досліджень 

майже 50% агресорів являються жертвою домашнього насилля або в них погані 

відносини з батьками. Чи навпаки, коли батьки проявляють гіперопіку, дитина звикає до 

того, що вона завжди в центрі уваги, тому може намагається шляхом приниження і 

залякування іншої дитини, привернути увагу своїх однолітків. 

За найбільш поширеною на цей час класифікацію виділяють п’ять видів булінгу, 

які проявляються в навчальних закладах: психологічний, фізичний, сексуальний, 

економічний та кібербулінг. 

Психологічний булінг полягає у словесному принижені, також сюди відносяться 

погрози, бойкоти, шантаж, зневажливі погляди, жарти та поширення пліток. 

Фізичний булінг є найжорстокішим та характерний застосуванням фізичної сили 

та намаганням нанести тілесні ушкодження. До фізичного булінгу відноситься побиття, 

штовхання, підніжки, ляпаси і т.д. Частіше цей вид булінгу застосовують до хлопців, ніж 

до дівчат. 
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Сексуальний булінг проявляється жестами та образливими рухами тіла 

сексуального характеру, зйомками у роздягальні, образливими жартами та плітками 

сексуального характеру. Також сюди відносяться знущання над людиною через її 

сексуальну орієнтацію. На мою думку, сексуальний булінг відрізняється від фізичного 

сексуальним підтекстом.  

Економічний булінг – це вимагання грошей, псування або знищення речей, дрібні 

крадіжки та вимагання їжі. 

Кібербулінг є найпоширенішим в наші часи та найзручнішим, так-як в соціальних 

мережах легко сховатись за не справжнім ніком. Виявляється цей вид булінг у 

приниженням за допомогою телефонів, комп’ютерів, Інтернету та соціальних мереж. Він 

синтезується з іншими проявами агресії, наприклад: погрози, образи, вимагання грошей 

або розповсюдження інтимних фотографій за допомогою соціальних мереж. Нерідко 

підлітки знімають свої знущання на телефон та публікують в Інтернеті [4, с. 157-167]. 

Соціальною особливістю булінгу є мета, яка полягає не в нанесені фізичних або 

психологічних ушкоджень, а в самоствердженні та в домінуванні. Зазвичай, хлопці 

намагаються показати свою силу та владу над іншими, а дівчата – звернути на себе увагу 

та підняти свій авторитет. Спостерігачі ж, як правило, мають на меті не виділятись, щоб 

не стати наступною жертвою. 

Ще однією особливістю булінгу є систематичність. Тобто, як було зазначено 

вище, булінг – це агресивні дії щодо особи, які повторюються протягом довгого часу. 

Якщо, дитину побили, пограбували або образили один раз, то це, не є булінгом [2, с. 78]. 

Однак, на мою думку, якщо не звернути уваги навіть на одиничний прояв агресії, то він 

може перерости в цькування. Також соціальною особливістю булінгу є те, що від 

наслідків потерпає кожен учасник. Крім того, потрібно звернути увагу на той факт,, що в 

процесі булінгу. зазвичай задіяні майже всі учні школи [5, с. 85].  

Якщо керівництво учбового закладу не вживають заходів, для подолання булінгу 

над дитиною, то це відображається на всьому освітньому середовищі. 

Булінг має сильний вплив на психіку дитини, який проявляється одразу або 

впродовж певного часу. Нерідко він може призвести дитину до суїциду. У жертв можуть 

з’явитися розлади психіки. Також наслідками можуть стати психосоматичні хвороби, 

наприклад: булімія, анорексія, хвороби серця та розлади сну. Бувають випадки, коли 

жертва стає агресивною та проявляє ненависть до молодших та до тварин [5, с. 91-92]. 

Зазвичай жертва булінгу залишається самотньою, бо в неї з’являються проблеми у 

взаєминах з іншими людьми. 

У кривдників також можуть з’явитися проблеми у подальшому житті, адже 

методи, якими вони підтримували свій авторитет, не завжди працюють з іншими. Також 

кривднику в подальшому житті може бути складно завести нормальні стосунки через 

відсутність теплих почуттів. Часто, вони погано закінчують своє життя, у них може 

підвищитися ризик стати алкоголіками або наркоманами. 

Якщо агресору все ж таки вдалося добитись успіху у дорослому житті, то 

оточуючим зазвичай незатишно поряд з ними, бо в нього, як правило, залишається 

звичка знущатись над слабшими. 

Наслідки не оминають й спостерігачів, вони також зазнають психічних травм. Їх 

довгий час може мучити совість та почуття власного безсилля. Вони також страждають 

від депресії та ростуть з думками, що жорстокість до тих хто слабкіше – це норма [1, с. 

14-16]. 

Отже, булінг  це велика проблемою, яку потрібно вирішувати, оскільки він зачіпає 

велику кількість людей та руйнує їх життя. Якщо не звертати уваги на цю проблему, то 

все тільки погіршиться. Він має декілька класифікацій, найпоширенішими є фізичний, 

психологічний, сексуальний, економічний. Агресор та жертва мають типову 

характеристику. Тому потрібно уважно стежити за дітьми, аби не допустити цькування. 

Погіршення ситуації доводить той факт, що відносно нещодавно з’явився новий вид 
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булінгу – кібербулінг. Через те потрібно проводити профілактичні бесіди з дітьми, які 

схильні до агресивної поведінки. Не слід оминати увагою й батьків та вчителів таких 

дітей, зазвичай вони не знають, що робити в такій ситуації та чим може обернутися 

ігнорування проблеми. 
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